Նախագահի գրասենյակ
2020 թվականի մայիսի 4
Բարի լույս LACC ընտանիք,
Մայիսի առաջին հանգստյան օրերը գեղեցիկ էին: Առջևում ևս մեկ շոքշաբաթ է սպասվում: Այս
շաբաթ ուսուցիչների գնահատման շաբաթն է: Իմ կողմից գրկախառնություն եմ ուղարկում ձեզ:
Շնորհակալ եմ այն ամենի համար, ինչ անում եք: Եվ… գրկախառնություն ուսուցիչին (վիրտուալ):
Մենք դեռ ցանկանում ենք, որ դուք մեզ տեղեկացնեք COVID-19- ի հնարավոր բացահայտումների
և/կամ հաստատված դեպքերի մասին: Կարող եք էլ.հաղորդագրություն ուղարկել դիստրիկտի EOC
՝ coronavirusinfo@laccd.edu կամ ինձ ՝ gallagmp@lacitycollege.edu հասցեներով:
Այսօր սկսվում է ամառային դասերի գրանցումը: Խնդրում ենք խրախուսել ձեր ուսանողներին
գրանցվել հենց իրենց նշանակման օրն ու ժամը գա: Մեր 76 աշխատակիցներ շատ զբաղված են
եղել կապնվելով մեր նոր առաջին տարվա փորձի/LA քոլեջի խոստման ուսանողների հետ: Մենք
ուզում ենք, որ այս դասարանը իմանա, որ մենք մեծ պլաններ ունենք նրանց համար այս ամառ և
ինչպես նաև աշնանը: Մեր ամառային տաղավարի ճամբարները հիանալի են: Դրանք օգնում են
ուսանողներին նախապատրաստվել իրենց աշնանային դասերին, և ուսանողները ծանոթանումեն
միմյանց հետ: Մեր հիանալի աշխատակազմը մշակվել է դրա նախաբանը, որը կոչվում է "Չիլ": Սա
նախատեսված է ավագ դպրոցի ուսանողների համար, ովքեր նախապատրաստվում են մեզ հետ
սկսել այս ամառ: Սա մեր նորեկ դասարանին հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու մեր
համայնքի այլ նորեկ ուսանողների հետ: Ամսվա վերջին ես կլինեմ "Չիլ"-ում՝ ուսանողների հետ
հանդիպելու համար: Ես չեմ կարող սպասել:
Ուրբաթ մեր Թաուն Հոլի ընթացքում ես գրառում ունեմ ուղարկելու ձեզ՝ էլ. հաղորդագրություն
քաղաքապետ Գարսետիից: Կարծում եմ, որ դա վերաբերում է անվճար «Headspace» հավելվածին,
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Անջելեսում:
Ահա
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հղումը
՝
https://www.latimes.com/lifestyle/story/2020-05-01/los-angeles-county-free-headspace-app: Եվ ահա
հղումը headspace.com-ի վերաբերյալ՝ https://www.headspace.com: Այս առավոտ ես Լիլիանի հետ
կստուգեմ, որպեսզի համոզվեմ, որ ճիշտ եմ հիշում դա: Քոլիջիանի վերջին համարը կարող եք
կարդալ առցանց ՝ https://issuu.com/collegianwired կայքում:
Եթե դուք գիտեք ուսանողների, ովքեր դեռ չունեն նոութբուք, խնդրում ենք կապնվել թեժ գծի հետ
`իրենց անունով և ուսանողական համարով, որպեսզի մենք կարողանանք հետևել դրան: Թեժ գծի
էլ. Փոստն է՝ hotline-faculty@lacitycollege.edu: Մենք փորձում ենք բոլորին տեղակայել այնպես, որ
նրանք կարողանան ավարտին հասցնել այս կիսամյակը:
Այս շաբաթ մեր ուսանողները կունենան հյուր խոսնակ իրենց «Ինչ է ձեր մտքում» հանդիպման
ժամանակ՝ չորեքշաբթի 12:30-ին: Ուսանողներին կմիանա Սամանթա Ռամիրես Հերերան: Միգուցե

հիշեք, որ նա մի քանի տարի առաջ Գլորիա Շտայնեմի հետ գտնվում էր մեր քոլեջում: Նա
փաստաթուղթ չունեցող իմիգրանտ ուսանողների ջատագով է և հիանալի խոսնակ:
Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը ցանկանում է կապ հաստատել մեր բոլորի հետ` ուսանողների և
անձնակազմի հետ չորեքշաբթի օրը Թաուն Հոլի ընթացում: Մեզ միանալու են LACCD խորհրդի
նախագահ Անդրա Հոֆմանը և LACCD կանցլեր Ֆրանցիսկո Ռոդրիգեսը: Դա կլինի չորեքշաբթի՝
մայիսի 13-ին, ժամը 12:30-ին: Պատրաստեք ձեր հարցերը:

ՀԱՎԱՏԱ ՆՎԱՃԻՐ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԻՐ
Դուք ամեն շաբաթ ցույց եք տալիս ձեր՝ այս
իրավիճակին հարմարվելու ունակությունը: Շնորհակալություն!
Լավ և ապահով եղեք:
Մերի

Խնդրում ենք այցելել LACC կայք՝ այս հաղորդագրությունը հայերեն, կորեերեն, ռուսերե
ն 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, Русс
ком или Испанском языках.
Para ver este mensaje en español, favor de visitar el sitio web de LACC

