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Sevgili Millbridge Aileleri, 

 

Her şeyden önce, bu mesajın tüm öğrencilerimizi ve ailemizi sağlıklı ve konforlu bir şekilde uzaktan 

eğitimin en son aşamasına alistiğini umuyoruz. Vali Murphy'nin 4 Nisan Pazartesi günü yaptığı 

konuşmada belirttiği gibi, tüm New Jersey okulları akademik öğretim yılının geri kalanında kapatılacak 

(30 Haziran) . Bu, hepimiz için talihsiz ve üzücü bir haber, ancak sahip olduğumuz temel sorumluluk 

herkesin sağlığını ve refahını sağlamaktır. Tüm ailelerimize, öğrencininizin tüm akademik ve gelişimsel 

hedeflerini en iyi şekilde karşılamak için gerekli kaynakları sağlamaya devam edeceğiz. Uzaktan 

öğrenmemize desteğiniz için teşekkür ederiz. Devam eden çabalarınızı takdir ediyoruz ve mümkün olan 

her şekilde size yardımcı olmak için buradayız. 

 

Öğrencilerin Özel Esyalari 

Okul kapatilmadan önce, öğrencilerin dolaplarini ve masalarını boşaltma fırsatı yoktu. Önümüzdeki 

birkaç hafta boyunca, ailelere okulda bırakılmış olabilecek malzemeleri gelip alma fırsatı sunacağız. 

Çalışanlarımızın sosyal mesafelerini koruyarak bu materyalleri ve aileleri eşyalari alma fırsatı vermek 

için, çocuğunuzun masalarında veya geri dönmesini istediğiniz eşyalarında olup olmadığını sormak 

istiyoruz. Asagidaki anketi 15 Mayıs Cuma gününe kadar evinizdeki okulumuza giden HER çocuk için 

tamamlamanızı istiyoruz. 

 

Millbridge'de okuyan her cocuk için lütfen buraya tıklayarak bu ankete katilin.  

 

Tamamlanmış Ders Paketlerinin ve Okul Malzemelerinin İadesi 

Öğrenci materyallerini almanın yanı sıra, öğrencilerin herhangi bir kütüphane kitabını, sınıf 

materyallerini iade etmelerini ve notlandırma ve devam amacıyla kağıt paketlerinin teslimini 

düzenlemeleri de yapıyoruz. Bu materyaller, öğrenci eşyalarının alınması için belirlenen zamanlarında 

iade edilebilir. Ayrıca, bir geri dönüş işlemi için ek tarihlerimiz ve saatlerimiz olacak. Bu ek tarihler ve 

saatler, öğrenci sonra eşyalarını iade etmesi gereken ailelerin sayısına göre belirlenecektir. 

 

Anaokulu Kaydı 

Eylül 2020-2021 öğretim yılı için Delran'da yaşayan ve anaokuluna giriş için uygun çocukları bulmaya 

çalışıyoruz. 1 Ekim 2020'de VEYA öncesinde beş (5) yaşında olacak çocuklar anaokuluna kayıt olabilir. 

Yeni öğrenciler için kayıt sürecinin ilk aşaması uzaktan yürütülmektedir. Daha fazla bilgi ve kayıt işlemine 

başlamak için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. 

  

http://mes.delranschools.org/parents/kindergarten_registration_2020-2021 

 

Lifetouch Bahar Resimleri 

Muhtemelen hatırladığınız gibi, öğrencilerimiz bahar fotoğraflarını çektirdi, ancak okul kapanmadan 

önce dağıtılmadılar. Temsilcimizle konuştuk ve ilgilenen ailelerin bu resimleri sipariş etmelerinin 

mümkün olduğunu paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1T7h081_P3Px7NTpddKyarM6CdNCxoYHtbuREiiQ5eMI/edit?ts=5eb5cc30
http://mes.delranschools.org/parents/kindergarten_registration_2020-2021


İlgileniyorsanız, lütfen 1-800-736-4753 numaralı telefonu arayın veya sohbet özelliklerini kullanın; 

Lifetouch, siparişinizi mylifetouch.com'dan yapmak için erişim kimlik bilgilerinizi (erişim kodu ve portre 

kimliği) bulmanıza yardımcı olacaktır. Bu bilgileri aldıktan sonra, mylifetouch.com'dan sipariş 

verebilirsiniz. Lütfen '' Daha Fazla Portreler veya Ürünler Sipariş Edin '' i seçtiğinizden emin olun. “Zaten 

Sahip Olduğum Resimler İçin Öde” DEĞİLDİR.Resimlerinizi çevrimiçi olarak seçip ödeyebilecek ve eve 

size gönderilmesini sağlayabilirsiniz. 

 

Sadece İkinci Sınıf Aileleri 

2. sınıf yıllığı şimdi satışta. Bu yılki satışlar yalnızca İnternet Uzerinden yapilacaktir. Yıllık kitap başına 

maliyet 10$ 'dır. Satış 15 Mayıs 2020'ye kadar açık. Sipariş bağlantısı aşağıdadır. 

 

https://www.yearbookordercenter.com/index.cfm/job/20707 

 

Sürekli desteğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize 

e-posta göndermekten çekinmeyin. Genel sorular  mboffice@delranschools.org adresindeki ofisimize 

gönderilebilir. 

 

Eğitimdeki ortaklarınız, 

 

Bayan Lowe ve Bay Blenderman 
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