
 

 

 

LỊCH SINH HOẠT CỦA LỚP TỐT NGHIỆP OHS 2019 
Once A Panther, Always A Panther! 

 

 

 Thứ sáu, 24 tháng 5: 6:30 chiều – 7:00 sáng: Đêm Tốt Nghiệp Six Flags 

 

$95, xe bus $10 

 

 Thứ bảy, 1 tháng 6 :  8:00 tối -11:00 tối : Dạ tiệc tại Colony House

   

                $90 là ASB, $96 không là ASB và Khách 

 

 Thứ năm , 6 tháng 6 và Thứ sáu, 7 tháng 6 : Kết thúc Lớp 12 

 

 Thứ năm, 6 tháng6 :  Các tiền còn thiếu phải trả xong trong giờ ăn. 

 

 Thứ sáu, 7 tháng6: 9:43 sáng - 10:43 sáng: Họp Chào/ Giã từ Nhà  

trường 

 

 Thứ hai, 10 tháng 6: 8:30 sáng - 7:00 tối : Lớp 12 du ngoạn Disneyland 

 

1 khu vui chơi $ 110 và nhiều khu vui chơi $150. Xe bus chỉ  $5.00 

 

Tất cả học sinh mua vé ở trường, yêu cầu đi và về bằng xe bus của 

trường! 

 

 Thứ ba, 11 tháng 6:  8:00 sáng :  Lớp 12 Điểm tâm nhẹ 

 

  9:00 sáng  : Nhà thôi miên  và 10:00 sáng:  Thực tập Lễ Tốt Nghiệp 

 

 Thứ tư, 12 tháng 6:    8:30 sáng : Phát Mũ và Áo, và Học sinh lớp 12 

Chụp hình trong Dome, 10:00 sáng Thực tập Lễ Tốt Nghiệp. 

 Thứ năm, 13 tháng 6:  9:00 sáng : Đứng vào hàng tại Sân Vận Động 

Angel. 
                                      10:00 sáng  LỄ TỐT NGHIỆP 

 

 

Hãy làm cho năm Lớp 12 của bạn thật đáng ghi nhớ, hãy tham 

gia vào các sinh hoạt của Lớp 12! 

 
 

 

 

Sẽ không nhận chi 

phiếu cá nhân sau 

ngảy 24 tháng 5. 

 

Học sinh lớp 12 phải 

có Thẻ học sinh để 

nhận bằng cấp. 

 

Tất cả tiền còn thiếu 

và các giờ cấm túc 

phải được xoá trong 

giờ ăn ngày Thứ năm, 

6 tháng 6. 

 

Học sinh sẽ không 

được nhận bằng cấp 

nếu tiền còn thìếu và 

các giờ câm túc không 

được xóa hoặc không 

được tham dự các sinh 

hoạt của lớp 12. 

 

 


