
Permission Slip for Graduation Cap Decoration 
In order to decorate your graduation cap for the ceremony, you must adhere to the following guidelines: 

--Sketch a clear design to be approved by administration 

--Turn in the design and the permission slip NO LATER THAN Friday, May 17 to Mrs. Guerrero in Counseling 

--Designs will be returned to you by Friday, May 24.  That gives you about 2 ½ weeks to actually decorate your cap. 

Suggested media—sharpie, fabric marker, fabric paint, acrylic paint.  Use something that will be waterproof.  If you choose to use 3-

dimensional attachments (i.e. rhinestones or flowers) use a glue like E-6000 and make sure it’s attached securely.  Attachments MAY 

NOT protrude more than a half inch above the surface of the cap or dangle off the sides.  The design must fit entirely on the 

mortarboard (the square top of the cap), and only the mortarboard will be decorated. Please note materials for decoration will not 

be provided for you. 

Most importantly:  have fun and make something that you’ll be able to look back on for years to come. 

Guidelines:  Keep it appropriate and positive. No profanity or inappropriate images/text will be allowed.  The administration 

reserves the right to veto anything they deem inappropriate.   If anything remotely questionable is added to the cap, YOU WILL NOT 

WALK.  Make this something meaningful to you.  What are your interests, activities, or hobbies?  Are you involved in any club or 

sport on campus? Could you include song lyrics, poetry, an inspirational quote, your favorite book or artist? 

Both my senior and I have read the above rules and guidelines for Graduation Cap Decorating. I grant permission for my senior to 

decorate their Graduation Cap for the Orange High School Graduation Ceremony. 

It is also understood that the approval to decorate your Graduation Cap is a privilege and if the final product deviates from the 

approved design, your senior will not participate in the Graduation Ceremony.  Orange High School will not provide replacement 

caps if this happens. 

Las directrices: Mantengan la decoración apropiada y positiva. No se permiten blasfemias o imágenes/texto inapropiado. La 

administración reserva el derecho de vetar cualquier cosa que consideren inapropiada. Si cualquier cosa remotamente cuestionable 

se añade al capuchón, NO CAMINARA EN LA CEREMONIA.  Haz que esto sea significante para ti. ¿Cuáles son tus intereses, 

actividades, o pasatiempos? ¿Participas en un deporte o eres miembro de un club en la escuela? ¿Podrás incluir los liricos de una 

canción, poesía, una cita de inspiración, tu libro o artista preferido? 

Yo al igual que mi estudiante de doceavo grado hemos leído las reglas y directrices mencionadas anteriormente para la decoración 

del capuchón de la graduación.  Concedo permiso a mi estudiante de doceavo grado de adornar su capuchón para la ceremonia de 

graduación de Orange High School.  

Es entendido que la aprobación de decorar el capuchón de la graduación es un privilegio y si el producto final se desvía del diseño 

que fue aprobado, su estudiante de doceavo grado no participará en la ceremonia de graduación.  Orange High School no proveerá 

un capuchón de reemplazo si esto ocurre.   

Hướng dẫn: Hãy hành động thích hợp và tích cực. Không đưọc phép có những lời xúc phạm hoặc hình ảnh / văn bản không thích 

hợp.  Ban giám hiệu có quyền phủ quyết bất cứ điều gì coi như không thích hợp. Nếu có điều gì từ xa thấy có vấn đề thêm vào mũ 

tốt nghiệp, học sinh không được đi vào hàng. Điều này có ý nghĩa đối với bạn. Lợi ích của bạn, hoạt động, hoặc sở thích của bạn là 

gì? Bạn có tham gia vào bất cứ môn thể thao hoặc câu lạc bộ nào của trường không? Bạn có thể bao gồm lời bài hát, thơ, một lời 

trích dẫn đầy cảm hứng, quyển sách hay nghệ sĩ yêu thích của bạn không? 

Học sinh con em lớp 12 của tôi và tôi đều đọc các nội quy và hướng dẫn trên đây cho việc Trang trí Mũ Tốt nghiệp. Tôi cho phép con 

em lớp 12 của tôi trang trí Mũ Tốt nghiệp cho Lễ Tốt nghiệp Trường Orange High School. 

Điều đó cũng được hiểu rằng việc trang trí Mũ Tốt nghiệp là một đặc ân và nếu việc trang trí cuối cùng khác với trang trí đã được 

chấp thuận, học sinh sẽ không được tham gia Lễ Tốt nghiệp. Trường OHS sẽ không cung cấp mũ thay thế nếu điều này xảy ra.  

Student Name: __________________________ Student Signature: ________________ID#__________________ 

Parent Name: ___________________________ Parent Signature: _________________ Date: ________________ 


