
 

Daniel S. Finkle 
Principal 

 

Danielle R. Jones 
Assistant Principal 

 

Brian M. Stolarick 
Assistant Principal  

 
 

DELRAN HIGH SCHOOL 
50 Hartford Road 

Delran, NJ 08075 

 

Telephone: 856-461-6100 

Fax: 856-764-6711 

28 Mayıs, 2020 

 

İyi Günler Delran Lisesi Topluluğu: 

 

Şimdi 28 Mayıstayız ve bu deneyim boyunca herkesin yaptığı şeylerle gurur duyuyorum. İki tam hafta 

daha uzaktan öğrenmemiz ve daha sonra okulun son haftasında sadece bir ödev daha var. Çocuğunuz 

derslere katılmıyorsa ve her bir sınıfta çaba göstermiyorsa, daha önce iletişim kurduğum gibi son sınıfları 

üzerinde olumsuz etkiler olacağını lütfen unutmayın. Okuldan ayrılanlar için, çocuğunuzun derslerde 

kredi kaybetme olasılığı vardır. 

 

Daha olumlu bir not, Salı günü Vali Murphy'den gelen harika haberlerle yüz yüze mezuniyet 

yapabilmemizle alakalı! Bunun gerçekleşmesi umuduyla bu etkinliği planlamakla meşgulüz. Artık bir 

gerçeklik haline geldiğine göre, planın daha ince ayrıntıları üzerinde gayretle çalışıyoruz. Yetkililer 

tarafından onaylanır onaylanmaz, süreci ileteceğim. Hedefimiz töreni yapmak ve herkesin güvenliğini 

kararlarımızın merkezinde tutmaktır. Daha fazla bilgi çok yakında... 

 

Dün, Delran Lisesine dönmesi gereken kitap ve materyalleri olan veya soyunma odasındaki eşyalar ve 

ödüllerini almak zorunda olan her öğrenciye bir mektup gönderdik. Ayrıca her öğrenciye hayatınızı biraz 

daha kolay hale getirmek için yaz ödevleri hazırladık. Ödevler, Haziran ve Eylül ayları arasında kaybolma 

durumunda çevrimiçi olarak yayınlanacak. Mektup, sürecin sorunsuz geçmesini sağlamak için belirli bir 

zamanda okula ulaşmanız gerektiğini vurgulamaktadır. Varış saatlerinin listesi mektupta belirtilmiştir ve 

okulun web sitesinde yayınlanmıştır: dhs.delranschools.org. 

 

Öğretim yılının sonuna doğru ilerledikçe ekibim ve ben 2020-2021 öğretim yılı için bir plan geliştirmek 

için çalışıyoruz. Bu amaçla, benim uygulamam Haziran başında çocuğunuzun programlarını tamamlamak. 

Gelecek yılın nasıl başlayacağına dair çok fazla belirsizlik olduğundan, yaz aylarında bir zamana kadar 

tamamlanmış programlarım olmayacak. Bu nedenle, okul dönemlerimiz önümüzdeki yıl değişecek ve 

2020-2021 Çalışma Programında basılan programa uymayacaktır. Programlar tamamlanır tamamlanmaz, 

hatırlamak için önemli tarihlerin güncellenmiş bir takviminin yanı sıra bunları göndermeye söz 

veriyorum. 

 

2020-2021 yılı için Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunu duyurmak istiyorum. Delran Lisesi'ndeki öğrenci 

deneyimini geliştirmek için bu öğrencilerle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Tebrikler: 

 

Başkan           Grant Stiglich 

Başkan Yardımcısı              Olivia Schlosky 

http://dhs.delranschools.org/


Veznedar              Ryan Braga 

Sorumlu Sekreter             Syncere Ray 

Kayıt Sekreteri  Mary Lane 

  

Ayrıca 2020-2021 öğretim yılı için yeni PTA görevlilerini tanımak istiyorum. DHS, PTA'nın hem DMS 

hem de DHS öğrencilerini desteklemek için yaptıkları her şey için çok minnettar. Bu gönüllü pozisyonlar 

çok hayati ve bu insanlar yaptıkları her şey için kredi alamıyorlar! Ayrıca tüm çabaları için bir önceki 

kurula teşekkür ediyorum. 

 

Başkan- Becky Whitmeyer           rwhitmeyer1122@gmail.com 

Başkan Yardımcısı- Jenn Hamlet          jennhamlet723@gmail.com 

Veznedar- Jackie Cook           JackieLC00k36@gmail.com 

Sorumlu Sekreter-Jeanette Marshall            jm2dog@comcast.net 

Kayıt Sekreter-Tara Porreca                         tara_porreca@comcast.net 

 

Hepinizle tekrar birlikte olabileceğimiz bir zaman için sabırsızlanıyorum, ancak şimdilik e-posta ve 

telefonla iletişim kurmamız gerekiyor. Eşya iade veya akla gelen başka herhangi bir şey hakkında 

sorularınız veya endişeleriniz varsa lütfen bana ulaşın. 

 

Maskotumuz Olan Ayı Gururu ve Ruhu ile, 

Daniel S. Finkle 

Müdür 


