
 

Daniel S. Finkle 

Diretor 
 

Danielle R. Jones 

Diretor Assistente 
 

Brian Stolarick 

Diretor Assistente 
 

 

DELRAN HIGH SCHOOL 
Estrada Hartford, 50 

Delran, NJ 08075 
 

Telefone: 856-461-6100 

Fax: 856-764-6711 

12 de maio de 2020 
 

Queridos Pais/Guardiões da Classe de 2020, 

Estou escrevendo para atualizá-lo sobre o início para a Classe de 2020.  Na sexta-feira à 

noite, o Departamento de Educação de Nova Jersey estabeleceu orientação para as 

celebrações, especificamente oferecendo orientação sobre o Início para a Classe de 2020.  

O Superintendente da Polícia do Estado de Nova Jersey seguiu o exemplo no sábado 

reforçando a mensagem do Departamento de Educação e proibindo qualquer desfile ou 

reunião. 

A Ordem Executiva nº 104 (EO 104), implementa medidas agressivas de distanciamento 

social para mitigar a disseminação do COVID-19 em Nova Jersey e da Ordem Executiva nº 

107 (EO 107), proíbe encontros de indivíduos para festas, celebrações e outros eventos 

sociais, o que inclui todas as cerimônias de formatura presencial. Uma vez que as Ordens 

Executivas permanecerão em vigor até segunda ordem, apenas cerimônias de formatura 

virtuais podem ser planejadas neste momento. 

Em conjunto com nossos planos de início aprovados e planos de contingência 

subsequentes, isso significa que os alunos do Delran High School não terão um início 

presencial em 19 de junho de 2020.  Continuamos esperançosos de que, com o contínuo 

distanciamento social, possamos ter uma cerimônia de início nos próximos meses em 

alinhamento com nosso planejamento de contingência, uma vez que a Ordem Executiva nº 

104 e o nº 107 sejam levantados. 

Para ter uma voz estudantil em nossos planos de reconhecimento para a Turma de 2020, 

estarei consultando e me reunindo com os líderes do governo estudantil nos próximos dias 

para identificar formas de homenagear a Turma de 2020 que atende seu gosto antes de uma 

cerimônia presencial. 

Nesta quarta-feira, 13 de maio, o pessoal da DHS colocará placas de jardim no seu gramado 

para homenagear cada graduado! 

Certamente, mais detalhes virão a seguir.  Agradeço sua paciência e compreensão. 

Com orgulho e espírito de urso, 

Daniel S. Finkle 

Diretor 


