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BOM DIA COMUNIDADE DO DHS:
Espero que todos tenham tido uma semana maravilhosa! Como foi incrível ver os Blue Angels e thunderbirds
sobrevoando sua comunidade ontem à tarde! A demonstração de apoio aos socorristas e equipe médica na linha de
frente tem sido incrível. Espero que todos que conhecem alguém nessas profissões tenham entrado em contato para
agradecê-los por tudo o que estão fazendo para nos manter seguros! Como os parques e campos de golfe abrem
neste fim de semana, por favor, continue mamente observando as diretrizes de distanciamento social, pois eles
provaram ser a melhor solução para este vírus terrível.
Esta semana, todos os alunos do 9º ao 11º ano receberam um Formulário do Google para serem concluídos para a
Leitura de Verão. AQUI está uma lista das seleções para este ano. Eu li pessoalmente todos, menos dois títulos e
gostei completamente de cada um deles. Por favor, discuta a seleção do seu filho e certifique-se de que ele está
concluído. Entraremos em contato com todos os alunos que não completaram a tarefa nas próximas semanas. Se
você tem uma preocupação em comprar o livro, por favor, entre em contato comigo diretamente e eu posso fornecer
alguma assistência.
Ao longo desse ensino a distância, um grande número de obstáculos foram colocados tanto no caminho de seus
filhos quanto do professor. Estou muito orgulhoso de toda a comunidade DHS por subir acima de tudo e realmente
fazer disso um sucesso. Gostaria de agradecer pessoalmente ao Sr. Austin Martinez e toda a equipe do Anuário por
completar o livro sob condições difíceis. A liderança mostrada pelos alunos da classe foi excepcional. Estou
ansioso para ver o livro quando ele chegar em junho. Além disso, o jornal da escola, sob a direção de Dona Amy
Sepesi,produziu uma edição dedicada ao Covid-19 e seu efeito sobre os alunos. AQUI está a edição covid-19 de
The Bear Facts. Convido todos a lerem como isso está afetando seus filhos do ponto de vista dos jovens adultos.
Na semana passada, discuti a exigência do serviço comunitário e que vamos prorrogar o prazo até 31 de outubro de
2020. AQUI é um Formulário do Google para que seu filho envie seu serviço comunitário se ele não tiver sido
concluído. Obrigado por sua atenção a esta parte crucial da experiência do Delran High School.
Recebi uma comunicação do escritório do Senador Troy Singleton da Sociedade Histórica do Condado de
Burlington. Eles estão compilando histórias para as gerações futuras sobre a pandemia e eu pensei que seu filho
poderia querer contribuir. AQUI está mais informações se você ou seu filho estiver interessado.
Há uma grande quantidade de informações saindo do Departamento de Orientação, incluindo informações muito
importantes sobre SATs, Cursos preparatórios sat/act e informações sobre uma conferência virtual e feira
universitária. As informações podem ser encontradas AQUI. Isso é especialmente importante para todos os pais
de crianças da Turma de 2021.
Tenho o prazer de anunciar que o Conselho de Educação aprovou a seguinte recomendação do Dr. Brotschul sobre
nosso plano de graduação e contingências subsequentes:
●
●

Data de formatura: 19 de junho de 2020 Local: Joseph Chinnici Field, Delran High School Hora: 19:00 pm
Data de formatura #1: 24 de julho de 2020 Local: Joseph Chinnici Field, Delran High School Hora: 19:00
pm

●
●

Data de formatura de backup #2: 31 de julho de 2020 Local: Joseph Chinnici Field, Delran High School
Hora: 19:00
Data de formatura de backup #3: 27 de maio de 2021 Local: Joseph Chinnici Field, Delran High School
Hora: 19:00

Continuaremos a examinar a orientação do Governador sobre o nosso curso de ação no que diz respeito às datas de
formatura. Dito isto, se parecer que uma data de agosto pode ser propícia para um evento de Graduação,
aconselharemos de acordo.
Nossos tradicionais prêmios acadêmicos Noite e Noite de Bolsas serão incorporados na cerimônia de formatura
como foi feito no passado. É importante que todos esses alunos sejam reconhecidos publicamente por suas
realizações! Todos os alunos receberão seus prêmios quando voltarmos à escola.
O Conselho de Educação também aprovou a seguinte recomendação do Dr. Brotschul sobre nosso plano de
formatura e contingências subsequentes:
●
●
●

Data do baile: 29 de maio de 2020 Local: Lucien's Manor – 81 West White Horse Pike – Berlim, NJ 08009
Hora: 19:00 pm
Data do baile de formatura #1: 23 de julho de 2020 Local: Lucien's Manor – 81 West White Horse Pike –
Berlim, NJ 08009 Hora: 19:00 pm
Data do baile de #2: 30 de julho de 2020 Local: Lucien's Manor – 81 West White Horse Pike – Berlim, NJ
08009 Hora: 19:00 pm

Por fim, estamos tentando localizar crianças que moram em Delran e são elegíveis para ingresso no Jardim de
Infância para o ano letivo de setembro de 2020-2021. Crianças que terão cinco (5) anos de idade ATÉ 1º de outubro
de 2020 podem ser inscritas no Jardim de Infância. A primeira fase do processo de matrícula para alunos que
chegam está sendo conduzida remotamente. Clique AQUI para mais informações e para iniciar o processo de
inscrição.
Estou ansioso para o dia em que todos possamos voltar e tenho toda a minha família DHS reunida novamente. À
medida que aprendermos mais sobre a reabertura de Nova Jersey, vou ter certeza de que todos estão cientes de
como isso afeta seu filho e sua educação. E o mais importante, por favor, fiquem seguros!
Com orgulho e espírito de urso,
Daniel S. Finkle
Diretor

