لالحتفال بالصفوف المنتهية لعام  2020وتكريمهم  ،ستقيم مدارس محافظة
نوكسفل احتفاالت التخرج في الهواء الطلق في الفترة من  8إلى  20يونيو
 . 2020وستقام هذه االحتفاالت في ملعب كرة القدم لكل مدرسة  ،باستثناء
أكاديمية  Career Magnet Academyوأكاديمية  Paul Kelleyوأكاديمية ، N STEM&L
والتي ستعقد مراسم التخرج في المدرسة الثانوية المركزيةRidgedale and .
 . K.A.E.Cستستضيف مراسم التخرج في مدارسها .يرجى العثور على جدول
أدناه.
سيتم منح كل خريج تذاكر لجلب ما يصل إلى أربعة ضيوف .يرجى العلم أنه
مع حجم المالعب لدينا والمبادئ التوجيهية الحالية للمسافة البعيدة ،
ال يمكننا التأكد من أن الجميع سيحصل عل ى مقعد .ومع ذلك  ،سنبذل قصارى
جهدنا الستيعاب الضيوف حول المدرجات ومحيط الحقول.
على الرغم من أننا كنا نفضل التخرج التقليدي  ،يرجى العلم أن موظفي
المدرسة والمنطقة يعملون بجد إلنشاء احتفال ال ينسى يمكن للطالب أن
يكونوا متحمسين بشأنه بينما ال يزالون نقوم بدورنا للحفاظ على مجتمعنا
ًا.
آمن
ُتوقع من الحاضرين اتباع اإلرشادات الوقائية مثل االبتعاد الجسدي بين
ي
الضيوف  ،وارتداء قناع أو غطاء وجه من القماش والبقاء في المنزل في
حالة اإلصابة بالحمى أو السعال أو أعراض أخرى.
نحن نتفهم أن البعض قد ال يشعرون بالراحة في الحضور أو القدرة على
ًا.
الحضور .سيتم بث جميع االحتفاالت مباشرة وتسجيلها للعرض عند الطلب الحق
باإلضافة إلى ذلك  ،ستتلقى كل أسرة تسجيً
ال لحفلها.
هناك احتمال أال تتوافر الدبلومات وأغلفة الدبلومات في الوقت المناسب
لمراسم التخرج .في هذه الحاالت  ،سيتم تقديم شهادة مؤقتة  ،وسيتم إرسال
الدبلومات واألغلفة بالبريد إلى الطالب .نعتذر عن هذا اإلزعاج ولكن
فيروس كورونا قد عطل اإلنتاج في المصانع  ،وأثر على مواعيد التسليم ،
وجداول الطباعة.
ًا.
ستشارك المدارس الفردية تفاصيل إضافية قريب

2020 خريجي مدارس محافظة نوكسفل
 في ملعب كرة القدم2020  يونيو20  إلى8 سيتم عقد التخرج في الفترة من
Paul  وأكاديمية، Career Magnet Academy  باستثناء أكاديمية، لكل مدرسة
 التي ستقام احتفاالت التخرج في المدرسة، N STEM & L  وأكاديمية، Kelley
 ستستضيف مراسم التخرج في. Ridgedale and K.A.E.C .الثانوية المركزية
.مدارسها
Monday, June 8
9 a.m. – Halls High School
7 p.m. – Powell High School
Tuesday, June 9
9 a.m. – Karns High School
7 p.m. – South-Doyle High School
Wednesday, June 10
Rain Date
Thursday, June 11
9 a.m. – Carter High School
Noon – Ridgedale School
7 p.m. – Fulton High School
Friday, June 12
9 a.m. – Austin-East High School
Noon – K.A.E.C.
7 p.m. – Gibbs High School
Saturday, June 13
9 a.m. – Central High School
7 p.m. – Bearden High School

Monday, June 15
9 a.m. – Paul Kelley Academy (at Central High)
7 p.m. – Hardin Valley Academy
Tuesday, June 16
9 a.m. – L&N STEM Academy (at Central High)
7 p.m. – Career Magnet Academy (at Central High)
Wednesday, June 17
Rain Date
Thursday, June 18
7 p.m. – West High School
Friday, June 19
7 p.m. – Farragut High School
Saturday, June 20
Rain Date

