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Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի հարգելի աշակերտներ, ընտանիքներ և համայնք, 

 

Գլենդելի հանրային դպրոցների համայնքը չափազանց հպարտ է մեր զարմանահրաշ աշակերտների, 

մասնավորապես մեր շրջանավարտների նվաճումներով և տոկունությամբ: Ժամանակ առ ժամանակ մեր 

աշակերտները ցույց են տվել իրենց բացառիկ ունակությունն ուսման մեջ գերազանցելու և փայլելու 

հատկությամբ: Այս տարի Բալբոա, Մարկ Քեփլ, Հորաս Մեն, Մոնթե Վիստա, Վալի Վյու և Ար․ Դի․ Ուայթ 

տարրական դպրոցները ճանաչվել են որպես Կալիֆորնիայի հեղինակավոր դպրոցներ, իսկ Մոնթե Վիստա 

տարրական դպրոցն անվանվեց Ազգային կապույտ ժապավենի դպրոց: Գլենդելի բոլոր չորս հանրակրթական 

ավագ դպրոցներն ԱՄՆ-ի News & World Report-ի կողմից ընդգրկվել են լավագույն ավագ դպրոցների 16 

տոկոսի մեջ, ինչպես նաև Newsweek-ի համաձայն՝ ազգի STEM լավագույն ավագ դպրոցների շարքում: Քլարկ 

մագնետ ավագ դպրոցն ընտրվել է որպես ԱՄՆ-ի Կրթության նախարարության Կանաչ ժապավենի դպրոց, 

և Քլարկ մագնետ ավագ և Ֆրանկլին տարրական դպրոցները Կալիֆորնիայի կրթության նախարարության 

կողմից վաստակել են «Կանաչ ժապավենի դպրոց» կոչումը՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը 

նվազեցնելու և արդյունավետ կայուն կրթություն ապահովելու իրենց նորարարական ջանքերի համար: Մեր 

աշակերտները ստացել են բարձրագույն պարգևներ և ազգայնորեն ճանաչվել են ուսումնական, մարզական, 

արվեստի ու կարիերայի և տեխնիկական կրթության ծրագրերում հաջողության համար, ներառյալ 

բնապահպանական ճարտարագիտություն, ռոբոտագիտություն, խոհարարական արվեստ, հանրային 

անվտանգություն, ավտոմոբիլային և շինարարական հմտություններ, առողջապահություն, գիտություն և 

ճարտարագիտություն ոլորտներում: 

 

Այս տարին չավարտվեց այնպես, ինչպես մեզնից յուրաքանչյուրն էր ծրագրել, սակայն դա չի նվազեցնում այս 

պահի յուրահատկությունը: Մենք տոնելու շատ առիթներ ունենք, քանի որ ավարտվում է 2019-20 

ուսումնական տարին և դրա հետ մեկտեղ՝ բազում պայծառ պահեր: Ես բարձր եմ գնահատում անցած մի 

քանի ամիսների ընթացքում մեր աշակերտների, ուսուցիչների, անձնակազմի, ընտանիքների և համայնքի 

ցուցաբերած տոկունությունը ու դրական մոտեցումները: Մասնավորապես այն, թե ինչպիսի համախմբված 

ձևով մեր դպրոցների համայնքները միավորվեցին` միմյանց աջակցելու և ստեղծագործական ուղիներ 

գտնելու նպատակով, որպեսզի տոնեն հաջորդ դասարան փոխադրվող մեր աշակերտների և մասնավորապես 

շրջանավարտների հաջողությունները։ 

  

2020թ․ աշակերտնե՛ր, անկասկած, մենք ապրում ենք մարդկության պատմության մեջ ամենահետաքրքիր, 

խոստումնալից և դժվարին ժամանակներից մեկում: 21-րդ դարի կյանքը համընդհանուր կերպով ավելի 

փոխկապակցված, տեխնոլոգիաների վրա հիմնված և բարդ է, քան ցանկացած նախորդ դարաշրջանինը: Ես 

վստահ եմ, որ մեր զարմանահրաշ շրջանավարտները կշարունակեն գերազանցել համաշխարհային 

տնտեսության մեջ, դրական փոփոխություններ կմտցնեն և կստեղծեն ավելի պայծառ ապագա գալիք 

սերունդների համար: 

 

Ես աներևակայելիորեն հպարտ եմ մեր Գլենդելի հանրային դպրոցների համայնքով և պատիվ ունեմ 

ծառայելու որպես ձեր գերատեսուչ: Մենք գերազանցում ենք միասին, որպեսզի յուրաքանչյուր աշակերտին 

նախապատրաստենք քոլեջում, կարիերայում և կյանքում հաջողության հասնելու: 

 

Հարգանքներով՝ 

 

Դկտր․ Վիվյան Էքչյան 

Դպրոցների գերատեսուչ 

 


