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Từ bàn của Quản trị viên lớp 12 và Nhà tài trợ lớp, 

Xin chúc mừng Senior Jaguars! Sẽ không lâu nữa cho đến khi Lớp 
12 của chúng tôi sẽ nhận được bằng cấp của họ từ TRƯỜNG 
TRUNG HỌC FALLSH CHURCH!!! Đây là một thời gian thú vị 
trong năm cho tất cả mọi người vì các kế hoạch đang được hoàn 
thiện cho các bài tập bắt đầu. 

 Bạn sẽ tìm thấy thong tin quan trong cuối năm quan trọng  trong bản tin này cũng như thông tin tốt 
nghiệp. Xin vui lòng đọc qua bài đánh giá toàn diện này và đừng ngại liên hệ với bất kỳ ai trong chúng tôi khi 
có thắc mắc hoặc quan tâm 

Phu huynh, chúng tôi biết bạn sẽ tham gia với chúng tôi để nhắc nhở học sinh của chúng tôi đưa ra lựa chọn tốt 
trong những ngày và tuần tới.   Bản tin này chứa một đánh giá về Chính sách FCPS về rượu và các loại thuốc 
khác. Các học sinh lớp 12, điều khiến chúng tôi quan tâm nhất là sự an toàn của bạn và khả năng tốt nghiệp bị 
nguy hiểm do lỗi trong phán xét. 

Phu huynh, cảm ơn bạn đã giao phó chúng tôi sở hữu quý giá nhất của bạn. Các học sinh lớp 12, cảm ơn vì đã là 
một nhóm tuyệt vời. . . Hãy cùng đi chơi với lớp! 

Trân trọng, 
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Falls Church High School 

7521 Jaguar Trail 
Falls Church, VA  22042 

(703) 207-4000 

Jann Cassady – Class Sponsor 
Phone: 703-207-4238, Rm 158 
Email: jecassady@fcps.edu 
 

Kathy Vadala – Class Sponsor 
Phone: 703-207-4203, Academy 

   Email: kevadala@fcps.edu 

Colleen Lally – Class Administrator 
Phone:703-207-4050 
Email: clally@fcps.edu 

March   June  
30 Mulch Sales- volunteers needed 3 8:30 am Breakfast 
April  3 Receive Cap and Gown 
8 Senior Panorama 9:40 am 

(BUY YOUR T-SHIRT) 
3 Graduation Rehearsal 
4 8:30 am Graduation Rehearsal 

27 Jag 5K 4 Senior Awards 
27 Senior Class Car Wash 4 Senior Class BBQ 
May  5 Graduation – Eagle Bank 

Arena 2pm 11 Prom 
24 Senior Exams (P1 & P5) 5 All Night Grad Party 

  Providence Rec Center 28 Senior Exams (P4 & P6) 
29 Senior Exams (P3 & P7)   
30 Senior Exams (P2 & P3)   

Lớp Học 
   

  

 Thư 

Tốt Nghiệp 
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Senior T-Shirts   $10.00 

Áo Thun lớp 12 đang được bán và có thể được mua từ bà Vadala, 
Cô Cassady và cô Lally. 
             Áo Thun có giá $10.00. Thể hiện tinh thần lớp12 của bạn!!!! 
 

March 30th, Mulch Sale - Gây quỹ All Night Grad              
Senior cần !!! Kiếm số giờ tình nguyện, giúp quyên góp tiền cho Bữa tiệc tốt nghiệp. Liên lạc với cô Patti Bailey, 
pbailey_88@msn.com, nếu bạn có thể giúp đỡ. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. 
April 27th Rửa xe!  -  Gây quỹ lớp 2019                                  
Ngay sau Jaguar 5K, Lớp học 2019 sẽ thực hiện chương trình gây quỹ rửa xe! Rửa xe khởi động lúc 10 giờ sáng 
trước trường. Mang theo bạn bè, hàng xóm và gia đình của bạn để hỗ trợ Lớp học 2019. Đây là một cách tuyệt vời 
để dành thời gian với bạn bè và kỷ niệm năm cuối cấp của bạn. Các học sinh lớp 12 cũng có thể kiếm được số giờ 
tình nguyện: Liên hệ với cô Vadala (trong Học viện) hoặc Cô Cassady (Rm 158) để đăng ký thay đổi. 

May  11th  Prom 

Prom sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 5 năm 2019 tại Westin Tyson Corner từ 8:00 tối 
đến 11:00 tối. Vé sẽ được bán sau kỳ nghỉ xuân.  

Senior Dues 

Mỗi trường trung học phải trả chi phí cho tất cả các hoạt động và sự kiện trong lớp với Tốt 
nghiệp là một trong những điều quan trọng nhất và tốn kém. Hệ thống trường học không 

cấp cho các trường học cho bất kỳ hoạt động nào trong số này. Các khoản phí bắt buộc phải được thanh toán đầy 
đủ. Lệ phí chỉ cần được thanh toán một lần. Phí hiện là $100. Họ lên tới $110 nếu được trả sau ngày 5 tháng Tư. 
Có thể thanh toán trên MySchoolBucks hoặc tại văn phòng chính cho cô Lally bằng ngân phiếu (ghi trả cho: 
Trường Trung Học Falls Church) hoặc tiền mặt. 

Lệ phí lớp 12 bao gồm những điều sau đây: 

• Thuê EagleBank Arena  
• Vận chuyển đến chỗ tốt 

nghiệp 
• Bữa sáng của lớp 12 
• Mũ, áo choàng và tua 

• Hộp để Văn Bằng 
• Chương trình tốt nghiệp 
• Hoa 
• BBQ cho Cao Cấp  

 AALL NIGHT GRAD PARTY (ANGP)                 
ANGP là gì? Mục đích của lễ kỷ niệm là cung cấp một nơi an toàn cho toàn bộ lớp 12 của 
chúng tôi được ở cùng nhau lần cuối. ANGP được FCHS PTSA tổ chức đầy đủ và được lưu 
trữ đầy đủ. Đây là một sự kiện đầy niềm vui cho sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi   trong 
một môi trường an toàn, không có rượu và ma túy. Một vé ANGP bao gồm thực phẩm, trò 
chơi và giải thưởng.  
                                                                                                          
     Vé là $35.00 và được bán vào cuối tháng 3.                     

    Vui lòng liên hệ với cô Patti Bailey pbailey_88@msn.com  nếu bạn có thể tình nguyện hoặc tặng vật phẩm. 

NIÊN GIÁM!  
Nếu phụ huynh muốn mua một quảng cáo cá nhân chúc mừng sinh viên tốt nghiệp, họ có thể làm như vậy bằng 
cách truy cập trang web Lớp 2019 và làm theo hướng dẫn.  

Lớp học trang web 2019             https://fallschurchhs.fcps.edu/student-life-and-activities/class/class-2019 
 

Senior Panorama – April 8th at 9:40 am 

MUA ÁO THUN CỦA BẠN – 

 Đó là thời gian chiếu!!!! 
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Senior Class Breakfast 
Hoc sinh sẽ được chiêu đãi bữa sáng vào ngày 3 tháng 6 lúc 8:30 sáng trước khi nhận mũ và áo choàng và tiến 
hành buổi tổng duyệt tốt nghiệp đầu tiên. Tất cả các cuốn sách phải được trả lại và tất cả tiền phạt phải được thanh 
toán để nhận mũ và áo choàng. 
 
Senior Class Award Ceremony and BBQ 
Hoc sinh sẽ được chiêu đãi BBQ vào ngày 4 tháng Sáu sau buổi Diễn tập Tốt nghiệp và Lễ trao giải Lớp 12. Tất cả 
những hoc sinh đã nộp đơn xin, được trao và sẽ chấp nhận bất kỳ học bổng nào nên gặp bà Foster xem thông tin 
trong Trung tâm Hướng nghiệp để có thể ghi chú và ghi nhận tại Lễ trao giải. Xin lưu ý rằng có những cơ hội học 
bổng hiện tại, xem Naviance in Blackboard, bạn cũng có thể liên hệ với bà Foster (rcfoster@fcps.edu) để biết thêm 
thông tin 

 

Graduation  

June 5, 2019      2:00 p.m. 
Eagle Bank Arena 

George Mason University 
                       
Diễn tập tốt nghiệp: 
June 3rd, 4th, and 5th.   
Hoc sinh báo cáo trực tiếp tại nhà ăn lúc 8:30 sáng ngày 3 và 4 tháng Sáu..   
 
Vào ngày 5 tháng 6, Cao niên báo cáo tại nhà ăn lúc 10:00 sáng để đi xe buýt đến Eagle Bank Arena. Hầu hết 
Cao Niên đi xe về nhà với gia đình và bạn bè, tuy nhiên, sẽ có một chiếc xe buýt dành cho Cao Niên để trở lại 
trường nếu cần. 
 
Mũ lưỡi trai và áo choàng: 
Cao niên sẽ nhận được mũ và áo choàng của họ trong buổi tổng duyệt tốt nghiệp vào ngày 3 tháng 6 miễn là tất 
cả các khoản phí và tiền phạt đã được thanh toán. 
 
Trang phục cho lễ tốt nghiệp - Chỉ mặc Trang phục chính thức  
Không có kính râm, dép xỏ ngón, dép, quần jean, quần short, giày thể thao, giày thể thao hoặc áo sơ mi không có 
cổ áo. Không trang trí hoặc đặt các dấu hiệu trên mũ và áo choàng. Lưu trang phục dự tiệc và thái độ tiệc tùng 
cho All Night Grad Party. 
 

KHÔNG MANG VÍ, BÓP, ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, MÁY ẢNH HOẶC CÁC 
MẶT HÀNG CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN ARENA.  

Hành vi phù hợp được mong đợi cho tất cả. Hành vi không phù hợp hoặc sở hữu vật phẩm không phù 
hợp có thể dẫn đến việc các cá nhân bị loại khỏi arena. 

 

  Điếc và Khó nghe.  Những người bị điếc hoặc lãng tai nên ngồi trong khu vực chỗ ngồi 
dành riêng bên phải sân khấu khi đối diện với bục giảng. Nếu bạn cần một thông dịch viên ngôn 

ngữ ký hiệu của Mỹ để tốt nghiệp, vui lòng thông báo cho cô Colleen Lally theo số 703-207-4050.                      
Thông dịch viên sẽ không có sẵn trừ khi Falls Church cung cấp cho quận tên của những vị khách cần phiên dịch.  
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Vé: Bạn sẽ không cần vé đi vào Eagle Bank Arena. 

Chỗ ngồi: Chúng tôi đe nghị gia đình và khách cua bạn đi voi nhau đe lua chọn cho ngoi cua bạn. Đen som 
cung đưoc khuyen khích. Cua se mo  lúc 1:00 PM. 

 

Khả năng tiếp cận nhu cầu đặc biệt: 

 Chỗ đậu xe cho khách khuyết tật nằm ở lối vào phía Nam và phía Tây. Chỗ để xe có thể tiếp cận được đặt ở lối vào 
phía Nam. Những không gian này được đánh dấu tốt với biểu tượng khuyết tật phổ quát và được giám sát bởi nhân 
viên của chúng tôi. Xin nhớ rằng tất cả các phương tiện phải hiển thị thẻ đậu xe hoặc bảng hiệu có thể truy cập do 
nhà nước cấp để đỗ trong những không gian này. lề đường là liền kề với các khu vực đậu xe có thể truy cập đậu xe. 
Ngoài ra, lối vào phía Tây có vị trí thả xuống gần cửa ra vào 

Tất cả các lối vào công cộng đều ở cấp độ đường phố / buổi hòa nhạc. Khách khuyết tật sẽ thấy rằng không có bước 
hoặc đường dốc để điều động để vào đấu trường. Tất cả các cửa ra vào được giám sát bởi nhân viên Arena. 

Một thang máy thường có sẵn để sử dụng trong việc hỗ trợ khách khuyết tật truy cập vào Arena. Tuy nhiên, tính 
khả dụng của thang máy có thể bị giới hạn tùy thuộc vào loại và tính chất của một sự kiện nhất định. 

Xe lăn và chỗ ngồi cho người khuyết tật: 

Khu vực xe lăn có sẵn với một chiếc ghế gấp cho một thành viên của mỗi gia đình muốn ngồi trong khu vực này. 
(Vì có không gian hạn chế cho xe lăn, vui lòng ngồi trước xe lăn hoặc phía sau nó.) Eagle Bank Arena có xe lăn có 
thể được sử dụng để hỗ trợ khách hàng đến và đi từ địa điểm này đến địa điểm khác, nhưng phải được trả lại sau 
mỗi sử dụng thay vì giữ trong suốt thời gian của sự kiện, để có sẵn cho việc sử dụng cho người khác. Handicapped 
chỗ ngồi có sẵn trong dòng F và G. Những hàng là trên mức độ phòng chờ và không yêu cầu người tàn tật để leo lên 
bất kỳ cầu thang.  

GHI NHỚ CHÍNH SÁCH 
 
Chính sách về rượu và các loại thuốc khác 
  
(Quy định 2601,26P) Trường trung học Falls Church tuân thủ chặt chẽ các hậu quả bắt buộc đối với việc sử 
dụng và / hoặc sở hữu rượu và các loại thuốc khác. Học sinh sở hữu, sử dụng hoặc chịu ảnh hưởng của rượu hoặc 
ma túy khác hoặc sở hữu các dụng cụ liên quan đến ma túy tại buổi vũ hội hoặc bất kỳ hoạt động nào khác liên 
quan đến trường học sẽ bị đình chỉ và có thể bị trục xuất, theo chính sách của Trường Công lập Quận Fairfax. Một 
hành vi phạm tội như vậy có thể cấm học sinh tham gia lễ tốt nghiệp. 

 
Bảo vệ:   Thành viên của nhân viên an ninh Eagle Bank Arena sẽ có mọi nơi trong Arena. Một thẻ bảo mật 
màu cam sẽ được sử dụng để nhận dạng. Trợ lý tốt nghiệp sẽ được có tại các cổng để cung cấp hỗ trợ chung khi 
cần thiết. Họ cũng sẽ đeo thẻ. Trợ lý tốt nghiệp sẽ được đóng tại các cổng để cung cấp hỗ trợ chung khi cần thiết. 

 Chính sách máy ảnh: Sử dụng máy ảnh cầm tay và máy quay video được cho phép . Tuy nhiên, người 
tham dự chỉ có thể quay phim từ chỗ ngồi của họ. Đứng trên lối đi hoặc cổng bị cấm. Sử dụng dây điện hoặc giá 
ba chân với video máy ảnh cũng bị cấm. 



Bong bóng và các nhà tạo tiếng ồn: Đấu trường Eagle Bank không cho phép bóng bay khí heli hoặc 
còi hơi  

Lớp học 2019 Hãy cùng nhau hoàn thành mạnh mẽ! 


