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Բազմաթիվ հրապարակումներում հայտնված 

Հուվեր ավագ դպրոցում հոկտեմբերի 3-ին տեղի 

ունեցած կռիվը ցնցեց մեր համայնքը։ Մամուլը, 

սոցիալական լրատվամիջոցներն ու համայնքի 

խոսակցությունները անդրադարձել են այս դեպքին։ 

Այդ քննարկումը թեժացվել է 

ապատեղեկատվությամբ, բամբասանքներով, 

ենթադրություններով, ինչի հետևանքով մարդիկ 

իրենց եզրակացություններն են անում։ Ցավոք սրտի, այս թյուրիմացությունը ամրապնդում է կարծրատիպերը, 

տարաձայնություններն ու թշնամությունը մեր դպրոցների և համայնքի շրջանում։ 

Դեպքի վերաբերյալ չհիմնավորված կամ չբացահայտված ենթադրություններն կամ դրա հիմքում ընկած 

ցանկացած շարժառիթ չի օգնում մեզ, որպեսզի առաջ գնանք որպես կրթական համայնք՝ տարբեր տեսակի 

կարծիքների և հեռանկարների վերաբերյալ ընդհանուր հիմք և խելամիտ գաղափար ունենու համար։ 

Մենք փորձում ենք պարզաբանել, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչու։ Դեպքին մասնակից աշակերտների և 

վկաների հետ խոսելուց հետո, մենք չենք կարողանում գտնել որևէ հստակ ապացույց, որը կհիմնավորի լայն 

տարածում ստացած սխալ կարծիքները, սխալ ենթադրություններն ու բամբասանքները։ 

 Կռիվը ռասայական դրդապատճառ չի ունեցել և սխալ է դրան անդրադառնալ որպես «ռասայական 

խռովություն», քանի որ այդպես չի եղել։ 

 Սա միայն ենթադրություն է, որ կռիվը սկսվել է, քանի որ ազգությամբ հայ աշակերտը  

անհանգստացրել է հատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտին, իսկ ֆուտբոլ խաղացող մի աշակերտ 

եկել է օգնելու հատուկ կարիքներ ունեցող այդ աշակերտին։ Այս հայտարարությունը միայն լուր է և 

գալիս է երկրորդական աղբյուրներից  կամ թերի կարիծիքներից առ այն, թե ինչ է կռվի պատճառ 

հանդիսացել։  

 Մատնանշել այն հանգամանքը, որ հայ աշակերտները կամ ֆուտբոլի թիմի անդամներն են սկսել 

կռիվը պարզապես «անպատասխանատու մեղադրանք» է, որն այս պահին տեղին չէ։ 

 Ճշմարիտ չէ այն բամբասանքը, որ կռվի ժամանակ School փողոցում չթույլատրված մեծահասակներ 

են ներկա եղել։ 

 Ցավոք, սոցիալական լրատվամիջոցներում նախապաշարմունքի վերաբերյալ որոշ նսեմացնող 

հայտարարություններ են եղել։ Եթե հայ աշակերտների կողմից ահաբեկող մեկնաբանություններ են 

եղել ֆուտբոլի թիմի խաղացողների և ազգությամբ ոչ հայ աշակերտների հասցեին, ապա դրանք եղել 

են դեպքից անջատ իրավիճակներում։ Նույնը վերաբերում է նաև այլ անձանց կողմից հայ 

աշակերտներին ուղղված մեկնաբանություններին։ Ատելության կոչերը, 

անհանդուրժողականությունը և առցանց ահաբեկումը հակառակ է մեր կրթաշրջանի հիմնական 

արժեքներին և անհանդուրժելի է։ 

 Հուվեր դպրոցի ֆուտբոլի և բասկետբոլի խաղերը չեղյալ չեն հայտարարվել։ Ֆուտբոլի 

պարապմունքները հետաձգվել են, բայց բասկետբոլի պարապմունքները շարունակվում են։ Միայն 

երկու ֆուտբոլային խաղ է դադարեցվել՝ դեպքից հետո առաջացած անորոշության հետևանքով։ 

Ֆուտբոլի մարզչական կազմը գտնվում է վարչական արձակուրդում, ինչը սովորական ընթացակարգ 

է, քանի դեռ կրթաշրջանն իր ներքին հետաքննությունն է անցկացնում ։  

 Ճշմարտությանը բացարձակ չի համապատասխանում այն սխալ պնդումը, որ ուսումնական խորհրդի 

անդամներից մեկի որդին ներգրավված է եղել կռվի մեջ։ Դա պարզապես չի եղել։  

Ամրապնդել և համախմբել 

մեր կրթական համայնքը 

Ճշմարտությունը բամբասանքների և ապատեղեկատվության մասին 
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Այս դեպքը չպետք է բնորոշի Հուվեր ավագ դպրոցը կամ մեր կրթաշրջանը։ 

Այս դեպքը ցույց տվեց, որ մենք պետք է մեր համայնքին, ծնողներին և 

աշակերտներին ներգրավենք ռասայի, նախապաշարմունքի, 

հաղորդակցման և կարծրատիպերի վերաբերյալ լուրջ զրույցներում։ Մենք 

կրկին պետք է վերահաստատենք, որ մենք կարող ենք հակառակվել՝ 

անախորժություններից խուսափելով։ 

Հուվեր ավագ դպրոցը անվտանգ ուսումնական միջավայր է, և մենք 

կշարունակենք լրացուցիչ անվտանգություն և վերահսկողություն 

ապահովել դպրոցի տարածքում առաջիկա շաբաթներին, որպեսզի 

երաշխավորենք, որ այս տեսակի դեպքերը չկրկնվեն։ 

Դրանից բացի, մենք մեծ քանակությամբ մտահոգված ծնողներ, 

անձնակազմի անդամներ, աշակերտներ և համայնքի ղեկավարներ 

ունեցանք, ովքեր միավորվեցին, որպեսզի միասին աշխատեն՝ որպես մեր 

համայնքի տարբեր հատվածների միջև կամուրջ կառուցելու դրական միջոց։ 

Աշակերտները, ովքեր մասնակցում են մեր վերականգնողական 

շրջանակներում, տեղեկացնում են, որ նրանք ուղիներ են փնտրում, 

որպեսզի իրենց ձայնը լսելի դառնա և համագործակցում են միմյանց ավելի 

լավ հասկանալու և իրար հետ շփվելու համար։ Մեր տարբերությունները 

տարրալուծելու համար հաղորդակցությունն ավելի լավ է, քան 

դիմակայությունը՝։ 

Մեր համայնքը ուժեղացնելը և համախմբելը աշակերտների, ծնողների, 

անձնակազմի անդամների և քաղաքացիական առաջնորդների ընդհանուր 

պատասխանատվությունն է։ Սա նաև ընթացիկ գործընթաց է, որը մենք 

ջանասիրաբար կատարում ենք որպես կրթաշրջան։ 

Տեղեկացեք, թե ինչպես կարող եք միանալ մեր ջանքերին՝ 

զանգահարելով Հուվեր ավագ դպրոցի գրասենյակ՝ (818) 242-6801 

հեռախոսահամարով կամ GUSD-ի հանրային տեղեկությունների 

գրասենյակ՝ (818) 241-3111, ներքին 1218 հեռախոսահամարով։   

Ընդհանուր հայտարարի գալը 

և փոխադարձ հարգանքը 

Առաջ ընթանանք միասին 


