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Առաջին դասարանցիների հարգելի ծնողներ և խնամակալներ, 

 

Մենք հավատարիմ ենք մնում այն մտքին, որպեսզի ապահովենք, որ Գլենդելի հանրային 

դպրոցների կրթաշրջանի յուրաքանչյուր երեխա ստանա այն միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են 

իրենց վեհ նպատակներին հասնելու համար: Ես շատ ոգևորված եմ մեր առաջին դասարանցիների 

և իրենց ընտանիքների հետ կիսել Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի քոլեջի 

հաջողության հիմնադրամի  ծավալման մասին: Մեր Կրթության խորհուրդն առաջնահերթություն 

է դրել առավելագույնի հասցնել աշակերտների ձեռքբերումները և հաջողության հասնելու 

նպատակով ստեղծել է քոլեջի, կարիերայի և կյանքի պատրաստվածության ուղիներ, որն իր մեջ 

ներառում է ֆինանսական գրագիտություն և ուժ: Մեր Խորհրդի անդամները հասկանում են 

հետազոտության հիմքում ընկած ուժը, նշելով, որ քոլեջի խնայողությունների հաշիվը դրականորեն 

է ազդում երեխայի երկարաժամկետ նպատակների սահմանման մտածելակերպի և ընդհանուր 

ուսումնական ձեռքբերումների վրա: 

 

Այս տարի Աշակերտների աջակցության հանձնաժողովի կողմից Գլենդելի հանրային դպրոցների 

կրթաշրջանին Յուրաքանչյուր երեխա հաշվի է առնվում (EKC) քոլեջի խնայողական ծրագրի 

համար 200,000 ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ է տրամադրվել: Մենք օգտագործեցինք EKC 

դրամաշնորհային ֆոնդերը, ինչպես նաև մասնավոր նվիրատվությունները և ստեղծեցինք 

«Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի քոլեջի հաջողության հիմնադրամ»-ը` մեր 2,000 

առաջին դասարանցիներից յուրաքանչյուրի համար քոլեջի խնայողական հաշիվ բացելու և 

յուրաքանչյուր հաշվի մեջ առաջին 50 ԱՄՆ դոլարը որպես ավանդ ներդնելու նպատակով: 

Կրթության խորհրդի և իմ հույսն է, որ սա մեր սաներից յուրաքանչյուրի համար կտնկի քոլեջի 

խնայողությունների սերմը: Մեր աշակերտները կկարողանան հետևել, թե ինչպես են դրամական 

այս միջոցներն աճում ժամանակի ընթացքում և, ի վերջո, կօգտագործեն իրենց 

խնայողությունները, որպեսզի Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի ավագ դպրոցն 

ավարտելուց հետո հաճախեն ըստ իրենց ընտրության քոլեջ, համալսարան կամ դիմեն կարիերայի 

վերապատրաստման ծրագրի։  

 

Մենք կցանկանայինք մեր խորին գնահատանքը հայտնել մեր համայնքի գործընկեր Գլենդելի 

շրջանի դպրոցների վարկային միությանը, որը կօգնի Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի 

ընտանիքներին իրենց երեխաների համար խնայողությունների հաշիվներ բացել, որպեսզի 

յուրաքանչյուր ընտանիք շարունակի նպաստել իրենց երեխայի հետագա հաջողություններին: 

 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի քոլեջի հաջողության հիմնադրամի ծրագրի 

վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք կարդալ կցված 

փաստաթուղթը։ 

 

Միասին գերազանցելով, 

 

Կրթ․ Դկտր․ Վիվիան Էքչյան 

Դպրոցների գերատեսուչ 


