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İyi Günler Delran Lisesi Topluluğu:
Nihayet yıl sonu geldi. Bizimle eğitimde ortak olarak yaptığınız her şeye içten şükranlarımı sunuyorum.
Uzaktan öğrenmeyle ilerlemeye olan desteğiniz çok takdir edildi ve umarım Delran Lisesi öğrencilerine
öğrenmeye ve büyümeye devam etmek için en büyük fırsatları sunabildik.
2020-2021 öğretim yılı için planlama ve hazırlık dolu bir yaz için sabırsızlanıyorum. Genellikle Mayıs ayı
sonunda tamamlanan ana program, önümüzdeki yıl hala devam eden birçok cevaplanmamış soru
nedeniyle henüz tamamlanmadı. 2019-20 öğretim yılından itibaren toz çöktüğünde programı planlamak
ve tamamlamak ilk önceliğimiz olacaktır. Öğrenciler binada olmayacağından, Rehberlik Danışmanları
derslerde çelişki nedeniyle program değişiklikleri yapmak için yaz boyunca onlara telefonla
ulaşacaklardır. Bu görevle iş birliğiniz için teşekkür ederiz.
Final Notları 23 Haziran Salı günü Ebeveyn Portalinda yayınlanacaktır. Ayrıca gelecek hafta bir noktada
final notu raporları göndereceğiz.
KİTAP VE MALZEME İADESİ
Yönergeleri takip ettiği ve sorunsuz bir süreç sağladığı için herkese teşekkür etmek istiyorum. Perşembe
günü fırtına dışında, prosedür sorunsuz bir şekilde devam etti.
Geçen hafta kitap ve materyal iade edemeyenler için, çocuğunuzun yaz ödevlerini ve tüm iade edilmeyen
kitapları listeleyen bir BORC mektubu göndereceğiz. Buna ek olarak, öğrenciler hala Haziran ayı sonuna
kadar dolaplarındaki eşyaları alma fırsatına sahip olacaklar. Bu tarihten sonra tüm eşyaları bağışlayacağız.
TÜM YAZ ÖDEVLERİNİN bir kopyası için lütfen BURAYA tıklayın. Ayrıca, her öğrenci bir yaz
okuma kitabı seçtiği bir anketi tamamlamıştır. Çocuğunuz seçtiği kitabın başlığını unuttuysa, lütfen
djones@delranschools.org adresinden e-posta yoluyla Dr. Jones ile iletişime geçin.
2020 SINIFI MEZUNLARI İCİN GÜNCELLEME
BU LISTE, Diploma dağıtım programının son kopyasıdır. Dün birkaç değişiklik yapmak zorunda kaldım.
2020 Sınıfını resmi olarak mezun ederken yarın herkesi görmeyi dört gözle bekliyorum. Diplomaların
ertelenmesinin ardından, yönetim, sınıf danışmanları ve özel bir konuk, 2020 Sınıfını kutlarken Delran
İtfaiye ve Emniyet Müdürlüklerine katılacak. BURADA rota haritasına ulaşabilirsiniz. Güzergahtaki
herkesi görmek için sabırsızlanıyoruz!

SANAL SANAT GÖSTERİSİ
DHS'de sahip olduğumuz Güzel Sanatlar Programı, dört şaşırtıcı ve yetenekli sanatçı öğretmenle,
öğrencilerin kendi içlerine ulaşmalarını ve yapabileceklerini bilmedikleri işleri üretmeleri için ilham
kaynağı. Bayan Jennifer DiCesare, Bayan Lindsay Dunham, Bayan Jacquelyn McGhee ve Bay Phil
Palumbo, uzmanlığı, tutkusu ve birçoğu devlette mükemmelliği nedeniyle tanınan bu genç sanatçıları
büyütmek için uzman bilgi, tutku ve destekle ders veriyorlar. Uzaktan eğitim boyunca, bölüm bir Sanal
Sanat Gösterisi geliştirmek için öğrencilerle çalıştı. Öğrencinin çalışmalarını sürdürmek için BURAYA
tıklayın.

ENSTRÜMANTAL MÜZİK KONSERİ
Geçen hafta Bay Tom Rafter ve şaşırtıcı öğrencilerine katılabilenler için harika bir sanal konsere imza
attığını biliyorum. Onu özleyenler için, BURADA! Öğrencilerimiz için en şaşırtıcı deneyimlerden birini
üreterek sanal alanı nasıl kucaklayacağınızı gösterdiği için Bay Rafter'a çok teşekkür ederiz!
KORO
Bayan Rebecca Moseley, Şubat ayı başında Bayan Kathy Drachowski'nin izni için DHS'ye geldi. Eminim
o pozisyonu kabul ettiğinde, beş hafta sonra neye kaydolduğunu bilmiyordu, kendimizi uzak bir öğrenme
ortamında bulduk. Bayan Moseley, 2020 Sınıfını onurlandırmak ve DHS'de sahip olduğumuz inanılmaz
yetenekleri sergilemek için aşağıdaki videoyu hazırladı. Sizlerin de benim kadar keyif alacağınızı
umduğum video BURADA!
YEMEK DAĞITIMI
Dün Delran İlçesi Okul Bölgesi’nin öğretim yılı için nihai gıda dağıtımıydı. 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 ulaşabilirsiniz.

SPIRIT Cilt 45 (Yıllıklar)
Çarşamba akşamı itibariyle Yıllıklar hala DHS'ye ulaşmadı. Onları alır almaz sizinle bir gelip alma
programı iletişimi kuracağım. Sabrınız için teşekkürler.
AP TESTİ
AP Sınavlarını evde başarıyla tamamlayan tüm AP öğrencileri harika bir iş çıkardı. Puanları bir ay içinde
College Board web sitesinde yayınlanacak. Lütfen 30 Haziran Salı günü çocuğunuzun AP'imde oturum
açması ve ücretsiz puan raporunu alması gereken üniversite veya burs programını belirtmesi için son tarih
olduğunu unutmayın.
Bu 2019-2020 eğitim-öğretim yılının son resmi iletişimi olsa da Eylül ayından önce iletişim kurmayı
planlıyorum.
2020-2021 eğitim-öğretim yılı planlarımız daha sağlam hale geldiğinden, lütfen yaz boyunca gelecekteki
yayınlara dikkat edin.
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