
 

 

 

Daniel S. Finkle 
Diretor 

 

Danielle R. Jones 
Diretor Assistente 

 

Brian Stolarick 
Diretor Assistente 

 
 

DELRAN HIGH SCHOOL 
Estrada Hartford, 50 

Delran, NJ 08075 

 

Telefone: 856-461-6100 

Fax: 856-764-6711 

7 de maio de 2020 

 

BOM DIA COMUNIDADE DO DHS: 

 

Tenho certeza que o anúncio de segunda-feira do Governador afetou você tanto quanto a mim.  No fundo eu pensei 

que esta seria a sua decisão, mas eu não tinha no entanto, eu estava segurando a esperança de que voltaríamos 

novamente para nossa casa no DHS.  Sei como isso tem sido difícil para seus filhos e você também, e não posso 

agradecer o suficiente por serem nossos parceiros.  A maioria dos alunos vem concluindo seu trabalho todos os dias 

e por isso estou agradecido.  Como eu disse aos alunos com quem falei nas últimas semanas, ainda estamos "na 

escola" mesmo que não seja pessoalmente. 

 

O Distrito tem trabalhado na próxima fase do nosso ano letivo (Fase 3) nas últimas semanas, caso o Governador 

tenha de fato fechado as escolas pelo resto do ano letivo.  Vou retransmitir todas essas informações para você nas 

próximas semanas para que estejamos todos preparados para seguir os protocolos para garantir a segurança de todos 

e fazer o processo funcionar sem problemas. 

 

Por favor, entenda muito do nosso trabalho para fechar o restante do ano letivo requer articulação com entidades 

locais, municipais e estaduais, a fim de garantir a saúde e segurança de nossos alunos e trabalhadores essenciais. 

 

E agora, vamos falar sobre boas notícias!  Também tenho o prazer de anunciar os Alunos do Mês para março e 

abril! 

● Temesgen Armstrong  (indicado pela Sra. Mason):  Temesgen é um jovem que obteve notas altas e 

ajudou outros em sua classe a ter sucesso.  Ele teve um desempenho excepcionalmente bom na Liga de 

Ciências e continuou a se destacar ao longo do ensino a distância.  Parabéns  Temesgen!! 

● Brenda De Paula (nomeada por Mrs.  McVay e Mrs.  Flomo): Brenda é uma estudantetrabalhadora que 

se esforça ao máximo em todas as suas atribuições.  Ao longo do ensino a distância, ela foi além para 

garantir que seu trabalho seja detalhado e de qualidade semelhante como se estivesse fazendo instruções 

cara a cara.  Ótimo trabalho Brenda! 

● Madison Grady (nomeada pela Sra. Rau): Madison ganhou notas máximas ao longo do ano letivo, 

superando muitos obstáculos.  O esforço que ela tem demonstrado tem sido excepcional, buscando apoio 

quando necessário e sempre lutando pelo sucesso.  Ela é uma líder e incorpora o verdadeiro significado de 

ser um Urso Delran!  Parabéns Madison! 

● Sera Lukens (indicada pelo Sr. Rood-OjalvoOjalvo): Será tem se destacado em seu curso de Introdução à 

Programação de Computadores, superando as expectativas estabelecidas.  Ela já completou todo o trabalho 

para o ano letivo no currículo do curso e continua aprendendo outra linguagem computacional (Python) 

com seu tempo!  Grande esforço Sera! 

 

Os relatórios de progresso estarão disponíveis no Portal dos Pais amanhã de manhã.  É importante para você, 

especialmente nestes tempos, manter-se atualizado com o progresso do seu filho.  AQUI  está um link para o Portal 

dos Pais.  Se você tiver alguma dúvida sobre o seu login, envie um e-mail para Denise  Stellwag  na  
dstellwag@delranschools.org  ou Jenny  Schenski  na  jschenski@delranschools.org.  Se você tiver uma pergunta 

sobre uma nota individual, por favor, entre em contato diretamente com o professor do seu filho para uma 

explicação. 

   

Para quem ainda não comprou um anuário, o anuário 2019-2020 do DELRAN HIGH SCHOOL ainda está 

disponível! Durante esses tempos sem precedentes, por que não capturar as memórias inesquecíveis do seu filho 

https://www.fridayparentportal.com/portal/security/login.cfm
mailto:dstelwag@delranschools.org
mailto:jschenski@delranschools.org
https://drive.google.com/file/d/196QcC1DAoRiBvmXj5gYXUGYXdEtMVWdz/view?usp=sharing


 

 

com o anuário de 2020.  Uma vez que as cópias são limitadas, pedimos que você faça seu pedido do anuário  
AQUI.  Os anuários devem estar em início de junho e vamos comunicar como os alunos receberão seu livro de 

memórias.  Para a Turma de 2020, também publicaremos um adendo ao anuário que incluirá fotos da Viagem do 

Idoso e sua cerimônia de Formatura!  Estes serão enviados para você no outono quando eles chegarem. 

 

Outra oportunidade para nossos alunos foi anunciada.  A Federação Nacional de Escolas Secundárias está 

oferecendo um curso preparatório para tutoria do SAT!  Devido ao aprendizado remoto, os Juniors que farão os 

SATs ou ACTs no outono podem pensar em aprimorar suas habilidades!  AQUI  há mais informações sobre o 

programa. 

 

Na noite de terça-feira, todas as escolas de ensino médio da BCSL homenagearam a Classe de 2020, acendendo 

luzes em seus locais às 8:20:20 (20:20:20).  AQUI  está uma foto do show de amor e apoio a esse maravilhoso 

grupo de indivíduos pelo município. 

 

Toda semana, quando me sento para compor essa correspondência, fico sempre um pouco triste.  Sinto falta do 

aluno e dos professores todos os dias.  Depois de falar com muitos alunos e professores, eles faltam à escola 

também.  Nosso prédio da escola abriga nossa família delran high school todos os dias, e ser remoto dói todos os 

dias também.  Espero que todos fiquem seguros e saudáveis. 

 

Se há algo que você precisa, agora não é hora de se conter.  Estou aqui para servir os alunos e famílias de Delran 

então se houver algo que eu possa fazer para ajudá-lo, por favor, me avise. 

 

Com orgulho e espírito de urso, 

Daniel S. Finkle 

Diretor 
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