Նախագահի գրասենյակ
2020 թվականի ապրիլի 20
Բարի երկուշաբթի LACC ընտանիք.
Ընդամենն յոթ շաբաթ է մնացել այս կիսամյակն ավարտելու համար: Ինչպե՞ս է թռչում
ժամանակը ... Ձեզանից որևէ մեկը տեսավ «Գլոբալ քաղաքացի»-ն, որը շաբաթ
երեկոյան 8:00-ին էր: Հոյակապ էր! Երաժշտությունը հին ու նորի հիանալի
համադրություն էր, տաղանդը զարմանալի էր, և ես ենթադրում եմ, որ սկսում եմ
իսկապես սովորել հեռավոր զվարճանքին, քանի որ ինձ շատ դուր եկավ այն:
Անցած գիշեր քաղաքապետ Գարսեթին իր Քաղաքային Իրավաբանական
գրասենյակում հայտարարեց, որ բյուջեի սղության պատճառով ստիպված է եղել
ժամանակվոր արձակել քաղաքային աշխատողներին: Սա մեծ հարված է այն
հազարավոր մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են Լոս Անջելես քաղաքի համար:
Եթե գիտեք որևէ մեկին, ով աշխատում է Լոս Անջելես քաղաքի համար, պահեք նրանց
ձեր մտքերում: Սա շարունակում է մնալ շատ ծանր ժամանակ և շարունակում է
զարգանալ: Բայց հիշեք, որ սա ժամանակավոր է: Հենց որ այնպես, որ մենք
կարողանանք վերսկսել բնականոն գործունեությունը, բոլորս միասին կվերադառնանք
քոլեջ: Ես ուշագրավ հետևում եմ դրան և խրախուսում եմ ձեզ հենց նույնպես վարվել:
Կան ռեսուրսներ մեր համայնքի ցանկացած ուսանողի համար, ով օգնության կարիք
ունի այնպիսի բազում հարցերում ինչպիսիքն են ֆինանսավորում, սնունդի
ձեռքբերում, ցնցուղներ, մաքրման կայաններ, սանհանգույցներ, բնակարաններ,
զբաղվածություն:
Խնդրում
ենք
այցելել
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կայք
՝
https://lacitycollege.edu/Students/Online-Assistance
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Կան
բազմաթիվ
օգտակար
տեղեկատվություններ և հղումներ դեպի այլ տեղեկատվություն և ծառայություններ:
Նաև խնդրում եմ խրախուսել ձեր ընկերներին, հարևաններին և ընտանիքին՝ լրացնելու
2020 թվականի մարդահամարը առցանց: Դա շատ հեշտ է և երկու րոպեից պակաս է
պահանջում: Մեր տարածքում գործող ծառայությունների և բոլոր տեսակի պետական
և ֆեդերալ ծրագրերի ֆինանսավորումը կախված է մարդահամարի տվյալներից: Մենք
ուզում ենք համոզված լինել, որ բոլորը հաշվառված են:

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 notify@NGWebSolutions.com 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:

Ակադեմիական գործերի բաժնի անունից

Ամառային դասերի դասացուցակը կտեղադրվի առցանց ապրիլի 24-ին: Մինչև մայիսի
1-ը դուք էլեկտրոնային հազորդագրություն կստանաք գրանցման ժամադրության հետ
մեկտեղ:
Անցյալ շաբաթ ձեզ ուղարկվել է հարցում, որով կկարողանանք տեղեկություն հավաքել
`հեռակա ուսուցման այս միջավայրում անհրաժեշտ լրացուցիչ օգնությունը որոշելու
համար: Խնդրում ենք արագ հարցմանը մասնակցել, դա ընդամենը 10 հարց է: Մենք
պատրաստվում ենք ամառային դասընթացներին, և սա մեզ կօգնի ավելի լավ
պատրաստվել ուսանողների կարիքներին: Հարցումը հասանելի կլինի մինչև այս
շաբաթվա վերջ:

Ուսանողական ծառայություններ բաժնի անունից

Ուսանողների համար կարևոր ամսաթվերը՝

Ապրիլի 22-ին `ֆինանսական օգնության երկրորդ հատկացում
Մայիսի 4-ին - սկսվում է ամառային դասերի գրանցումը
Մայիսի 10-ը `վերջին օրը ՝ դիմում խնդրագիր ներկայացնելու Pass/No Pass-ի համար
Մայիսի 10-ը - վերջին օրը՝ EW-ով(Emergency Withdrawal) դասերը դադարեցնելու
համար:
Եթե դեռ չեք դիմել ավարտական աշխատանքների համար, խնդրում ենք դա արեք
հնարավորինս արագ: Հայտը հասանելի է ընդունելության և գրառումների կայքում և
կարող է լրացվել առցանց:

Ուսանողները կարող են օգտվել ծառայություններից Cranium Café- ի միջոցով: Կարող
եք մուտք գործել Cranium Café Canvas-ի միջոցով: Դուք նախապես պետք է գրանցվեք
Cranium Café- ում, որից հետո դա հեշտ է: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է ուղղություն Cranium
Café-ում գրանցվելու համար, խնդրում ենք հաղորդագրություն ուղարկել hotlinestudents@lacitycollege.edu էլ. հասցեով, և մեր Վելքմ Սենթրի անձնակազմն
ուրախությամբ կօգնի ձեզ:
Նորություն ուսանողների համար՝ «Ինչ կա ձեր մտքում»-ը բոլորիդ համար ֆորում է՝
խոսելու ձեր հիասթափությունների, սթրեսի և այն լավ բաների մասին, որոնց մասին
չէիք սպասում: Այն անց է կացվում ամեն չորեքշաբթի 12:30-ից մինչև 13:30-ը: Այս
ֆորումը վարելու է մեր իսկ ուսանող՝ "Քոլիջիան" թերթերի խմբագիր Անդե 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: Միացեք Zoom-ին ՝ հանդիպման ID: 506 692 050

Ադմինիստրատիվ Ծառայությունների բաժնի անունից
Ուսանողներ, խնդրում ենք անպայման օգտագործել ձեր LACC-ի էլ. փոստը, երբ
հաղորդագրություն եք ուղարկում տեխնիկական աջակցություն համար: Tech Support
Helpline-ն օգտագործում է LACCD էլ. փոստի հաշիվը հաստատման համար:

Այս շաբաթ կանխատեսվում է եղանակային հետաքրքիր շաբաթ: Այսօր հով կլինի՝ որոշ
ամպամածությամբ, և որոշակի արև դուրս կգա: Բայց մինչև վաղը մենք բավականին
կտաքանանք, իսկ չորեքշաբթի օրը ջերմաստիճանը 80-ից բարձր է լինելու, իսկ ուրբաթ
օրը կլինի 90-ից վեր: Այս շաբաթ փորձեք զով տեղ գտնել՝ մաքուր օդը վայելելու համար:

Այս շաբաթ նշվում է այս կիսամյակի
ավելի քան 60% -ի ավարտը: Մենք դա արել ենք մինչ այժմ և կարող ենք այն հասցնել
մինչև վերջ: Շնորհակալ եմ այն ամենի համար, ինչ անում եք:
ՀԱՎԱՏԱ ՆՎԱՃԻՐ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԻՐ

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

