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Որպես կրթության ոլորտի աշխատակիցներ, մենք մտահոգված ենք Deferred Action for 

Childhood Arrivals (DACA) ծրագրի դադարեցման վերաբերյալ երկրի նախագահի վերջերս 

կայացված որոշմամբ։ Այս որոշման կիրառումը իր ազդեցությունն է ունենալու մեր տեղի 

հանրության և ամբողջ երկրի վրա։ Ի պատասխան վերոնշյալ որոշմանը, Գլենդելի հանրային 

դպրոցների կրթաշրջանը ցանկանում է կրկին հաստատել, որ այս կառույցը իր դպրոցներում 

ողջունում է բոլոր աշակերտներին և նրանց ընտանիքի անդամներին՝ անկախ իրենց գաղթական 

կարգավիճակից։  

 

Նախապես իր դիրքորոշումն ունենալով՝ 2017թ․ փետրվարին, Կրթության խորհուրդը 

միաձայն ընդունեց մի բանաձև՝ ըստ որի Գլենդելի հանրային դպրոցները անվտանգ վայր են 

համարվում աշակերտների համար, ովքեր վախենում են իրենց գաղթական կարգավիճակից։ Մեր 

խորհրդը ընդունեց մի քաղաքականություն և պաշտպանեց վարչական կանոնակարգերն առ այն, 

որ մենք երբեք չենք հարցնի աշակերտին կամ ծնողին՝ իրենց գաղթական կարգավիճակը։ Ավելին, 

կրթաշրջանի դպրոցների ղեկավարները աջակցող անձնակազմը իրավապահ մարմիններին չի 

տրամադրի աշակերտների տվյալները․ այդ տվյալներից օգտվելու համար իրավապահ մարմինները 

պետք է սկզբում ներկայացնեն դատարանի կողմից տրված պատշաճ թույլտվություն (ներ)։  

 

Սեպտեմբերի 5-ին կայացած Խորհրդի ժողովի ժամանակ Կրթության խորհրդի նախագահ 

Նայիրի Նահապետյանը հանրության համար հայտարարություն արեց․ «Խորհրդի իմ գործընկեր 

անդամները և ես ցանկանում ենք կրկին նշել, որ Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանը միտված 

է աջակցելու բոլոր ընտանիքներին՝ ներառյալ ներգաղթյալային պատշաճ փաստաթղթեր չունեցող 

աշակերտներին։ Մեր դպրոցները շարունակելու են լինել մի վայր, որտեղ աշակերտները կարող են 

սովորել և առաջ գնալ՝ առանց վախենալու, որ նրանց կարող են հարցեր տալ իրենց գաղթական 

կարգավիճակի վերաբերյալ և որ իրենց մասին կարող են տեղեկացնել համապատասխան մարմիններին, 

եթե գաղթական կարգավիճակն անհայտ է»։  

 

Նախագահ Նահապետյանն իր խոսքն ամփոփեց․ «մենք հաստատուն ենք բոլոր 

աշակերտներին օրինակելի կրթություն տրամադրելու մեր որոշման մեջ։ Համապատասխան 

փաստաթղթեր չունեցող աշակերտներն իրենց ներդրումն են ունենում մեր երկրի և մեր դպրոցների մեջ 

ամեն օր, և վերջինս իրենց տունն է համարվում։ Նրանք ավելի բարեկեցիկ Ամերիկայի և ապագայի 

երազանքներ ունեն. այդ երազանքը մենք կիսում ենք նրանց հետ»։  

 

Շատ աշակերտների և իրենց ընտանիքների համար սա սարսափելի ժամանակ է։ 

Համագործակցելով հանրության հետ, մենք դպրոցներին տրամադրում ենք դպրոցներին 

անհրաժեշտ միջոցներ և նյութեր և ուղղորդելու նրանց, ում վրա ազդեցություն է ունեցել DACA-ի 

վերաբերյալ վերջին որոշումը։ Մենք շարունակելու ենք կրթական ծառայություններ մատուցել 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի դպրոցների աշակերտներին։ Մեր նվիրված 

խորհրդատուներն ու անձնակազմի այլ անդամներ պատրաստ են աջակցելու աշակերտներին, 

ովքեր գտնվում են իրենց ապագան խաթարող անմիջական վտանգի ազդեցության տակ։  

 

Անհրաժեշտ տեղեկությունները և աղբյուրները հասանելի են՝  www.gusd.net/Page/351   

կայքում։  

http://www.gusd.net/Page/351

