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İyi Günler Delran Lisesi Topluluğu: 

 

Umarım herkes bu hafta sonu dışarı çıkıp güzel havanın tadını çıkarır! Okul yılında sadece üç haftamız 

kaldı; ancak, bu zaman dilimi içinde çok şey olacaktır. 

 

Yemek dağıtımımız Çarşamba günleri DMS ve DHS'de devam ediyor. Buna ek olarak, Senatör Troy 

Singleton Güney Jersey Gıda Bankası ile birlikte 6 Haziran Cumartesi günü saat 10-12.00 arasında 

Riverside'da gıda hakkinda halka hitap ediyor. BURADAN daha fazla bilgiye ulasabilirsiniz. 

 

Bölüm Ödülleri Gecesi ve Burs Gecesi 

Dün, Vali Murphy’nin kuralı nedeniyle hiç kimse katılmadan Bölüm Ödülleri ve Burs Gecesi PAC’da 

yapıldı. Etkinliğin kaydı BURADAN bulunabilir. Ön lisans öğrencilerine verilen tüm ödüller önümüzdeki 

hafta kitaplar ve materyaller iade edildiğinde dağıtılacaktır. 2020 Sınıfının üyeleri için, mezuniyet 

materyallerinizi aldığınızda ödüllerinizi 15 Haziran Pazartesi günü alacaksınız. Tüm teminatları DHS'ye 

ve Delran topluluğuna olan bağlılıkları için tebrik ediyorum! 

 

Kitaplar ve Materyaller İade / Alma 

8 Haziran Pazartesi gününden itibaren DHS'ye iade edilen kitap ve materyallerimiz olacaktır. Geçen 

hafta iade edilmesini umduğumuz her şeyi listeleyen bir mektup almış olmalısınız. Listelenen öğelerden 

herhangi biriyle ilgili sorularınız varsa, lütfen açıklama için çocuğunuzun öğretmenine başvurun. Bu 

prosedürü hem sizin hem de DHS personelinin güvenliğini sağlamak için kurduk. Geri döndüğünüz tüm 

malzemelerin muhasebeleştirildiğinden emin olmak istediğimiz için lütfen bizimle sabırlı olmanızı rica 

ediyorum. İşlem şu şekilde devam edecektir: 

●  Herhangi bir okul personeli ile etkileşime girerken maske takmalısınız. 

● 100,4 derecenin üzerinde bir ateşiniz varsa, bırakma yerine gelmemenizi ve bunun yerine 

başka birisinin çocuğunuzu getirmesini istemenizi rica ederiz. 

● Belirlenen zaman diliminde varmanız gerekir. BURADAN programımızı takip 

edebilirsiniz. 

● Hartford Road veya Conrow Road girişinden girebilirsiniz. 

● Ana otoparka girdikten sonra, bir (1) şeritte birleşecek ve çocuğunuzun adını ve derecesini 

belirtmeniz istenecek geçici dur işaretine geçeceksiniz. 

● Daha sonra ilerlemek için belirli bir şerit verilecektir (İşlemin hızlı hareket etmesini 

sağlamak için üç (3) şerit ayarladık.). 

https://docs.google.com/document/d/1mJBewWz3MqelmqFreyNYKlzWDc_-pDlVvorQaQT9FOw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Iibb2sow5kUg3XxRpc8ZxPsouWc8s_n/view
https://docs.google.com/document/d/1knhLtdvOjM0mHVsxtu2NbbDyD5nF3yEq4j7VEH73xyk/edit


● Çadırın yanına vardığınızda, arabanızdan çıkmanız ve masaya kitap veya materyal 

koymanız ve kazandığınız ödülleri ve yaz ödevlerini almanız istenecektir. 

● Kitaplarınız iade edildikten sonra, çıkmak için sola döneceğiniz park yerinin sonuna 

ilerleyeceksiniz. 

● Tüm araçlar Conrow Road'a çıkacaktır. 

 

Herhangi bir nedenle planlanan sürenizde gelemeyeceğinizi biliyorsanız, alternatif düzenlemelerin 

yapılabilmesi için lütfen djones@delranschools.org adresinden Müdür Yardımcısı Dr. Danielle Jones'a e-

posta gönderin. 

 

Skolastik Beklentiler 

8 Haziran haftası boyunca, siz ve çocuğunuz her ders alanından haftada tam iki derece ödev 

beklemelisiniz. Tüm ödevler kesinlikle bilgisayar tabanlı olacaktır, böylece kitap ve materyallerin geri 

gönderilmesinin herhangi bir çocuk üzerinde hiçbir etkisi olmamalıdır. 

15 Haziran haftası boyunca, her öğrencinin her ders alanından bir ödev tamamlaması bekleniyor. 

 

Herhangi bir ödevi tamamlamanın son günü 17 Haziran Çarşamba olacaktır. Bu tarihten sonra hiçbir 

çalışma kabul edilmeyecektir. 2020 Sınıfının mezunlari için, teslim edilecek son gün 15 Haziran 

Pazartesi olacaktır. 

 

Sınıflarına katılmamış öğrenciler 4. dönem için bu notu alacaklardır. Buna ek olarak, öğrenim sürecinden 

ayrılan öğrenciler, final notlarına bakılmaksızın, öğrencinin 12 günden fazla bir süre boyunca okula 

devam etmediği belirleneceğinden, ders için kredi kazanmayacaktır. 

 

Final Notları 23 Haziran günü Ebeveyn Portalinda yayınlanacaktır. 

 

Hepimizin dahil olduğu uzaktan öğrenme durumu ve öğrencileri öğrenme standartları hakkında gerçekten 

değerlendirememe nedeniyle, 4. Okul Dönemi için bir Onur Rulosu veya Müdür Listesi'nden vazgeçme 

kararı alınmıştır. 

 

Okulumuzun Gazetesi 

Öğrenciler tarafından yönetilen gazetemiz Bear Facts'ın son baskısına BURADAN ulaşabilirsiniz. 

Uzaktan eğitim sırasında 2020 Sınıfı mezunları için bir araya getirdikleri için tüm personele ve 

danışmanları Bayan Sepesi’ye teşekkür ederiz. 

 

Öğrenci Yöneticileri 

2020-2021 öğretim yılı için Öğrenci Konseyi Sınıf Görevlilerini duyurmaktan onur duyuyorum. 

Tebrikler: 

2021 Sınıfı 

Başkan      Drue Hamlet 

Başkan Yardımcısı         Serafina Carollo 

Veznedar                 Connor Rooney 

Sorumlu Sekreter     Dane Sabrese 

Kayıt Sekreteri     Kris Giangreco 

Tarihçi       Sydney Croly 

djones@delranschools.org%20
https://drive.google.com/file/d/1g42xUYSQhF7sD4yRW8csDDLuxU6Xpggd/view?usp=sharing


 

2022 Sınıfı 

Başkan   Michael Digney 

Başkan Yardımcısı     Mason Williams 

Veznedar  Connor Daly 

Sorumlu Sekreter Brooke Azoulay 

Kayıt Sekreteri Kate Pelagatti 

 

2023 Sınıfı 

Başkan   Luke Theis 

Başkan Yardımcısı      Grace Diehl 

Veznedar  Brian Braga 

Sorumlu Sekreter Marissa Mongon 

Kayıt Sekreteri Jillian Walker 

Tarihçi (paylaşılan) Aaliyah Hicks and Jason Croly 

 

Bu öğrencilerin hepsinin lider olarak büyüdüğünü ve Delran Lisesi'ni bizden daha iyi hale getirmek için 

okul yönetimi ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum! 

 

Yaz Fırsatı 

Bu yaz, Delran STEM Ekosistemi tüm öğrenciler için bir kamp deneyimi sunuyor. Program bir hafta 

boyunca günde dört saattir ve çevrimiçi olacaktır. BURADAN program hakkında daha fazla bilgi 

alabilirsiniz. 

 

Önümüzdeki hafta herkesi materyallerin bırakılması ve alınması sırasında görmeyi dört gözle bekliyorum. 

Lütfen güvende kalın! Her zaman olduğu gibi, herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen 

istediğiniz zaman bana ulaşmaktan çekinmeyin. 

 

Okulumuzun Maskotu Olan Ayı Gururu ve Ruhu ile, 

Daniel S. Finkle 

Okul Müdürü 

https://drive.google.com/file/d/1SrR-wHcM8tHXs9EJhk5Emm-uSp5Qx9-C/view?usp=sharing

