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19 Mart 2020
Sevgili DIS Aileleri:
Bunlar gerçekten eşsiz zamanlardır ve umarız siz vegüvenli ve sağlıklıdır. Öğrencilerin öğrenmeye devam etmesini sağlamak için aileler,
okullarımız kapalıyken çocuğunuzun akademik yolculuğuna devam etmesini sağlayacak materyalleri içeren bir zarf alacaktır. Bu paket,
öğrencilerin not aldığı her sınıf ve konudan materyal içerir. Derse devam ve not verme paketin tamamlanmasına dayanacaktır. Not
verme her konu için Başarılı / Başarısız olacaktır. Örneğin, öğrenciler tamamlanmış bir paket sunduklarında bir dereceye kadar “geçiş”
alacaklar ve buna ek olarak öğrencinin devamının bir kanıtı olacaktır. Tüm DIS personeli destek sunmak için hafta içi e-posta yoluyla
satışa sunulacak. Ailemize bilgi vermek için her Cuma DISPATCH'i göndermeye devam edeceğiz.
Çocuğunuza İkinci Dil desteği, Temel Beceri Matematik desteği, Temel Beceri Dil Sanatları desteği veya İyileştirici Okuma Hizmetleri
verilirse, çocuğunuzun normal not paketine ek olarak ek materyaller de eklenmiştir.
Sınıflı öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz aldığınız materyallerin çocuğunuzun BEP'sini desteklediğinden emin olmak için öğrenci
hizmetleri bölümümüzün idaresi ile birlikte çalışmıştır. IEP toplantıları ve ilgili hizmetler hakkında çocuğunuzun vaka yöneticisinden ve /
veya servis sağlayıcısından ek bilgi ve iletişim alacaksınız.
Tercüme hizmetleri gerektiren ebeveynlerimiz için, sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin; bir tercümanın
sizinle ilgili personelle iletişim kurmasını ayarlayacağız.
Aşağıda, personelin ve görev bilgilerinin yanı sıra rollerinin bir listesi bulunmaktadır. Ayrıca, ana numaradan telefon mesajlarını almaya
devam edeceğiz ve bu telefon hattından alınan bilgileri ilgili personele ileteceğiz.

Kimberly Clark-Hickson

Müdür

khickson@delranschools.org

Sayın Christopher Sheridan

Müdür Yardımcısı

csheridan@delranschools.org

Sayın Brian Gregson

Danışman

bgregson@delranschools.org

Sayın Maria Radulski

Okul Hemşire

mradulski@delranschools.org

Sayın Shannon Kemp

Vaka Yöneticisi

skemp@delranschools.org

Bayan Maryanne Chaudry

Vaka Yöneticisi

mchaudry@delranschools.org

Bu eşi benzeri görülmemiş zamana girerken Delran Ortaokulu personeli, öğrencilerimizi ve ailelerimizi desteklemeye kararlıdır. Yardıma
ihtiyacınız olursa istediğiniz zaman iletişime geçmekten çekinmeyin. Lütfen kendinize iyi bakın, okul yeniden başladığında hepinizi
görmeyi dört gözle bekliyoruz.

Saygılarımla,
Kimberly Clark-Hickson, Müdür
Christopher Sheridan, Müdür Yardımcısı

