Նախագահի գրասենյակ
2020 թվականի մայիսի 14
Բարի լույս LACC ընտանիք.
Շնորհակալ եմ ձեզանից բոլորից, ովքեր կարողացան միանալ մեր հանդիպմանը կոնգրեսական
Շիֆի հետ: Չնայած նախատեսվում էր, որ մենք կունենանք ընդարձակ սենյակ մինչև 500
մասնակիցների համար, այն սկսվեց ընդամենը 300-ով: Մենք փորձեցինք այն հնարավորինս արագ
ընդլայնել, բայց արդեն ուշ էր: Ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար: Ես կհամոզվեմ, երբ
ապագայում ունենանք խոշոր իրադարձություններ, որ հաստատենք ավելի մեծ սենյակի
օգտագործումը: Մենք պատրաստելու ենք այն հարցերի պատասխանների ցուցակը, որոնք
կոնգրեսական Շիֆը ժամանակ չունեցավ պատասխանելու: Փնտրեք այն հաջորդ շաբաթվա
ընթացքում:
Քրոմբուքները գալիս են: Որոշը կուղարկվի UPS-ով, իսկ մնացածն էլ`USPS-ով: Մենք ուղարկելու ենք
այն ուսանողներին, ովքեր ստացել են էլեկտրոնային փոստով ծանուցում, թե ով է առաքիչը և ինչ է
ակնկալվում, որպեսզի կարողանանք իրականացնել այս նախագիծը: Մենք շատ հուսով ենք, որ
բոլոր ուսանողները, ովքեր կարիք ունեն այդ սարքերի, կստանան:
Մենք դեռ հավաքում ենք այն ուսանողների անունները, ովքեր ցանկանում են մասնակցել մեր
վիրտուալ ճանաչման արարողությանը՝ 2020 թվականի փայլուն ժամանակներ փայլուն մտքերի
համար խորագրով: Ուսանողների վիրտուալ արարողությանը մասնակցելու վերջնաժամկետը
այսօր է՝ հինգշաբթի, մայիսի 14-ը: Ուսանողը պետք է երկու բան անի. 1. Լրացնի ավարտական
առցանց
միջնորդագիրը
http://www.lacitycollege.edu/Academics/Counseling/OnlineAdvising/Graduation-Petition կայքում և ուղարկի մեր էլեկտրոնային հասցեով hotlinestudents@lacitycollege.edu՝ մեզ տեղեկացնելու, որ նրանք ցանկանում են մասնակցել:
Վիրտուալ ճանաչման արարողությունը չի փոխարինի դեմ առ դեմ ավարտականարարողությանը:
Այնուամենայնիվ, դա կտա այն ճանաչումը, որը մեր ուսանողներն արժանի են իրենց կատարած
քրտնաջան աշխատանքի համար: Վիրտուալ ճանաչումը տեղի կունենա երեքշաբթի՝ հունիսի 9-ին,
երեկոյան 5:00-ին: Ահա վիրտուալ ճանաչման արարողության վերաբերյալ բոլոր
տեղեկությունները
`https://www.lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-of-StudentLife/Commencement/Virtual-Recition:
Սևական ավարտական արարողությունը այս տարի վիրտուալ կլինի: Այն կանցկացվի հաջորդ
երեքշաբթի ՝ մայիսի 19-ին, ժամը 15:00-ին: Այս միջոցառման հղումը հետևյալն է ՝
https://sites.google.com/view/laccdaaoibgc/events/black-graduation-c
Celebration/2020-virtualcelebration:

Լավանդեր ավարտական արարողությունը տեղի կունենա երեքշաբթի՝ հունիսի 2-ին, ժամը 4:00ին: Դա կլինի նույնպես վիրտուալ: Ես կուղարկեմ ձեզ տեղեկատվությունը, հենց որ այն ստանամ:
Մենք հույս ունեինք, որ Դեկանի Պատվո վիրտուալ արարողություն կլինի, բայց մենք բավարար
ժամանակ չունենք այդ ամենն իրականացնելու համար: Ես հիասթափված եմ, բայց ես աշխատում
եմ մի հատուկ բանի վրա մեր ուսանողների համար, ովքեր այդքան շատ աշխատել են և այդքան
շատ բաների են հասել: Դրա վերաբերյալ կստանաք ավելի շատ տեղեկատվություն: LACC
հիմնադրամը, հավանաբար, հունիսի առաջին շաբաթը չեքեր կուղարկի կրթաթոշակներ
ստացողներին:
Ամառային դասընթացների բաց գրանցումը սկսվում է երկուշաբթի, մայիսի 18-ին: Համոզվեք, որ
ձեր ուսանողները, ովքեր ցանկանում են ամառային դասեր վերցնել, գրանցվեն մինչև երկուշաբթի,
որպեսզի նրանք կարողանան իրենց դասերն ապահովվեն մյուսներից առաջ:
Ուշ չէ, որ ուսանողը դիմի EW (emergency withdrawal)-ի կամ Pass/No Pass-ի համար: Եթե ձեր
ուսանողներից որևէ մեկը դրա կարիքն ունի, խնդրում ենք գնալ ուսանողների աջակցության և
ռեսուրսների էջը, որը գտնվում է մեր հիմնական ինտերնետային էջում `հարցաթերթիկը լրացնելու
համար:
Այս հաղորդագրությունը ձեզ գրելիս, ես մտածում եմ, թե վերջին տասը շաբաթվա ընթացքում
որքան բան է փոխվել: Մենք չէինք կարող անգամ կանխատեսել դա: Եվ միգուցե հաջորդ տարի այս
ժամանակ մենք պարզապես ունենանք դրա անխուսափելի հիշողություն, երբ պատրաստվելու
լինենք ավարտին հասցնել մեր հաջորդ տարին և 2021 թվականի ավարտական դասարանը: Բայց
դա կմնա հաջորդ տարվա գործերի մի մասնիկ, որ մենք կանենք հաջորդ տարի 2020 թվականի
դասարանի դեմ առ ավարտականի ժամանակ: Ո՞վ կմտածեր…

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

