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Boa tarde COMUNIDADE DHS: 

 

Bem, o fim do ano finalmente chegou.  Eu realmente não posso expressar minha sincera gratidão por tudo o que 

você fez como parceiros na educação conosco.  Seu apoio à medida que avançamos com o aprendizado remoto foi 

muito apreciado e espero que tenhamos sido capazes de fornecer aos alunos do Colégio Delran as maiores 

oportunidades para continuar a aprender e crescer. 

 

Estou ansioso por um verão repleto de planejamento e preparação para o ano letivo 2020-2021.  O cronograma 

principal, geralmente concluído até o final de maio, ainda não foi concluído devido às muitas perguntas sem 

resposta que ainda permanecem sobre o próximo ano.  Planejar e completar o cronograma será nossa prioridade 

assim que a poeira baixar do ano letivo de 2019-20.  Como os alunos não estarão no prédio, os Orientadores 

entrarão em contato com eles por telefone durante todo o verão para fazer mudanças de horário devido a conflitos.  

Agradecemos sua cooperação com esta tarefa. 

 

As Notas Finais serão publicadas na terça-feira, 23 de junho,  no Portal dos Pais.  Também enviaremos relatórios 

de nota final em algum momento na próxima semana.   

 

RETORNO DE LIVRO E MATERIAL 

Gostaria de agradecer a todos por seguir em direção e garantir um processo suave.  Além da tempestade de quinta-

feira, o procedimento saiu sem problemas e eu tenho que agradecer. 

 

Para aqueles de vocês que não puderam devolver livros e materiais na semana passada, enviaremos as tarefas de 

verão do seu filho, bem como uma carta FINA listando todos os livros não devolvidos.  Além disso, os alunos ainda 

terão a oportunidade de pegar conteúdos de armário até o final de junho.  Depois dessa data, vamos doar todos os 

itens para a boa vontade. 

 

Clique AQUI  para obter uma cópia de TODAS AS ATRIBUIÇÕES DE VERÃO.  Além disso, cada aluno 

concluiu uma pesquisa onde escolheu um livro de leitura de verão.  Se seu filho esqueceu o título do livro que 

selecionou, entre em contato com o Dr. Jones por e-mail djones@delranschools.org.   

 

ATUALIZAÇÃO CLASSE DE 2020 

AQUI está a cópia final da rota de entrega do Diploma.  Tive que fazer algumas mudanças ontem.  Estou ansioso 

para ver todos amanhã, já que formamos oficialmente a Turma de 2020.  Após o adiamento dos diplomas, a 

administração, assessores de classe e um convidado especial se juntarão aos Departamentos de Bombeiros e Polícia 

de Delran para celebrar a Turma de 2020.  AQUI está um mapa da rota.  Estamos ansiosos para ver todos na rota! 

https://docs.google.com/document/d/1UXrlZ4I_0KNfacBU3UC3iLXjxh6-8asdZ72INrw-FR0/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13cOCfbAu0OJNp00dl7t_KTlzB9SGtdT-w6wA0Le9yyI/edit#gid=0


 

 

 

MOSTRA DE ARTE VIRTUAL 

O Programa de Belas Artes que temos na DHS é inigualável, com quatro artistas-professores incríveis e talentosos, 

inspirando os alunos a alcançar em si mesmos e produzir trabalhos que eles não sabiam que podiam.  Sra. Jennifer 

DiCesare, Sra. Lindsay Dunham, Sra. Jacquelyn McGhee, e Sr. Phil Palumbo ensinam com conhecimento, paixão e 

apoio especializados para crescer esses jovens artistas, muitos dos quais são reconhecidos em todo o estado por sua 

excelência.  Durante o aprendizado remoto, o departamento trabalhou com os alunos para desenvolver uma Mostra 

de Arte Virtual.  Clique AQUI  para seguir o trabalho do aluno. 

 

CONCERTO DE MÚSICA INSTRUMENTAL 

Para aqueles que puderam se juntar ao Sr. Tom Rafter e seus alunos incríveis na semana passada, sei que foram 

tratados para um grande concerto virtual.  Para aqueles de vocês que perderam, aqui  está!  Um enorme obrigado ao 

Sr. Rafter por mostrar como abraçar o espaço virtual produzindo uma das experiências mais incríveis para nossos 

alunos! 

 

Coro 

Rebecca Moseley veio ao DHS no início de fevereiro como uma licença para a Sra. Kathy Drachowski.  Tenho 

certeza que quando ela aceitou o cargo, ela não tinha ideia do que tinha se inscrito para cinco semanas depois, nos 

encontramos em um ambiente remoto de aprendizagem.  A Sra. Moseley produziu o vídeo a seguir para 

homenagear a Classe de 2020 e mostrar o incrível talento que temos na DHS.   AQUI  está o vídeo que espero que 

você goste tanto quanto eu! 

 

DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES 

Ontem foi a distribuição final de alimentos do Distrito Escolar de Delran para o ano letivo.  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. 

 

Volume SPIRIT 45 (Anuários) 

Até quarta-feira à noite, os Anuários ainda não chegaram ao DHS.  Assim que os recebermos, comunicarei com 

você um cronograma de recolhimento.  Obrigado por sua paciência. 

 

TESTE AP 

Ótimo trabalho para todos os alunos de AP que concluíram com sucesso seus exames ap em casa.  Suas notas serão 

divulgadas no site do Conselho Universitário em um mês.  Lembre-se que terça-feira, 30 de junho  é o prazo final 

para seu filho entrar no My AP e indicar a universidade ou o programa de bolsas de estudos que devem receber seu 

relatório de pontuação gratuita. 

 

Embora esta seja a última comunicação oficial do ano letivo 2019-2020, não será de forma alguma a última vez que 

me comunico antes de setembro.  Por favor, fique de olho em futuras transmissões durante todo o verão, à medida 

que nossos planos para o ano letivo 2020-2021 se solidificam. 

 

Com Orgulho e Espírito urso, 

Daniel Finkle 

Diretor 

https://sites.google.com/delranschools.org/dhsvirtualartshow2020/home
https://www.youtube.com/watch?v=YrWmWUMo6qA&disable_polymer=true
https://www.youtube.com/watch?v=TPZuG-riLAo&app=desktop
https://drive.google.com/file/d/1DZks5r64ZFu4vdomjxUin34UGBMa_Dai/view?usp=sharing

