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İyi Günler Delran Lisesi Topluluğu: 

 

Eminim Pazartesi günkü Vali'den yapılan duyuru sizleride benim kadar etkiledi. İçten içe bu kararın böyle olacağını 

düşündüm; ancak, biz tekrar DHS evimize döneceğimizi umuyordum. Bunun çocuklarınızda ve sizin için de ne 

kadar zor olduğunu biliyorum ve bu konuda bizlere yardımcı olduğunuz için size teşekkür ederim. Öğrencilerin 

çoğu her gün çalışmalarını tamamlıyor ve bunun için minnettarım. Öğrencilere son birkaç hafta boyunca 

söylediğim gibi, bizzat olmasa bile hala “okuldayız”. 

 

Bölge, Vali'nin aslında okulları akademik yılın geri kalanında kapatması durumunda son birkaç haftadır okul 

yılımızın bir sonraki aşaması (3. Aşama) üzerinde çalışmaktadır. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca tüm bu bilgileri 

size ileteceğim, böylece herkesin güvenliğini sağlamak ve sürecin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için 

protokolleri takip etmeye hazırız. 

 

Okul yılının geri kalanını kapatmak için çalışmalarımızın çoğunun, öğrencilerimizin ve temel çalışanlarımızın 

sağlık ve güvenliğinin sağlanması için yerel, ilçe ve devlet kurumlarıyla artikülasyon gerektirdiğini lütfen anlayın. 

 

Ve şimdi iyi haberler hakkında konuşalım! Ayın Öğrencilerini hem Mart hem de Nisan ayları için duyurmaktan 

memnuniyet duyuyorum! 

 

● Temesgen Armstrong (Bayan Mason tarafından aday gösterildi): Temesgen, en yüksek notları alan ve 

sınıfındaki diğerlerinin başarılı olmasına yardımcı olan genç bir adam. Bilim Ligi'nde son derece iyi bir 

performans sergiledi ve uzaktan eğitim boyunca üstünlük sağlamaya devam etti. Tebrikler Temesgen! 

● Brenda DePaula (Bayan McVay ve Bayan Flomo tarafından aday gösterildi): Brenda, tüm ödevlerine 

azami gayret gösteren gayretli bir öğrencidir. Uzaktan eğitim boyunca, çalışmasının ayrıntılı ve yüz yüze 

eğitim yapıyormuş gibi benzer kalitede olmasını sağlamak için ekstra yol kat etti. Tebrikler Brenda! 

● Madison Grady (Bayan Rau tarafından aday gösterildi): Madison, okul yılı boyunca birçok engeli aşarak 

en yüksek notu aldı. Gösterdiği çaba olağanüstü, gerektiğinde destek arayışı içinde ve her zaman başarı için 

çaba sarf ediyordu. O bir lider ve bir Delran Bear olmanın gerçek anlamını somutlaştırıyor! Tebrikler 

Madison! 

● Sera Lukens (Bay Rood-Ojalvo tarafından aday gösterildi): Sera, Bilgisayar Programlamaya Giriş 

kursunda belirlenen beklentileri aşarak başarılı oldu. Ders öğretim programında okul yılı için tüm 

çalışmaları zaten tamamladı ve zamanıyla başka bir bilgisayar dili (Python) öğrenmeye devam ediyor! 

Tebrikler Sera! 

 

 

İlerleme raporları yarın sabah Ebeveyn Portalı'nda mevcut olacak. Özellikle bu zamanlarda çocuğunuzun 

ilerlemesini takip etmeniz sizin için önemlidir. BURADAN, Ebeveyn Portalı'na erisebilirsiniz. Giriş ile ilgili 

herhangi bir sorunuz varsa, lütfen dstellwag@delranschools.org adresinden Denise Stellwag'a veya 

jschenski@delranschools.org adresinden Jenny Schenski'ye e-posta gönderin. Bireysel bir notla ilgili sorunuz varsa, 

lütfen açıklama için doğrudan çocuğunuzun öğretmenine ulaşın. 

   

 

Henüz bir yıllık kitabı satın almayanlarınız için 2019-2020 DELRAN LİSESİ yıllığı hala mevcuttur! Bu eşi benzeri 

görülmemiş zamanlarda, neden çocuğunuzun unutulmaz anılarını 2020 yıllığı ile yakalamıyorsunuz? Kopyalar 

sınırlı olduğu için yıllığı siparişinizi BURADAN vermenizi rica ediyoruz. Yıllıklar siparişleri Haziran başlarından 

önce yapılmalı ve öğrencilerin bunları nasıl alacaklarını bildireceğiz. 2020 Sınıfı için, yıllık Okul Gezisi ve 

Mezuniyet töreninizden resimler içeren bir bolümde de yayınlayacağız! Bunlar, sonbaharda size gönderilecektir. 

https://www.fridayparentportal.com/portal/security/login.cfm
mailto:dstelwag@delranschools.org
mailto:jschenski@delranschools.org
https://drive.google.com/file/d/196QcC1DAoRiBvmXj5gYXUGYXdEtMVWdz/view?usp=sharing
https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1057638/Delran-High-School/2020-Yearbook/20190907042654830148/CATALOG_SHOP/


 

Öğrencilerimiz için bir başka fırsat daha açıklandı. Ulusal Liseler Federasyonu SAT dersi hazırlık kursu sunuyor! 

Uzaktan öğrenme nedeniyle, SAT'ları veya ACT'leri sonbaharda alacak olan gençler becerilerini geliştirmeyi 

düşünebilirler! Program hakkında daha fazla bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz. 

 

Salı akşamı, BCSL'deki tüm Liseler 8:20:20 (20:20:20) saatlerinde mekanlarında ışıkları açarak 2020 Sınıfını 

onurlandırdı. BUDA, ilçe tarafından bu harika sevgi ve destek gösterisinin bir fotoğrafı. 

 

Bu yazışmayı oluşturmak için oturduğum her hafta, her zaman biraz üzgünüm. Öğrenci ve öğretmenleri her gün 

gerçekten özlüyorum. Birçok öğrenci ve öğretmenle konuştuktan sonra onlarında okulu da özlediğini anladım. Okul 

binamız Delran Lisesi ailemizi her gün barındırıyor ve uzak olmak da her gün acı veriyor. Umarım herkes güvende 

ve sağlıklı kalır. 

 

İhtiyacınız olan HERHANGI bir şey varsa, şimdi geri durma zamanı değil. Delran'ın öğrencilerine ve ailelerine 

hizmet etmek için buradayım, bu yüzden size yardımcı olmak için yapabileceğim bir şey varsa, lütfen bana bildirin. 

 

Okulumuzun Maskotu Olan Ayı Gururu ve Ruhu ile, 

Daniel S. Finkle 

Okul Müdürü 

https://drive.google.com/file/d/1lB-ofuz7Ix-Cy7VJChkZ9fLl2_j1N3oT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14uCs9Gc93M9L7JC-guwX_DqoxuhghhPG/view?usp=sharing

