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April 17, 2020 

 

Dear Parent/Guardian of the Class of 2020, 

 

I hope that this correspondence finds you and your family happy and healthy as the shelter in place order 

continues.  I am sure that your child is concerned with the end of the year activities that every Senior looks 

forward to.  Let me assure you that the Board of Education and the DHS administration share this concern.  

Much of the decision making is beyond our control as the Governor and Department of Health guide us. 

 

To that end, Graduation is a rite of passage that every student deserves to experience.  In Delran, we have a 

certain number of traditions that make it a special place.  Homecoming, Pep rally, and Graduation are among 

them.   

 

The Class of 2020 deserves a proper graduation held in the stadium with all the pomp and 

circumstance that every class before them has had.   

 

Our first preference, depending on the guidance set forth by the Governor, is to have a ceremony as 

scheduled on June 19, 2020.  However, given the possibility that a ceremony on that date is not feasible, we 

would like to gather your thoughts on possible alternatives to consider. 

 

HERE is a survey regarding alternative arrangements to a June 19, 2020 ceremony, should that become 

necessary to consider.   We will accept responses until April 23rd.  We appreciate your understanding and 

look forward to an amazing event! 

 

In addition to your opinion, we would like to hear the opinions of your child as well.  The Senior Class has 

set up a Google Classroom where we have prepared a survey for them as well.  The classroom code to sign-

up for the group is tfip5qu.   

 

We thank you for your support as we traverse this unprecedented path and look forward to sharing this event 

with you and the Class of 2020!  If you have any questions, please reach out to me at any time. 

 

With Bear Pride and Spirit, 

 

 

Daniel S. Finkle 

Principal 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWlJizv1cbLI_V_QdOBAmZB5aMLTiIVI8O1vNJn9rrqSCPQA/viewform?usp=sf_link
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17 de Abril de 2020 

 

Prezados pais /Responsáveis da Turma de 2020, 

 

Espero que essa correspondência encontre você e sua família felizes e saudáveis, à medida que a ordem de 

abrigo continua. Estou certo de que seu filho se preocupa com as atividades de final de ano que todo 

estudante do 12º ano aguardava acontecer.  Permitam-me garantir que o Conselho de Educação e a 

Administração do DHS compartilhem essa preocupação. Grande parte da tomada de decisão está além do 

nosso controle, conforme o governador e o Departamento de Saúde nos guiam. 

 

Para esse fim, a graduação é um rito de passagem que todo aluno merece experimentar. Em Delran, temos 

um certo número de tradições que o tornam um lugar especial. “Homecoming, reunião de vitalidade, e a 

graduação estão entre eles. 

 

A classe de 2020 merece uma graduação adequada realizada no estádio com toda a pompa e 

circunstância que todas as classes anteriores tiveram. 

 

Nossa primeira preferência, dependendo das orientações estabelecidas pelo Governador, é realizar uma 

cerimônia prevista para 19 de Junho de 2020. No entanto, dada a possibilidade de que uma cerimônia nessa 

data não seja viável, gostaríamos de reunir seus pensamentos sobre possíveis alternativas a serem 

consideradas. 

 

AQUI, é apresentada uma pesquisa sobre acordos alternativos para uma cerimônia de 19 de Junho de 2020, 

caso necessário. Aceitaremos respostas até 23 de Abril. Agradecemos a sua compreensão e esperamos 

ansiosamente por um evento incrível! 

 

Além de sua opinião, gostaríamos de ouvir as opiniões de seu filho também. A turma do 12º ano criou uma 

sala de aula no Google Classroom, onde também preparamos uma pesquisa para eles. O código da sala de 

aula para se inscrever no grupo é tfip5qu. 

 

Agradecemos seu apoio enquanto percorremos esse caminho sem precedentes e esperamos compartilhar esse 

evento com você e a Turma de 2020! Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo a qualquer 

momento. 

 

Com Orgulho e Espírito, 

 

 

Daniel S. Finkle 

Diretor 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWlJizv1cbLI_V_QdOBAmZB5aMLTiIVI8O1vNJn9rrqSCPQA/viewform?usp=sf_link

