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İyi Günler Delran Lisesi Topluluğu:
Okul yönetimi bu hafta sizleri görmekten çok memnun olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum! Hava
durumu bizimle iş birliği yapmış gibiydi. Çocukları özlediğimizi biliyorduk; ancak, bu geçtiğimiz hafta
gerçekten düşündüğümüzden çok daha fazla özlediğimizi anladık. Herkese kitap iade etmek ve yaz
ödevlerini almak için okulla birlikte organize olduğu için teşekkür ediyorum. Süreç siz ve detaylara
gösterdiğiniz özen nedeniyle gerçekten çok iyi gitti. Teşekkürler teşekkürler teşekkürler! Katılamayanlar
için ödevleri ve iade edilmesi gereken kitapların bir listesini göndereceğiz.
Yemek dağıtımımızın en sonu 17 Haziran Çarşamba günü Ortaokul ve Lise’de olacaktır. Amerika
Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın Yaz Yemek Servisi Programı okul bittiğinde ücretsiz yemekler
sunmaktadır. BURADAN, yaz aylarında aileleri desteklemek için USDA'dan gelen bilgilere
erişebilirsiniz.
Edebiyat Dergisi
Uzaktan öğrenme süreci boyunca, öğrenciler çeşitli öğrenme etkinliklerine katıldılar. Bayan Katy Turse
yönetiminde, Yaratıcı Yazma sınıfı, diğer birçok sesle birlikte DHS Edebiyat Dergisi'ni yazmayı başardı!
Bu yıl, katlandıkları her şey için 2020 Sınıfını onurlandırmak için bir bölüm eklendi. BUDA derginin bir
kopyasıdır!
Skolastik Beklentiler
Gelecek hafta, öğrenciler her derste sadece bir ödev yapacaklar! Sona yaklaşıyoruz ve bu çabada bizi
desteklediğiniz için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Bu durum birdenbire hepimize baskı yaptı ve
inanıyorum ki birlikte çalışarak öğrenci öğrenimini ve başarısını en üst düzeye çıkarabiliyoruz.
Herhangi bir ödevi tamamlamanın son günü 17 Haziran Çarşamba olacaktır. Bu tarihten sonra hiçbir
çalışma kabul edilmeyecektir. 2020 Sınıfının mezun olacak üyeleri için, çalışmaların son teslim tarihi 15
Haziran Pazartesi olacaktır.
Derslere katılmayan öğrenciler 4. Okul Dönemi'nde kazandıklarını alacaklardır. Buna ek olarak, öğrenim
sürecinden ayrılan öğrenciler, final notlarına bakılmaksızın, öğrencinin 12 günden fazla bir süre boyunca
okula devam etmediği belirleneceğinden, ders için kredi kazanmayacaktır.

Derslerine devam etmiş veya daha sonra aniden çalışmaya ve ödev vermeye başlayan öğrenciler için,
ödevleri kayma ölçeğinde tamamlama gecikmesi, mümkün olan en düşük not %70'tir. Bu kesinlikle
%0'dan daha iyi! 6 hafta öncesinden çalışma yapan öğrenciler, ödevi zamanında teslim eden bir öğrenci
ile aynı notu kazanmamalıdır. Öğretmenler bunun farkında ve aynı protokolü takip edecekler.
Final Notları 23 Haziran Salı günü Ebeveyn Portalın da yayınlanacaktır.
2020 Sınıfı Mezunları İçin Güncelleme
Vali Murphy'nin eyalet boyunca takip edilen sosyal mesafe kuralları nedeniyle her hafta devleti açmaya
devam ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Salı günkü açıklamasında, 3 Haziran'da 500'e
çıkarabileceği ümidiyle 22 Haziran'da 250 kişiye kadar toplantı yapılmasına izin verdi. Açık havada
toplanma büyüklüğünü artırma eğiliminin Temmuz boyunca devam edeceğini umuyoruz, böylece bir açık
hava mezuniyet planlarımızı takip edebiliriz. Mezuniyet için lütfen Temmuz boyunca bizi takip etmeye
devam edin.
15 Haziran Pazartesi, 2020 Sınıfı Kep ve Cübbelerini almak için DHS'ye geri dönecek. Hala kitaplarınız
/ materyalleriniz varsa veya Mezuniyet Sonrası Planları Anketini tamamlamadıysanız, mezuniyet
öğelerinizi alamazsınız. Bu haftaki deneyimimiz ve sürecin ne kadar hızlı gittiğinden dolayı programı
değiştirdim. Mezuniyet materyalleri alımı için lütfen aşağıdaki programı takip edin:

15 Haziran Pazartesi - SADECE 2020 SINIFI
Soyadı şununla başlar:
Gelme zamanı:
A-F
G-M
N-Z

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

Bu, 2020 Sınıfı için yapacağım güncellemeler için son çağrıdır. Cuma öğleden sonra sizden haber
alamazsam, herkesin evde olacağını varsayarız ve mezunlarımızın her birini görmeyi dört gözle
bekliyorum! Planlarda bir değişiklik olursa lütfen bana bildirin! Benimle daha önce iletişim kurduysanız,
gerekli ayarlamaları yaptım.
Önümüzdeki hafta diploma dağıtım zamanları, yıllıklar, balo ve mezuniyet ile ilgili sağlamlaştırılmış
diğer bilgileri içeren bir güncelleme göndereceğim. 2020 sınıfı!!!!
SPIRIT Cilt 45 (Yıllıklar)
Korona virüs nedeniyle yıllık kitaplarının geciktiği bildirildi. Umudumuz onları yarın elimizde
bulundurmaktır. Bu gerçekleşirse 2020 Sınıfına Pazartesi günü Yıllıklarını verebileceğiz. Daha sonra
yıllıklar sipariş eden alt sınıflar için başka bir toplama programı açıklayacağız. Daha da geciktirilirlerse,
bunu bir zamanlama programı ile herkese bildireceğim. Pandeminin etkileri herkesin hayal
edebileceğinden çok daha geniş olduğu için sabrınız için teşekkür ederiz.
Sınıf Yüzükleri

Sınıf Yüzüklerimizi üreten firma ile temas halindeyiz. Pandemi nedeniyle üretimde geride kalıyorlar. Şu
anda, yüzükler tamamlandıktan sonra doğrudan size gönderilecekleri bildirildi. Herhangi bir sorunuz
varsa, lütfen jmcarey@delranschools.org adresinden Bayan Jaclyn Carey veya jlewis@delranschools.org
adresinden Bay Joseph Lewis ile iletişime geçin.
Yaz Fırsatları
Bahçe AHEC / Inspira Health, “Gelecekteki Sağlık Profesyonelleri” online sağlık hizmeti öğrenme
kursumuzu TÜM lise öğrencilerine (9-12 öğrencileri) sunmaktan heyecan duyuyor! Kurs 21 Haziran'da
başlıyor. Yedi haftalık kurs tamamen BlackBoard üzerinden çevrimiçi (daha fazla bilgi için lütfen ekteki
broşüre bakınız). Bu öğrenciler için ÜCRETSİZ bir program olacaktır. Öğrenciler BURAYA Inspira
web sitemiz aracılığıyla güvenli bir şekilde ÜCRETSİZ kaydolabilirler. * Bu dersi başarıyla
tamamlayanlara Inspira Sağlık- Bahçe Alanı Sağlık Eğitim Merkezi'nden tamamlama sertifikası
verilecektir. Bu özgeçmiş ve üniversite başvurularında harika bir ektir!
1. "Sepete Ekle" yi tıklayın (soldaki Kırmızı Düğme)
2. Temel bilgilerinizi girin
3. "Sepeti Görüntüle ve Devam Et" i tıklayın
4. "Kaydol" u tıklayın
5. Bilgilerinizi ve ödeme bilgilerinizi girin. Son olarak, sonunda "Kaydet" i tıklayın
ASVAB Kariyer Araştırma Programı bu yaz ücretsiz web seminerleri sunuyor BURAYA tıklayarak daha
fazla bilgi alabilirsiniz. Atölye çalışmaları kolej, iş temelli öğrenme ve Askerlik ile ilgilenen öğrencilere
yöneliktir (ebeveynler ve eğitimciler de kabul edilir). ASVAB sonuçlarını anlamak ve potansiyel olarak
tatmin edici kariyer alanlarını keşfetmek için katılın. Katılımcılar, üniversite ve burs araması, askeri
seçenekler ve daha fazlası dahil olmak üzere, lise sonrası planları planlamak için araçlar alacaklar!

2020-2021 için program tamamlandığı ve değişen sınıflar için yeni tarihler belirlendiğinde yaz boyunca
iletişimde olacağıma söz veriyorum. Rehberlik Danışmanları yaz boyunca çalışacaklar, bu yüzden
programlarla ilgili yazışmalarına takip edin.
Herkes için uzun bir 3 ay oldu; ancak yıllar içinde inşa ettiğimiz sıkı okul-ev ilişkisi olmasa başarılı
olmazdık. Delran inanılmaz bir yer ve hepinizle çalışmaktan dolayı çok şanslıyım. Bu tarihi yıl sona
erdiğinden gelecek hafta 2019-2020 öğretim yılı için son bir iletişim göndereceğim.
Maskotumuz Olan Ayı Gururu ve Ruhu ile,
Daniel S. Finkle
Okul Müdürü

