De: Henrico County Public Schools
Assunto: NOVO: Acesso expandido a formaturas presenciais para a turma de 2021!
Destaques desta mensagem:
•
•

•

Os formandos da turma de 2021 agora poderão convidar até 8 pessoas para a cerimônia de
formatura!
As máscaras não serão mais necessárias nas cerimônias de formatura (elas são fortemente
encorajadas se você não tiver sido vacinado).

As famílias e convidados não serão mais obrigados a se sentarem em “cápsulas” fisicamente
distantes.

•

Detalhes:

Para a turma de 2021
Estamos escrevendo hoje com algumas boas notícias sobre as cerimônias de formatura daTurma de
2021. Em Abril, anunciamos pela primeira vez os planos para cerimônias de formatura tradicionais ao ar
livre no Richmond Raceway e na Virginia Randolph Recreation Area.
Como você deve saber, as políticas da Virgínia estão se ajustando de acordo com a orientação de
pandemia COVID-19 emitida em 13 de Maio pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos
EUA. As novas políticas, enunciadas na Ordem Executiva 79, e em um comunicado à imprensa de 14 de
Maio, entram em vigor à meia-noite desta noite.
Dessa forma, temos o prazer de ajustar nossos planos para Junho!
As revisões permitirão que mais familiares e entes queridos participem das cerimônias de formatura,
permitirá aos convidados dos formandos a opção de sentar-se mais perto e não exigirá máscaras embora a ordem do governador incentive fortemente a vacinação, bem como o uso de máscara aqueles
que não foram vacinados ou que foram parcialmente vacinados. (Independentemente do seu estado de
vacinação, você ainda pode optar por usar uma máscara e manter o distanciamento físico durante os
eventos.)
Resumindo:
• Cada formando agora poderá convidar oito pessoas, em vez de apenas quatro. (Os formandos
ainda receberão apenas quatro ingressos impressos para admissão à cerimônia, pois os
ingressos foram impressos antes da emissão das novas diretrizes. No entanto, cada ingresso
agora admitirá dois convidados. Os dois convidados que compartilharem o ingresso DEVEM
estar presentes no mesmo tempo, a fim de entrar na cerimônia.
• Não serão exigidas máscaras para os participantes das cerimônias de formatura. No entanto, a
diretriz do governador o incentiva enfaticamente a usar máscara em todos os ambientes, caso
não esteja vacinado ou não esteja totalmente vacinado.
• Os participantes não serão obrigados a se distanciar fisicamente ou sentar-se juntos em
"grupos" de convidados.

Pergunta: Se as restrições à pandemia foram atenuadas, por que não mover as graduações para um
ambiente fechado? As restrições atenuadas estão entrando em vigor duas semanas antes da data
anunciada anteriormente em 15 de Junho e, quando a data foi adiada, nosso planejamento escolar para
as 10 cerimônias do Richmond Raceway estava bem encaminhado. Além disso, os espaços internos que
estão disponíveis imediatamente - como ginasios e auditórios - são pequenos demais para receber
turmas inteiras de formandos, junto com seus convidados. Sabemos que as temperaturas de Junho em
um local ao ar livre podem ser desafiadoras. Aqui está o que estamos fazendo para garantir que as
cerimônias sejam especiais e seguras:
•
•
•
•

Os horários de início das formaturas ocorrerão um pouco mais cedo (em comparação com os
anos anteriores) para evitar o calor potencial mais quente do final da tarde.
As escolas estão planejando reduzir a duração de suas cerimônias - que normalmente podem
durar até 100 minutos - para 70 minutos ou menos.
Os formandos se reunirão na sombra sob as arquibancadas do Richmond Raceway antes de suas
cerimônias e terão amplo acesso à água.
Os convidados podem trazer uma garrafa de água lacrada de fábrica para as cerimônias.

Cada turma nos eventos da Richmond Raceway entrará em uma procissão, emergindo de um portão sob
as arquibancadas, passando por amigos e familiares nas arquibancadas e descendo para uma área
gramada com assentos do outro lado da pista. Como é tradicional, os alunos sobem ao palco e recebem
seus diplomas. Sistemas de som de qualidade profissional e telas de vídeo também estarão disponíveis
para amplificar a procissão, as canções, os discursos dos alunos e o reconhecimento de cada graduado
pelo nome conforme eles caminham pelo palco.
Lembre-se de que as formaturas também serão transmitidas ao vivo pelo site www.henricoschools.us,
garantindo que sua família, amigos e entes queridos também possam assistir em computadores e
dispositivos móveis. As formaturas serão gravadas e estarão disponíveis para visualização na semana
após as cerimônias, acessando o centro de graduação do HCPS no site
https://henricoschools.us/graduations/. As formatura serão repetidas no final de Junho na HCPS-TV
(Comcast Channel 99 e FIOS canal 38). Uma programação de replay do HCPS-TV estará disponível na
página da web do hub de formatura.
Horário das formaturas do HCPS
Nos eventos do Richmond Raceway, o estacionamento abrirá duas horas antes do programa, e os
portões das arquibancadas abrirão 90 minutos antes de cada programa.
Área de recreação de Virginia Randolph
Quarta-feira, 9 de Junho
• The Academy at Virginia Randolph (19:00)
Richmond Raceway Complex
Segunda-feira, 14 de Junho
• Centros de Educação Profissional Avançada da Hermitage e Highland Springs (18h00)
Terça-feira, 15 de Junho
• Henrico High School (10:00)
• Highland Springs High School (14:00)
• Varina High School (18:00)

Quarta-feira, 16 de Junho
• Douglas S. Freeman High School (10:00)
• Deep Run High School (14:00)
• Mills E. Godwin High School (18:00)
Quinta-feira, 17 de Junho
• J.R. Tucker High School (10:00)
• Glen Allen High School (14:00)
• Hermitage High School(18:00)
Sexta-feira, 18 de Junho: caso haja chuva
Nota: Embora este e-mail seja sobre todas as formaturas do HCPS para a Classe de 2021, informações
detalhadas continuarão a ser disponibilizadas para os formandos em suas escolas.

