
Từ: Henrico County Public Schools 
 
Dòng chủ đề: MỚI: Đã mở rộng sự tiếp cận trực tiếp lễ tốt nghiệp cho Lớp Học năm 2021! 
 
Các điểm nổi bật của tin nhắn này: 

• Học sinh tốt nghiệp năm 2021 sẽ có thể mời tối đa 8 khách đến dự lễ tốt nghiệp của họ! 
• Không còn bắt buộc phải đeo mặt nạ trong các buổi lễ tốt nghiệp (vẫn rất nên đeo nếu bạn chưa 

tiêm chủng.) 
• Các gia đình và khách sẽ không còn phải ngồi theo các “nhóm” cách biệt về thể chất nữa. 

Chi tiết: 
 
Gửi Lớp Học năm 2021, 
 
Hôm nay, chúng tôi viết ra một số tin mừng về lễ tốt nghiệp cho Lớp Học năm 2021. Vào Tháng Tư, 
chúng tôi lần đầu tiên công bố kế hoạch tổ chức các buổi lễ tốt nghiệp ngoài trời truyền thống tại 
Richmond Raceway và Virginia Randolph Recreation Area. 
 
Như bạn có thể biết, các chính sách của Virginia đang điều chỉnh cho phù hợp với hướng dẫn về đại dịch 
COVID-19 do Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ ban hành ngày 13 Tháng Năm. Các 
chính sách mới, được nêu trong  Lệnh Hành Pháp Số 79, và trong một bản tin ngày 14 Tháng Năm, sẽ có 
hiệu lực vào nửa đêm nay.  
 
Theo đó, chúng tôi hân hạnh được điều chỉnh các kế hoạch của mình cho Tháng Sáu! 
 
Các sửa đổi sẽ cho phép nhiều thành viên gia đình và những người thân yêu tham dự lễ tốt nghiệp hơn, 
sẽ cho phép khách của học sinh tốt nghiệp tùy chọn ngồi gần hơn và không yêu cầu đeo khẩu trang — 
mặc dù lệnh của thống đốc khuyên là rất nên tiêm chủng, cũng như sử dụng khẩu trang cho những 
người chưa được tiêm chủng hoặc đã được tiêm chủng một phần. (Bất kể tình trạng tiêm chủng của bạn 
như thế nào, bạn vẫn có thể chọn đeo khẩu trang và vẫn giữ sự giãn cách về mặt thể chất tại các sự 
kiện.) 
  
Tóm tắt: 

• Mỗi học sinh tốt nghiệp bây giờ sẽ có thể mời tám vị khách, thay vì chỉ được bốn người. (Học 
sinh tốt nghiệp sẽ vẫn chỉ nhận được bốn vé in để được cho vào buổi lễ, vì vé đã được in trước 
khi có hướng dẫn mới. Tuy nhiên, mỗi vé bây giờ sẽ cho nhận hai khách. Hai vị khách đang chia 
vé PHẢI có mặt cùng lúc để vào lễ đường. 

• Những người tham dự lễ tốt nghiệp sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, chỉ thị 
của thống đốc đặc biệt khuyến khích bạn đeo khẩu trang trong tất cả các cơ sở nếu bạn chưa 
được chủng ngừa hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ. 

• Những người tham dự sẽ không bị bắt buộc phải giãn cách về thể chất hoặc ngồi cùng với nhau 
trong “nhóm” khách.  

   
Câu hỏi: Nếu các hạn chế về đại dịch đã được nới lỏng, tại sao không làm lễ tốt nghiệp trong nhà? Các 
hạn chế được nới lỏng sẽ có hiệu lực sớm hơn hai tuần so với ngày 15 Tháng Sáu, đã thông báo trước đó 
và trước khi ngày này được dời lên sớm hơn, kế hoạch của trường chúng tôi cho 10 buổi lễ ở Richmond 

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


Raceway đã và đang được diễn ra tốt đẹp. Ngoài ra, không gian trong nhà có sẵn ngay lập tức - chẳng 
hạn như phòng tập thể dục của trường trung học và thính phòng — quá nhỏ nên không thể tổ chức cho 
toàn bộ các lớp học tốt nghiệp, cùng với khách của họ. Chúng tôi biết rằng nhiệt độ tháng Sáu tại một 
địa điểm ngoài trời có thể là thách thức. Dưới đây là những gì chúng tôi đang làm để đảm bảo các buổi 
lễ đều đặc biệt và an toàn: 

• Thời gian bắt đầu tốt nghiệp sẽ diễn ra sớm hơn một chút trong ngày (so với những năm trước) 
để tránh một số nhiệt độ nóng bức nhất có thể xảy ra vào buổi chiều. 

• Các trường đang có kế hoạch giảm thời lượng của các buổi lễ — thường có thể kéo dài tới 100 
phút — xuống còn 70 phút hoặc ít hơn. 

• Những học sinh cao niên tốt nghiệp sẽ tập hợp trong bóng râm bên dưới khán đài Richmond 
Raceway trước buổi lễ của họ và sẽ được tha hồ tiếp cận với nước uống. 

• Du khách có thể mang theo một chai nước được niêm phong tại nơi sản xuất đến các buổi lễ. 

Mỗi lớp tại các sự kiện Richmond Raceway sẽ tham gia vào một cuộc diễu hành, xuất hiện từ một cánh 
cổng bên dưới khán đài, đi ngang qua bạn bè và gia đình trong khán đài và đi xuống khu vực ngồi là bãi 
cỏ phía bên kia đường đua. Theo truyền thống, học sinh sẽ bước lên một sân khấu và nhận bằng tốt 
nghiệp của họ. Hệ thống âm thanh chất lượng chuyên nghiệp và bảng video cũng sẽ được sử dụng để 
khuếch đại cuộc diễu hành, các bài hát, các bài phát biểu của học sinh và sự tuyên dương tên của từng 
học sinh tốt nghiệp khi họ bước qua sân khấu.  
 
Hãy nhớ rằng, quá trình tốt nghiệp cũng sẽ được truyền trực tiếp tại www.henricoschools.us, đảm bảo 
rằng gia đình, bạn bè và những người thân yêu của bạn cũng có thể xem từ máy tính và thiết bị di động. 
Buổi lễ tốt nghiệp sẽ được ghi lại và có sẵn để xem vào tuần sau buổi lễ bằng cách truy cập trung tâm tốt 
nghiệp của HCPS tại https://henricoschools.us/graduations/. Các buổi lễ tốt nghiệp sẽ được phát lại vào 
cuối Tháng Sáu trên HCPS-TV (Comcast Channel 99 và FIOS channel 38). Lịch phát lại HCPS-TV sẽ có trên 
trang web của trung tâm tốt nghiệp. 
 
Lịch trình tốt nghiệp của HCPS  
 
Tại các sự kiện Richmond Raceway, bãi đậu xe sẽ mở trước chương trình hai tiếng và cổng khán đài sẽ 
mở 90 phút trước mỗi chương trình.       
 
Virginia Randolph Recreation Area 

Thứ  Tư, Ngày 9 Tháng Sáu 
• The Academy at Virginia Randolph (7 giờ tối) 

Richmond Raceway Complex 

Thứ Hai, Ngày 14 Tháng Sáu 
• Advanced Career Education Centers tại Hermitage và Highland Springs (6 giờ chiều) 

Thứ Ba, Ngày 15 Tháng Sáu 
• Henrico High School (10 giờ sáng) 
• Highland Springs High School (2 giờ chiều) 
• Varina High School (6 giờ chiều) 

Thứ  Tư, Ngày 16 Tháng Sáu 
• Douglas S. Freeman High School (10 giờ sáng) 
• Deep Run High School (2 giờ chiều) 
• Mills E. Godwin High School (6 giờ chiều) 

http://www.henricoschools.us/
https://henricoschools.us/graduations/


Thứ Năm, Ngày 17 Tháng Sáu 
• J.R. Tucker High School (10 giờ sáng) 
• Glen Allen High School (2 giờ chiều) 
• Hermitage High School 6 giờ chiều) 

Thứ Sáu, Ngày 18 Tháng Sáu: Ngày dự khuyết 
  
Ghi chú: Trong khi email này là về tất cả các buổi tốt nghiệp HCPS cho Lớp Học năm 2021, thông tin chi 
tiết sẽ tiếp tục được cung cấp cho học sinh tốt nghiệp thông qua các trường của họ.  
 


