
 

 

 

 
20 դեկտեմբերի, 2020 թ 

 
Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի հարգելի աշակերտներ, ընտանիքներ, 
աշխատակիցներ և համայնք, 

Ցանկանում եմ առիթից օգտվելով, այս տոների շրջանում, իմ լավագույն բարեմաղթանքները 
հղել ձեզ և ձեր ընտանիքներին: Սեզոնի ոգին սիրո, առատաձեռնության և բարության մեջ է: 
Այս տարի հատկապես ոգեշնչող էր, թե ինչպես են մեր համայնքի անդամները գտնում  
նորարարական և ստեղծագործ՝ ձևեր ուրախություն տարածելու և միմյանց աջակցելու 
համար: Միայն այս շաբաթ, մեր կրթաշրջանի աշխատակիցները, PTA- ի և համայնքի 
կամավորների օգնությամբ, ավելի քան 400 խաղալիք և տոնական սննդի հազարավոր 
փաթեթներ բաժանեցին կարիքավոր ընտանիքներին: Շնորհակալ եմ ձեզնից 
յուրաքանչյուրին, ով մեր համայնքին աջակցելու համար նվիրատվություն է արել և 
ժամանակ է հատկացրել կամավորական աշխատանքների համար: 

Երբ մենք ավարտում ենք ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակը և մոտենում ենք 
գարնանը, ես ուզում եմ ձեզ տեցեկացնել, թե որտեղ ենք այժմ գտնվում դպրոցների 
վերաբացման ճանապարհին: 

Ձմեռային տոնական արձակուրդներ 

Գլենդելի կրթաշրջանի գրասենյակները հանրության համար փակ են լինելու դեկտեմբերի 21-
ից մինչև հունվարի 4-ը: Հեռավար ուսուցման դասընթացները կվերսկսվեն ձմեռային 
արձակուրդից հետո, հինգշաբթի՝ հունվարի 7-ին: Մեր սննդի ծառայությունների բաժինը 
նույնպես կվերսկսի սնունդը վերցնել-տանելու ծառայությունները հունվարի 7-ից: Դպրոցի 
ներսում գործող երեխաների խնամքը և այն ծառայությունները, որոնք գործում էին մինչև 
ձմեռային արձակուրդը, այդ թվում՝ Տեխնոլոգիական միջոցներով ուսուցման խմբակները, 
Աջակցվող ուսուցման կենտրոնները, սպորտային պարապմունքները և դպրոցում 
անցկացվող գնահատումները, կվերսկսվեն երկուշաբթի՝ հունվարի 11-ին: 

Վերաբացման ծրագրեր  

Գլենդելի կրթաշրջանը կշարունակի գործել հեռավար ուսուցման միջավայրում առնվազն 
մինչև 2021 թ. մարտի 12-ը: Համաձայն Լոս Անջելոսի վարչաշրջանի հանրային առողջության 
ուղեցույցի, դպրոցները չեն կարող լիովին բացվել ֆիզիկական ներկայությամբ ուսուցման 
համար, քանի դեռ վարչաշրջանը երկու շաբաթ շարունակ չի գտնվում COVID-ի 
տարածվածության Էական (Կարմիր) մակարդակում: Ներկայումս Լոս Անջելոսի 



վարչաշրջանը շարունակում է մնալ «Տարածված» (Մանուշակագույն) մակարդակում: Հաշվի 
առնելով կորոնավիրուսի դեպքերի ներկայիս ալիքը, մենք չենք ակնկալում, որ վարչաշրջանը 
առնվազն մինչև մարտ ամիս անցնի Կարմիր մակարդակ: 

Մենք շատ լավ տեղյակ ենք Լոս Անջելոսի վարչաշրջանում  վերջերս կորոնավիրուսի 
տարածվածության, ինչպես նաև հաստատված դեպքերի և հոսպիտալացումների թվի աճի 
մասին: Կարևոր է նշել, որ նահանգապետ Նյուսոմի՝ տանը մնալու վերանայված հրամանը չի 
ազդում այն դպրոցական կրթաշրջանների ֆիզիկական ներկայութամբ ուսուցման վրա, 
որոնք արդեն բացվել էին կամ  նախատեսում են շուտով բացվել, այդ թվում են՝ դպրոցում 
գործող Երեխաների խնամքի, մասնագիտացված ծառայությունների ծրագրերը և TK-2-րդ 
դասարանները՝ ստացված թույլտվությամբ։ նահանգապետը հատուկ նշեց, որ 
աշակերտներին մատուցվող ծառայությունները, որոնք ներկայումս գործում են, պետք է բաց 
մնան` անհրաժեշտ բոլոր նախազգուշական միջոցների կիրառմամբ: 

Չնայած հեռավար ուսուցումը կշարունակվի առնվազն մինչև մարտի 12-ը, մենք 
պատրաստում ենք մեր դպրոցները՝ պահպանելու առողջապահության և անվտանգության 
բոլոր արարողակարգերը, որպեսզի պատրաստ լինենք աշակերտների զգուշավոր և 
պատրաստված վերադարձին և ուսուցմանը դպրոցի ներսում, երբ դա արդեն ապահով կլինի: 
Համոզված եղեք, որ մեր աշակերտներին և ուսուցիչներին դպրոց վերադարձնելու 
վերաբերյալ ցանկացած կայացվելիք որոշում կլինի գիտականորեն հիմնավորված, կհետևի 
Հանրային առողջապահության ուղեցույցին և նախնական բազմաթիվ ծանուցումներ բոլոր 
շահագրգիռ կողմերին: 

Ես անսահման շնորհակալ եմ համայնքից և պատիվ ունեմ աշխատելու ձեզնից 
յուրաքանչյուրի կողքին` մեր ուսումնական ծրագրերն ամրապնդելու, մեր աշակերտների 
սոցիալական և հուզական զարգացումը խրախուսելու և կենսունակ, ներառական միջավայր 
ստեղծելու համար, ուր մեր երեխաները կարող են սովորել և բարգավաճել: Հուսով եմ, որ 
ձմեռային արձակուրդի ընթացքում հանգստանալու և ընտանիքի անդամների, ընկերների և 
սիրելիների հետ անվտանգ և առողջ ձևերով ժամանակ անցկացնելու հնարավորություն 
կունենաք: Ես անհամբեր սպասում եմ ձեզ հետ հանդիպմանը նոր տարում: 

Ուրախ տոներ եմ ցանկանում ձեզ։ 

 

Վիվիան Էքչյան, Կրթության Դոկտոր 
Դպրոցների գերատեսուչ 


