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COMUNIDADE DO DHS BOM DIA:
O tempo parece que vai esquentar e a Primavera estará chegando! Por favor, tire um tempo para sair e dar uma boa
caminhada e aproveitar. O pedágio que esse isolamento está assumindo sobre todos não pode ser subestimado.
Embora você possa ser fisicamente saudável, é importante que todos nós cuidemos de nós mesmos mentalmente
também. Isso tem sido difícil e saiba que nossos professores, conselheiros e administradores de prédios estão aqui
pelo seu filho. Se houver algo que possamos fazer, por favor, entre em contato conosco.
Gostaria de agradecer aos muitos pais que me procuraram para saber como eles poderiam ajudar, especialmente
nossa Turma de 2020. De Adote-um-Sênior a ser ATINGIDO com o Spirit Stick, esses eventos realmente tocaram
nossa classe sênior. Depois de visitar muitas casas ontem para entregar placas de gramado de formatura, é evidente
que a Turma de 2020 aprecia tudo o que a escola e a comunidade da cidade estão fazendo para fazê-los se sentirem
especiais.
Dr. Brotschul se comunicará com você na sexta-feira para explicar os procedimentos de fim de ano. Prometo que
também acompanharei nas próximas semanas para que estejamos todos na mesma página e terminemos o ano de
forma segura. Saiba que esta é a época do ano em que muitos alunos estão ansiosos para o verão e começam a
deslizar um pouco com seu trabalho escolar. Por favor, trabalhe conosco e mantenha-os focados até o final do ano.
Como muitas fontes de notícias estão relatando, o "Covid-slide" é real e nosso objetivo é preparar seu filho para ser
bem sucedido tanto no próximo ano quanto para o seu futuro.
Embora a formatura não ocorra em 19 de junho como planejado, o Delran Middle School/High School PTA ainda
está se preparando para arrecadar dinheiro para a classe de 2020 através de sua Extravagância anual da Cesta de
Presentes. Por favor, veja as informações abaixo.
Junte-se a nós para o nosso Sorteio Virtual GBE no sábado, 30demaio , você pode comprar umbilhete por
$25,00 por bilhete para entrar para uma chance de ganhar uma das mais de 200 cestas no valor de $25,00 a
350,00!
❖ Vamos fazer o Facebook Live no sábado, 30 de maiodas 17h às 19h para que você possa assistir ao
nosso GBE! (mais detalhes a seguir)
❖ Todos os ingressos vão entrar em um balde e ser puxados para todas as cestas!
❖ Precisamos do seu nome, e-mail e número de celular para que você possa ser notificado do seu número
de bilhete e se você foi um vencedor!
❖ Envie seu pagamento:

➢ Via Venmo para @DelranMSHS-PTA OR
➢ Cheque feito a pagar para DELRAN MS HS PTA e enviá-lo para 76 Stoneham Drive
Delran, NJ 08075.
Por favor, ajudem e participem deste evento maravilhoso!!

Agradeço a compreensão de todos durante este tempo e tenho tanta sorte de trabalhar em uma cidade como Delran
onde quando as coisas ficam difíceis, nos reunimos e apoiamos um ao outro. Não consigo pensar em nenhuma
comunidade que lidaria com isso, assim como o grande povo de Delran! Estou ansioso para deixar isso para trás e
retomar a vida como a conhecíamos assim que for seguro fazê-lo.
Com orgulho e espírito de urso,
Daniel S. Finkle
Diretor

