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Geçtiğimiz hafta Delran Ortaokul Topluluğu'na olan muazzam çaba konusunda yeterli bir şey 

söylenemez. Öğrencilerimizin ailelerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına verilmesi gereken övgü 

düzeyi söz konusu olamaz. Başarılar üzerinde düşünerek, azim, esneklik ve cesaretinizle 

alçakgönüllüyüz. Teşekkür ederim! Bu bizim uzaktan öğrenme ve öğretimin ilk haftası oldu ve 

önümüzdeki haftalarla aynı şekilde buluşmaya çalışıyoruz. Ailelerimiz ve personelimiz için 

anında çok şey öğrenirken, çocuğunuzun öğretmenleriyle sık sık iletişim kurmasını sağlamak 

istiyoruz. Google sınıfında ödev vermek ve soru sormak, iletişim hatlarının açık kalmasını 

sağlayacaktır. Kaynaklara erişme ve sanal ödevleri teslim etme süreci konusunda lütfen 

çocuğunuzun öğretmeni ile iletişim halinde olmaya devam edin. Ödevler için öğretmen geri 

bildirimi, Google Meet'ta tartışma, ödevlerle ilgili yazılı yorumlar ve Class DoJo'daki mesajlar 

dahil olmak üzere birçok biçimde sunulacaktır. Öğretmenlerin, öğrencilere ilerlemeleri hakkında 

sürekli geri bildirim sağlamakla meşgul olduklarından emin olun.  

 

Size ve ailenizin sağlıklı olduğuna ve iyi kalacağına güveniyoruz. Özel ilgi gerektiren herhangi bir 

durumunuz varsa bize yaslanın. Bu süre zarfında çocuğunuzu desteklemek ve ilerledikçe 

yapmaya devam etmek için yaptığınız her şey için tekrar teşekkür ederiz. 

#DISStrong #GoBears 

 

Aşağıda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır: 

Çocuğunuz şarkı söylemeyi sever mi? Philadelphia Erkek ve Kız Koroları sanal seçmeler yapıyor: 

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bağlantıları tıklayın. Okulun kapatılması nedeniyle 

burada DIS'deki seçmeleri iptal etmek zorunda kalsak da, ilgilenen tüm öğrencilerin 

deneyeceğini umuyoruz! 

 



içintıklayın burayı Philadelphia Boys Korosu'nun (7 yaş ve üstü) eğitim programlarına video seçmeleri 

yükleme hakkında ayrıntılı bilgi. 

  

içintıklayın burayı Philadelphia Kız Korosu'nun en genç korolarına (6 yaş ve üstü) video seçmeleri 

yükleme hakkında ayrıntılı bilgi. 

 

Müzikten bahsetmişken, bazı öğrenciler Bayan Finnan'ın Müzik Google Sınıfı'na giriş 

yapmamışlardır. Lütfen çocuğunuza bunu yapmasını hatırlatın. Bayan Finnan, tüm sınıf 

seviyelerinde ilgi çekici dersler geliştirdi.  

 

Bu hafta DIS Art departmanı projesi Dünya Günü'nü tanımaktı. Öğrenciler, çeşitli materyaller 

kullanarak Dünya'nın görüntülerini canlı renkler ve şekillerle çizdi. Öğrencilere evlerinin 

pencerelerine koymaları talimatı verildi. Aileleriniz bu hafta yürüyüşe ve sürüşe giderken, 

mahallenizde kaç tane görebileceğinizi sayın. 

http://phillyboyschoir.org/wp-content/uploads/_mediavault/2020/04/Video-Auditions-PBCC-2020.pdf
https://phillygirlschoir.org/wp-content/uploads/_mediavault/2020/04/Video-Auditions-PGC-2020.pdf

