
 ԳԼԵՆԴԵԼԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱՇՐՋԱՆ               
      Միասին գերազանցենք, որպեսզի անվերջ ուղիներ ապահովենք մեր աշակերտների հաջողության համար: 
223 N. Jackson Street, Glendale, CA 91206 
Հեռ.՝ 818-241-3111 • Ֆաքս՝ 818-548-9041              

 
 
 
 
 
 

Հունվարի 15, 2021թ 

 
Գլենդելի հանրային դպրոցների հարգելի աշակերտներ, ընտանիքներ, աշխատակազմ և համայնք, 

Այս երկուշաբթի մենք հարգում ենք դկտր. Մարտին Լյութեր Քինգ կրտսերի թողած ժառանգությունը: Մարդ, ով 
ակտիվ կյանք վարեց, ծառայեց և եռանդով աշխատեց քաղաքացիական իրավունքներն ու սոցիալական 
արդարությունը զարգացնելու ուղղությամբ: Մեջբերում դկտր. Քինգի խոսքերից. «Առաջիկա օրերին մենք պետք 
է շարժվենք ապագայի նկատմամբ անվեհեր հավատով»: Ես հուսով, որ Գլենդելի հանրային դպրոցների 
կրթաշրջանի շրջանակներում մենք կարող ենք շարունակել վերափոխել և կառուցել դպրոցական համայնք, որը 
հավատում է բոլորի համար ռասայական հավասարությանն ու ներառմանը և օրինակ է ծառայում։  

Ես մասնավորապես հպարտ եմ վերջին մեկ տարվա ընթացքում միասին ձեռք բերած առաջընթացի համար: 
Անցյալ փետրվարին մեր դպրոցի խորհուրդը որոշում ընդունեց՝ Ճանաչել մեր աֆրոամերիկացի աշակերտների և 
համայնքի անդամների հարուստ մշակույթը, ներդրումները և արժեքը։ Որպես այդ որոշման մի մաս, մեր 
կրթաշրջանը պարտավորություն ստանձնեց. «Նպատակադրված աշխատանքներ տանել վերացնելու ռասիզմը 
մեր ուսումնական ծրագրերում, մեր դասարաններում և մեր հարաբերությունների մեջ աշակերտների, 
ծնողների/խնամակալների և միմյանց հետ, քանի որ դրանից է կախված մեր հավաքական ապագան:» 

Միասին մենք գործի ենք դրել այս բառերը: Ամբողջ կրթաշրջանում մենք պարտավորություն ենք ստանձնել 
համարձակորեն խոսել ռասայի և հավասարության մասին և աշխատել վերացնելու մեր կույր 
կողմնակալությունները: Մասնագիտական զարգացում ապահովելու համար, որպեսզի պայքարենք 
խտրականության բոլոր ձևերի դեմ՝ մենք ներգրավել ենք Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Ռասայի և 
հավասարության կենտրենի և Լոս Անջելոս վարչաշրջանի կրթության գրասենյակը։ Մենք հպարտորեն գործի ենք 
դրել Մշակույթին համապատասխան և պատասխանատու կրթություն ապահովելու մեր աշխատանքային 
խումբը՝ բաղկացած աշակերտներից, ուսուցիչներից, դպրոցի և կրթաշրջանի ղեկավարներից և աշխատակազմից, 
ծնողներից/խնամակալներից և համայնքի անդամներից: Մեր դպրոցական համայնքները կազմակերպել են 
մշակութային միջոցառումներ, սպասարկման նախագծեր և մի շարք զեկույցներ` նշելու մեր բազմազան 
մշակութային ինքնությունը և աջակցելու բոլորին, ովքեր ապրում են մեր համայնքում: 

Հաջորդ շաբաթվանից սկսած և շարունակելով փետրվարի ընթացքում` ի պատիվ սևամորթների պատմության 
միամսյակի, Գլենդելի յուրաքանչյուր հանրային դպրոց կմասնակցի դպրոցական ծառայության նախագծին` 
հիշատակելու դկտր. Քինգի ծառայության առաքելությունը համայնքին: Ես անհամբեր սպասում եմ, որպեսզի 
ժամանակ տրամադրեմ մեր Կրթական խորհրդի յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ՝ կիսվելու այս 
ծառայության նախագծերի և մեր կրթաշրջանի շրջանակներում տեղի ունեցող այլ գործողությունների մասին: 
Բացի այդ, ես հրավիրել եմ Մշակույթին համապատասխան և պատասխանատու կրթություն ապահովելու մեր 
աշխատանքային խմբի անդամներին՝ փետրվարի 16-ին կայանալիք մեր խորհրդի ժողովում կիսվելու մեր 
առաջընթացի վերաբերյալ նորություններով: 

Ես հավատում եմ, որ որպես Գլենդելի հանրային դպրոցների միավորված համայնք՝ մեր ամենաուժեղ կողմերից 
մեկն այն է, թե ինչպես ենք մենք, նույնիսկ դժվար ժամանակներում, շարունակաբար միավորվում, աջակցում և 
հոգ տանում միմյանց նկատմամբ: Հիմա, ավելի քան երբևէ, մենք պետք է հաշվետու լինենք միմյանց առջև և 
ակտիվորեն ստեղծենք ատելության հիմքերը քանդող կառույցներ, քաղաքականություններ, արարքներ և 
համոզմունքների համակարգեր: Մենք համբերատար և համառորեն աշխատում ենք միասին՝ ստեղծելու մի 
աշխարհ, որը հիմնված է ներառման, ինքնարտահայտման և կարեկցանքի վրա: Շնորհակալ եմ այս կարևոր 
գործին ակտիվորեն մասնակցելու և ինձ «ապագայի նկատմամբ անվեհեր հավատ» ներշնչելու համար: 

 

Հարգանքով, 

 
Վիվիան Էքչյան, Կրթ. դկտր. 
Դպրոցների գերատեսուչ 
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