
4 de Junho de 2020 

 

Boa Tarde de Comunidade DHS: 

 

Espero que todos tenham conseguido sair neste fim de semana e aproveitar o clima bonito! Temos apenas três semanas 

restantes em nosso ano letivo; no entanto, muita coisa ocorrerá nesse período. 

 

Nossa distribuição de refeições continua nas Quartas-feiras, tanto no DMS e no DHS. Além disso, o Senador Troy 

Singleton, em conjunto com o South Jersey Food Bank, abordará a insegurança alimentar no Sábado, 6 de Junho, das 

10h às 12h em Riverside. Aqui está mais informações para você. 

 

Noite de Prêmios Departamentais e Noite de Bolsas de Estudo 

Ontem, os Prémios Departamentais e a Noite de Bolsas de Estudo foram realizados no PAC sem a presença de  

ninguém devido à Ordem Executiva do Governador Murphy. A gravação do evento pode ser encontrada AQUI. Todos 

os prêmios para alunos de graduação serão distribuídos na próxima semana, quando livros e materiais forem 

devolvidos. Para os membros da Classe de 2020, você receberá seus prêmios na Segunda-feira, 15 de Junho, quando 

receber o seu material de graduação. Desejo parabenizar todos os premiados pela dedicação ao DHS e à comunidade 

de Delran! 

 

Devolução / Retirada de Livros e Materiais 

A partir de Segunda-feira, 8 de Junho, os livros e materiais podem ser devolvidos ao DHS. Você deveria ter recebido 

uma carta na semana passada, listando tudo o que esperamos coletar. Se você tiver alguma dúvida sobre algum dos 

itens listados, entre em contato com o professor de seu filho para obter uma explicação. Estabelecemos este 

procedimento para garantir a segurança de você e do pessoal do DHS. Peço que você seja paciente conosco, pois 

queremos ter certeza de que todos os materiais que você devolver serão contabilizados. O processo será o seguinte: 

 

 Você TEM QUE usar uma máscara ao interagir com qualquer funcionário da escola. 

 Se você tiver uma temperatura acima de 100,4 graus, solicitamos que você não vá ao local de entrega e peça a 

alguém que conduza seu filho. 

 Você deve chegar durante o período de tempo designado. AQUI está a programação. 

 Você pode entrar pela entrada de Hartford Road ou Conrow Road. 

 Uma vez no estacionamento principal, você entrará em uma (1) faixa e seguirá para o sinal de parada  

temporária, onde será instruído a indicar o nome e o ano do seu filho. 
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 Você receberá uma pista específica para dirigir até (Temos três (3) pistas configuradas para garantir que o 

processo se mova rapidamente). 

 Quando chegar à barraca, você será solicitado a sair do carro, colocar livros ou materiais sobre a mesa e 

recuperar os prêmios que foram ganhos e/ou as tarefas de verão necessárias. 

 Após o check-in dos seus livros, você prosseguirá para o final do estacionamento, onde vire à esquerda para 

sair. 

 Todos os veículos sairão para a Conrow Road. 

Expectativas Escolásticas 

Durante a semana de 8 de Junho, você e seu filho devem esperar exatamente duas tarefas classificadas por semana em 

cada área de estudo. Todas as tarefas serão estritamente baseadas em computador, para que o retorno de livros e 

materiais não tenha impacto em nenhuma criança. 

 

Durante a semana de 15 de Junho, espera-se que cada aluno complete uma tarefa de cada área. 

 

O último dia para completar qualquer tarefa ausente será Quarta-feira, 17 de junho. Após essa data, nenhum trabalho 

será aceito. Para os membros da Classe de 2020, o último dia de entrega do trabalho será Segunda-feira, 15 de Junho. 

 

Os alunos que não participaram de suas aulas obterão essa nota pelo 4º período de classificação. Além disso, os alunos 

que se desligaram do processo de aprendizagem não receberão crédito pelo curso, independentemente da nota final, 

pois será determinado que o aluno esteve ausente da escola por mais de 12 dias. 

 

As Notas Finais serão publicadas na, 23 de Junho no Portal dos Pais. 

 

Devido à situação de aprendizado remoto em que todos fomos inseridos e à falta de capacidade de avaliar 

verdadeiramente os alunos quanto aos padrões de aprendizado, foi tomada a decisão de renunciar a um quadro de 

honra ou lista de diretores pelo Quarto Período de Marcação. 

 
Bear Fatos  

AQUI está a edição final do Bear Fatos, nosso jornal dirigido por estudantes. Parabéns a toda a equipe e a sua 

consultora, a Sra. Sepesi, por reuni-lo para a Classe de 2020 enquanto estiver aprendendo à distância.  

 

Governo Estudantil  

Tenho a honra de anunciar os Oficiais de Classe do Conselho Estudantil para o ano letivo 2020-2021. Parabéns vai 

para: 

 

Classe de 2021 

Presidente   Drue Hamlet 

Vice Presidente   Serafina Carollo 

Tesoureiro   Connor Rooney 

             Secretário Correspondente          Dane Sabrese 

             Secretário de Gravação               Kris Giangreco 

Historiadora   Sydney Croly 

 

Classe de 2022 

Presidente   Michael Digney 

https://drive.google.com/file/d/1g42xUYSQhF7sD4yRW8csDDLuxU6Xpggd/view?usp=sharing


Vice Presidente   Mason Williams 

Tesoureiro      Connor Daly 

Secretária Correspondente           Brooke Azoulay 

Secretária de Gravação              Kate Pelagatti 

 

Classe de 2023 

Presidente   Luke Theis 

Vice Presidente   Grace Diehl 

Tesoureiro   Brian Braga 

Secretária Correspondente           Marissa Mongon 

Secretário de Gravação            Jillian Walker 

Historiadores (compartilhado) Aaliyah Hicks and Jason Croly 

 

Estou ansioso para ver todos esses alunos crescerem como líderes e trabalhar com a administração da escola para 

tornar a Escola de Delran High ainda melhor do que nós!  

 

Oportunidade de Verão  
Neste verão, o Ecossistema STEM de Delran está oferecendo uma experiência de acampamento para todos os alunos. 

O programa é de quatro horas por dia durante uma semana e estará online. AQUI, há mais informações sobre o 

programa.  

 

Estou ansioso para ver todos na próxima semana durante a entrega e retirada de materiais. Por favor, fique seguro! 

Como sempre, se você tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em entrar em contato comigo a qualquer 

momento.  

 

Com Orgulho e Espírito de Delran,  

Daniel S. Finkle  

Diretor 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SrR-wHcM8tHXs9EJhk5Emm-uSp5Qx9-C/view?usp=sharing

