Ngày 23 tháng 3, 2021
Lớp 2021 thân mến,
Tất cả chúng tôi trong vai trò lãnh đạo tại Học Khu trung học East Side Union đều nhận ra và hiểu được sự
căng thẳng, sợ hãi, tức giận và thất vọng khi trường học của chúng tôi đóng cửa do trường hợp khẩn cấp về
sức khỏe cộng đồng COVID-19 đã gây ra vào năm cuối cấp của các em. Mặc dù so với năm ngoái, chúng ta
thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm và một số hạn chế đang bắt đầu mở lại, chẳng hạn như điền kinh và hỗ
trợ trực tiếp.
Học Khu công nhận rằng lễ tốt nghiệp trung học là sự kiện chỉ có một lần trong đời và là một kỷ niệm đáng trân
trọng đối với các học sinh lớp 12 tốt nghiệp của chúng tôi và gia đình của các em. Mọi nỗ lực sẽ được thực
hiện để làm cho Lễ tốt nghiệp năm 2021 trở thành một sự kiện đáng nhớ. Tại thời điểm này, Santa Clara Public
Health cho phép tổ chức các cuộc tụ họp ngoài trời với số lượng không quá 400 người tuân theo tất cả các
hướng dẫn tập hợp và cách ngăn chặn COVID-19.
Hãy yên tâm rằng tất cả các Hiệu trưởng của chúng tôi đang tìm cách thay thế và những cách thức sáng tạo để
thực hiện một buổi lễ tốt nghiệp đáp ứng các nguyên tắc của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt Santa Clara. Thời
gian, ngày tháng, địa điểm và quy mô sẽ dựa trên các nguyên tắc tập hợp xã hội.
Tương tự như năm ngoái, mỗi trường sẽ chuẩn bị một video tốt nghiệp và tổ chức một buổi lễ thông qua lễ tốt
nghiệp lái xe vào bên trong (cho phép các thành viên trong gia đình và học sinh tốt nghiệp tham gia) và / hoặc tổ
chức các buổi lễ nhỏ gồm 50-125 học sinh và mời hai hoặc ba thành viên trong gia đình tham dự sẽ đáp ứng
được các hướng dẫn hiện tại của tiểu bang / quận hạt
Dựa trên các điều kiện hiện tại, không có khả năng Sở Y tế Công cộng Quận Hạt Santa Clara cho phép tổ chức
các buổi lễ tốt nghiệp truyền thống trong năm nay, nhưng chúng tôi hy vọng các cuộc tụ họp xã hội sẽ tăng lên
so với giới hạn tối đa hiện tại là 400.
Hãy kiên nhẫn, giữ liên lạc thường xuyên với trường học của các em và quan trọng nhất là giữ an toàn và khỏe
mạnh..
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