Նախագահի գրասենյակ
2020 թվականի մայիսի 1
Բարի օր LACC ուսանողներ,
Վայ, մայիսի սկիզբն է: Ժամանակը թռչում է: Շնորհակալ եմ այն բանի համար, որ Ներկա եք իմ
կազմակերպած թաուն Հոլի հանդիպումներին : Ես սիրում եմ բոլորիդ տեսնել: Այս նոր վիրտուալ
միջավայրում, որին մենք բոլորս ստիպված ենք հարմարվել, այնքան հիանալի է, որ մենք կարող
ենք շաբաթական մի քանի անգամ հանդիպել:
Երբ դուք մի ազատ պահ ունենաք և ցանկանաք նայել ինչ-որ զվարճալի բան, Հյուսիսային
Կալիֆոռնիայի Ֆութհիլ Համայնքային քոլեջի ձեր համադասարանցիներից մեկը համախմբել է այս
տեսանյութը ՝ https://www.youtube.com/watch? V = Q6QxzS_Ia1E
Ես այսօր ձեզ հետ կիսելու շատ տեղեկություններ ունեմ : Ես կսկսեմ երկու շատ կարևոր
հաղորդագրություններից: Երեքշաբթի օրը Թաուն Հոլի ժամանակ ես ձեզ ասացի, որ հնարավոր է,
որ հաջորդ շաբաթվա սկզբին Քրոմբուքերի մեկ այլ բաշխում լինի: Ես շատ ցավում եմ, բայց ես
սխալ եմ թույլ տվել: Քրոմբուքերը այս պահին գնում են այն ուսանողների մոտ, որոնց շնորհվել է
սարքը: Դա նրանց համար չէ, ովքեր դեռ սպասում են ստանալ էլ. հաղորդագրություն, որով կասվի,
որ սարքը ճանապարհին է: Այս բաշխումն ավարտվելուց հետո քրոմբուքեր այլևս հասանելի չեն
լինելու: Մենք հիմա աշխատում ենք այլ նոութբուքեր ստանալու վրա, որպեսզի ձեզ ուղարկվի,
հուսով ենք հաջորդ շաբաթվա ընթացքում: Իսկապես կարևոր է,որ մեզ Hotlinestudents@lacitycollege.edu-ով գրեք, եթե դուք դեռ ծանուցում չեք ստացել և չունեք նոութբուք ձեր
դասերն անելու համար, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ տեղադրել մեր ցուցակի մեջ: Հիմա մենք
ունենք ցուցակ, բայց դրա վրա շատ քիչ անուններ կան:
Մեկ այլ ուսանող շատ կարևոր հարց տվեց ֆինանսական օգնության ֆինանսավորման
վերաբերյալ՝ դասերի դադարեցման դեպքում: Դժբախտաբար, եթե դուք դասերը դադարեցնեք և
ձեր միավորներն իջնեն կես դրույքից ցածր (սովորաբար 6 միավոր), դուք այլևս իրավասու չեք լինի
ֆինանսական օգնության համար:
Թաուն Հոլի հանդիպման ժամանակ ուսանողներից մեկը հարցրեց, թե ուսանող աշխատողները
արդյո՞ք պետք է պահեն լիաժամ դասի բեռը, որպեսզի մնան ուսանող աշխատող: Պատասխանը
այո է: Ուսանողներից պահանջվում է յուրաքանչյուր կիսամյակում առնվազն 12 միավոր ունենալ:
Ինձ նաև երեկ Թաուն Հոլում հարցրեցին Դեկանի պատվո արարողության մասին: Մենք
նախատեսում ենք վիրտուալ դեկանի պատվո արարողություն մայիսի վերջին: Անհրաժեշտ չէ
դիմել: Մենք ստուգում ենք մեր տվյալները, և նրանք, ովքեր բավարարում են պարգևների
ճանաչման պահանջները, ինքնաբերաբար կլինեն այդ ցուցակում: Մենք ձեզ կուղարկենք ձեր
պատվոգիրը փոստով: Ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ մեր Ժուրնալիստիկայի հիանալի,

մրցանակակիր ուսանողները շարունակում են զարմանալի աշխատանք կատարել "Քոլիջիան"
թերթի համար: Նրանք պարզապես մեկ այլ հրատարակություն թողարկեցին, և նրանք ունեն
ռեսուրսների մի էջ, որն անհավանական կլինի ձեզ համար որպես ռեսուրս: Այն ունի նաև
հետաքրքիր հոդվածներ, որոնցից, կարծում եմ, հաճույք կստանաք: Այդպիսի մի հոդված մեր
Ժուռնալիստիկայի ուսանողների՝ Նահանգի վարչապետ Օքլիի հետ հանդիպման վերաբերել է:
Խոսելով ռեսուրսների մասին, ես այս հաղորդագրությանը կցել եմ ռեսուրսների համապարփակ
ցուցակ , որը ներառում է բնակարան, սնունդ, հիգիենա, բժշկական, մուտքի կետեր և այլ
ծառայություններ: Քաղաքում կան նաև երեխաների խնամքի հնարավորություններ, որոնք այժմ
առկա են: Խնդրում եմ ուրիշների հետ կիսվել այս հղումը ՝ https: //covid19.ca.gov/childcare/:
Նահանգապետն երեկ հայտարարեց, որ աշխատանքներ է տանում այն ուղղությամբ, որ սննդի
գերբեռնվածություն ունեցող ֆերմերներին, որոնց սնունդը փչանում է, միավորի ամբողջ
պետության պարենային բանկերի հետ, որոնք 73%-ով պահանջարկի աճ են ունեցել
պայմանավորված այն մարդկանց թիվի հետ, ովքեր կորցրել են իրենց աշխատատեղերը
կորոնավիրուսի հետևանքով: Սննդամթերքի բաշխումը խիստ կարևոր է դարձել մեր համայնքների
համար: Ավելի շատ օգնություն կա ճանապարհին: $365 դեբետային քարտ կտրամադրվի այն
երեխաների ընտանիքներին, որոնք իրավասու են անվճար կամ ցածր գնով դպրոցական սնունդ
ստանալու համար: Քարտը կարող է օգտագործվել նաև Amazon-ում կամ Walmart-ում առցանց
սնունդ գնելու համար: Ես տեղեկատվություն կուղարկեմ, հենց որ դա հասանելի լինի պետության
կողմից:
LACCD- ն լրացուցիչ ֆինանսավորում է ստացել Ralphs/Food for Less-ի $50 նվեր քարտերի համար:
Նրանք օգտագործում են այն դիմորդների ցուցակը, որոնք նախկինում դիմել են, բայց քարտ չեն
ստացել:
Office Depot-ն զեղչեր է տրամադրում LACC-ին `պատճենելու համար: Եթե այս փաստաթուղթը
տանեք Office Depot կամ Office Max, ապա կարող եք պատճեններն անել 5 ցենտով յուրաքանչյուր
օրինակի դիմաց, համեմատած 50 ցենտի հետ առանց այս զեղչի: Սա զեղչն ուսանողների,
աշխատակազմի և դասախոսների համար է: Կարծում էի կկարողանանք քարտեր ստանալ, որոնք
ձեռք էր բերել հիմնադրամը, բայց դա հնարավոր չեղավ մեզ անել:
Ամառային դասերի դասսցուցակը հրապարակվելէ, և ուսանողները կսկսեն գրանցվել դասերի
համար երկուշաբթի՝ մայիսի 4-ից: Անպայման գրանցվեք էլ. հաղորդագրության մեջ նշված ձեր
գրանցման օրը և ժամին, որ դուք պետք է ստանաք այսօր: Մենք ուզում ենք համոզվել, որ դուք
ներգրավված եք ձեր դասերի մեջ:

2020 թվականի մարդահամարը լրացնող մարդկանց թիվը զգալիորեն քիչ է համեմատած 10 տարի
առաջվա: Դա, ամենայն հավանականությամբ, պայմանավորված է այն ամենով, ինչ կատարվում է
մեր երկրում և ամբողջ աշխարհում: Այնուամենայնիվ, մեզ համար կան հիմնական հետևանքներ,
և շատ կարևոր է, որ ստացանք ճշգրիտ հաշվարկ մեր բնակիչների համար: Խնդրում ենք հիշեա,
որ մի քանի րոպե է պետք, որպեսզի լրացվի մարդահամարը: Դա շատ հեշտ է: Լրացրեք 2020
թվականի մարդահամարը ՝ https://2020census.gov/ կայքում:

Այս հանգստյան օրը պետք է լինի ևս մեկ գեղեցիկ հանգստյան օր: Փորձեք դուրս գալ և արևի տակ
մնալ: Բայց հիշեք, որ հեռու մնաք մարդկանց բազմությունից և հետևեք սոցիալական
հեռավորություն հրահանգին՝ ձեզ և ձեր ընտանիքն ապահով և առողջ պահելու համար:

ՀԱՎԱՏԱ ՆՎԱՃԻՐ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԻՐ
Եվս մեկ շաբաթ «Տարայի մեջ»… լավ է
արված: («Տարայի մեջ» արտահայտությունը եկել է կինոարդյունաբերությունից. Երբ ֆիլմը
լիովին ավարտված էր և պատրաստ ցուգադրվելու, ասում էին, որ «Տարա»-ի մեջ է: Ավելի վաղ
օրերին մետաղյա տարաները օգտագործվում էին ֆիլմերի կոճերը ցուցադրությունների միջև
տեղադրելու համար:
Լավ և ապահով եղեք:
Մերի

Խնդրում ենք այցելել LACC կայք՝ այս հաղորդագրությունը հայերեն, կորեերեն, ռուսեր
են կամ իսպաներեն լեզուներով կարդալու համար
Please visit the LACC website to view this message in Armenian, Korean, Russian, or Spanish.
Посетите LACC website , чтобы просмотреть это сообщение на Армянском, Корейском, Рус
ском или Испанском языках.
Para ver este mensaje en español, favor de visitar el sitio web de LACC

