
Kính thưa Phụ huynh học sinh lớp 12, 

 

 

Tuần học cuối cùng của học sinh lớp 12 đã cận kề và chúng tôi biết có nhiều phụ huynh thắc mắc về Lễ Tốt nghiệp và 

Tuần lễ sinh hoạt của học sinh lớp 12. Chúng tôi hi vọng thư nầy sẽ đem lại nhiều thông tin phụ huynh cần biết. Nếu 

phụ huynh cần hỗ trợ hơn nữa, xin vui lòng tiếp xúc với Phòng Sinh hoạt của Trường, số 714-997-6248.  
 

TUẦN LỄ CỦA LỚP 12: Xin vui lòng cùng với con em xem Thời khóa biểu của học sinh lớp 12 đính kèm. Chúng 

tôi khuyến khích tất cả học sinh lớp 12 tham gia và chia sẻ những sinh hoạt “một lần trong đời” với các bạn cùng lớp. 

Trước tuần lễ của lớp 12, học sinh lớp 12 không được bỏ học một ngày nào. Nếu học sinh lớp 12 bỏ học một ngày, 

các em có nguy cơ mất tuần lễ của lớp 12 kể cả lễ Tốt Nghiệp. 

 

Nghi Lễ Tốt Nghiệp: Lễ Tốt Nghiệp bắt đầu đúng 10 giờ sáng tại Sân Vận Động Angel vào Thứ năm, ngày 13 

tháng 6 năm 2019. Lễ Tốt Nghiệp truyền thống nầy được tổ chức để vinh danh và tưởng thưởng những học sinh đã 

hoàn tất các lớp học theo yêu cầu. Để bảo đảm cho các học sinh tốt nghiệp và gia đình được vui hưởng nghi lễ, chúng 

tôi xin phụ huynh theo những yêu cầu sau đây: 

 Xin vui lòng liệu đủ thời gian vì có xây cất trên xa lộ, kẹt xe và còn tìm chỗ ngồi. 

 Bắt đầu lúc 9 giờ sáng, ai “đến trước ngồi trước”. Mỗi khách cần một vé. Xin không “giữ” chỗ cho 

cả nhóm. Tất cả chỗ ngồi phải được ổn định lúc 9:45 sáng để mọi người sẵn sàng dự lễ. 

 Xin đừng làm gián đoạn trong lúc đang Gọi Tên Học Sinh bằng cách diễn tả quá mức khi nhận thấy học 

sinh con em mình, như vậy tên học sinh sẽ không nghe được.  

 Xin đừng che dù làm khuất mắt những người khác, chụp ảnh hoặc sử dụng máy video. Xin nhớ rằng video 

toàn buổi lễ sẽ sẵn sàng để mua và  nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp sẽ chụp ảnh cho từng học sinh tốt 

nghiệp ngay lúc nhận bằng cấp. 

 Xin đừng mang theo bong bóng, còi,  …  sẽ bị tich thu. 

 Phụ huynh nên chọn trước một nơi để gặp con em và khách sau buổi lễ. 

GHI CHÚ:   Xin nhắc phụ huynh là buổi lễ diễn ra khoảng một tiếng đồng hồ. Thông thường là vào một ngày nắng 

ấm, có thể khó cho trẻ em và / hoặc người già. Che dù không thích hợp vì che khuất mắt những người khác. Có y tá 

sẵn sàng ở đây. 
 

HÀNH VI CỦA HỌC SINH: ĐI LÊN SÂN KHẤU LÀ MỘT ĐẶC ÂN: Bất cứ học sinh nào biểu tỏ hành vi không thích 

hợp sẽ bị rời khỏi buổi lễ. Bất cứ học sinh lớp 12 nào bị ảnh hưởng của thuốc và rượu không được phép tham dự Lễ 

Tốt nghiệp. Chúng tôi luôn tự hào về hành vi của học sinh lớp 12 và  hỗ trợ nguyện vọng của học sinh để có một Lễ 

Tốt nghiệp mà các em nhớ mãi trong niềm hãnh diện. 
 

MŨ & ÁO: Tất cả học sinh lớp 12 tham dự Nghi thức Tốt nghiệp và Lễ Tốt nghiệp được yêu cầu mặc áo và mũ, không 

có luật trừ. Mua áo, mũ trễ hoặc có thắc mắc gì, xin liên lạc với Phòng Sinh hoạt của trường, số 714-997-6248. 

 
VÉ: Phải có vé mới được vào dự Lễ Tốt nghiệp. Mỗi học sinh lớp 12 nhận năm (10) vé vào Thứ tư, 12 tháng 6, 2019 

trong khi tập dượt Lễ Tốt nghiệp. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu hợp lý về việc xin thêm vé, nhưng 

điều nầy không bảo đảm.  Mẩu yêu cầu xin thêm vé phải nộp cho Cô Guerrero trước ngày 24 tháng 5, 2019, tại 

Phòng Cố Vấn. 
 

BÃI ĐẬU XE: Bãi đậu xe đã sẵn trong bãi đậu xe của Sân Vận Động Angel. Chúng tôi hết sức khuyến khích 

phụ huynh liệu đủ thời gian vì những bất trắc trên xa lộ và kẹt xe chung quanh trường. Hướng đi  và 

sơ đồ có đính kèm. Xin tuân theo luật đi đường và dấu hiệu của bãi đậu xe. 

 

NHẬN BẰNG CẤP: Bằng cấp sẵn sàng để nhận hôm sau ngày Lễ Tốt nghiệp, ngày 14 tháng 6, 2019. Nhận 

bằng cấp ở Phòng Attendance từ 11:00 giờ trưa đến 1:00 giờ chiều. Học sinh phải trình thẻ ID để ký tên và 

nhận bằng cấp, không có ngoại lệ. Sau ngày 14 tháng 6, bằng cấp sẽ đưa về phòng 300 nơi Bà Perez. Nếu 

không nhận vào ngày 14 tháng 6, sẽ đến nhận sau ngày 5 tháng 8. Không có luật trừ. 
 

HÌNH ẢNH: Sau lễ Tốt nghiệp, bản in thử sẽ gửi về nhà từ 7 đến 10 ngày để mua. Vì hình ảnh Lễ Tốt Nghiệp 

do một công ty ngoài, nên học sinh sẽ lấy thông tin về hình ảnh chụp trong Lễ Tốt Nghiệp trong khi tập dượt 

Lễ Tốt Nghiệp. 



 

 

 


