
Lake Intermediate 
Commencement 2021 Updates

Ceremony Details
Wednesday, 9 June 2021 

@ 9:15 am
● Gates open at 8:30 am

● Only guests with tickets will be 
permitted entry

● All seating will be assigned in order 
to comply with CDPH guidelines

● More details will be provided later 
this week via ParentSquare

Tickets
● Two guest tickets per graduate

● All tickets issued by reservation only

● Assigned seat numbers will be printed on tickets

● Children are permitted if they are ticketed guests

● If you have not reserved your tickets, please 
contact the school immediately

Ticket Distribution
● Cohort A/H:  Wednesday, 2 June 2021 in 6th period

● Cohort B:  Thursday, 3 June 2021 in 5th period

● Cohort D (last names A-M):  Thursday, 3 June 2021 
in the front office after 11:30 am

● Cohort D (last names N-Z):  Friday, 4 June 2021 in 
the front office after 11:30 am



Intermedio de Lake
Actualizaciones a partir de 2021

Detalles de la ceremonia
Miércoles, 9 de junio de 2021

a las 9:15 am
● Las puertas abren a las 8:30 am

● Solo se permitirá la entrada a los 
huéspedes con entradas.

● Todos los asientos se asignarán para 
cumplir con las pautas de CDPH

● Se proporcionarán más detalles a 
finales de esta semana a través de 
ParentSquare.

Entradas
● Dos boletos de invitado por graduado

● Todos los boletos emitidos solo con reserva

● Los números de asiento asignados se imprimirán en 
los boletos

● Se permiten niños si son huéspedes con boleto

● Si no ha reservado sus boletos, comuníquese 
con la escuela de inmediato.

Distribución de entradas
● Cohorte A / H: miércoles 2 de junio de 2021 en el sexto 

período

● Cohorte B: jueves 3 de junio de 2021 en el quinto período

● Cohorte D (apellidos A-M): jueves 3 de junio de 2021 en la 
oficina principal después de las 11:30 am

● Cohorte D (apellidos N-Z): viernes 4 de junio de 2021 en la 
oficina principal después de las 11:30 am



Hồ trung gian
Cập nhật khởi công 2021

Chi tiết buổi lễ
Thứ 4, ngày 9 tháng 6 năm 2021

@ 9:15 sáng
● Cổng mở lúc 8:30 sáng

● Chỉ những khách có vé mới được 
phép vào

● Tất cả chỗ ngồi sẽ được chỉ định để 
tuân thủ các nguyên tắc của CDPH

● Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp 
vào cuối tuần này qua ParentSquare

Vé
● Hai vé khách cho mỗi người tốt nghiệp

● Tất cả vé chỉ được xuất khi đặt chỗ trước

● Số ghế đã chỉ định sẽ được in trên vé

● Trẻ em được phép nếu họ là khách có vé

● Nếu bạn chưa đặt vé, hãy liên hệ ngay với 
trường

Phân phối vé
● Nhóm A / H: Thứ 4, ngày 2 tháng 6 năm 2021 trong tiết thứ 6

● Nhóm B: Thứ Năm, ngày 3 tháng 6 năm 2021 trong kỳ thứ 5

● Nhóm D (họ A-M): Thứ Năm, ngày 3 tháng 6 năm 2021 tại văn 
phòng chính sau 11:30 sáng

● Nhóm D (họ N-Z): Thứ Sáu, ngày 4 tháng 6 năm 2021 tại văn 
phòng chính sau 11:30 sáng


