Նախագահի գրասենյակ
2020 թվականի մայիսի 20
Բարի լույս LACC ընտանիք,
Այսօր վերջին օրն է 2020-ի Վիրտուալ ճանաչման արարողությանը մասնակցելու համար
հաղորդագրություն ուղարկել համար: Խնդրում ենք հետևել այս հղմանը ՝ ձեզ համար
անհրաժեշտ տեղեկություններ գտնելու համար՝ https://www.lacitycollege.edu/Campus-Life/Officeof-Student-Life/document/StudentVideoRecordingInstructions.pdf:
Հաջորդ երեքշաբթի՝ մայիսի 26-ին, ժամը 12:30-ին տեղի կունենա հատուկ Թաուն Հոլ: Մեր կյանքի
հմտությունների մարզիչ Ջոու Էկնովսկին մեզ կմիանա մեր Առողջության կենտրոնի
մատակարարի՝ Ուեսլիի կլինիկայի բժիշկներից մեկի հետ ՝ քննարկելու COVID-19- ը և այս
համաճարակի հետևանքները հոգեկան առողջության վրա: Բոլորը հրավիրված են: Մենք ունենք
ընդլայնված Զում սենյակ մինչև 500 մարդու համար, և այս անգամ մենք կրկնակի կստուգենք,
որպեսզի համոզվենք, որ այն աշխատում է:
Թաուն Հոլ հանդիպում կունենանք վաղը (հինգշաբթի 5/21) և հաջորդ շաբաթ երեքշաբթի և
հինգշաբթի օրերը: Երեկ ես ձեզ ասացի, որ ես պատրաստվում եմ երկու շաբաթով դադարեցնել
մեր Թաուն Հոլի հանդիպումները, բայց ես միտքս փոխեցի: Կարծում եմ, որ դեռ կան
տեղեկություններ, որոնց մասին ես պետք է ձեզ տեղյակ պահեմ, այնպես որ ես ամեն հինգշաբթի
ժամը 12:30-ին կունենամ Թաուն Հոլ հանդիպումները սկսած հինգշաբթի, հունիսի 4-ից: Դա
կշարունակվի ամբողջ ամռվա ընթացքում: Ես գիտեմ, որ եզրափակիչի շաբաթը շատ զբաղված
շաբաթ է ձեզ համար, այնպես որ ես լիովին կհասկանամ, եթե ստիպված լինեք բաց թողնել 6/4-ի
Թաուն Հոլը: Թաուն Հոլի հանդիպումների արանքում ես հաղորդագրություններ կուղարկեմ
երկուշաբթիից չորեքշաբթի: Ես պատրաստվում եմ ամռանը ուրբաթ օրերը հանգիստ վերցնել: Ես
կաշխատեմ որոշ ուրբաթ օրեր, բայց որոնք կլինեն ավելի քիչ հագեցած:
Սևական ավարտական արարողությունը տեղի ունեցավ երեկ , և դա ևս մեկ զարմանալի
միջոցառում էր, որը ճանաչում էր մեր աֆրիկյան ամերիկյան շրջանավարտների նվաճումների
համար: Ես բարեմաղթանքներ ասացի մեր աներևակայելի աֆրոամերիկացի
շրջանավարտներին, ովքեր մասնակցեցին: Զվարճալի էր դա անել:

Վատ լուրեր! Լոս Անջելես համայնքի տեղորոշման նոր կայքը՝www.findwifi.lacounty.gov-ը, այլևս չի
գործում: Ես այն փորձեցի անցյալ ուրբաթ, և դա իսկապես հիանալի էր; սակայն, ինչ-որ բան
պատահեց, և հղումն այժմ չի գործում:
LACC վիրտուալ ճանաչման արարողությունը տեղի կունենա երեքշաբթի՝ հունիսի 9-ին, երեկոյան
5:00-ին: Հուսով եմ, որ նախատեսում եք մասնակցել: Ահա վիրտուալ ճանաչման արարողության

վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները `https://www.lacitycollege.edu/Campus-Life/Office-of-StudentLife/Commencement/Virtual-Recition:
Տարվա այս ժամանակահատվածում կարծես թե մենք գնում ենք կատաղի տեմպերով: Ձեզ առողջ
պահեք և շատ քնեք:

ԱՎԱՏԱ ՆՎԱՃԻՐ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԻՐ
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

