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Հունվար 11, 2021թ. 

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

Համավարակի սկզբից ի վեր, Գլենդել հանրային դպրոցների կրթաշրջանը մնացել է հաստատուն մեր 
պարտավորությանը, մեր ամենաշատ կարիք ունեցող աշակերտների և ընտանիքների համար՝ դպրոց 
հաճախող երեխաներին խնամատարություն և անձնական ծառայություներ մատուցելուն և միաժամանակ 
հետևելով նահանգային և հանրային վարչաշրջանի բոլոր ցուցումներին։ Հիմնվելով Լոս Անջելեսի շրջանի 
հանրային առողջապահության հուժկու առաջարկության և մեր աշակերտների, աշխատողների, 
ընտանիքների և համայնքի առողջությունն ու անվտանգությունը պաշտպանելու հիմունքներին՝ մենք 
կայացրել ենք շատ դժվար որոշում. դադարեցնել բոլոր ֆիզիկական ներկայությամբ իրականավող 
գործողությունները հունվարի 19-29-ը: Սա ներառում է դպրոցի տարածքում երեխաների խնամքը՝ մեր 
Տեխնոլոգիական միջոցներով ուսուցման խմբակներում, Ուսումանը աջակցող կենտրոններում, Ման 
դպրոցի մանկապարտեզում, մարզական պայմաններում և դպրոցներում կատարվող գնահատումները: Այս 
պահին մենք նախատեսում ենք, որ այդ գործողությունները վերսկսվեն երկուշաբթի, 2021 թ. փետրվարի 1-ից: 
Մեր դպրոցները հանրության համար փակ կլինեն մինչև հունվարի վերջ: Մեր Սննդառության ծառայության 
բաժինը կշարունակի սնունդը մատուցել մեր սովորական վայրերում՝ grab-and-go կանոնավոր գրաֆիկով: 

Այս որոշումը կայացվել է Լոս Անջելեսի շրջանի հանրային առողջապահության կողմից, տրված խիստ 
առաջարկությունից հետո, ուրբաթ ուշ երեկոյան, ուր նշվում է՝ «շրջանի բոլոր TK-12 դասարանների 
դպրոցները հնարավորինս դադարեցնում են աշակերտների ուսուցումը, ծառայությունները և 
գործունեությունը հունվար ամսվա ընթացքում» Լոս Անջելես շրջանում և Կալիֆոռնիա նահանգում 
COVID-19 դեպքերի աննախադեպ ալիքը դադարեցնելու համար։ Մենք շարունակում ենք վստահանալ, որ 
մեր դպրոցներում տեղադրված համակարգը արդյունավետ է աշակերտներին և աշխատակիցներին 
անվտանգ և առողջ պահելու հարցում: Մենք պարտավորվել ենք, սակայն, հետևել հանրային առողջության 
բոլոր ուղեցույցներին՝ մեր համայնքը անվտանգ պահելու համար: Մեր համայնքի առողջապահության 
ղեկավարները մեզ տեղեկացրել են, որ պետք է ակնկալել, որ ընթացիկ ալիքը կվատթարանա առաջիկա 
շաբաթների ընթացքում: 

Շնորհակալություն ձեր հասկացության և աջակցության համար: Մենք ակնկալում ենք վերսկսել 
անձնական գործունեությունը փետրվարի 1-ից և հուսով ենք շարունակել  մեր աշակերտների ապահով և 
կանխամտածված վերադարձը դպրոցը՝ ուսումնառության համար, երբ առկա ալիքն ավարտվի:  

Հարգանքներով, 

 

Վիվիան էքչյան, Կրթ. Դոկտ. 
Դպրոցների գերատեսուչ 
 


