Học sinh tốt nghiệp khóa 2020 và gia đình thân mến,
Chúng tôi rất vui mừng để kỷ niệm lễ tốt nghiệp cùng với các em học sinh! Xin
vui lòng đọc kỹ danh sách "làm và không nên" để giúp hoạt động kỷ niệm hoàn
thành mỹ mãn! Chúng tôi sẽ tổ chức ngày trọng đại này bất kể mưa hay nắng.!

Hãy giúp kỷ niệm bằng cách….

Hãy giúp giữ sự kiện an toàn và
đặc biệt cho tất cả mọi người bằng
cách...

Mặc mũ và áo choàng!

Đé n bà ng chiếc xe không lớn hơn chiếc
minivan. Xe lớn hơn xe con nên chuả n bị
đạ u xa phía sau để giúp mọi người nhìn
thấy được phía trước.

Truyền phát sự kiện trên điện thoại khi cá c
em xem luồng video hoặc nghe trực tiếp
trên WMPG 90.9 FM qua radio trên xe hơi
hoặc điện thoại. Sẽ có liên ké t.
Mời bạn bè và người thân phát trực tiếp sự
kiện từ nhà!
Trang trí xe của mình!
Cổ vũ các cửa sổ phía sau của xe và sử dụng
công cụ tạo tiếng ồn lễ hội để tăng thêm sự
ná o nhiẹ t!
Đem theo các dấu hiệu và biểu ngữ củ a lễ
kỷ niệm Lớp 2020 đẻ chúng tôi treo xung
quanh chu vi của buổi lễ.
Tháo khăn che mạ t đẻ chụ p ảnh tốt nghiệp.

Không phát nhạc hoặc đài phát thanh khác
ngoài WMPG.
Đi và o theo lối được đánh dấu trên vé của
bạn và đi ra theo lối ra được đánh dấu.
Không trang trí đỉnh xe vì là m như vạ y sẽ
cản trở tầm nhìn của những chiếc xe phía
sau. Không được mang theo bá t cứ loạ i
bong bó ng nà o.
Chỉ vỗ tay, tạ o âm thanh và bó p còi xe trong
thời gian được chỉ định củ a buỏ i lẽ .
Chỉ mở cửa sổ bên phải xe để tất cả chúng
ta có thể có được không khí trong lành, an
toàn.
Có các họ c sinh tốt nghiệp ngồi bên hành
khách (bên phải) của chiếc xe để giúp đỡ
với vũ đạo buổi lễ.

Luôn cách xa mọi người sáu bước và mang
khăn che mạ t bất cứ khi nào ra khỏ i xe
(ngoạ i trừ lú c chụ p ảnh tốt nghiệp).
Luôn ngò i ở trong xe của bạn cho đến khi ...
đến lúc được nhận bằng tốt nghiệp! Không
tụ tập ngoài trời (tức là ở phía sau xe tải
hoặc xe mui trần). Không tụ tạ p bên ngoài
cho bất kỳ nhóm nà o. Tất cả những người
cù ng gia đình tham gia phải ở trong một
chiếc xe.
Đi vào và ra khỏi xe của bạn chỉ từ phía
biẻ n để giảm thiểu tiếp xúc xã hội.
Không đem theo vạ t cưng.
Sử dụng phòng vẹ sinh trước khi bạn đến.
(Có sự hạn chế vào các phòng vẹ sinh trong
Ocean Gateway.)
Né u có thẻ thì nên hạn chế chạy má y xe khi
đang dừng
Mang theo điện thoại (và máy tính xách
tay) đã sạc đầy để phát trực tuyến (tùy
chọn).
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