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28 de abril de 2020 
 

Queridos Pais/Guardiões da Classe de 2020, 
 

Em primeiro lugar, espero que todos estejam saudáveis, pois continuamos a ser afetados 

pelo Covid-19.  Por favor, lembre-se que a saúde mental é tão importante quanto sua saúde 

física.  À medida que o tempo começa a melhorar, por favor, certifique-se de que você está 

saindo, até mesmo para andar, para cuidar de si mesmo.  Posso dizer que meu cachorro 

nunca andou tanto na vida dele! 
 

Abaixo ofereço uma atualização sobre Graduação, Prêmios de Fim de Ano e Baile para a 

Turma de 2020. 
 

Graduação 

Quero agradecer a cada um de vocês que participaram da pesquisa que foi enviada em 17 

de abril.  Sua visão e sugestões foram ótimas e estou ansioso para celebrar este marco com 

seus filhos assim que pudermos. 
 

Seu feedback informou nosso processo de tomada de decisão e me permitiu trabalhar com o 

Dr. Brotschul  enquanto desenvolvia planos em conjunto com o Conselho de Educação de 

Delran Township.  Para ser claro, no entanto, continua a ser um objetivo de todas as partes 

interessadas realizar a cerimônia de formatura em 19 de junho em Joseph A. Chinnici  Field 

como planejado.   
 

Todos nós devemos entender que tomaremos nossa liderança do Governador Murphy e do 

Departamento de Saúde de Nova Jersey. Como esse é o caso, qualquer cerimônia de 

Formatura dependeria de Ordens Executivas aplicáveis e/ou orientação de uma variedade 

de entidades governamentais através do Estado de Nova Jersey (por exemplo, Escritório do 

Governador; Departamento de Saúde; Departamento de Educação; Polícia Estadual; Delran 

Township Police Department; Corpo de Bombeiros de Delran Township). 
 

Ontem à noite, na Reunião Pública Regular do Conselho de Educação de Delran, o 

Conselho de Educação do Município de Delran aprovou a seguinte recomendação do Dr.  

Brotschul sobre nosso plano de graduação e contingências subsequentes: 
 

● Data de formatura primária: 19 de junho de 2020 Local: Joseph Chinnici  Field, Delran 

High School Hora: 19:00pm 

● Data de formatura de backup #1: 24 de julho de 2020 Local: Joseph Chinnici  Field, 

Delran High School Hora: 19:00pm 

● Data de formatura de backup #2: 31 de julho de 2020 Local: Joseph Chinnici  Field, 

Delran High School Hora: 19:00pm 



● Data de formatura de backup #3: 27 de maio de 2021 Local: Joseph Chinnici  Field, 

Delran High School Hora: 19:00pm 
 

Continuaremos a examinar a orientação do Governador sobre o nosso curso de ação no que 

diz respeito às datas de formatura.  Dito isto, se parecer que uma data de agosto pode ser 

propícia para um evento de graduação, aconselharemos de acordo. 
 

Nesta circunstância em particular, estamos pedindo flexibilidade dos pais em relação à data 

de formatura.  Agradecemos sinceramente o quão flexível você tem sido durante todo esse 

processo. 
 

Agora que delineei nossos planos de uma perspectiva de tempo/data, é importante que eu 

transmita que qualquer cerimônia para a Classe de 2020 terá uma aparência diferente do 

que estamos acostumados aqui em Delran.  Embora não tenhamos planos solidificados para 

os componentes exatos da cerimônia (aguardamos mais orientações sobre o distanciamento 

social), o conceito de receber 3.000 participantes para a cerimônia real é extremamente 

improvável.  Não pretendo alarmá-lo, mas, em vez de prepará-lo para uma mudança na 

abordagem cerimonial que provavelmente incluirá apenas a Classe de 2020 e família 

imediata (ou uma fração de).  Mais uma vez, tudo isso está sujeito à orientação oferecida 

pelo Governador e outros. 

   

Fim do Ano 

Nossa tradicional noite de prêmios departamentais e noite de bolsas de estudo serão 

incorporadas à cerimônia de formatura, como foi feito no passado.  É importante que esses 

alunos sejam reconhecidos publicamente por suas realizações! 
 

Baile 

Ontem à noite, na Reunião Pública Regular do Conselho de Educação de Delran, o 

Conselho de Educação do Município de Delran aprovou a seguinte recomendação do Dr.  

Brotschul  sobre nosso plano de formatura e contingências subsequentes: 
 

● Data do baile: 29 de maio de 2020 Local: Lucien's Manor – 81 West White Horse Pike 

– Berlin, NJ 08009 Hora: 19:00pm 

● Data do baile de apoio #1: 23 de julho de 2020 Local: Lucien's Manor – 81 West White 

Horse Pike – Berlim, NJ 08009 Hora: 19:00pm 

● Data do baile de #2: 30 de julho de 2020 Local: Lucien's Manor – 81 West White 

Horse Pike – Berlim, NJ 08009 Hora: 19:00pm 
 

Essas datas dependem se esses encontros podem ocorrer por meio de orientações 

estabelecidas pelo Governador e outros.  Eu sei como o baile é importante para seus filhos e 

é realmente um dos destaques do ano letivo.  Por favor, saiba que estamos fazendo tudo o 

que podemos para garantir que isso ocorra. 
 

À medida que soubermos mais sobre a reabertura de Nova Jersey nas próximas semanas, 

vou me comunicar com você sobre quaisquer outras decisões relacionadas com a Classe de 

2020.  Vou garantir que todos estejam cientes de nossos eventos de fim de ano, incluindo 

distribuição do Anuário e distribuição de Cap e Vestido. 
 

Com orgulho e espírito de urso, 



Daniel S. Finkle 

Diretor 


