Նախագահի գրասենյակ
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Բարի լույս LACC ընտանիք,
Այսօրվա հաղորդագրությունն իր մեջ կունենա շատ տեղեկություններ և հղումներ: Ես կարծեցի, որ
ձեզ համար օգտակար կլինի ունենալ մի քանի կարևոր և համապատասխամ
տեղեկատվություններ մեկ հաղորդագրության մեջ:
Ամառային դասընթացների բաց գրանցումը սկսվում է երկուշաբթի, մայիսի 18-ին: Խնդրում ենք
գրանցվել ամառային դասերի համար մինչև կիրակի, մայիսի 17-ը, որպեսզի ներգրավվեք ձեր
դասերում մյուսներից առաջ: Ամառային դասացուցակը հետևյալ կայքում է ՝
https://www.lacitycollege.edu/Academics/Classes/Class-Schedules/Summer
Քրոմբուքների կեսը դեռ չի ժամանել, որպեսզի մենք ձեզ առաքենք: Մեզ կրկին ասացին, որ դրանք
առաքվելու են երկուշաբթի: Մենք ահավոր հիասթափված ենք և հուսով ենք, որ դրանք կառաքվեն
երկուշաբթի օրը: Մենք պատրաստ ենք դրանք ձեզ անմիջապես առաքելու, հենց որ դրանք
ստանանք: Մենք ունենք մարդկանց թիմ և բոլորս պատրաստ ենք քրոմբուքերը ձեզ առաքելու:
Դրանք կուղարկվեն USPS-ով, և մեզանից կստանաք էլ. հաղորդագրություն, թե երբ է այն առաքվել
և երբ կարող եք ակնկալել այն:
Ցածր արժեքով ինտերնետ հասանելի է Human-IT-ի կողմից: Ինտերնետային ծառայությունը
ամսական 14,99 դոլար է կամ տարեկան 179,88 դոլար: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք
նրանց ՝ https://hitconnect.org/sales/buyInternet?product=7454 կայքով:
Սևական ավարտական արարողությունը կլինի վիրտուալ այս տարի և անցկացվելու է հաջորդ
երեքշաբթի
՝
մայիսի
19-ին,
ժամը
3:00-ին:
Ահա
այն
դիտելու
հղումը՝
Https://sites.google.com/view/laccdaaoibgc/events/black-graduation-c
Celebration/2020-virtualcelebration
Վիրտուալ ճանաչման արարողությունը տեղի կունենա երեքշաբթի ՝ հունիսի 9-ին, երեկոյան 5:00ին: Ահա այն կայքը, որտեղ կարող եք գտնել վիրտուալ ճանաչման արարողության վերաբերյալ
բոլոր
տեղեկությունները՝
https://www.lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-of-StudentLife/Commencement/Virtual-Recognition
Ձեզ համար դեռ ուշ չէ EW (Emergency withdrawal) խնդրելու համար: Հայտը կարող եք գտնել
հետևյալ կայքոՒմ՝ http://www.lacitycollege.edu/Admissionions/Admissionions-Records/GeneralPetition: Դուք դեռ կարող եք պահանջել Pass/No Pass: Հայցաթերթիկը կարելի է գտնել հետևյալ
հասցեով ՝ http://laccd.edu/Students/Pages/Student-Forms.aspx:

Եվ, վերջապես, այստեղ ձեզ համար մի զվարճալի բան, որ կարող եք անել: «Երկուշաբթի Միշել
Օբամայի հետ», պատմության ժամանակ Penguin Random House-ի և PBS KIDS-ի հետ, որոնք հոսում
են YouTube- ում և Facebook- ում, երկուշաբթի՝ Արևելյան ժամանակով կեսօրին կամ մեր
ժամանակով առավոտյան 9: 00-ին՝ http://www.pbs.org/about/blogs/news/mondays-with-michelleobama-story-times-with-penguin-random-house-and-pbs-kids-streaming-on-youtube-and-facebookstart-monday-april-20-12-noon-et/
Բարի գիշեր Դոլիի հետ - Երևակայական գրադարան քնելուց առաջ պատմություններ Դոլի
Պառտոնի հետ՝ Https://imaginationlibrary.com/goodnight-with-dolly/

ՀԱՎԱՏԱ ՆՎԱՃԻՐ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԻՐ

Մաղթում եմ ձեզ գեղեցիկ հանգստյան օրեր:

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

