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Հունիս 28, 2019 

 

Գլենդելի հանրային դպրոցների սիրելի աշակերտներ, ընտանիքներ և համայնք, 

 

Ինձ համար մեծ պատիվ և ուրախություն է, որ ընտրվել էմ որպես ձեր դպրոցների հաջորդ գերատեսուչը: Ես 

Գլենդելի հպարտ բնակիչն եմ 20 տարի: Որպես երկարամյա մանկավարժ և այս համայնքի անդամ, ես 

հավաստիացնում եմ ձեզ, որ գնահատում եմ այս պաշտոնի բացառիկ հնարավորությունը և հսկայական 

պատասխանատվությունները: 

 

Իմ 34–ամյա աշխատանքային ասպարեզի ընթացքում, ես ծառայել էմ շատ տարբեր պաշտոններում և այդ 

փորձառությունները նախապատրաստել են ինձ առաջնորդելու մեր դպրոցների կրթաշրջանը՝ բավարարելու 

համայնքի կողմից ցանկալի, և մեր աշակերտներին արժանի բարձր ակնկալիքները: Աշխատանքային այս 

սքանչելի տարիները սովորեցրել են ինձ գնահատել մանկավարժների ու օժանդակ անձնակազմի, ինչպես 

նաև աշխուժորեն ներգրավված ընտանիքների ու համայնքի ղեկավարների աշխատանքը: 

 

Ինձ առաջնորդող սկզբունքը, որպես ձեր գերատեսուչ, միահամուռ աշխատանքն է՝ մեր աշակերտներին 

հաջողության հասնելու անսահման ուղիներ տրամադրելու համար: Այն հիմնակետը, որ ինձ մղեց Գլենդելի 

կրթաշրջան գալ, այն էր, որ մեր կրթաշրջանն իսկապես առաջարկում է անհատականացված ուսուցում՝ 

յուրաքանչյուր աշակերտի համար: Մեր FLAG երկլեզվյան ծրագրերից սիսած մինչև մեր մագնետ 

մասնագիտական դպրոցները, մեր աշխատանքային ասպարեզի և տեխնոլոգիայի կրթական ծրագրերը, մեր 

այլընտրանքային կրթության տարբերակները՝ ինչպիսին են Դեյլի ավագ դպրոցը և Վերդուգո ակադեմիան, 

վկայում են, որ Գենդելի կրթաշրջանը ինչ որ բան ունի բոլորի համար: Ես լիովին հանձնառու եմ պահպանել 

այս ծրագրերը, և նոր ու նորարական ուղիներ մշակել՝ յուրաքանչյուր աշակերտի ներգրավվելու համար:  

 

Իմ հիմնական առաջնահերթությունն է առավելագույնի հասցնել աշակերտի ձեռքբերումները և խթանել 

քոլեջ հաճախելու մշակույթը. միաժամանակ աջակցելով մեր աշակերտների սոցիալական ու զգացական 

կարիքներին: Մենք միասնաբար աշխատելու ենք մեր աշակերտների ուսումնական արդյունքների 

բարելավման ուղղությամբ և ես ակնկալում եմ, որ Վերականգնողական պրակտիկայի միջոցով շարունակել 

մեր ստեղծարար աշխատանքն ու ստեղծել ուժեղ դպրոցական համայնք, անվտանգ ու դրական ուսուցման 

միջավայր, որտեղ մեր աշակերտները կարող են բարգավաճել: 

 

Ես երախտապարտ և շնորհակալ եմ Գլենդելի կրթաշրջանի Ուսումնական խորհրդի անդմներին՝ ինձ 

վստահելու համար: Ես, որպես գերատեսուչ, իմ խոսակցության մեջ մշտապես կընդգրկեմ աշակերտների, 

ընտանիքների ու համայնքի խոսքերը: Ես ողջունում եմ բիզնեսների, բարձրագույն կրթության և 

համայնքների ղեղավարների ներգրավվածությունը՝ մեր աշակերտներին օգնելու, որ նրանք կարողանան 

լավագույնի հասնել և պատրաստ լենել գերազանցելու իրենց մասնագիտությունները և ծառայելու իրենց 

համայնքին: 

 

Առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում ես մտադիր եմ այցելել բոլոր դպրոցները և ծանոթանալ Գլենդելի 

կրթաշրջանի յուրաքանչյուր համայնքի հետ: Միասնաբար գերազանցելը մեր առաքելությունն է. և ես 

ակնկալում եմ ձեր հետ միասին ընթանալ այս ուղիով:  

 

Հարգանքներով՝ 

 

Վիվիան Էքչյան 

Դպրոցների գերատեսուչ 


