9 Nisan 2020
İyi Günler Delran Lisesi Topluluğu:
Umarız bahar tatiline başlarken bu mektup sizi sağlıklı bulur. Bu eşi benzeri görülmemiş bir zamanda,
hepimizin birbirimize desteklemesi zorunludur. Öğretmenlerimize destek verdiğiniz ve çocuklarınızın
evde sorumluluklarını yerine getirdiklerinden emin olduğunuz için her birinize teşekkür etmek istiyorum.
Sadece birkaç gün içinde sorumluluklarınıza çok fazla şey eklendi. Lütfen bu konuda yalnız olmadığınızı
bilin. Bu süre zarfında herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa, ben sadece bir e-posta kadar size yakınım.
Öğretmenlerimiz de yardım etmeye hazır ve istekli.
Bu zor dönemde mükemmellik beklentisi olmadığını lütfen unutmayın. Personelimiz, çocuklarınız için bir
normalite yaratmanıza yardımcı olacak kaynaklar sağlamak için çalıştı, ancak kesinlikle hepsini
yapmanızı beklemiyoruz. Yapmak zorunda olduğunuz başka birçok sorumluluğunuz var.
Bölge Okul Müdürümüzün dün öğleden sonraki gönderdiği mektubunda okuduğunuz gibi, Uzaktan
Öğrenme Planımızın II. Aşaması 20 Nisan 2020'de başlayacaktır. Bu süre zarfında öğrencilerin başarılı /
başarışız olarak değerlendirilmesini uygun gördük.
Talimatlar
2. Aşamaya başlarken, internet üzerinden eğitim su andaki olduğu gibi devam edecektir; ancak, şimdi
sayısal notlar atanacaktır. Çocuğunuz her gün, her ders için otuz (30) dakika ders çalışmayı bekliyoruz.
Ancak, her içerik alanı öğretmen her hafta sadece iki ödev gönderip ve not verecektir. Bazı ödevler birkaç
gün sürebilir; ancak, her gün her ders için sorumlulukları vardır. Herhangi bir teknolojik endişeniz varsa,
veliler ve öğrenciler için sizi destekleyecek bir Teknoloji Sıkça Sorulan Sorular bölümü hazırladık.
Notlar
Final Sınavları, Testler ve New Jersey Öğrenci Öğrenme Değerlendirmeleri 2019-2020 öğretim yılı için
iptal edilmiştir.
İleri Düzey Yerleştirme sınavları, 11 Mayıs'ta başlayıp 22 Mayıs'ta sona erecek. Çocuğunuz bir
gelişmiş yerleştirme (AP) kursuna kayıtlıysa ve sınava girmek için kaydolduysa, çocuğunuzun öğretmeni
test hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaktır.
Final notları artık her dönemin %25'ini oluşturacak şekilde hesaplanacaktır. Uzaktan tamamlanmış olan
okul günlerinin sayısı ile, final sınavlarının bu koşullar altında uygun veya adil olacağını düşünmedik.
Amirinin mesajına daha fazla açıklama yapmak için, çocuğunuz tüm dersi zamanında tamamlarsa, notu
ilk üç okul döneminin ortalamasından düşürülmeyecektir. Ancak, çocuğunuz dersini tamamlamazsa, notu
olumsuz yönde etkilenecektir.
Son olarak, lütfen bu durumu atlatacağımızı bilin! Her biriniz inanılmaz genç yetişkinler yetiştirdiniz.
Yıllar boyunca onlara çok şey öğrettiniz. Çocuklarınızın tadını çıkarmak, onlarla eğlenmek ve onları
sevmek için zaman ayırın. Bunu hayatlarının geri kalanında hatırlayacaklar. Tekrar belirtmek isterim ki
herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Lisemiz öğrencilere bir mesaj göndermeye karar verdi. İşte sunum. Lütfen çocuğunuzla paylaşın!
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