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 المدارس الحكومية بمقاطعة هنرايكو  من :

 

 ٢٠٢١جديد : زيادة عدد الحاضرين بصورة شخصية لحفلة التخرج لدفعة  الموضوع :

 

 العناوين الرئيسية لهذه الرسالة : 

 

 أشخاص لحضور حفلة تخرجهم!  ٨من دعوة ما يصل إلي  ٢٠٢١سيتمكن اآلن خربجو دفعة  •

 حاجة الستخدام الكمامة في حفالت التخرج )يتم التشجيع بشدة الستخدمها إذا لم تحصلوا علي التطعيم(لن تكون هناك  •

 لن يطلب من العائالت و الضيوف من الجلوس متباعدين إجتماعياً "حجرات"  •

 

 التفاصيل :

 

 ،  ٢٠٢١إلي دفعة 

 

في شهر أبريل الماضي ، أعلنا ألول مرة عن خطط  .  ٢٠٢١كم اليوم بعض األخبار السارة عن حفالت التخرج لدفعة يلانكتب 

  لحفالت التخرج التقليدية في الهواء الطلق في حلبة السباق بريشموند و منطقة ڤرچينيا راندولف الترفيهية .

 

حة مايو من قبل المراكز األمريكية لمكاف ١٣كما تعلمون ، تم تعديل سياسات ڤرچينيا بما يتماشي مع اإلرشادات الصادرة في 
، المنصوص عليها في  spelled out in Executive Order 79. السياسات الجديدة  ١٩-األمراض و الوقاية الخاصة بكوڤيد

التنفيذ في منتصف   مايو ، تدخل حيز  ١٤يوم ، و في البيان الصحفي لin a May 14 news release ٧٩األمر التنفيذي رقم 

 الليل الليلة . 

 

 وفقاً لذلك ، يسعدنا تعديل خططنا لشهر يونيو !

 

ستمكن التعديالت لمزيد من أفراد األسرة و األحباء من حضور حفالت التخرج ، و ستتيح الفرصة لضيوف الخريجين اختيار 

علي الرغم من أن حاكم الوالية يشجع بشدة علي التطعيم ، و كذلك  -مة الجلوس عن قرب ، و لن يحتاجوا إلي إرتداء الكما

استخدام الكمامة ألولئك الذين لم يتم تطعيمهم أو تم تطعيمهم جزئياً . )بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بكم ، ال يزال 

 بإمكانكم ارتداء الكمامة و الحفاظ علي التباعد اإلجتماعي في التجمعات(.

 

 باختصار :

 

)سيظل الخريجون يتلقون أربع تذاكر مطبوعة  سيتمكن كل خريج اآلن من دعوة ثمانية أشخاص بدالً من أربعة . •

فقط للحفل ، النه تم طباعة التذاكر قبل إصدار اإلرشادات الجديدة . و مع ذلك ، ستسمح كل تذكرة اآلن بدخول  

 التذكرة حاضرين في نفس الوقت لدخول الحفل . شخصين . يجب أن يكون الشخصين اللذان يشتركان في 

و مع ذلك ، فإن توجيهات حاكم الوالية تشجعكم   لن يكون هناك الحاجة إلرتداء الكمامة لمن يحضر حفالت التخرج . •

 بشدة علي ارتداء الكمامة في جميع أماكن التجمعات إذا لم يتم تطعيمكم أو لم يتم تطعيمكم بالكامل . 

 أو يجلسوا معاً في "حجرات". ين أن يتباعدوا إجتماعياً لن يطلب من الحاضر •

 

تدخل القيود المخففة حيز التنفيذ قبل اسبوعين  سؤال : إذا تم تخفيف قيود الوباء ، فلماذا لم يتم نقل حفل التخرج إلي الداخل ؟

يونيو المعلن سابقاً و بحلول الوقت الذي تم فيه تحديد التاريخ ، كان التخطيط قائم علي المدرسة لالحتفاالت  ١٥من تاريخ 

 -متوفرة علي الفور العشرة في حلبة السباق بريشموند قد بدأ علي قدم و ساق . باإلضافة إلي ذلك ، فإن المساحات الداخلية ال

صغيرة جداً الستضافة فصول التخرج بأكمالها ،  -مثل صاالت األلعاب الرياضية في المدارس الثانوية و قاعات المحاضرات 

جنباً إلي جنب لضيوفهم . نحن نعلم أن درجات الحرارة في شهر يونيو في مكان خارجي قد تكون صعبة . إليكم ما نفعله للتأكد  

 الت ستكون مميزة و آمنة :من أن االحتفا

 
 

https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/executive-actions/EO-79-and-Order-of-Public-Health-Emergency-Ten-Ending-of-Commonsense-Public-Health-Restrictions-Due-to-Novel-Coronavirus-(COVID-19).pdf
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2021/may/headline-895235-en.html
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تبدأ احتفاالت التخرج في وقت مبكر قليالً من اليوم )مقارنة بالسنوات السابقة( من أجل تجنب بعض أشد درجات   •

 الحرارة المحتملة في وقت متأخر من بعد الظهر . 

 دقيقة أو أقل. ٧٠إلي -دقيقة ١٠٠و التي يمكن أن تستمر عادة حتي -تخطط المدارس من تقليل مدة احتفاالتهم •

سيجتمع المتخرجون قبل االحتفال في الظل تحت مدرجات حلبة السباق بريتشموند و سيكون لديهم الفرصة لوافر من  •

 المياه . 

 يمكن للحاضرين إحضار زجاجة ماء مختومة من المصنع إلي مراسم اإلحتفال . •

 

خرج من بوابة أسفل المدرجات ، و يمشي بالقرب من األصدقاء و سيشارك كل فصل في موكب في حلبة السباق بريتشموند ، ي

العائلة في المدرجات و ينزل إلي منطقة جلوس علي العشب األخضر مباشرة عبر المسار . كما هو معتاد ، سيصعد الطالب 

م صورة الطالب علي المسرح و يتلقون شهاداتهم . سيتم أيضاً وضع أنظمة الصوت و شاشات العرض بجودة احترافية لتضخي

 و األغاني و الخطب و تقدير كل خريج باالسم أثناء سيرهم عبر المسرح .

 

، مما يضمن لعائالتكم و أصدقائكم و أحبائكم  www.henricoschools.us تذكروا أنه سيتم أيضاً بث التخرج مباشرة علي 

الكمبيوتر و الهواتف المحمولة . سيتم تسجيل حفالت التخرج و إتاحتها للعرض األسبوع الذي يلي  المشاهدة من خالل أجهزة

  HCPS-TV. سيتم إعادة عرض احتفاالت التخرج في وقت الحق في شهر يونيو علي  علي  HCPSاالحتفاالت علي صفحة 

علي الصفحة   HCPS-TVتاحاً علي (. سيكون جدول إعادة العرض م٣٨و فايوس قناة رقم  ٩٩)كومكاست قناة رقم 

https://henricoschools.us/graduations/  . االلكترونية الخاصة بالتخرج 

 

 للتخرج : HCPSجدول 

 

دقيقة  ٩٠البرنامج ، و ستفتح بوابات المدرج أثناء أحداث حلبة السباق بريتشموند ، ستفتح مواقف السيارات قبل ساعتين من 

 قبل كل برنامج .

 

 المكان الترفيهي بڤرچينيا راندولف :

  يونيو ٩األربعاء  

 مساءاً(  ٧األكاديمية بڤرچينيا راندولف )السابعة  •

 

 : حلبة السباق بريتشموندريتشموند ريسواي 

 

 يونيو ١٤االثنين 

 مساءاً(  ٦بهيرميتاچ و هايالند سبرنجز )الساعة مراكز التعليم المهني  •

 

  يونيو ١٥الثالثاء 

 صباحاً(  ١٠مدرسة هنرايكو الثانوية )العاشرة  •

 ظهراً( ٢مدرسة هايالند سبرنجز الثانوية )الثانية  •

 مساءاً(  ٦مدرسة ڤاراينا الثانوية )السادسة  •

 

 يونيو ١٦االربعاء 

 صباحاً(  ١٠)العاشرة  الثانويةمدرسة فريمان  •

 ظهراً(  ٢)الثانية   مدرسة ديب ران الثانوية •

 مساءاً(  ٦)السادسة  مدرسة جادوين الثانوية •

 

 

 

http://www.henricoschools.us/
https://henricoschools.us/graduations/
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 يونيو ١٧الخميس 

 صباحاً( ١٠)العاشرة  مدرسة تاكر الثانوية •

 ظهراً(  ٢)الثانية  الثانوية مدرسة جلين آلين •

 مساءاً( ٦)السادسة  مدرسة هيرميتاچ الثانوية •

 

  يونيو ١٨الجمعة 

 يوم احتاطي في حالة المطر •

 

 

 

 

، سيستمر توفير  ٢٠٢١لدفعة  HCPSمالحظة : في حين أن هذا البريد اإللكتروني يتعلق بجميع حفالت التخرج من 

 آت التفصيلية للخريجين من خالل مدارسهم . معلومآل
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