ቲ.ሲ.ዊሉያም ከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት
ሇመጠቀም የሚቻሌ የ2020 ተመራቂዋች ዜና
የፈተና መረጃዋች jessica.hillery@acps.k12.va.us
● አዲቫንስ ፕላስሜንት ፈተና ሜይ 4 - 15
● ኤስ.ኦ.ኤሌ(SOL) ፈተናዋች፤ ሜይ 4 - ጁን 15
● የመጨረሻ ፈተና ጁን 4 - 5

የሲኒየር ሌምምዴ (Senior Experience) marianne.hawn@acps.k12.va.us
● ማመሌከቻ ማግኘት ይቻሊሌ፤ ፌብሩዋሪ 6 (በካንቫስ የሚገኝ)
● የማመሌከቻ ቀን ፤ ማርች 14
● በቦታው ሌምምዴ ሜይ 18 - ጁን 15
● የመጨረሻው ማቅረብ፤ ጁን 8/9 ጥዋት / ካፍቴሪያ

የተማሪዋች እውቅና እና የሽሌማት መስጫ ዝግጅት stacy.morris@acps.k12.va.us SFA: beth.lovain@acps.k12.va.us
● ብሔራዊ የውሳኔ ቀን፤ ሜይ 1 / በምሳ ሰዓት /ካፍቴሪያ
● የአላክሳንዯሪያ ስልሊርሽፕ ፈንዴ (Scholarship Fund of Alexandria) ምሽት፤ ጁን 3/7 ከሰዓት በኋሊ በስብሰባ አዲራሽ (ሽሌማት ተቀባዮች በ6፡15 ከምሽቱ መዴረስ
አሇባቸው)
● ቲ.ሲ. ዊሉያም ከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት ዓመታዊ የተማሪዋች እውቅና ምሽት፤ ጁን 10/ 6 ምሽት በስብሰባ አዲራሽ

ሲኒየር ፕሮም (Senior Prom) sarah.kiyak@acps.k12.va.us
●
●
●
●

ወይም courtney.horwat@acps.k12.va.us

ጁን 6 አሪና ስቴጅ (Arena Stage) ከ8-11፡ 30 ምሽት
ትኬት ሽያጭ እና ዋጋ ሜይ 25-29 ($40 ሇቲ.ሲ ተማሪዋች & $50 ሇእንግድች ) / ጁን 1-4 ($50 ቲ.ሲ ተማሪዋች & $60 ሇእንግድች )
ዋና ሐሳብ ጭብጥ ኢንቻንትዴ ጋርዯን( Enchanted Garden)
ማስታወሻ፤ ትኬት ከመግዛት በፊት ቀሩ ሂሳቦች በሙለ መከፈሌ ይኖርባቸዋሌ።

የምረቃ ሌምምዴ (ግዳታ ነው)
● ጁን 8 ሇሲኒየር ሌምምዴ ተሳታፊዋች
ከመጨረሻው ዝግጅት ማቅረቢያ / የስብሰባ አዲራሽ
● ጁን 12 ሇሁለም ቀሪ ሲኒዮሮች ተመራቂዋች
10 ጥዋት/ የስብሰባ አዲራሽ
የኮፍያ እና የካባ ክፍፍሌ ፤ patricia.moran@acps.k12.va.us
● ሜይ -7 / በምሳ ሰዓት /በስብሰባ አዲራሽ
● ሇማዘዝ፤ www.vagrad.com ወይም 804-598-0971 ስሌክ
ይዯውለ።

የምረቃ ሰሌፍ (Graduation March) stacy.morris@acps.k12.va.us
● ጁን 11 8:30 ጥዋት -12:30 ከሰዓት በኋሊ/ የስብሰባ አዲራሽ
● አሇባበስ፤ የመመረቂያ ኮፍያ እና ካባ ያስፈሌጋሌ።
● የኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. ትምህርት ቤቶችን ጎብኝ ያገኘኽውን ውጤት ሇማክበር፣ ላልችን
ሇማመስግን እና ሇመጪዋቹ ቲይታን እንዱመረቁ አርአያ ሇመሆን።
የቀሪ ክፍያ (Deficiencies) lorena.reyes@acps.k12.va.us
የፕሮም ትኬት ሇመግዛት እና የታተመ ዱፕልማ ሇማግኘት ቀሪ ያሌተከፈለ ክፍያዋች በሙለ
መከፈሌ አሇባቸው።

ምረቃ
ቅዲሜ፣ ጁን 13፣ 2020 በጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርስቲ /ኢግሌ ባንክ አዲራሽ (EagleBank Arena) 4400 University Drive / Fairfax, Virginia
ስነስርዓቱ በ9:15 ጡዋት ይጀመራሌ።
ቲኬት፤ ስምንት የምረቃ ትኬቶች ሇእያንዲንደ ተመራቂ በምረቃ ሌምምዴ መጨረሻ ሊይ ይሰጣሌ።
ሌዮ እገዛ (አኮሞዳሽን) በሁለም መግቢያዋች የአካሌ ጉዲተኞች መቀመጫ ሇጎዲተኞች እና አብሮ ሇሚሆን አንዴ ሰው ይሰጣሌ።
የመኪና ማቆሚያ እና መግቢያ፤ ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርስቲ ከጥዋት 8.30 ጀምሮ ይኖራሌ። የኤግሌ ባንክ አዲራሽ በግቢያ በር በጥዋት 8.30 ጀምሮ ይከፈታሌ።
የተከሇከለ ነገሮች፤ ከውጭ የሚመጣ ምግብ/መጠጥ፣ ጠርሙሶች፣ ጣሳዋች፣ ማቀርቀዣ ፣ ጡሩምባ፣ ፕሮጀክታይሌ፣ የሚነፋ ኮስ ፣ ፊሪስቢ፣ መሳሪያ ፣ አዯገኛ እፅ(ዴረግ)፣ ማስታወቂያ ሳይን፣
ባልን ፊኛ፣ የሚጎተት ገመዴ፣ ባንዱራ፣ ሇዴጋፍ አገሌግልት የማይሰራ እንስሳ። ሲገቡ ሁለም ቦርሳዋች ይፈተሻለ።
ቪዱዮ መቅዲት ስነስርዓቱ ሲከናወን ቤተሰቦች ባለበት ተቀምጠው መቆየት አሇባችው። የመተሊሇፊያ ቦታ እና በሮች ሁለግዜም ክፍት መሆን አሇባቸው።
የግሌ ፎቶ መነሳት፤ የLifetouch Studio የግሌ ፎቶ ያነሳለ። በምረቃ እሇት የትእዛዝ ማስተሊሊፊያ ቅፅ መውሰዴ ይቻሊሌ።
ዱቪዱ/ ብለ ሬይ በMemories Videography አማካኝነት ማግኘት ይቻሊሌ። በምረቃ እሇት የትእዛዝ ማስተሊሊፊያ ቅፅ መውሰዴ ይቻሊሌ።
የምረቃ እሇት ጦት
● 7 ጥዋት ሁለም ተመራቂዋች በቲ.ሲ. መዴረስ አሇባቸው ።
● በስብሰባ አዲራሽ መግቢያ ሪፖርት አዴርጉ።
● ተማሪዋች በኤ.ሲ.ፒ.ኤስ. አውቶብስ ወዯ ጆርጅ ሜሰን መጎዝ ይኖርባቸዋሌ ።
● ተማሪዋች ኮፍያ እና ካባ እና ገመዴ(ታስሌ) ይዘው መምጣት አሇባቸው።
● ስሌክ፣ የሴት ቦርሳ ወይም የእቃ መያዣ ቦርሳ አይፈቀዯም። ተማሪዋች እነዚህ
እቃዋችን ወዯአውቶብስ ከመግባታቸው በፊት ማስረከብ ይኖርባቸዋሌ።

የአዲር የዲንስ ምሽት

ሰዓት፤ 10:30 እስከ-3 ንጋት

የትኬት ሽያጭ፤ https://tcwallnightgradparty.com

ምረቃ ካሇቀ በኋሊ ወዱያውኑ
● ስነስርዕእዓቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ በኢስት ኮንከርስ አዲራሽ ዱፕልማ በትምህርት ቤት
አማካሪ ይሰጣሌ።
● በተመራቂዋቹ የተቀመጡት እቃዋች በሙለ ዱፕልማ በሚሰጥበት ቦታ መውሰዴ
ይቻሊሌ።
● ከምረቃ በፊት ያሌተከፈሇ ማንኛውም ቀሪ ሂሳብ መከፈሌ ይኖርበታሌ።

ቦታ፡ ቲ.ሲ. ዊሉያም ከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት ካፍቴሪያ
ዋጋ: $40።

2.24/2020

