
SSeenniioorr  EEnndd  ooff  YYeeaarr  IInnffoorrmmaattiioonn    
  

PPrroomm            MMaayy  44,,  22001188  
((FFeeeess  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  iinn  ffuullll  iinn  oorrddeerr  ttoo  ppuurrcchhaassee  ttiicckkeettss))  

OOddyysssseeyy  CCrruuiissee  oonn  LLaakkee  MMiicchhiiggaann  ––  SSttuuddeennttss  wwiillll  ttaakkee  aa  bbuuss  ffrroomm  PPHHSS  ttoo  NNaavvyy  PPiieerr  --  nnoo  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  

aalllloowweedd  ttoo  ddrriivvee  ttoo  oorr  ffrroomm  eevveenntt..  SSeeaattss  aarree  lliimmiitteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  bbooaatt  ccaappaacciittyy..  

SSttuuddeennttss  mmuusstt  hhaavvee  aa  ccuurrrreenntt  ssttuuddeenntt  IIDD  ttoo  ppuurrcchhaassee  ttiicckkeettss  ––DDaattee  rreeqquueesstt  ffoorrmmss  mmuusstt  bbee  pprreesseenntteedd  wwhheenn  

PPuurrcchhaassiinngg  ttiicckkeettss  ––  DDaattee  rreeqquueesstt  ffoorrmmss  wwiillll  nnoott  bbee  ffaaxxeedd..    

TTiicckkeettss  wwiillll  bbee  oonn  ssaallee  llaattee  MMaarrcchh  oorr  EEaarrllyy  AApprriill    

SSttuuddeennttss  mmuusstt  aatttteenndd  sscchhooooll  oonn  MMaayy  44  iinn  oorrddeerr  ttoo  aatttteenndd  pprroomm..  
  

SSeenniioorr  CCllaassss  TTrriipp        MMaayy  1122,,  22001188  
SSiixx  FFllaaggss  ––  BBuuss  lleeaavveess  PPHHSS  aatt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  88::3300  ppmm  aanndd  wwiillll  rreettuurrnn  ttoo  PPHHSS  aarroouunndd  33::3300  aamm..  TThhiiss  ttrriipp  iiss  ffoorr  

sseenniioorr  ssttuuddeennttss  oonnllyy  nnoo  gguueessttss.. 
 

SSeenniioorr  HHoonnoorrss  NNiigghhtt      MMaayy  1166,,  22001188  
  

SSeenniioorr  BBaannqquueett      MMaayy  1177,,  22001188  
((SSeenniioorr  ssttuuddeennttss  oonnllyy  nnoo  gguueessttss))  PPrraaiirriiee  BBlluuffff  GGoollff  CCoouurrssee  

TTiicckkeettss  wwiillll  ggoo  oonn  ssaallee  iinn  AApprriill  aanndd  sseeaattss  aarree  lliimmiitteedd  ttoo  118855  aanndd  wwiillll  bbee  ssoolldd  oonn  aa  ffiirrsstt  ccoommee  ffiirrsstt  sseerrvvee  bbaassiiss..  
  

GGrraadduuaattiioonn          MMaayy  1199,,  22001188  
((MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  bbee  sseenntt  hhoommee  ssoooonn))((TTeennttaattiivvee  ddeeppeennddiinngg  oonn  ssnnooww  ddaayyss))  

 

OOtthheerr  IImmppoorrttaanntt  IInnffoorrmmaattiioonn  ttoo  KKnnooww  
  

TTrraannssccrriippttss  
AAllll  ssttuuddeennttss  ppllaannnniinngg  ttoo  aatttteenndd  ccoolllleeggee  mmuusstt  rreeqquueesstt  tthheeiirr  ttrraannssccrriippttss  tthhrroouugghh  tthhee  NNaavviiaannccee  FFaammiillyy  

CCoonnnneeccttiioonn  ssiittee  bbeeffoorree  MMaayy  1177,,  22001188..    TThheeyy  wwiillll  nnoott  hhaavvee  aacccceessss  aafftteerr  ggrraadduuaattiioonn..  

  

PPhhyyssiiccaallss//IImmmmuunniizzaattiioonn  RReeccoorrddss  
AAllll  ssttuuddeennttss  ppllaannnniinngg  ttoo  aatttteenndd  ccoolllleeggee  tthhiiss  ffaallll  mmuusstt  ggeett  tthheeiirr  iimmmmuunniizzaattiioonn  rreeccoorrdd  ffrroomm  tthhee  

NNuurrsseess  OOffffiiccee  bbeeffoorree  MMaayy  1111,,  22001188..  TThhee  nnuurrsseess  ddoo  nnoott  wwoorrkk  aafftteerr  tthhee  llaasstt  ddaayy  ooff  sscchhooooll..  

  

GGrraadduuaattiioonn  IInnffoorrmmaattiioonn    
DDeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  bbee  mmaaiilleedd  hhoommee  iinn  iinn  llaattee  MMaarrcchh  eeaarrllyy  AApprriill..    CCaappss  aanndd  GGoowwnnss  wwiillll  bbee  

ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  sseenniioorrss  tthhee  wweeeekk  ooff  ggrraadduuaattiioonn  ((DDaattee  TTBBDD))    AAllll  ffeeeess  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  aanndd  bbooookkss  rreettuurrnneedd  

bbeeffoorree  aa  sseenniioorr  wwiillll  rreecceeiivvee  hhiiss//hheerr  ccaapp  aanndd  ggoowwnn..    TTiicckkeettss  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  iiff  tthhee  wweeaatthheerr  ffoorrcceess  uuss  

iinnssiiddee..    FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaacctt  CChhaarrii  RRaahhnn  aatt  ccrraahhnn@@ppssdd220022..oorrgg  oorr  881155//443366--33220000  xx  881155880066  

oorr  TThheellmmaa  OOcchhooaa  aatt  ttoocchhooaa@@ppssdd220022..oorrgg    881155//443366--33220000  xx  881155881111..  
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