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Comunidade DO DHS BOM DIA:
Espero que todos tenham tido uma boa pausa de primavera quando entrarmos na Fase II do plano de instrução
remoto. Neste momento, estamos envolvidos no ensino a distância há um mês e seu filho deve estar concluindo
suas tarefas a tempo. Se por qualquer razão houver problemas com a conclusão das tarefas, por favor, seja proativo
e faça seu filho procurar o professor para explicar.
Conforme comunicado em correspondência anterior, passamos de passar/não passar para notas de letra. Seu filho
terá duas tarefas por semana em cada assunto para entregar uma nota. Isso pode ser diferente para os cursos de
Colocação Avançada à medida que eles se abaixam e correm em direção aos seus testes que começarão na
segunda-feira, 11 de maio. Como o Superintendente afirmou e eu esclareci, nenhum aluno ganhará uma nota
menor do que sua média dos três primeiros períodos de marcação, a menos que opte por continuar a faltar às
atribuições.

Em segundo lugar, sei que há muitas perguntas sobre quanto tempo estaremos envolvidos no aprendizado remoto.
Não posso falar disso, pois todas as decisões dependem do Governador e do Departamento de Saúde. Posso dizer
que a administração tem se concentrado muito no planejamento para garantir que o final do ano corra bem. Vou
atualizar todos sobre alguns desses planos em um futuro próximo assim que eles forem solidificados.
Também sei que muitos pais de Juniors entraram em contato com a exigência de serviço comunitário de seus filhos.
O espírito da Exigência de Serviço Comunitário da nossa escola é feito para que os alunos ajudem aqueles que não
podem ajudar a si mesmos. Ao longo dos últimos treze anos, o Delran High School intensificou-se comprometendo
mais de quarenta mil horas de voluntariado. O Conselho de Educação de Delran tem apoiado o serviço, tornando-o
um requisito para a graduação.
Infelizmente, essa pandemia apresenta um desafio muito único para nossos alunos. A última coisa que queremos
fazer é colocar qualquer membro da nossa família Delran em perigo. Por isso, estamos prorrogando a data da
exigência de serviço para os Juniors deste ano para sexta-feira, 30 de outubro. Estamos abertos a todos os tipos de
formas seguras de ajudar durante esta emergência nacional, incluindo o envio de cartas de agradecimento aos
socorristas e a doação para despensas de alimentos. Se o seu filho já realizou o seu serviço, lembre-o de enviar uma
foto de sua folha de assinatura e ensaio para a Srta. Carey no jmcarey@delranschools.org. Se seu filho ainda não
completou seu projeto, por favor, não se sinta pressionado a mandá-lo para fora neste momento.
Nosso departamento de orientação deseja a você tudo de bom e saiba que eles estão disponíveis se seu filho precisar
de algum apoio. Além disso, visite a Página de Bolsas de Estudos do nosso site, pois muitos prazos estão no final
de abril e início de maio. Este seria um ótimo momento para pedir apoio à medida que seu filho passa para o
próximo capítulo de sua vida. Ambos os pais de Idosos e Juniores devem visitar esta página, pois há muitas opções
para escolher.

Além disso, o gabinete do senador Troy Singleton compartilhou esta lista de atualizações e recursos relacionados à
crise do COVID-19. Clique AQUI para mais informações. Além disso, o MHEA (Saúde Mental para Todos os
Adolescentes)difunde e destigmatiza doenças de saúde mental entre estudantes do ensino médio e médio. Aqui é
um guia virtual que inclui dicas de saúde mental, recursos e informações para ajudar você e seu filho a navegar
nesses momentos difíceis e lidar com o estresse da pandemia.
À medida que mais informações forem anunciadas e pudermos abordar datas importantes, com certeza entrarei em
contato com você através da minha comunicação semanal.
Por favor, fiquem seguros e, como sempre, entrem em contato comigo se tiverem alguma dúvida ou preocupação.
Com orgulho e espírito de urso,
Daniel S. Finkle
Diretor

