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Բարի լույս LACC ուսանողներ,
Միանշանակ գարուն է օդում զգացվում: Երեկ գեղեցիկ և արևոտ օր էր: Մեզ այսօր և վաղը
ավելի գեղեցիկ եղանակներ սպասվում: Հուսով եմ, որ բոլորդ հարմարվում եք ձեր դասերին:
Այս էլեկտրոնային հաղորդագրությունը պարունակում է շատ տեղեկատվութուն, բայց հուսով
եմ, որ այն օգտակար կգտնվի ձեզ համար:
ՇԱՏ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ- Եթե դիմել եք Chromebook- ի (նոութբուքի) կամ Kroger
Food for Less նվեր քարտի համար ուսանողական պորտալով, խնդրում ենք ստուգել ձեր
ուսանողական էլ. փոստը: Դուք էլփոստով ծանուցում կստանաք՝ ձեզ հասանելի մրցանակն
ընդունելու համար: Դուք պետք է պաշտոնապես ընդունեք մրցանակը և շնորհակալական
նամակ գրեք, որպեսզի նոթբուքը կամ նվեր քարտը ուղարկվի ձեր տուն: Ահա այն
էլեկտրոնային հաղորդագրության նմուշը, որ դուք ստանալու եք՝

Խնդրում ենք ստուգել ձեր «ջնջված» կամ «սպամ / աղբ» էլ. Փոստը, որպեսզի տեսնեք թե արդյոք
ստացել եք ծանուցում, թե ոչ: Երբ դիստրիկը ձեզանից հաստատող էլ նամակը ստանա, եթե
դիմել եք Chromebook-ի համար, այն ձեզ կուղարկվի UPS- ի միջոցով `անմիջապես սարքերը
վաճառող ընկերությունից: Եթե դիմել եք նվեր քարտի համար, այն ձեզ կուղարկվի այն
ժամանակ, երբ դիստրիկտը ձեզանից հաստատող էլ. նամակը ստանա:

Նրանք, ովքեր հարցեր են ունենում խորհրդատվության, ֆինանսական օժանդակության և /
կամ ընդունելության կամ այլ ծառայությունների մասին, խնդրում ենք գրանցվել Canvas-ում
գտնվող Cranium Café- ի համար, և կարող եք «թակել դուռը»՝ այդ ծառայությունների համար
որևէ մեկին դիմելու: Դա շատ հեշտ է: Սա ձեզ հնարավորություն կտա ուղղակիորեն զրուցել
անձնակազմի հետ չաթի միջոցով: Եթե դուք չեք կարողանում ստանալ ձեր հարցի
պատասխանը, կամ ձեր հարցը լուծված է, խնդրում ենք ուղարկել մեզ էլեկտրոնային
հաղորդագրություն hotline-students@lacitycollege.edu հասցեով:
Եթե Դուք իրավասու լինեք, դուք կկարողանաք ստանալ դրամական աջակցություն Պել Գռանտ
(Pell Grant) Ամառ 2020 կիսամյակի համար: Այդ մասին տեղեկատվություն ստանալու համար
պարզապես դիմեք Ֆինանսական Օգնության (Financial Aid) բաժնին Cranium Café-ի միջոցով:
Մենք ձեզ համար նոր բան ունենք, որը հենց այսօրվանից է սկսվել ժամը 12:30-ից, որը կոչվում
է «Ինչ կա ձեր մտքում»: Սա կօգնի ձեզ թեթևացնել COVID-19-ի պատճառով փոփոխությունների
արդյունքում ձեռք բերած լարվածությունը: Այս ֆորումը վարելու են մեր "Քոլիջիան" թերթերի
խմբագիր Անդրե Ռիչարդսը և մեր Լայֆ Սկիլզ ծրագրի համակարգող Ջոու Էկնովսկին: Բոլորդ
կմնաք անանուն և կարող եք մուտք գործել միայն ձեր անունով կամ մականունով: Այս
ֆորումներն արձանագրվելու և արխիվացվելու են LACC կայքում `ուսանողներին հասանելի
լինելու համար: Այս ֆորումը կանցկացվի ամեն չորեքշաբթի, 12:30-ից մինչ 13:00-ն: Միացեք
Zoom-ին ՝ հանդիպման ID: 506 692 050
Լոս Անջելես քաղաքն ունի L.A Angeleno քարտ, որով Լոս Անջելեսում բնակվողմարդիկ կարող
են դիմել օգնություն ստանալու համար: Մինչ երեկ այս դիմումի համակարգը ծանրաբեռնված
էր, մենք ձեզ խրախուսում ենք դիմել: Լոս Անջելես քաղաքը շարունակում է փորձել լրացուցիչ
միջոցներ հավաքել նրանց համար, ովքեր այժմ փողի կարիք ունեն: Հայտերի քանակը
գերազանցել է առկա միջոցները: Կարող եք դիմել Լոս Անջելեսի Լ.Ա. Անջելես քաղաքին ՝
https://hcidla.lacity.org/family-source-centers
կայքում
կամ
զանգահարել
213-252-3040
հեռախոսահամարով:
Այս էլ. հաղորդագրությանը կցված է Լոս Անջելեսի տարածքում գտնվող բոլոր զուգարանների,
ցնցուղների և ձեռքի լվացման կայանների համապարփակ ցուցակը: LACC- ի տարածքը 4-րդ
տարածքն է: Պահպանեք այս ձեզ մոտ ձեր օգտագործման համար և կիսվեք այն մարդկանց հետ,
ովքեր կարող են այս տեղեկության կարիքն ունենալ: Սրանք նաև ուսանողների համար
ռեսուրսների որոշ ոլորտներ են, որոնք կարող են բնակարանով անապահով լինել:
Լոս Անջելեսի քաղաքապետը բոլորին խնդրել է դեմքի ծածկոց կրել, երբ հանրության եք
գտնվում: Դա կարող է լինել բանդանա կամ այլ կտորի նյութ, բայց այն պետք է ծածկի ինչպես
քթը, այնպես էլ բերանը: LACC- ն պահանջում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր գալիս են քոլեջ, ամբողջ
քթի և բերանի վրա դեմքի ծածկոց կրել ամբողջ քոլեջում գտնվելու ընթացքում մինչև այլ
հրահանգներ ստանալը:
Դուք կարող եք ներկայացնել դիմում խնդրագիր`այս կիսամյակի որևէ դասի համար Pass/No
Pass տարբերակին անցնելու համար: Գործընթացը կհաստատվի հայցի հիման վրա: Դիմում
խնդրագրերն հասանելի են առցանց ՝ http://laccd.edu/Students/Pages/Student-Forms.aspx

կայքում: Ուսանողները կարող են դիմել Pass/No Pass տարբերակին անցնելու համար մինչև
2020-ի մայիսի 10-ը:
Հեռախոսային կոնֆերանսի ժամանակ CSU ներկայացուցիչներից տեղեկություններ ստացանք
P/NP տարբերակի վերաբերյալ, որը ներառում էր հետևյալ հայտարարությունը. CSU-ի
համալսարանները ընդունելու են «Կրեդիտ» կամ «Պաս» ՝ տրանսֆերային քոլեջների
դասընթացների համար, որոնք ավարտվել են 2020-ի ձմեռ, գարուն կամ ամառ սեմեստրին՝
վերցված բավարարելու
ա. Ոսկե Չորս (անգլերեն լեզու [A2], բանավոր հաղորդակցություն [A1], քննադատական
մտածողություն [A3] և մաթեմատիկա / քանակական հիմնավորում [B4]);
Բ. Ընդհանուր կրթության բոլոր այլ դասընթացները. և
Գ. Մասնագիտական անհրաժեշտ դասերը
Եթե ունեք հարցեր այն մասին, թե արդյոք դա կանդրադառնա ձեր համալսարան
տեղափոխվելու վրա, դիմեք ձեր Խորհրդատուին Cranium Café- ի միջոցով: Կարող եք գնալ
Canvas և գրանցվել Cranium Café-ի համար: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է օգնություն Canvas-ով
շրջագայելու համար, հաղորդագրություն ուղարկեք hotline-students@lacitycollege.edu
էլեկտրոնային հասցեով:
Հաջորդ երկուշաբթի, ապրիլի 20-ին, ամառային դասացուցակը կտեղադրվի առցանց: Բոլոր
դասերը կառաջարկվեն հեռավոր կամ առցանց ձևաչափով: Կլինեն երեք նստաշրջան ՝ երկու
5-շաբաթյա նստաշրջան և մեկ 8-շաբաթյա նստաշրջան: Ուսանողները կսկսեն գրանցվել
ամառվա համար մայիսի 4-ից:
"Աշուն 2020" դասերի
դասացուցակը փակցնելու համար մենք չունենք կոնկրետ
ժամանակացույց: Մենք կսպասենք ևս մի քանի շաբաթ ՝ հետևելու մեր տարածքում
համաճարակի առաջընթացին, նախքան մենք կհայտարարենք «Աշուն 2020» դասերի ավարտի
օրերը:
Ձեր և ձեր ընտանիքի համար շատ կարևոր է հաշվառվել: 2020 թվականի մարդահամարի
ժամանակն է: Շատ հեշտ է առցանց լրացնել 2020-ի մարդահամարը՝ https://my2020census.gov
կայքում:
Երկուշաբթի օրը նահանգապետ Նյուզոմը խոսեց Կալիֆոռնիայի, Օրեգոնի և Վաշինգտոնի
արևմտյան նահանգների տնտեսությունները վերաբացելու պլանի մասին:
Մինչ յուրաքանչյուր պետություն կառուցում է պետությանն հատուկ ծրագիր, մեր
պետությունները համաձայնել են հետևյալ սկզբունքների հետ, երբ մենք կառուցենք Արևմտյան
ափի շրջանակը:
-Մեր բնակիչների առողջությունն առաջնահերթ է:

- Առողջական արդյունքները և գիտությունը, ոչ թե քաղաքականությունը, կուղղորդեն այս
որոշումները: Այս ջանքերը առաջնորդվելու են տվյալներով: Մենք պետք է տեսնենք վիրուսի
տարածման արագ անկում նախքան լայնածավալ վերաբացումը:
Երեկվա ասուլիսում նահանգապետ Նյուզոմը պարզաբանեց հետևյալը՝
"Կալիֆոռնիայում հարկավոր է բարձրացնել թեստերի քանակը, պաշտպանել բարձր ռիսկի
բնակիչներին վարակվելուց և ընդլայնել հիվանդանոցների տարածքները, նախքան նահանգը
կկարողանա սկսել փոփոխել մեկ ամիս առաջ առաջարկված "Մնացեք տանը" հրահանգը:
Նահանգապետ Նյուզոմը կարևորեց վեց հիմնական ցուցիչներ, որոնք կուղղորդեն
Կալիֆոռնիայի որոշումը, քանի որ դա է հաշվի առնում տանը մնալու հրահանգը բարձրացնել,
ներառյալ.
1. Հնարավոր դեպքերին ուշադիր հետևելու և գտնելու ունակությունը:
2. Կանխել բարձր ռիսկային մարդկանց վարակը:
3. Պատրաստել հիվանդանոցներ ՝ թվաքանակի ավելացման դեպքում վերահսկելու համար:
4. Ստեղծել թերապևտիկ միջոցներ`պահանջարկը բավարարելու համար:
5. Վստահ լինել, որ դպրոցները, բիզնեսները և երեխաների խնամքի հաստատությունները
կարողանան ապահովվել սոցիալական հեռավորությանը միմյանց միջև:
6. Մշակել ուղեցույցներ, թե երբ պետք է խնդրել կալիֆոռնիացիներին կրկին մնալ տանն
անհրաժեշտության դեպքում:
Սա հույս է: Բայց սա կարևոր է, որ մենք ջանասիրաբար պահպանենք սոցիալական
հեռավորությունը, ծածկելով մեր դեմքերը և սահմանափակենք կապը դրսում:
Նյուզոմը մեջբերում է. «Կա աֆրիկյան հին ասացվածք, որն ասում է, որ եթե ուզում ես արագ
գնալ, մենակ գնա, բայց եթե ուզում ես հեռու գնալ, միասին գնա»:
ՀԱՎԱՏԱ ՆՎԱՃԻՐ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԻՐ
ընդամենը մեկ ամիս առաջ անհնար էր թվում:

Միասին մենք անում ենք այն, ինչ

Լավ և ապահով եղեք`
Մերի

Please visit the LACC website to view this message in Armenian, Korean, Russian, or Spanish.
Խնդրում ենք այցելել LACC կայք՝ այս հաղորդագրությունը հայերեն, կորեերեն, ռուսերեն կամ
իսպաներեն լեզուներով կարդալու համար

Посетите LACC website , чтобы просмотреть это сообщение на Армянском, Корейском, Русском или
Испанском языках.
Para ver este mensaje en español, favor de visitar el sitio web de LACC

