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Boa tarde COMUNIDADE DHS:
Não posso dizer o quanto o corpo docente e a administração ficaram felizes em ver todos esta semana! O tempo
parecia cooperar conosco. Sabíamos que tínhamos perdido as crianças; no entanto, esta última semana foi
realmente um abridor de olhos em que sentimos muito mais do que pensávamos. Gostaria de agradecer a todos por
trabalharem com a escola para devolver livros e obter suas tarefas de verão. O processo realmente correu muito
bem devido a você e sua atenção aos detalhes. Obrigado, obrigado, obrigado! Para aqueles que não puderam
comparecer, estaremos enviando as atribuições e uma lista de livros que precisam ser devolvidos.
Nossa distribuição final de refeições será na quarta-feira, 17 de junho, tanto no DMS quanto na DHS. O
Programa de Serviços alimentares de Verão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fornece
refeições gratuitas quando a escola está fora. AQUI estão as informações do USDA para apoiar as famílias
durante os meses de verão.
Revista Literária
Durante todo o processo de aprendizagem remota, os alunos foram engajados em uma variedade de atividades de
aprendizagem. Sob a direção da Srta. Katy Turse, a aula de Escrita Criativa, juntamente com muitas outras vozes,
foram capazes de escrever a Revista Literária DHS! Este ano, uma seção foi adicionada para homenagear a Classe
de 2020 por tudo o que havia sofrido. AQUI está uma cópia da edição!
Expectativas Escolares
Na próxima semana, os alunos terão apenas uma tarefa em cada curso para concluir! Estamos chegando ao fim e
quero agradecer a cada um de vocês por nos apoiar nesse esforço. Isso foi subitamente empurrado sobre todos nós
e acredito que trabalhando juntos, fomos capazes de maximizar o aprendizado e o sucesso dos alunos.
Lembre-se, o último dia para maquiagem será quarta-feira, 17 de junho. Após essa data, nenhum trabalho será
aceito. Para os membros da Turma de 2020, o último dia para submeter o trabalho será segunda-feira, 15 de
junho.
Os alunos que não foram engajados em suas aulas receberão o que ganharam no 4º Período de Marcação. Além
disso, os alunos que se desvincantaram do processo de aprendizagem não ganharão crédito para o curso,
independentemente da nota final, pois será determinado que o aluno esteve ausente da escola por mais de 12 dias.
Para os alunos que se desvinculoram e, de repente, começaram a trabalhar e a fazer tarefas de semanas atrás, haverá
uma penalidade pelo atraso de concluir as tarefas em uma escala deslizante, com a menor nota possível sendo de

70%. Isso é certamente melhor do que um 0%! Aqueles alunos que estão submetendo o trabalho de 6 semanas
atrás não devem ganhar a mesma nota que um aluno que entregou a tarefa em dia. Os professores estão cientes
disso e seguirão o mesmo protocolo.
As Notas Finais serão publicadas na terça-feira, 23 de junho, no Portal dos Pais.
Atualização da classe 2020
Tenho o prazer de informar que o Governador Murphy continua a abrir o Estado cada vez mais a cada semana
devido às diretrizes de distanciamento social que estão sendo seguidas em todo o estado. No anúncio de terçafeira, ele permitiu reuniões fora de até 250 pessoas em 22 de junho com a esperança de que ele possa aumentá-lo
para 500 em 3 de julho. Esperamos que a tendência de aumentar o tamanho da coleta ao ar livre continue ao longo
de julho para que possamos seguir adiante com nossos planos para uma formatura ao ar livre. Fique ligado durante
todo o mês de julho em relação à Graduação.
Segunda-feira, 15 de junho, a Classe de 2020 voltará ao DHS para pegar Caps and Gowns. Se você ainda tem
livros/materiais ou não completou a Pesquisa de Planos de Pós-Graduação, você não receberá seus itens de
graduação. Eu alterei o cronograma devido à nossa experiência esta semana e a rapidez com que o processo foi.
Siga o seguinte cronograma para a retirada dos materiais de graduação:

segunda-feira, 15 de junho - TURMA APENAS DE
2020
Sobrenome começa com:
Hora de chegar:
A-F
G-M
N-Z

8:30 - 9:30
10:30 - 11:30
12:30 - 1:30

Esta é a última chamada para atualizações de endereço para a Classe de 2020. Se eu não tiver notícias suas até
sexta à tarde, eu assumo que todos estarão em casa e estou ansioso para ver cada um de nossos graduados! Se
houver uma mudança nos planos, por favor, me avise! Se você já se comunicou comigo, eu fiz os ajustes
necessários.
Enviarei uma atualização na próxima semana com os tempos de distribuição do diploma e qualquer outra
informação que tenha sido solidificada sobre anuários, baile e formatura. Vai Ursos!!!! Turma de 2020!!!!
Volume SPIRIT 45 (Anuários)
Fui informado de que devido aos atrasos na planta de processamento por causa do coronavírus, os anuários foram
atrasados. Nossa esperança é tê-los em nossa posse até amanhã. Se assim for, poderemos dar à Turma de 2020
seus Anuários na segunda-feira. Então, anunciaríamos outro cronograma de recolhimento para subclasse que
encomendava anuários. Se eles estão atrasados ainda mais, eu vou comunicar isso a todos com um cronograma
para a retirada. Agradecemos sua paciência, pois os efeitos da pandemia são muito mais abrangentes do que
qualquer um poderia imaginar.

Anéis de Classe
Estamos em contato com a empresa que está produzindo nossos Anéis de Classe. Devido à pandemia, eles estão
atrasados na produção. Neste momento, fomos informados de que assim que os anéis estiverem concluídos, eles

serão enviados diretamente para você. Jaclyn Carey na jmcarey@delranschools.org ou com o Sr. Joseph Lewis na
jlewis@delranschools.org..
Summer Opportunities
Garden AHEC/Inspira Health está animado para oferecer nosso curso de aprendizagem on-line de saúde
"Futuros Profissionais de Saúde" aberto a TODOS os estudantes do ensino médio (Calouros – Idosos)! O curso
começa em 21 de junho. O curso de sete semanas é completamente online através do Quadro Negro (consulte o
folheto anexado para mais detalhes). Este será um programa GRATUITO para os alunos. Os alunos podem se
inscrever e se inscrever gratuitamente com segurança através do nosso site inspira AQUI. *Aqueles que
passarem com sucesso neste curso receberão um certificado de conclusão do Inspira Health – Garden Area
Health Educativo Center. Esta é uma grande adição a currículos e aplicações universitárias!
1. Clique em "Adicionar ao carrinho" (botão vermelho à esquerda)
2. Preencha suas informações básicas
3. Clique em "Ver carrinho e prosseguir"
4. Clique em "Registrar"
5. Complete suas informações e suas informações de pagamento. Por fim, clique em "Registrar" no final
O Programa de Exploração de Carreiras asvab está oferecendo webinars gratuitos neste verão AQUI é mais
informações. As oficinas são voltadas para estudantes interessados em faculdade, aprendizagem baseada no
trabalho e nas Forças Armadas (pais e educadores também são bem-vindos). Junte-se para entender os resultados da
ASVAB e descubra campos de carreira potencialmente satisfatórios. Os participantes receberão ferramentas para
mapear planos pós-secundários, incluindo pesquisa de faculdade e bolsa de estudos, opções militares e muito mais!
Prometo estar em contato durante o verão, pois a programação para 2020-2021 é finalizada e novas datas para
mudança de classe são solidificadas. Os Conselheiros Orientadores trabalharão durante o verão, então fiquem
atentos às suas correspondências sobre os horários.
Foram longos 3 meses para todos; no entanto, não teria sido tão bem sucedido se não fosse pela relação escola-casa
apertada que construímos ao longo dos anos. Delran é uma cidade incrível e tenho muita sorte de trabalhar com
todos vocês. Enviarei uma última comunicação para o ano letivo 2019-2020 na próxima semana, pois este ano
histórico chega ao fim.
Com Orgulho e Espírito urso,
Daniel Finkle
Diretor

