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İyi Günler Delran Lisesi Topluluğu:
Umarız uzaktan eğitim planının II. Aşamasına girerken herkes güzel bir Bahar Tatili geçirmiştir. Şu an itibari ile,
tam bir aydır uzaktan öğrenim tamamlamış bulunuyoruz ve çocuğunuz her daim görevlerini zamanında
tamamlamalıdır. Herhangi bir nedenle ödevlerin tamamlanmasıyla ilgili sorunlar varsa, lütfen proaktif olun ve
çocuğunuzun öğretmenine ulaşmasını sağlayın.
Önceki yazışmalarda bildirildiği gibi, başarılı / başarısızdan harf notlarına geçtik. Bir öğrenciye not vermek için her
dersten haftada iki ödev verilecektir. Bu, 11 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan testlere doğru ilerlediklerinden
ve İleri Düzey Yerleştirme kursları için farklı olabilir. Yöneticinin belirttiği ve benim açıkladığım gibi, ödevleri
yapmamaya devam etmeyi seçmedikçe hiçbir öğrenci ilk üç okul döneminin ortalamasından daha düşük bir not
alamaz.
İkincisi, uzaktan öğrenmeye ne kadar daha devam edeceğimizle ilgili birçok soru olduğunu biliyorum. Tüm kararlar
Vali ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı olduğu için bunun hakkında ben karar veremem. Yönetimin yıl sonuna kadar
sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için planlamaya odaklandığını söyleyebilirim. Bu planların bazılarını
tam kesinleştiği zaman sizlere bildireceğim.
Ayrıca, birçok Lise üç sınıfı ailelilerinin çocuklarının toplum hizmeti zorunluluğu konusunda bana ulaştığını
belirtmek istiyorum. Okulumuzun Topluluk Hizmet Gereksiniminin ruhu, öğrencilerin kendilerine yardımcı
olamayanlara yardım etmesini sağlamaktır. Son on üç yıl boyunca, Delran Lisesi kırk bin saatten fazla gönüllü
çalışarak hız kazandı. Delran Eğitim Kurulu, mezuniyet için bir gereklilik haline getirerek hizmeti desteklemiştir.
Ne yazık ki, bu salgın öğrencilerimize çok özel bir meydan okuma sunuyor. Yapmak istediğimiz son şey Delran
Ailemizin herhangi bir üyesinin zarar görmesidir. Bu nedenle, bu yılki Gençler için hizmet gereksiniminin tarihini
30 Ekim Cuma'ya kadar uzatıyoruz. İlk müdahale edenlere teşekkür mektubu göndermek ve gıda kilerlerine bağış
yapmak da dahil olmak üzere bu ulusal acil durum sırasında yardım etmenin her türlü güvenli yoluna açığız.
Çocuğunuz hizmetini zaten yerine getirdiyse, lütfen imza belgesinin bir resmini ve makalesini Bayan Carey'ye
jmcarey@delranschools.org bu e-posta adresine göndermesini hatırlatın. Çocuğunuz henüz projesini
tamamlamadıysa, lütfen şu anda göndermesi için onu baskı altında bırakmayınız.
Rehberlik departmanımız size en iyi dileklerini sunar ve çocuğunuzun herhangi bir desteğe ihtiyacı varsa bu
kişilerin hazır olduğunu biliniz. Ayrıca, Nisan ayının sonunda ve Mayıs başında çok sayıda bur başvurularının son
tarih olduğu için lütfen web sitemiz Burs Sayfasını ziyaret edin. Bu, çocuğunuzun yaşamının bir sonraki bölümüne
geçişi sırasında desteğe ulaşması için harika bir avantaj olacaktır. Hem lise son hem de lise üç ebeveynleri bu
sayfayı ziyaret etmelidir çünkü seçim yapabileceğiniz birçok seçenek vardır.
Buna ek olarak, Senatör Troy Singleton’un ofisi COVID-19 kriziyle ilgili bu güncellemeler ve kaynaklar listesini
paylaştı. Daha fazla bilgi için BURAYA tıklayın. Ayrıca, her ergen için ruh sağlığı (MHEA) orta ve lise öğrencileri
arasında zihinsel sağlık hastalıkları hakkında farkındalık yaratır ve onları yok eder. BU SAYFA, size ve
çocuğunuza bu zor zamanlarda gezinmenize ve pandeminin stresiyle başa çıkmanıza yardımcı olacak zihinsel
sağlık ipuçları, kaynaklar ve bilgiler içeren sanal bir rehberdir.

Daha fazla bilgi açıklandığında ve önemli tarihleri ele alabileceğimizde, haftalık iletişimimle size ulaşacağımdan
emin olabilirsiniz.
Lütfen güvende kalın ve her zamanki gibi, herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen bana ulaşın.
Maskotumuz olan Ayı Gururu ve Ruhu ile,
Daniel S. Finkle
Okul Müdürü

