T.C. Williams High School

معلومات ٌمكن اإلستفادة منها لطالب دفعة عام 2020
برنامج Senior Experience

اإلختبار jessica.hillery@acps.k12.va.us

معلومات حول
● إختبارات برامج المستوى المتقدم 15-4 :مايو/آيار
● إختبارات  4 :SOLمايو/أيار  12 -يونيو/حزيران
● اإلختبارات النهائية 5-4 :يونيو/حزيران

●
●
●
●

marianne.hawn@acps.k12.va.us

إستمارات التقديم متاحة 6 :فبراير/شباط (الدخول من خالل تطبيق

)Canvas

آخر موعد للتقديم 14 :مارس/آذار
تدريب موقعي 18 :مايو/أيار  5 -يونيو/حزيران
العرض التقديمي الختامي 8 :يونيو/حزيران  9 -صباحا ً  -قاعة الكافتيريا

تكرٌم الطالب وتوزٌع الجوائز SFA: beth.lovain@acps.k12.va.us
● يوم القرار الوطني 1 :مايو/آيار  -خالل الغداء  -القاعة الكبرى
● أمسية توزيع جوائز صندوق المنح الدراسية لمدينة االسكندرية 3 :يونيو/حزيران  7 -مساء  -القاعة الكبرى (على المستفيدين الحضور عند الساعة  6:15مساء).
● أمسية التكريم السنوية لطالب مدرسة  10 T.C. Williams High Schoolيونيو/حزيران  6 -مسا ًء  -القاعة الكبرى
stacy.morris@acps.k12.va.us

الحفل الراقص لطالب المرحلة األخٌرة
●  6يونيو/حزيران :التواجد في  Arena Stageمن الساعة  11:30-8مساءً.
● مبيعات التذاكر واألسعار 29-25 :مايو/أيار ( 40دوالر لطالب مدرسة  TCWو  50دوالر للضيوف)  4-1 /يونيو/حزيران ( 50دوالر لطالب مدرسة TCW
و  60دوالر للضيوف)
● الموضوع :الحديقة الغناء
● مالحظةٌ :نبغً دفع جمٌع الرسوم المستحقة قبل شراء التذاكر
 sarah.kiyak@acps.k12.va.usأو courtney.horwat@acps.k12.va.us

مسٌر الخرٌجٌن stacy.morris@acps.k12.va.us
●  11يونيو/حزيران 8:30 :صباحا ً 12:30-من بعد الظهر/القاعة الكبرى
● المالبس :ينبغي إرتداء القبعات والعباءات
● قم بزيارة مدارس  ACPSلالحتفال بإنجازك ،وتقديم الشكر لآلخرين وأعط
جبابرة المستقبل اإللهام للتخرج.

التدرٌبات على مراسٌم حفل التخرج (إلزامٌة)
●
يليه العرض التقديمي الختامي /القاعة الكبرى
●  12يونيو/حزيران :لجميع طالب المرحلة األخيرة المتبقين
 10صباحأ /القاعة الكبرى

 8يونيو/حزيران :للمشاركين في برنامج Senior Experience

توزٌع القبعات والعباءات
●  7-5مايو/آيار  -خالل الغداء  -القاعة الكبرى
● للطلب www.vagrad.com :أو اتصل على رقم الهاتف 804-598-
patricia.moran@acps.k12.va.us

الرسوم المستحقة lorena.reyes@acps.k12.va.us
يتوجب دفع جميع الرسوم المستحقة من أجل شراء تذاكر الحفل الراقص وإستالم شهادة
مطبوعة.

0971

حفل التخرج

السبتٌ 13 ،ونٌو/حزٌران George Mason University / EagleBank Arena / 4400 University Drive / Fairfax, Virginia :2020
يبدا التجمع عند الساعة  9:15صباحا ً

التذاكر :سوف يحصل كل طالب في المرحلة األخيرة على ثمانية تذاكر عند نهاية تمارين حفل التخرج.
التكٌٌفات :تتوفر مقاعد المعاقين عند جميع مداخل البوابات للضيوف المعاقين وأحد المرافقين.
وقوف السٌارات والدخول :تتوفر بدء من الساعة  8:30صباحا ً في جامعة  .George Masonسوف تفتح أبواب ملعب  EagleBank Arenaعند الساعة  8:30صباحاً.
مواد محظورة :اطعمة/مشروبات من الخارج ،القناني الزجاجية ،العلب ،البرادات ،أشياء تستخدم لعمل الضجيج ،األبواق الهوائية ،المقذوفات ،كرات الشاطئ القابلة للنفخ،
ألواح  ،Frisbeesاأللعاب النارية ،األسلحة ،المخدرات ،العالمات ،البالونات ،silly string ،األعالم ،الحيوانات التي التستخدم في الخدمة ،األعمدة .سوف ٌتم تفتٌش جمٌع

الحقائب عند الدخول.

التصوٌر الفٌدٌوي :ينبغي على العوائل الجلوس في أماكنها أثناء المراسيم .ينبغي إبقاء الممرات واألبواب خالية.
الصور الشخصٌة :ستقوم ستوديوهات  Lifetouchبأخذ الصور الشخصية .ستكون إستمارات الطلب متاحة عند التخرج.
 :DVD/BluRayمتوفرة من خالل  .Memories Videographyستكون إستمارات الطلب متاحة عند التخرج.
صباح ٌوم التخرج
●  7صباحا وصول جميع طالب المرحلة األخيرة إلى مدرسة .T.C
● التوجه إلى بهو القاعة الكبرى
● ينبغي على الطالب صعود الحافالت المدرسية لمدارس  ACPSللذهاب إلى
.George Mason
● ينبغي على الطالب إحضار القبعات ،العباءات والوشاحات معهم.
● اليسمح بإحضار الهواتف الخلوية ،المحافظ النسائية ،أو الحقائب .سوف
يتوجب على الطالب تسليم هذه االشياء قبل صعود الحافلة.
حفل التخرج الذي ٌستمر طوال المساء
 األوقات 10:30 :مسا ًء  3 -صباحا ً
 مبيعات التذاكرhttps://tcwallnightgradparty.com :
2.24.2020

بعد التخرج مباشرة
● سوف يتم توزيع شهادات الثانوية العامة من قبل المستشارين التربويين بعد
المراسيم في البهو الشرقي.
● أية مواد مخزونة للخريجين سوف تكون متاحة إلستالمها في نفس مكان
توزيع شهادات الثانوية العامة.
● ٌنبغً دفع الرسوم المستحقة قبل التخرج.

المكان :الصالة الرياضية في مدرسة T.C. Williams High School
السعر 40 :دوالر

