
 
 
 
 

 
            Մարտ 22, 2020 

 
 

Յարգելի՛ Մանկամսուրի Աշակերտներու Ծնողներ, 
  

Ազգային  Վարժարաններու  Խնամակալ  Մարմինը  ամբողջութեամբ  կ'ըմբռնէ մեր 
աշակերտներուն,  ընտանիքներուն  եւ  պաշտօնէութեան  ապրած  ծանր  իրավիճակը: 
Խորապէս  կը  գնահատենք  ձեր  համբերութիւնն  ու  անսահման  աջակցութիւնը,  որ  կը 
ցուցաբերէք,  կրթական  ընթացքը  կարելի  եղած  չափով  հեզասահ  ընթացնելու  համար: 
Միասնաբար  պիտի  գործենք,  որ  մեր  աշակերտները  յաջողութեամբ  ամբողջացնեն 
ուսումնական տարեշրջանի պահանջները:  

 
Թէեւ  մեր  վարժարաններու  դռները  փակ  են,  բայց  ուսումնական  կառոյցը  իր 

անխոնջ աշխատանքով  ու  կոչումով միշտ  բաց  կը մնայ մեր աշակերտներուն  ուսում  եւ 
կրթութիւն  ջամբելու  համար:  Բնականաբար  այս  դրութիւնը  հսկայական  ջանք  ու 
աշխատանք  կ'ենթադրէ  մեր  կառոյցներէն,  որովհետեւ  հեռակայ  դասաւանդումը 
նորութիւն է բոլորիս համար: Պաշտօնէութիւնն ու ուսուցչական կազմերը գերազանց ճիգ 
ու  աշխատանք  կը  տանին  կարելի  եղած  չափով  աշակերտներուն  հասանելի  դառնալու 
համար: Միաժամանակ, անոնք նախանձախնդիր են,  որ ուսումն ու կրթական ընթացքը 
պահպանէ  անհրաժեշտ  մակարդակը  եւ  մեր  աշակերտները  ըլլան  նուազագոյն 
տուժողները այս իրավիճակին մէջ: 

 
Խնամակալ Մարմինը, հետամուտ մնալով մեր վարժարաններու անձնակազմին և 

աշակերտութեան  առողջական  ապահովութեանը,  մօտէն  կը  հետեւի 
առողջապահութեան  մասնագէտներու  խորհուրդներուն  եւ  տեղական  կրթական 
համակարգի թելադրանքներուն:  

 
Առ  այդ,  Խնամակալ  Մարմինը  խորհրդակցաբար  մեր  մանկամսուրներու 

վարիչներուն  եւ  կրթական  մարմիններուն,  որոշած  է  հեռակայ  ուսման  ընթացքը 
երկարաձգել մինչեւ Հինգշաբթի, Ապրիլ 30, 2020: 

 
Այսպէս, հեռակայ դասաւանդութիւնը կը շարունակուի Մարտ 23 – Ապրիլ 3, 2020 
Զատկուան արձակուրդը՝  Ապրիլ 6 – 13, 2020 
Հեռակայ դասաւանդութիւնը կը վերսկսի  Ապրիլ 14, 2020 ին: 
 
Կը հասկնանք, որ այս ծանր պայմանները բոլորիս համար են եւ կը հաւատանք թէ, 

միասնաբար պիտի յաղթահարենք այս մարտահրաւէրները:  
 
Մեր  մանկամսուրներու  վարչականները  պատրաստ  են  մեր  աշակերտներուն  եւ 

ձեր դիմագրաւած դժուարութիւններուն համար մօտէն գործակցելու ձեզի հետ: 
 
Յաջողութիւն Ձեր բոլորին: 

 
 

          Ազգային Վարժարաններու Խնամակալ Մարմին 
 

 
 

 



 

 

March 22, 2020 
 
 

TO THE PARENTS OF PRESCHOOL STUDENTS 
 
 
Dear Prelacy Schools Parents, 
 
We  understand  how  challenging  the  last  few  weeks  have  been  for  our  students, 
families,  and  employees.  We  appreciate  your  support  and  patience.  The  Board  of 
Regents, our school and preschool administrators and  teachers, remain committed  to 
providing  resources  to have our  students continue with  their academic  instruction  to 
complete  their  grade  level  curriculum.  Although  our  school  facilities  are  closed our 
schools continue to provide services and teaching our students continues. This has not 
been  easy  but  we  commend  our  administrators  and  teachers  for  their  hard  work, 
commitment and  flexibility  in connecting with  their  students and providing  them not 
only  continued  instruction but  also  continued  connection  to  their  classrooms,  school 
life and the much needed stability in these uncertain times. 
 
The  Board  of  Regents  is  committed  to  ensuring  the  health  and  safety  of  our  entire 
Prelacy schools community. We take recommendations from state and local health and 
education authorities very seriously. Therefore, at this time, we have decided to keep 
schools and preschools  facilities closed and  remote  learning activities continue until 
Thursday, April  30th,  2020.  Our  student  schedule  for  the  coming weeks will be  as 
follows: 
 
   Remote learning continues‐ March 23 ‐ April 3, 2020 
 
   Easter Break ‐ April 6 ‐ 13, 2020 
 
   Remote learning resumes ‐ Tuesday, April 14, 2020 
 
We understand and appreciate these difficult times for all and hope that we can work 
together  to  overcome  the  challenges we  face. Our  Preschool  administrators  remain 
available to their students and parents should you wish to discuss any issues.   

 
Best Regards,  

 
Board of Regents of 
Prelacy Armenian Schools 
 
 
 
 
 


