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Մարտի 19, 2021թ. 
 
Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի հարգելի աշակերտներ, աշխատակիցներ, ընտանիքներ և 
համայնք, 

Հուսով եմ` գարնանային արձակուրդների ընթացքում հանգստանալու և վերալիցքավորվելու 
հնարավորություն ունեցաք: Մենք աներևակաելիորեն ոգևորված ենք, որ առաջիկա շաբաթներին 
ողջունելու ենք մեր տարրական դասարանների աշակերտներին դպրոցում՝ ֆիզիկական ներկայությամբ 
ուսուցման համար, և մենք շարունակում ենք ծրագրել մեր միջին և ավագ դպրոցների աշակերտների 
զգուշավոր և շրջահայաց վերադարձը: 

Մինչ անհամբեր սպասում ենք մեր դպրոցներում ֆիզիկական ներկայությամբ ուսումնառությունը 
վերսկսելուն, ես ուզում եմ վերահաստատել Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի 
հանձնառությունը` բոլոր աշակերտներին տրամադրել ապահով ուսումնական միջավայր: Սա հատկապես 
կարևոր է՝ հաշվի առնելով վերջին մեկ տարվա ընթացքում երկրով մեկ ասիացի-ամերիկացիների և Խաղաղ 
օվկիանոսի կղզիների բնակիչների նկատմամբ ատելությամբ դրդված հանցագործությունները և 
խտրականության գործողությունները: 

Երեքշաբթի՝ մարտի 9-ի ժողովի ժամանակ, Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի Ուսումնական 
խորհուրդը բանաձև ընդունեց. հաստատել Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի Ուսումնական 
խորհրդի պարտավորությունն ասիացի-ամերիկացիների և Խաղաղ օվկիանոսի կղզիների մեր աշակերտների, 
աշխատակիցների, ընտանիքների և համայնքի անդամների անվտանգության և բարեկեցության նկատմամբ և 
դատապարտել այլատյացությունը` Կովիդ-19 համավարակի վախի քողի ներքո: Այս բանաձևը ամրապնդում է 
մեր նվիրվածությունը մեր համայնքի բոլոր աշակերտների, աշխատակիցների և ընտանիքների 
սոցիալական, հուզական և ֆիզիկական կարիքների աջակցության հարցին: 

Մոտենալով մեր հեռակա ուսուցման մեկամյա տարելիցին՝ խորապես գիտակցում ենք այս գլոբալ 
համավարակին ուղեկցող հոգեկան տրավմաները և մեկուսացումը: Դժվար պահերին կարևոր է, որ մենք 
համախմբվենք և միմյանց աջակցենք որպես համայնք: Դպրոց վերադառնալուն պես՝ խնդրում ենք 
կարեկցանք և բարություն ցուցաբերել մեր աշակերտների, ուսուցիչների, անձնակազմի և ընտանիքների, 
մասնավորապես մեր ասիացի-ամերիկացիների և Խաղաղ օվկիանոսի կղզիների բնակիչների նկատմամբ, 
ովքեր կարող են մեծապես ազդված լինել ատելության և խտրականության վերջին դեպքերի արդյունքում, 
որոնք տեղի են ունենում մեր երկրի ամբողջ տարածքում: Ստորև կարող եք գտնել հոգեկան առողջության 
և համայնքի աջակցության վերաբերյալ օգտակար աղբյուրներ. 

• Հայտնեք AAPI համայնքի նկատմամբ ատելության դրսևորման միջադեպերի մասին․ stopaapihate.org 
• Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի հոգեկան առողջության ռեսուրսներ․ www.gusd.net/health 
• Ռեսուրսներ և աջակցություն մեր AAPI (ասիացի-ամերիկացիների) համայնքի համար․ 

aapicovid19.org/resources 
• Հոգեկան առողջության աջակցություն աշխատակիցներին․ wellbeing4la.org կամ lacoe.edu/Home/EASE 
• Հավելյալ տեղեկություններ կարելի է գտնել այստեղ  

Մենք բազմատարր դպրոցական կրթաշրջան ենք, որը ողջունում է աշակերտներին և ընտանիքներին 
ամբողջ աշխարհից: Կարևոր է, որ մենք ընդունենք միմյանց տարբերությունները, պաշտպանենք միմյանց և 
գիտակցենք, թե ինչպես կարող են մեր խոսքերն ու գործողությունները ազդել ուրիշների վրա, մինչ մենք 
միասին ենք աշխատում ավելի հզոր Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանային համայնք ստեղծելու 
համար: 

Հարգանքով, 

 
Վիվիան Էքչյան, Կրթ. դկտր. 
Դպրոցների Գերատեսուչ 

https://stopaapihate.org/
http://www.gusd.net/health
http://www.aapicovid19.org/resources
https://learn.wellbeing4la.org/topic?k=supportyou
https://www.lacoe.edu/Home/EASE
https://docs.google.com/document/d/1_PrQp7rBRaziqq8rvYeXZl4U93043UL50uXQ23GsSG0/edit

