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Բարի լույս LACC ընտանիք,
Հուսով եմ, որ ձեր շաբաթը լավ է ընթանում, և որ այս կիսամյակում առաջադիմում եք ձեր
դասերում: Ես գիտեմ, թե ինչ մարտահրավերների եք դուք բախվել այս
փոփոխությունների ընթացքում: Այն փաստը, որ դուք հարմարվել եք, պայքարել եք,
ունեցել եք հաղթանակներ, և համառել եք, ցույց է տալիս ձեր քաջությունն ու
դիմացկունությունը: Սա ցավալի իրավիճակ է, բայց այնպիսի իրավիճակ, որը
տասնամյակներ անց կսահմանի շատ այլ կերպ, քան մենք նույնիսկ պատկերացնում ենք
այսօր: Հիշե՛ք, որ սա ժամանակավոր է, և չնայած մենք չգիտենք, թե երբ է այն
ավարտվելու, այն կավարտվի: Շարունակեք այդպես և դիմացեք: Խնդրում ենք
տեղեկացնել մեզ, եթե ինչ որ մի բանով կարող ենք օգնել ձեզ hotlinestudents@lacitycollege.edu-ով:
Այսօր հատուկ Թաուն Հոլի է լինելու: Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, որը միանալու մեր
հանդիպմանը, կվարի Թաոն Հոլը: Այն բնույթով իմ Թաուն Հոլերի նման է: Այն տեղի
կունենա Զումով; մենք կարողացել ենք ընդլայնել Զումի սենյակը ՝ տեղավորելու բոլոր
նրանց, ովքեր ցանկանում են մասնակցել: Ահա Զում հանդիպման ID-ն ՝ հանդիպման ID:
998 7446 2626:
Այսօրվա հատուկ Թաուն Հոլի պատճառով վաղվա ուսանողական Թաուն Հոլը տեղի չի
ունենալու, բայց ես ձեզ կրկին կտեսնեմ հաջորդ երեքշաբթի:
Մենք 700-ից մի փոքր ավել Քրոմբուքեր ունենք , որոնք ձեզ բաժանվելու են այս շաբաթ:
Մենք ունենք այն ուսանողների ցուցակը, որոնց հավանություն է տրվել ստանալու այս
նոութբուքերը: Եթե մենք ձեզ հետ կապնվել ենք ձեր հասցեն հաստատելու համար,
իմացեք, որ կստանաք քրոմբուք: Եթե մենք ձեզ հետ կապ չեք հաստատել, և դուք գիտեք,
որ ուսանողական պորտալի միջոցով դիմել եք նոութբուքի համար, խնդրում ենք hotlinestudents@lacitycollege.edu էլեկտրոնային փոստով հաղորդագրություն ուղարկել մեզ, և
մենք կստուգենք մեր ցուցակը և կտեղեկացնենք, թե արդյոք դուք կստանաք որևէ մեկը: .
Եթե ցանկանում եք մասնակցել մեր վիրտուալ ճանաչման արարողությանը՝ դիմակայման
ժամանակներ փայլուն մտքերի համար խորագրով, մենք երկարացրել ենք դիմելու
վերջնաժամկետը: Դիմեք մինչև վաղը ՝ հինգշաբթի, մայիսի 14-ը: Դուք պետք է անեք երկու
բան՝
1.
Լրացրեք
ավարտական
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միջնորդագիրը
՝
http://www.lacitycollege.edu/Academics/Counseling/Online-Advising/Graduation-Petition

կայքում և դուք պետք է մեզ էլ. հաղորդագրություն ուղարկեք հետևյալ հասցեով ՝ hotlinestudent @ lacitycollege .edu, որպեսզի մեզ տեղեկացնենք, որ դուք ցանկանում եք
մասնակցել:
Մենք այս տարի նշելու ենք ձեր աստիճանի/վկայականի նվաճման ավարտը վիրտուալ
ճանաչման արարողության ժամանակ: Թեման հետևյալն է ՝ դիմակայման ժամանակներ
փայլուն մտքերի համար: Սա չի փոխարինի ձեր ավարտականին, սակայն, այն ձեզ կտա
ձեր կատարած քրտնաջան աշխատանքի համար արժանացած ճանաչումը: Ահա
վիրտուալ ճանաչման արարողության վերաբերյալ
բոլոր տեղեկությունները`
https://www.lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-of-Student-Life/Commencement/VirtualRecognition: Այս կայքը պարունակում է կարևոր տեղեկատվություն և ժամկետներ, թե դուք
ինչ պետք է անեք, որպեսզի պատրաստվեք և մասնակցեք այս վիրտուալ ճանաչման
արարողությանը: LACC-ի 2020 թվականի դասի վիրտուալ ճանաչման արարողությունը՝
դիմակայման ժամանակներ փայլուն մտքերի համար խորագրով, տեղի կունենա
երեքշաբթի՝ հունիսի 9-ին, երեկոյան ժամը 5:00-ին:
Խոսելով վիրտուալ ճանաչման արարողությունների մասին, այս տարի Սևական
ավարտական արարողությունը տեղի կունենա հաջորդ երեքշաբթի՝ մայիսի 19-ին, ժամը
3:00-ին: Արարողության հղումը շուտով կուղարկվի: Լավանդ ավարտական
արարողությունը տեղի կունենա երեքշաբթի՝ հունիսի 2-ին, ժամը 16:00-ին: Դա ևս կլինի
վիրտուալ: Ես ձեզ կուղարկեմ այդ տեղեկությունները, հենց որ մենք ստանանք այն:
Հիշեք, որ մենք կունենանք ավարտական անհատական արարողություն մեր 2020-ի դասի
համար, երբ մենք կրկին կարողանանք հավաքվել դեմ առ դեմ: Հուսով եմ, որ դա կլինի ոչ
ուշ, քան 2021 թվականի հունիսին:
Վերջնաժամկետն անցել է ավտոմատ EW-ի (emergency withdrawal) ստանալու համար, եթե
ցանկանաք դասերը դադարեցնել: Սակայն, դուք դեռ կարող եք դադարեցնել դասը և
դիմում հայց ներկայացնել EW-ի համար: Դիմումը լրացնելու և հանձնելու համար
պարզապես այցելեք Ընդունելության և գրառումների (Admissions and Records) կայքը
Cranium Café-ի միջոցով (կարող եք այն մուտք գործել քենվասի միջոցով):
Մենք գիտենք, որ ձեզանից ոմանք դադարեցրել են դասերը և մեզանից հաղորդագրություն
են ստացել, որ մեզ պարտք եք ստացած ֆինանսական օգնություը՝ ֆինանսական
օգնության վճարման համար անհրաժեշտ դասերի միավորները ցածր ընկնելու
պատճառով: Մենք հետաքրքրվեցինք, թե ինչ կարելի է անել ձեզ օգնելու համար: Մենք
ունենք տուժած ուսանողների ցուցակը, և մենք կկապնվենք ձեզ հետ, հենց որ նորություն
ունենանք մեր հարցումների վերաբերյալ:
Կիսամյակի վերջը միշտ տեղ է տալիս նյարդերին և սթրեսներին, և մեր պայմաններով այս
տարին ավելի է սրվել : Այս շաբաթվանից հետո, ևս երկու շաբաթ կա դասերի համար,
այնուհետև ավարտական քննություններ:

Մինչ մենք շարունակում ենք առաջ գնալ դեպի այս եզակի փորձի ավարտին, որում մենք
բոլորս ենք գտնվում, հուսով եմ, որ դուք հասցնում եք աշխատել որևէ անձնական
վերընթացի վրա այս բուռն իրավիճակում: Ես անհամբերությամբ սպասում եմ այսօրվա
Թաուն Հոլին կոնգրեսական Շիֆի հետ: Հուսով եմ կտեսնեմ ձեզ այնտեղ :

ՀԱՎԱՏԱ ՆՎԱՃԻՐ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԻՐ
մոտենում ձեր նպատակների իրականացմանը:

Ամեն օրն ավարտին հասցնելով ավելի եք

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

