از طرف :مکاتب عمومی ناحیه هنرایکو
اعنوان موضوع :تازه :دسترسی به فراغت حضوری درصنف  2021وسعت یافته است!
نکات مهم این پیام:
•
•
•

فارغان صنف  2021اکنون میتوانند حد اکثر  8مهمان را به جشن فراغت خود دعوت کنند!
در مراسم فراغت دیگر نیازی به ماسک نخواهد بود (درصورتیکه واکسین نشده اید جدا ماسک بپوشید).
خانواده ها و مهمانان دیگر نیازی به نشستن در فاصله جسمی "غرفه ها" نخواهند داشت.

جزئیات:
به صنف ،2021
ما امروز بعضی خبرهای خوب را در مورد مراسم فراغت صنف  2021مینویسیم .درماه اپریل ،ما در ابتداء برنامه ها
را برای مراسم فراغت در فضای باز در ریچماند ریسوی و محل تفریحی رندولف در ورجینیا اعالن کردیم
همانطوریکه شما میدانید ،قوانین ویرجینیا مطابق به راهنمود مریضی  COVID-19که در  13ماه می توسط مراکز
کنترول و وقایه امراض ایاالت متحده امریکا صادر شده است تغیر میکند .پالیسی های جدید که در فرمان اجرایی  79آمده
است دریک اعالن خبری در تاریخ  14می ،درنیمه شب امشب اجرا میشود.
بنا بر این ،ما خوشحالیم که برنامه های خود را در ماه جون تغیر میدهیم!
این بازنگری ها اعضای خانواده و عزیزان بیشتری را قادر میسازد تا در مراسم فراغت شرکت کنند ،به مهمانان فارغان
این امکان را میدهد که در نزدیک هم بنشینند و نیازی به ماسک نخواهند داشت – گرچه درفرمان والی تاکید برای واکسین
کردن و همچنان استفاده از ماسک برای کسانی که واکسین نشده اند یا تا حدی واکسین شده اند توصیه شده است( .مهم
نیست که وضعیت واکسین شما چگونه است ،شما میتوانید همچنان ماسک بپوشید و فاصله جسمی را درمناسبت ها حفظ
کنید).
بطور خالصه:
• اکنون هرفارغ التحصیل میتواند به جای فقط چهارمهمان ،هشت مهمان را دعوت کند( .فارغ التحصیالن فقط
چهار تکت چاپی برای ورود به مراسم را دریافت میکنند ،زیرا تکت ها قبل از صدور فرمان جدید چاپ شده
اند .به هرحال ،در هر تکت دو میهمان پذیرفته میشود .دو میهمان که از یک تکت مشترک برای ورود به
مراسم استفاده میکنند باید همزمان حضور داشته باشند.
• برای کسانی که در مراسم فارغت شرکت میکنند ماسک ضرورت نیست .الکن ،در فرمان والی به شما اکیدا
توصیه شده است در صورتیکه واکسین نشده اید یا کامال واکسین ن شده اید ،از ماسک استفاده کنید.
• شرکت کنندگان ضرورت به رعایت فاصله جسمی یا نشستن کنار هم در "غرفه " مهمانان را ندارند.
سوال :اگر محدودیت های شیوع مرض کاهش یافته است ،چرا محفل فراغت را به داخل محوطه برگزار نمیکنید؟
محدودیت های کاهش یافته دو هفته قبل از تاریخ اعالم شده درتاریخ  15جون قابل اجرا هستند ،و زمانیکه تاریخ تغیر
کرد ،برنامه ریزی مکاتب ما برای  10مراسم درریچماند ریسوی به خوبی در حال تکمیل شدن بود .عالوه بر این،
فضاهای داخلی که بال فاصله در دسترس هستند  -مانند سالن های ورزشی و تاالر کنفرانس مکاتب لیسه  -بسیار کوچک
هستند و نمی توانند تمام صنوف فارغان را همراه با مهمانان شان پذیرایی کنند .ما می دانیم که درجه حرارت فضای باز
در ماه جون ممکن است چالش برانگیز باشد .در اینجا کاری که ما انجام می دهیم اینست تا اطمینان حاصل کنیم که مراسم
خاص و امن هستند:

• زمان شروع محفل فراغت برای جلوگیری از گرمترین حرارت احتمالی ناوقت بعد از ظهر ،کمی زودتر در
روز (در مقایسه با سالهای گذشته) انجام امیشود.
• مکاتب پالن دارند که طول مراسم شان را کوتاه بسازند  -که به طور معمول می تواند  100دقیقه طول بکشد -
به  70دقیقه یا کمتر کاهش دهند.
• فارغان قبل از محفل شان در زیر سایه های تریبون ریچماند ریسوی جمع میشوند و دسترسی کافی به آب خواهند
داشت.
• مهمانان میتوانند بوطل آب بسته را به مراسم بیاورند.
هر صنف در محفل ریچماند ریسوی بصورت تشریفاتی شرکت میکند ،از زیردروازه تریبون بیرون می آیند ،از کنار
دوستان و خانواده خود از تریبون ها عبور میکنند و به طرف چوکی های چمن درست در آن سوی خط میروند .طبق
معمول ،شاگردان به باال استیج میروند و سند فارغت شان را دریافت میکنند .سیستم های صوتی با کیفیت حرفه ای و
صفحه های ویدئویی نیز برای تقویت تشریفات ،آهنگ ها ،سخنرانی ها و ذکر نام هر شاگرد توسط معلمین هنگام عبور از
صحنه وجود دارد.
به یاد داشته باشید ،مراسم فراغت همچنان در  /https://henricoschools.usبه صورت مستقیم پخش می شوند،
اطمینان حاصل کنید که خانواده ،دوستان و عزیزان شما نیز می توانند از طریق کمپیوتر و تلیفون همراه تماشا کنند .مراسم
فراغت ثبت می شود و درهفته بعد از مراسم برای مشاهده در صفحه فراغت  HCPSدر
 /https://henricoschools.us/graduationsدر دسترس میباشند .مراسم فراغت مجددا در اخیر ماه جون از
طریق ( HCPS-TVچینل  Comcast 99و چینل  )FIOS 38پخش میشوند .برنامه پخش مجدد HCPS-TV
درصفحه فراغت در دسترس میباشد.
برنامه فارغت HCPS
در محفل رچماند ریسوی ،پارکینگ دو ساعت قبل از برنامه باز میشود ،و دروازه های لوژ  90دقیقه قبل از هر برنامه
باز میشود.
محل تفریحی ویرجینیا راندولف
چهارشنبه 9 ،جون
• آکادمی در ویرجینیا راندولف (ساعت  7بعد از ظهر)
ساختمان های ریچماند ریسوی
دوشنبه 14 ،جون
• مراکز آموزش حرفوی پیشرفته در هرمیتیج و هایلند اسپرینگس ( 6بعد از ظهر)
•
•
•

سه شنبه 15 ،جون
مکتب لیسه  10( Henricoصبح)
مکتب لیسه  2( Highland Springsبعد از ظهر)
مکتب لیسه  6( Varinaبعد از ظهر)

•
•
•

چهار شنبه 16 ،جون
مکتب لیسه  10( Douglas S. Freemanصبح)
مکتب لیسه  2( Deep Runبعد از ظهر)
مکتب لیسه  6( Mills E. Godwinبعد از ظهر)

•
•

پنجشنبه 17 ،جون
مکتب لیسه  10( J.R. Tuckerصبح)
مکتب لیسه  2( Glen Allenبعد از ظهر)

•

مکتب لیسه  6( Hermitageبعد از ظهر)

جمعه 18 ،جون :روز بارانی
توجه :در حالیکه این ایمیل در مورد تمامی مراسم فراغت  HCPSبرای صنف  2021است ،معلومات دقیق همچنان از
طریق مکاتب در دسترس فارغان قرار میگیرد.

