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ԲԴՄՇ-ի հարգելի աշակերտներ, ընտանիքներ և աշխատակիցներ. 

  

Սկսելով 2021 թվականը, դեռ հույսով և լավատեսությամբ սպասում ենք, որ այս 

տարին կլինի ավելի լավը, բայց առաջին 2 շաբաթները մեծ դժվարություն բերեցին:  

Մենք պետք է շարունակենք միասնաբար կերտել հզոր դպրոցական շրջան, քաղաք և 

հայրենիք:  

  

Անցյալ շաբաթ, Միացյալ Նահանգների Կապիտոլիում տեղի ունեցած ահաբեկչական 

իրադարձությունները դեռ թարմ են մնացել մեզանից շատերի հիշողության մեջ: 

Ինչպես հանրապետական, այնպես էլ դեմոկրատական կուսակցությունների 

առաջնորդները նշել են, որ դեմոկրատիան մի համակարգ է, որտեղ մենք կարող ենք 

կատաղի բանավեճ անցկացնել և չհամաձայնվել քաղաքականության և օրենքների 

հետ, բայց մենք չենք կարող  հանդուրժել ատելությունը, բռնությունը և 

անօրինականությունը:  

  

Դպրոցների հոգեբանների ազգային ասոցիացիան մի շարք ռեսուրսներ է տրամադրել 

մեր ներկա վիճակի դեմոկրատիայի վերաբերյալ խոսակցություններն առաջնորդելու 

համար: Ինչպես նրանք նշում են, «2020 թվականի ընտրություններն ուժեղ 

կարծիքներ, հույզեր և տարաձայնություններ են առաջացրել բազմաթիվ 

ամերիկացիների շրջանում և դրանք տեղի են ունենում համատարած համաճարակի 

համատեքստում, համաճարակից ստացված շարունակական անհանգստության, 

տնտեսական դժվարությունների, ռասայական անարդարության և 

անկարգությունների ֆոնի վրա: Անկախ ընտրությունների արդյունքից, մենք շատ 

անելիքներ ունենք վերականգնվելու և առաջ ընթանալու համար: Որպես ծնող, 

խնամակալ և դաստիարակ, մենք կարևոր պատասխանատվություն ունենք օգնել 

երեխաներին և դեռահասներին իրենց անվտանգ զգալու համար և օգնել սովորել, թե 

ինչպես պետք է հանդուրժող և հարգալից կերպ շփվել տարբեր տեսակետ ունեցող 

անձանց հետ»: Սեղմել այս հղումները,  որոնք ռեսուրսներ են տրամադրում  

ծնողների և դաստիարակների համար:  

  

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/diversity-and-social-justice/social-justice/supporting-marginalized-students-in-the-context-of-the-2020-election-tips-for-parents?utm_content=bufferd5d9d&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/diversity-and-social-justice/social-justice/supporting-marginalized-students-in-the-context-of-the-2020-election-tips-for-educators?utm_content=buffer2199f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer


 

 

Նորություններ պատվաստանյութի վերաբերյալ. Լոս Անջելեսի գավառի հանրային 

առողջապահության գրասենյակը (LADPH) կայքէջ է մշակել նվիրված  Լոս Անջելեսի 

գավառում Կորոնավիրուսի վարակի 2019 թվականի պատվաստանյութի 

բաշխման  վերաբերյալ, որը պատասխանում է ձեր ունեցած հարցերին և 

նորություններ է տրամադրում Կորոնավիրուսի պատվաստանյութի վերաբերյալ: 

Հիմնվելով Կալիֆոռնիայի Կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ծրագրի 

ուղղորդումների վրա, կրթության բաժինն ընդգրկված է 1Բ փուլում: Լոս Անջելեսի 

հանրային առողջապահության գրասենյակը (ԼԱՀԱԳ) կսկսի 1Բ փուլի 

պատվաստանյութի բաշխումը փետրվար ամսին շրջանի աշխատակիցների համար 

(արտոնագրված և մյուս աշխատակիցների համար): Շուտով հավելյալ տեղեկություն 

կստանանք ԼԱՀԱԳ-ից: 
 

 «Կալիֆոռնիայի անվտանգ դպրոցներ բոլորի համար» ծրագիրը. Նահանգապետը 

թողարկել է Կալիֆոռնիայի անվտանգ դպրոցներ բոլորի համար ծրագիրը փետրվար 

ամսից սկսած արագացնել երեխաներին անվտանգ կերպով անձամբ դպրոց 

վերադարձնելու ծրագիրը, որը կսկսվի ամենափոքրիկներից (ԱՄ-2-րդ դասարան) և 

ամենաշատ կարիքավորներից: Չնայած բոլոր դպրոցներն իրավասու կլինեն դիմել 

որոշակի չափանիշների բավարարելով՝ միջոցներ ստանալու համար, բայց այդ 

դպրոցները պետք է գտնվեն այնպիսի գավառում, որտեղ յուրաքանչյուր 100, 000 

բնակչի միայն 25-ը կվարվեն յոթ օրվա ընթացքում: Ներկայումս, Լոս Անջելեսի 

գավառի ճշգրտված դեպքերի թիվը հասնում է 77-ի:  Ահա նոր կայքէջ Կալիֆոռնիայի 

անվտանգ դպրոցներ բոլորի համար ծրագրի կենտրոնի վերաբերյալ տեղեկություն 

ստանալու համար: Բրբենքը և դպրոցական այլ շրջանները մտահոգություն են 

հայտնել մանրամասների և շտապ ժամանակացույցի կապակցությամբ, հատկապես 

Կորոնավիրուսի դեպքերի վերջին ալիքի սփռումից հետո: Մենք տեղեկություն 

կհատկացնենք ձեզ նահանգի կողմից նոր տեղեկություն ստանալու դեպքում:  

  

Նորություններ նահանգային բյուջեի վերաբերյալ. Անցյալ շաբաթ նահանգապետ 

Նյուսոմը հրապարակեց 2021-22 նահանգային բյուջեի առաջարկը օրենսդիր 

մարմինների համար:  Չնայած մենք ողջունում ենք նահանգապետ Նյուսոմի 

դպրոցները վերաբացելու համար միանգամյա ֆինանսավորման տրամադրման և 

կյանքի արժեքի համեստ ճշգրտման (COLA) համար, մենք դեռ պետք է պայքարենք 

կրթության կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ներդրումների համար: ԲԴՄՇ-ն 

ապագա պակասորդ է կանխատեսում արձանագրության նվազման, պետության 

կողմից պարտադրված կենսաթոշակների (CalSTRS/CalPERS) վճարումների 

https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=rs6.net&u=aHR0cDovL3IyMC5yczYubmV0L3RuLmpzcD9mPTAwMWFrT3NqTS1zakgyS3Q2OFFyUXZyX25ZcUoxRGZUOV9WRVZ6cDgzdVNQUUdMVjhna05VS0pXSjd0ZVdYVF9SQ2t3ZVhoei1oVndQOElYajRYMTkyMU5JOUtNcHFvbVZ1Y2Q4NG9ueGZpaVZtblMtNGU5YWNtTUlYOVZJQTR0aUVYMFJsem1kNVR3VHRCRFE0RENtVUNhZz09JmM9dUd0S21wblRzQy1fbUJRUXE2RFBrVzFNOEJHY0xKX2VLWm92UjlmbW5Xd3ptazRiY2k5NjJRPT0mY2g9M0NDV0RTTU9wWVAxRjVndTNQeTFrTi1HdU43Z2RVNlRaNllLalpTWkE2ckpBMzRDSEFZdWxRPT0=&i=NWVhMGI5Y2JiMDIzNGIxMTk2NTMyMDVm&t=QzJUNFFBbjJWazN6OG5GZndyejEvZjVHbVBWNTZob1RwdHZCUFdMTEJDRT0=&h=6bd9012b73fb44afb9cea3fdbaea98ed
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=rs6.net&u=aHR0cDovL3IyMC5yczYubmV0L3RuLmpzcD9mPTAwMWFrT3NqTS1zakgyS3Q2OFFyUXZyX25ZcUoxRGZUOV9WRVZ6cDgzdVNQUUdMVjhna05VS0pXSjd0ZVdYVF9SQ2t3ZVhoei1oVndQOElYajRYMTkyMU5JOUtNcHFvbVZ1Y2Q4NG9ueGZpaVZtblMtNGU5YWNtTUlYOVZJQTR0aUVYMFJsem1kNVR3VHRCRFE0RENtVUNhZz09JmM9dUd0S21wblRzQy1fbUJRUXE2RFBrVzFNOEJHY0xKX2VLWm92UjlmbW5Xd3ptazRiY2k5NjJRPT0mY2g9M0NDV0RTTU9wWVAxRjVndTNQeTFrTi1HdU43Z2RVNlRaNllLalpTWkE2ckpBMzRDSEFZdWxRPT0=&i=NWVhMGI5Y2JiMDIzNGIxMTk2NTMyMDVm&t=QzJUNFFBbjJWazN6OG5GZndyejEvZjVHbVBWNTZob1RwdHZCUFdMTEJDRT0=&h=6bd9012b73fb44afb9cea3fdbaea98ed
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=rs6.net&u=aHR0cDovL3IyMC5yczYubmV0L3RuLmpzcD9mPTAwMWFrT3NqTS1zakgyS3Q2OFFyUXZyX25ZcUoxRGZUOV9WRVZ6cDgzdVNQUUdMVjhna05VS0pXSjd0ZVdYVF9SQ2t3ZVhoei1oVndQOElYajRYMTkyMU5JOUtNcHFvbVZ1Y2Q4NG9ueGZpaVZtblMtNGU5YWNtTUlYOVZJQTR0aUVYMFJsem1kNVR3VHRCRFE0RENtVUNhZz09JmM9dUd0S21wblRzQy1fbUJRUXE2RFBrVzFNOEJHY0xKX2VLWm92UjlmbW5Xd3ptazRiY2k5NjJRPT0mY2g9M0NDV0RTTU9wWVAxRjVndTNQeTFrTi1HdU43Z2RVNlRaNllLalpTWkE2ckpBMzRDSEFZdWxRPT0=&i=NWVhMGI5Y2JiMDIzNGIxMTk2NTMyMDVm&t=QzJUNFFBbjJWazN6OG5GZndyejEvZjVHbVBWNTZob1RwdHZCUFdMTEJDRT0=&h=6bd9012b73fb44afb9cea3fdbaea98ed
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=rs6.net&u=aHR0cDovL3IyMC5yczYubmV0L3RuLmpzcD9mPTAwMWFrT3NqTS1zakgyS3Q2OFFyUXZyX25ZcUoxRGZUOV9WRVZ6cDgzdVNQUUdMVjhna05VS0pXSjd0ZVdYVF9SQ2syWkp4U2ZOdnVSWjh6Z1ZJWVNyTW95c3lJZl9yY01KUE1XdTZtZ292OFVDZnYxcXA4aE1wa3lOSnZzOWZYQWpvRi0wcGE4NHhnR1pUcWxueWdaNGFnUjVKY0VHbVdKWWRPUG9YdTJnX3RxQ0R2RGhvZHZxOHV3Mi1DMEpqZzF1ViZjPXVHdEttcG5Uc0MtX21CUVFxNkRQa1cxTThCR2NMSl9lS1pvdlI5Zm1uV3d6bWs0YmNpOTYyUT09JmNoPTNDQ1dEU01PcFlQMUY1Z3UzUHkxa04tR3VON2dkVTZUWjZZS2paU1pBNnJKQTM0Q0hBWXVsUT09&i=NWVhMGI5Y2JiMDIzNGIxMTk2NTMyMDVm&t=cTBPSFY1MUhoRFRaeTdjVkFYc0ZRWHA5WWlRWVlPVkRXcWNpUEVveGdzND0=&h=6bd9012b73fb44afb9cea3fdbaea98ed
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=rs6.net&u=aHR0cDovL3IyMC5yczYubmV0L3RuLmpzcD9mPTAwMWFrT3NqTS1zakgyS3Q2OFFyUXZyX25ZcUoxRGZUOV9WRVZ6cDgzdVNQUUdMVjhna05VS0pXSjd0ZVdYVF9SQ2syWkp4U2ZOdnVSWjh6Z1ZJWVNyTW95c3lJZl9yY01KUE1XdTZtZ292OFVDZnYxcXA4aE1wa3lOSnZzOWZYQWpvRi0wcGE4NHhnR1pUcWxueWdaNGFnUjVKY0VHbVdKWWRPUG9YdTJnX3RxQ0R2RGhvZHZxOHV3Mi1DMEpqZzF1ViZjPXVHdEttcG5Uc0MtX21CUVFxNkRQa1cxTThCR2NMSl9lS1pvdlI5Zm1uV3d6bWs0YmNpOTYyUT09JmNoPTNDQ1dEU01PcFlQMUY1Z3UzUHkxa04tR3VON2dkVTZUWjZZS2paU1pBNnJKQTM0Q0hBWXVsUT09&i=NWVhMGI5Y2JiMDIzNGIxMTk2NTMyMDVm&t=cTBPSFY1MUhoRFRaeTdjVkFYc0ZRWHA5WWlRWVlPVkRXcWNpUEVveGdzND0=&h=6bd9012b73fb44afb9cea3fdbaea98ed
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=rs6.net&u=aHR0cDovL3IyMC5yczYubmV0L3RuLmpzcD9mPTAwMWFrT3NqTS1zakgyS3Q2OFFyUXZyX25ZcUoxRGZUOV9WRVZ6cDgzdVNQUUdMVjhna05VS0pXTUhYUXkyaXdxNVlnTW9qZ204UV9Ic1NucnpvY0dRTGVhRVRESDFyTTYzTlk2S3ZKQzZFUURaQTN0SWtBaFRNNkNtd2RPQW5nZmVIMG9kUXZNRUgyTHR5YlFrT194clAyVm82NnIyVEstRklEV2EtODRZWGgxWlZMbDl1V0tzaFhZTm1GS3NxMmw3ZEdvQWRsM21CYjR4TnZqa3V5ZG5OYjdwcUJBQVVkdEFrOXZKekNFbUxSdkJnSmlUMFdsQkFXbjVkbE9kUFlkVGgmYz11R3RLbXBuVHNDLV9tQlFRcTZEUGtXMU04QkdjTEpfZUtab3ZSOWZtbld3em1rNGJjaTk2MlE9PSZjaD0zQ0NXRFNNT3BZUDFGNWd1M1B5MWtOLUd1TjdnZFU2VFo2WUtqWlNaQTZySkEzNENIQVl1bFE9PQ==&i=NWVhMGI5Y2JiMDIzNGIxMTk2NTMyMDVm&t=MnpEZ1g5ZGR2alhZaTdENWtKazdRckhhSHZ4cW1FMGlucXZSSjYxNzRQbz0=&h=6bd9012b73fb44afb9cea3fdbaea98ed
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ավելացման և շարունակական բավարար եկամտի բացակայության պատճառով: 

Առանց շարունակական պայքարի, մենք ստիպված կլինենք կրճատել բյուջեն 

առաջիկա 2 տարիների ընթացքում:  

  

Մարտին Լյութեր Քինգ կրտսերի օր. Շաբաթվա վերջին օրերին, տոնելով Մարտին 

Լյութեր Քինգ կրտսեր ծննդյան օրը, եկեք շարունակել հիշել նրա կյանքն ու 

գործունեությունը: Մենք պետք է հիշենք նաև, որ այս օրը դաշնային միակ տոնն է, որը 

նվիրված է խրախուսել ամերիկացիներին կամավոր աշխատել համայնքը 

բարելավելու համար: Ահա մի քանի ռեսուրսներ.  

  

• Հասարակության համար կատարվող նախագծերի 

գաղափարներ.  https://americorps.gov/newsroom/events/mlk-day 

• Հանդուրժողականության ուսուցման 

ռեսուրսներ.  https://www.tolerance.org/magazine/the-best-of-our-dr-martin-luther-

king-jr-resources 

  

Շարունակելով աշխատել միասին, մենք կհզորացնենք ԲԴՄՇ-ն:  

  

Հոգատարությամբ, 

Դոկտոր Մաթ Հիլլ 

Գերատեսուչ  
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