
 

Ngày 29 Tháng Tư, năm 2020 

Thân gửi Lớp 2020, 

Với tinh thần lạc quan và vui mừng, chúng tôi xin chia sẻ với các em nội dung tổng quan về 
lịch các sự kiện dự tính nhằm công nhận, khích lệ, và vinh danh lớp này trong tất cả các lớp, 
Lớp 2020. Khi các em bắt đầu bậc Mẫu giáo hồi tháng Tám năm 2007, gia đình các em có lẽ đã 
đặt vào đôi bàn tay 5 tuổi của các em tấm biển đề Lớp 2020. Ở thời điểm đó, các em không 
hề biết nó có nghĩa là gì và gia đình các em cũng không hình dung nổi là chỉ chớp mắt một cái 
là đã đến ngày này rồi. Ấy vậy mà chúng ta đã ở đây, lật trang lịch sang tháng mà các em kỳ 
vọng cách đây 13 năm, chỉ có khác là giờ các em phải đối mặt với hàng loạt những sự kiện đã 
có trong lịch từ trước bị huỷ bỏ. 
 

Nếu nói suy nghĩ của chúng tôi hướng về các em Lớp 2020 thì đó là nói giảm, nhưng sự thật là 
thế. Hiện giờ tất cả mọi người đều nghĩ về các em. Như các em cũng đã biết, Hệ thống 
Trường học Quận Henry cam kết vinh danh Lớp 2020 trong những điều kiện không hoàn hảo 
này với những truyền thống, lễ kỉ niệm, và lễ tốt nghiệp bị hoãn lại và tái cơ cấu. Vui lòng tìm 
trong bảng dưới đây Lịch Điều chỉnh của Lớp 2020 đối với hoạt động kỉ niệm và công nhận: 

 
22 tháng Năm Lễ Công nhận Ảo của Hệ thống Trường học Quận Henry đối với Lớp 2020 

 Sự kiện ảo này sẽ bao gồm lễ công nhận theo từng trường đối với những học sinh tốt 
nghiệp một trong 11 trường phổ thông trung học HCS cùng với lễ chào trên toàn 
quận đối với Lớp 2020. Thông tin chi tiết về việc phát sự kiện ảo này sẽ sớm được 
cung cấp. 

15 – 19 tháng 
Sáu 

Các Hoạt động Tuần Cuối cấp và Dạ hội Cuối cấp 

 Các hoạt động tuần cuối cấp cụ thể theo từng trường trung học sẽ thay đổi theo 
từng trường nhưng có thể bao gồm buổi dã ngoại cuối cấp, ký kỷ yếu, và trao 
giải thưởng. Những hoạt động này, cùng với buổi Dạ hội, tất cả sẽ được tổ chức 
trên khuôn viên nhà trường. Lệ phí dạ hội đã được thu từ trước sẽ được hoàn lại 
và một khoản lệ phí mới sẽ được đánh giá do những điều chỉnh về địa điểm. Tất 
cả mọi hoạt động, bao gồm buổi dạ hội, vẫn phụ thuộc vào những chỉ dẫn từ các 
quan chức y tế công khi tháng Sáu đến gần. Sẽ không có lịch bù lại thứ hai cho 
những sự kiện này.  

22 – 26 tháng 
Sáu  

Lễ Tốt nghiệp Lớp 2020 

 Các lễ tốt nghiệp trực tiếp đã được lên kế hoạch diễn ra tại sân vận động trường 
trung học của các em theo lịch bên dưới. Ngoài ra, tuần 20 tháng Bảy đã được lên 
lịch nếu văn bản hướng dẫn của các quan chức y tế công khuyên rằng tháng Sáu là 
không khả thi. Ngày khí hậu khắc nghiệt là 9h sáng hôm sau. 

22 tháng Sáu Trường Trung học Luella lúc 8:30 tối. 
(hoặc 20 tháng 
Bảy) 

Trường Trung học Stockbridge lúc 8:00 tối. 

23 tháng Sáu Trường Trung học McDonough lúc 8:00 tối. 
(hoặc 21 tháng 
Bảy) 

Trường Trung học Locust Grove lúc 8:00 tối. 

24 tháng Sáu Trường Trung học Eagles Landing lúc 8:00 tối. 

(hoặc 22 tháng 
Bảy) 

Trường Trung học Hampton lúc 8:00 tối. 

25 tháng Sáu Trường Trung học Dutchtown lúc 8:00 tối. 
(hoặc 23 tháng 
Bảy) 

Trường Trung học Union Grove lúc 8:00 tối. 

26 tháng Sáu Excel lúc 1:00 chiều tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn 
(hoặc 24 tháng 
Bảy) 

Trường Trung học Ola lúc 8:00 tối. 

 Trường Trung học Woodland lúc 8:00 tối. 



Mary Elizabeth Davis 

Thông tin chi tiết 

về Sự kiện Tốt nghiệp 
 

Trách nhiệm đối với một buổi lễ tốt nghiệp trực tiếp đã khiến cho Hệ thống Trường học Quận Henry phải đánh 

giá sức chứa của từng sân vận động trường phổ thông trung học khác nhau đề phòng trường hợp giãn cách xã 

hội là yêu cầu bắt buộc. Do đó, những hoạt động dưới đây sẽ có hiệu lực với mục đích điều phối lễ tốt nghiệp vô 

cùng ý nghĩa.  

• Mỗi học sinh tốt nghiệp sẽ được cung cấp 4 vé cho khách tham dự buổi lễ. Điều này sẽ được 

đánh giá lại nếu những yêu cầu hạn chế của địa phương và tiểu bang hoặc được nới lỏng hoặc 

được thắt chặt. 

• Chính sách túi trong suốt sẽ có hiệu lực trong đó túi xách sẽ bị kiểm tra khi vào. Túi trong suốt sẽ 

không được cung cấp. 

• Các sân vận động sẽ có các chuyên gia y tế cùng với các thiết bị đựng nước uống không dùng tay. 

• Bộ Quy tắc ứng xử của Quận Henry sẽ được duy trì cho toàn bộ các hoạt động tại khuôn viên trường. 
 

Trở lại 
Khuôn viên Trường 

 

Mỗi trường trung học thuộc Quận Henry sẽ điều phối một cơ hội căn cứ vào cuộc hẹn cho học sinh cuối 

cấp đến khuôn viên trường trong các ngày từ 14 tháng Năm đến 22 tháng Năm để trả lại những vật dụng 

và tài liệu được nhà trường phát, giải quyết những khoản phạt và khoản nợ quá hạn, lấy bộ truyền thống 

tốt nghiệp và kỷ yếu, và lấy lại các vật dụng trong tủ đồ cá nhân. Từng trường sẽ cung cấp thông tin chi 

tiết khác khi gần đến ngày. 

Như các em đã biết, mong muốn được vinh danh các em của chúng tôi, cùng với mong muốn được giữ lại 

những khoảnh khắc khiến cho năm cuối cấp đáng nhớ và ăn mừng những gì các em đã đạt được của các em, 

luôn được cân đối với những thông tin mới nhất, liên tục thay đổi, và dường như không thể lường trước liên 

quan đến COVID-19. Sức khoẻ của các em, sức khoẻ của những người thân yêu của các em, và sức khoẻ của 

cộng đồng chúng ta là điều ưu tiên hàng đầu trong tâm trí tôi khi chúng tôi tìm các cơ hội để trân trọng 

những khoảnh khắc qua nhanh của chương quan trọng này trong cuộc đời các em và trong cuộc đời của 

cộng đồng trường học của các em. Tôi vẫn đang liên tục giữ liên lạc với các nhà lãnh đạo tiểu bang và địa 

phương, cùng với các quan chức về sức khoẻ cộng đồng, và tôi vẫn lạc quan rằng chúng ta sẽ có thể ăn 

mừng Lớp 2020 mùa hè này và giữ lại được khoảnh khắc của chúng ta khi mũ tốt nghiệp trên khắp Quận 

Henry tung bay lên bầu trời đêm xinh đẹp. Lớp 2020,  các em sẽ được ở đúng nơi các em cần ở tại đúng 

khoảnh khắc thích hợp. 

Trân trọng, 
 

Vietnamese 


