TỐT NGHIỆP 2O2O
Ảnh chụp mũ và áo choàng cho lễ tốt nghiệp ảo
Mặc dù trải nghiệm tốt nghiệp ảo vào tháng 5 rất khác so với buổi lễ truyền thống mà chúng tôi muốn lên kế
hoạch vào thời điểm này, nhưng nó sẻ mang đến cho cộng đồng trường học của chúng tôi cơ hội để ăn mừng lễ
tốt nghiệp của Lớp 2020. Điều quan trọng là tất cả các tiền bối của chúng tôi đều gửi ảnh mũ và áo choàng để
chúng tôi có thể tận dụng tối đa trải nghiệm ảo này. Nghi lễ truyền thống sẽ
được lên kế hoạch vào giữa tháng 7 nếu điều kiện cho phép.
Hướng dẫn cho ảnh của bạn
QUAN TRỌNG: Nếu một học sinh không tuân theo các hướng dẫn dưới đây, ảnh
gửi sẽ không được sử dụng. Với khung thời gian ngắn, học sinh sẽ không được
liên hệ để gửi lại một bức ảnh khác, và trường sẽ sử dụng học sinh ảnh kỷ yếu hoặc
tên thay thế.








Hình ảnh được cho là không phù hợp sẽ không được đưa vào lễ tốt nghiệp ảo.
Ảnh phải được gửi trước ngày 1 tháng 5 năm 2020.
Nếu không có ảnh nào được gửi hoặc có sẵn, tên của học sinh tốt nghiệp sẽ xuất
hiện trên màn hình được định dạng trước.
Ảnh gửi phải chỉ của từng học sinh. Không có người khác, vật nuôi, biểu tượng,
đạo cụ hoặc các đối tượng gây mất tập trung khác nên có trong ảnh hoặc nền.
Ảnh học sinh có thể được chụp bên trong hoặc bên ngoài. Tuy nhiên, nền phải là
một nền vững chắc không có hoa văn gây mất tập trung.
Không thay đổi ảnh bằng biểu tượng cảm xúc, biểu ngữ, khung hoặc các thay đổi
khác.
Không đặt ảnh trên nền đã tạo, chẳng hạn như khung cảnh bãi biển hoặc khung
cảnh khác.

Hướng dẫn tải lên ảnh mũ và áo choàng
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Có ai đó chụp ảnh kỹ thuật số của bạn đội mũ và áo choàng của bạn. Hãy chắc
chắn làm theo các hướng dẫn được cung cấp.
Lưu ảnh bằng định dạng tệp * .jpg bằng định dạng sau:
Họ _ Tên _ Học sinh ID.jpg (Học sinh có hệ điều hành iPhone iO11 trở lên sẽ
cần thay đổi cài đặt camera từ Hiệu suất cao sang Tương thích nhất.)
Đăng nhập vào trang đích eCLASS của trường bạn thông qua MYeCLASS. Trên
trang này, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn tải lên ảnh tốt nghiệp của bạn.
Hãy chắc chắn hoàn thành biểu mẫu trên trang chủ của trường eCLASS của bạn.
Trên biểu mẫu, bạn sẽ cần xác nhận chính tả tên của bạn và xác nhận rằng bạn đã
đọc và đồng ý với tuyên bố liên quan đến việc sử dụng ảnh của học sinh. Lưu ý:
Ảnh của bạn sẽ không được đưa vào lễ tốt nghiệp ảo nếu mẫu này không được
hoàn thành.
Nhấp vào ĐĂNG KÝ ở góc dưới bên trái của trang. Bạn phải hoàn thành bước
này để tải ảnh của bạn lên.
Tiếp theo, đọc kỹ hướng dẫn để gửi ảnh và sau đó làm theo hướng dẫn trên màn

hình để tải lên hình ảnh cao cấp của bạn.
Bằng cách cung cấp ảnh của bạn, bạn đang cho phép trường học và Trường công

Hướng dẫn cho hình ảnh
Vui lòng yêu cầu ai đó chụp ảnh
bạn đội mũ lưỡi trai và áo choàng,
sử dụng các hướng dẫn dưới đây.
(Xin vui lòng, không có ảnh tự
chụp.) Gửi ảnh mũ và áo choàng
của bạn không muộn hơn Thứ
Sáu, ngày 1 tháng Năm.
Hình ảnh có thể được chụp bên
trong hoặc bên ngoài và chỉ bao
gồm các cá nhân tốt nghiệp tốt
nghiệp. Hãy chắc chắn có ánh sáng
thích hợp để chúng tôi có thể nhìn
rõ khuôn mặt của bạn.

Học sinh tốt nghiệp nên được
hình dung từ thắt lưng đến đỉnh
mũ, trước một nền tảng vững
chắc. (Xem mẫu ở trên.) Điều này
sẽ đảm bảo hình ảnh được nhất quán
trong suốt buổi lễ.
Nhớ đặt tua của bạn ở phía bên
phải của mũ cho ảnh của bạn theo
truyền thống, điều này đánh dấu
rằng sinh viên chưa tốt nghiệp.
Mỗi bức ảnh sẽ được xem xét để
đảm bảo rằng nó phản ánh phẩm giá
của buổi lễ.

lập quận Gwinnett sử dụng nó như một phần của tốt nghiệp ảo, sẽ có quyền truy cập
công khai qua phương tiện truyền thông xã hội và internet.
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