
           
28 de maio de 2020 

 Caros Pais/Guardiões e membros da Comunidade de Elizabeth: 

 Temos o prazer de anunciar os planos preliminares para cerimónias de graduação do liceu ao ar livre para marcar 
as muitas realizações, honras e talentos dos nossos seniors do Distrito Escolar de Elizabeth.  

Estamos certos de que os eventos serão memoráveis e comemorativos, mas devem ser modificados em 
comparação com anos anteriores. Desde o início da pandemia COVID-19, temos comunicado frequentemente o 
nosso único fator determinante em todas as decisões: salvaguardando a saúde da nossa comunidade. Estão a ser 
tomadas decisões relacionadas com a graduação da mesma forma e mantendo com numerosas Ordens Executivas 
do Governador e departamentos de saúde e educação regras, regulamentos e ordens. 

Embora muitos detalhes precisem de ser trabalhados, podemos partilhar algumas diretrizes preliminares agora: 

• As cerimónias terá lugar uma semana após 6 de julho em Williams Field. 
• A frequência deve ser limitada a menos de 300 alunos; cada aluno será permitido dois convidados. (Este 

limite será estritamente aplicado. Não haverá exceções por ordem do Governador Murphy, a 
Procuradoria-Geral do Estado e Polícia da Cidade e Departamentos de Saúde). 

• Haverá cerimónias separadas para cada uma das escolas secundárias, provavelmente com eventos de 
manhã e à noite sendo realizado no mesmo dia. 

• O distanciamento social rigoroso será aplicado. Os alunos devem estar a 1,80m de distância. Os hóspedes 
devem estar a 1,80m de distância. As coberturas faciais devem ser usadas. Estes requisitos serão 
aplicados pela polícia para a segurança de todos os nossos celebridades e graduados. 

• A temperatura de todos os potenciais participantes será tomada. Aqueles com uma temperatura de 100.4 
ou mais não serão autorizados a comparecer. 

• Haverá um programa curto com um discurso limitado. Os nomes dos graduados serão lidos. Eles vão ficar 
de pé e ser fotografados por um fotógrafo distrital. Isto está a ser feito para limitar o contacto e evitar 
recolhas ou agrupamentos para fotos. Os diplomas serão enviados para os alunos. Não haverá andar por 
um corredor até um palco, por ordem do Governador. 

Teremos informações adicionais nas próximas semanas. As cerimónias de graduação serão únicas; assim como os 
tempos em que estamos. Para sermos bem sucedidos, precisamos da cooperação de todos os envolvidos. 

 A nossa comunidade, os nossos alunos e, em particular, os nossos seniors provaram que são resistentes, fortes e 
determinados durante estes tempos difíceis. 

 Estamos ansiosos por uma celebração feliz dos muitos talentos dos nossos seniors. 

Sinceramente, 

             


