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Hướng dẫn tham gia buổi lễ tốt nghiệp trường trung học cơ sở năm 2021
Chúng tôi sẽ mở cổng đón tiếp khách tham gia buổi lễ tốt nghiệp một giờ trước khi bắt đầu mỗi
buổi lễ.
Vui lòng lưu ý chỉ những vị khách có vé mời chính thức mới được tham dự. Trong trường hợp trời mưa,
buổi lễ sẽ được tổ chức trong rạp lớn trong khu vực ngay cạnh sân chính. Hãy nhớ đem theo ô!
Quy định chung về chỗ ngồi tham dự, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội
Theo hướng dẫn của DESE, những vị khách chưa được tiêm đủ vắc-xin đầy đủ nên đeo khẩu trang. Đặc
biệt, tất cả các vị khách nên duy trì khoảng cách với các gia đình khác. Các vị khách cảm thấy không
khỏe hoặc có các triệu chứng của bệnh không nên tham dự dưới mọi hình thức.
Không có kèn hơi/bóng bay/hoa giấy/hạt màu/biển hiệu
Để phù hợp với các buổi lễ tốt nghiệp của WPS đã được thực hiện trước đó, chúng tôi yêu cầu quý vị
để hết những đồ vật này trên xe để sử dụng sau buổi lễ.
Giày dép cho học sinh tốt nghiệp
Không được phép đi các loại giày cao gót hoặc giày đế dày. Ngoài việc chúng gây hại cho bề mặt cỏ,
giày cao gót có thể bị lún và dẫn đến chấn thương. Quy định này được đưa ra nhằm đảm bảo vấn đề an
toàn cho học sinh.
Bãi đậu xe
Dưới đây là bản đồ các bãi đậu xe có thể đi bộ đến sân vận động. Giá đậu xe có thể khác nhau. Tất cả
các vị khách và nhân viên cần sử dụng bãi đậu xe/gara từ 1 đến 4.

Sau buổi lễ
Ra về ngay sau khi kết thúc buổi lễ và đón con quý vị bên ngoài sân vận động. Theo hướng dẫn của
DESE, nghiêm cấm các vụ tụ tập hoặc tiếp đãi đông người.

