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Boa tarde comunidade DHS:
Então, agora é 28 de maio e estou tão orgulhoso de como todos fizeram ao longo desta experiência.
Temos mais duas semanas cheias de aprendizado remoto e mais uma tarefa durante a última semana de
aula. Lembre-se que se seu filho não estiver participando das tarefas e se esforçando em cada aula, haverá
efeitos negativos em sua nota final, como eu havia comunicado anteriormente. Para alguns que se
desvincularam da escola, existe a possibilidade de seu filho perder crédito nas aulas.
Em uma nota mais positiva, que ótimas notícias do governador Murphy na terça-feira fornecendo aos
distritos escolares a capacidade de realizar uma formatura presencial! Estamos ocupados planejando este
evento na esperança de que isso ocorra. Agora que se tornou realidade, estamos trabalhando
diligentemente nos detalhes mais finos do plano. Assim que for aprovado pelos funcionários apropriados,
comunicarei o processo. Nosso objetivo é preservar a cerimônia, bem como manter a segurança de todos
no centro de nossas decisões. Mais por vir...
Ontem, colocamos no correio uma carta para cada aluno que tem livros e materiais para retornar ao
Colégio Delran e/ou que tem que pegar conteúdo de armário ou prêmios. Também preparamos tarefas de
verão para cada aluno para tornar sua vida um pouco mais fácil. As atribuições também serão postadas
online no caso de serem extraviadas entre junho e setembro. A carta reforça novamente a necessidade de
você chegar à escola em um horário prescrito, a fim de garantir que o processo seja suave. A lista dos
horários de chegada está na carta e são publicadas no site da escola: dhs.delranschools.org.
À medida que avançamos para o final do ano letivo, minha equipe e eu estamos trabalhando para
desenvolver um plano para o ano letivo 2020-2021. Para isso, é minha prática ter cumprido horários na
mão do seu filho até o início de junho. Como há muita incerteza sobre como o próximo ano começará,
não terei os horários concluídos até algum momento do verão. Devido a isso, nossos períodos de dropadd mudarão no próximo ano e não seguirão o cronograma impresso no Programa de Estudos 2020-2021.
Assim que os horários estiverem concluídos, prometo enviá-los, bem como um calendário atualizado de
datas importantes para lembrar.
Quero anunciar a diretoria executiva do Conselho Estudantil para 2020-21. Estou ansioso para trabalhar com esses
alunos para melhorar a experiência dos alunos na Delran High School. Parabéns:
Presidente
Vice-Presidente
Tesoureiro

Grant Stiglich
Olivia Schlosky
Ryan Braga

Correspondente Secretário
Secretária de Gravação

Syncere Ray
Mary Lane

Gostaria também de reconhecer a nova lista de oficiais do PTA para o ano letivo de 2020-21. A DHS é
tão grata por tudo o que eles PTA faz para apoiar os alunos tanto do DMS quanto do DHS. Essas
posições de voluntários são tão vitais e essas pessoas não recebem o crédito por tudo o que fazem!
Gostaria também de agradecer à diretoria anterior por todos os seus esforços.
Presidente- Becky Whitmeyer
rwhitmeyer1122@gmail.com
Vice-Presidente- Jenn Hamlet
jennhamlet723@gmail.com
Tesoureiro- Jackie Cook
JackieLC00k36@gmail.com
Correspondente Secretária
Jeanette Marshall, jm2dog@comcast.net
Secretário de Gravação
Tara Porreca, tara_porreca@comcast.net
Estou ansioso para um momento em que todos possamos estar juntos novamente, mas por enquanto, precisamos
nos comunicar por e-mail e telefone. Por favor, entre em contato comigo se você tem perguntas ou preocupações
sobre coleta de material ou qualquer outra coisa que venha à mente.
Com orgulho e espírito de urso,
Daniel S. Finkle
Diretor

