
 

 

 

 

Նոյեմբեր 4, 2021 

214-2021 
 

Ազգային վարժարաններու եւ մանկամսուրներու 
Ուսուցիչներուն, Ծնողներուն եւ Պաշտօնէութեանց 

 
 

Յարգելիներ, 
 

Ազգային վարժարաններու Խնամակալ Մարմինը առաջին հերթին կ'ուզէ շնորհակալութիւն 
յայտնել ձեզի, ձեր ցուցաբերած հասկացողութեան համար, յատկապէս 2021-22 կրթական 
տարեշրջանի սկիզբէն ի վեր համաճարակային պայմաններու բերումով, ձեր տարած 
անգանհատելի ջանքերուն՝ մեր վարժարաններն ու աշակերտները ապահով պահելու 
իմաստով: 

 

Անշուշտ Ազգային Վարժարանները, որպէս դպրոցական համակարգ, կը հետեւին տիրող 
իրավիճակին հետեւանքով հաստատուած առողջապահական օրէնքներուն, որոնք  կրնան 
փոփոխութեան ենթարկուիլ՝ համաճարակային պայմաններու փոխութեամբ:   

Կ'ուզենք հետեւեալ օրէնքները մեր պաշտօնէութեանց, ուսուցիչներուն, ծնողներուն եւ 
աշակերտութեան ուշադրութեան յանձնել: Անոնք հաստատուած են պետական եւ 
առողջապահական կազմակերպութիւններու կողմէ եւ ամբողջականօրէն գործադրելի՝ 
ազգային վարժարաններու եւ մանկամսուրներու կողմէ.- 

 
 

• Դիմակ կրելը պարտադիր է բոլոր անոնց, որոնք դպրոցի կառոյցին կամ փոխադրական 
համակարգին մէջ կը գտնուին:  

• Ամէն մարդ, անկախ իր պատուաստման կարգավիճակէն, պարտաւոր է դիմակ կրել այն 
կառոյցներուն մէջ, ուր դեռահասեր կան (ինչպէս մանկապարտէզէն մինչեւ 12րդ կարգի 
վարժարանները): 2 տարեկանէն վար երեխաներու պարագային, դիմակ կրելը պարտադիր չէ: 
Իսկ 2-8 տարեկաններու պարագային անոնք կրնան դիմակ կրել չափահասի մը 
հսկողութեամբ: Այս իմաստով յաւելեալ տեղեկութիւններ կրնաք ստանալ հետեւեալ 
կայքէջէն.- http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/WhenToWearAMask.pdf 

• Այն աշակերտները, որոնք առողջական պատճառներով դիմակ կրելու օրէնքէն զերծ կը մնան, 
պէտք չէ զրկուին ֆիզիքական դասաւանդութենէն: Խստիւ կը թելադրուի, որ նման 
պարագաներու աշակերտը շաբաթը երկու անգամ COVID-19 ի քննութեան ենթարկուի:  

• Չափահասերը պէտք է դիմակ կրեն դպրոցի փակ սենեակներուն մէջ, երբ անոնք կը գտնուին 
աշակերտներուն հետ: 

• Մանկամսուրի ուսուցիչները, որոնք աւելի մօտէն կը շփուին երեխաներուն հետ, անհրաժեշտ 
է դիմակ կրեն բացօթեայ վայրերուն մէջ նաեւ, երբ կը գտնուին աշակերտներուն շուրջ: 

• Դիմակները հանել քնացած եւ կերած-խմած միջոցին:   

• Դպրոցի բացօթեայ վայրերուն մէջ դիմակ կրելը թելադրելի է, երբ կարելի չէ ֆիզիքական 
հեռաւորութիւնը պահպանել, մանաւանդ շրջափակէն ներս խաղի եւ տարբեր 
աշխատանքներու պարագային, ուր անհնար է 6 ոտք հեռաւորութիւնը պահպանել, միշտ 
թելադրելի է դիմակ կրելը: 

• Այցելուները, իրենց այցելութեան ամբողջ տեւողութեան, անհրաժեշտ է դիմակ կրեն դպրոցէն 
ներս՝ չափահասերու եւ 2 տարեկանէն վեր եղող բոլոր երեխաներու պարագային:  

• Բոլոր պաշտօնեաները պարտին դիմակ կրել սենեակներէն ներս գտնուած միջոցին, բացի 
եթէ անոնք առանձին են գոց սենեակի մէջ եւ շփում չունին ուրիշ անձի հետ կամ ուտել-
խմելու միջոցին: 
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• Աշակերտները եւ մարզիկները պէտք է նուազագոյն ժամանակը անցնեն բաղնիքներէն ներս: 
Մարզական փորձերէն եւ խաղերէն ետք լոգանքը պէտք է առնեն իրենց տունը եւ ոչ դպրոցը: 

• Չափահասեր, որոնք հանդիպած են վարակուածի ու անմիջական շփում ունեցող կը 
համարուին, հարկ է անմիջապէս դպրոցէն հեռանան, ինքնամեկուսանան եւ COVID-19 
քննութիւն յանձնեն: 

• Աշակերտներ, որոնք հանդիպած են վարակուածի ու անմիջական շփում ունեցող կը 
համարուին, հարկ է անմիջապէս զիրենք առաջնորդել յատուկ վայր մը, ապա անոնք պէտք է 
դպրոցէն հեռանան, ինքնամեկուսանան եւ COVID-19 քննութիւն յանձնեն:   

• Սահմանափակել հիւրերու այցելութեան ժամերը, իսկ անոնց շարժումներ դպրոցէն ներս 
գտնուած միջոցին, մնան միայն որոշ վայրերու մէջ՝ ապահովութեան համար: 

• Քաջալերելի են դասապահերու, ճաշի միջոցներու եւ տարբեր աշխատանքներու 
պարագային բացօթեայ հնարաւորութիւններ ստեղծելը, ըստ տեղի եւ եղանակի 
յարմարութեան: 

• Բոլոր ուսուցիչներն ու պաշտօնեաները պարտին իրենց պատուաստման փաստաթուղթերը 
ներկայացնել տնօրէնութեան: 

• Խնամակալ Մարմինի որոշումին համաձայն, Ազգային Վարժարաններէն ներս գործող բոլոր 
պաշտօնեաները, կամաւոր աշխատողները, վաճառողներն ու մարզիչները պարտին 
պատուաստուիլ մինչեւ Նոյեմբեր 26, 2021: Այն անձերը որոնք պատուաստումէ զերծ մնալու 
շնորհ ստացած են, պարտին շաբաթական առնուազն մէկ անգամ COVID-19ի քննութիւն 
յանձնել: 

• Եթէ մարզանքի պահերը փակ վայրերու մէջ պիտի ընթանան, աշակերտները պարտին 
դիմակ կրել այդ միջոցին: 

• Աշակերտ, ուսուցիչ եւ պաշտօնէութիւն, եթէ որեւէ կրիփի կամ COVID-19ի ախտանշաններ 
ունին, հարկ է տուն մնան եւ բժշկական միջամտութեան դիմեն անհրաժեշտ ստուգումներ եւ 
քննութիւն կատարելու համար, անկախ իրենց պատուաստման կարգավիճակէն:  

• Պաշտօնեաներ կամ աշակերտներ եթէ վարակուած անձի մը հետ մօտէն շփում ունեցած են 
պարտին ինքնամեկուսանալ: Ինքնամեկուսացումը կրնայ աւարտիլ վարակուած անձին հետ 
իրենց վերջին հանդիպումէն 10 օր ետք: Նաեւ կրնայ ինքնամեկուսացումը վերջանալ 7րդ օրը 
եթէ անոնք 5րդ օրէն ետք COVID-19 քննութեան ենթարկուած ու բացասական պատասխան 
ստացած են: Անոնք, որոնք պատուաստուած են եւ մօտէն շփում ունեցած վարակուած անձի 
մը հետ, կարիք չունին ինքնամեկուսացման, եթէ որեւէ ախտանշան չունին կամ վարակուած 
են COVID-19ով վերջին երեք ամիսներու ընթացքին: Այն պաշտօնեաները եւ աշակերտները 
(պատուաստուած կամ ոչ), որոնք մօտէն շփում ունեցած են վարակուած անձի մը հետ, 
պէտք է որդեգրեն հետեւեալ քայլերը 14 օրերու ընթացքին.- Առողջութեան հետեւիլ եւ 
ուշադիր ըլլալ ախտանշաններուն: Շատ աւելի զգուշ վարուիլ շրջապատին նկատմամբ, 
նոյնիսկ տնեցիներուն: Միշտ դիմակ կրել եւ 6 ոտք հեռաւորութիւնը պահպանել, ձեռքերը 
յաճախ լուալ եւ բոլոր անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները որդեգրել, պահպանելու 
համար շրջապատն ու իր անձը: 

• Պաշտօնեան կամ աշակերտը եթէ վարակուած է եւ ախտանշաններ ունի, պէտք է 
ինքնամեկուսացման ենթարկուի առնուազն 10 օր, ախտանշանները յայտնուած օրէն 
սկսեալ եւ վերջին 24 ժամուան ընթացքին բացարձակապէս տաքութիւնը պէտք չէ 
բարձրացած ըլլայ: 

• Պաշտօնեան կամ աշակերտը եթէ վարակուած է եւ ախտանշաններ չունի, պէտք է 
ինքնամեկուսացման ենթարկուի 10 օր, քննութեան օրէն սկսեալ: Եթէ ախտանշաններ 
սկսան ցոյց տալ ապա անոնք պէտք է ինքնամեկուսացման ենթարկուին 10 օր 
ախտանշանները յայտնուած օրէն եւ վերջին 24 ժամուան ընթացքին բացարձակապէս 
տաքութիւնը պէտք չէ բարձրացած ըլլայ: 

• Եթէ Քալիֆոնիայէն դուրս պիտի ճամբորդէք կամ պիտի վերադառնաք հոն, պարտիք 
հետեւիլ առողջապահութեան կազմակերպութեան հաստատած օրէնքներուն: Անշուշտ կը 
թելադրուի ճամբորդութիւնը յետաձգել: 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

• Եթէ պատուաստուած չէք եւ պիտի ճամբորդէք, պէտք է COVID-19ի քննութիւն կատարէք 
ճամբորդութենէն առաջ եւ վերջ: Ներքին թռիչքներու պարագային ճամբորդութենէն 1-3 օր 
առաջ եւ 3-5 օր ճամբորդութենէն ետք: Բացասական արդիւնքի պարագային տակաւին 
պէտք է 7 օր ինքնամեկուսացման ենթարկուիք: Քննութիւն չընելու պարագային, հարկ է 10 
օր ինքնամեկուսացում կատարել ճամբորդութենէն ետք:  

• Բոլոր ճամբորդները պարտին ներկայացնել .- 1)Պատուաստման փաստաթուղթ եւ 
բացասական քնութեան արդիւնք վերջին 3 օրերու ընթացքին: 2)Եթէ պատուաստուած չէք 
COVID-19ի քննութեան բացասական արդիւնք վերջին 1 օրուան ընթացքին: 

• Եթէ վարակուած եղած էք վերջին 90 օրերու ընթացքին, կարիք չունիք քննութիւն առնելու, 
որովհետեւ վարակուածները մինչեւ 90 օր կրնան տակաւին դրական արդիւնք արձանագրել, 
բայց իրենք վարակ տարածող չեն ըլլար: 

• Ծնողներ կամ պաշտօնեաներ իրենց ճամբորդութենէն առաջ թելադրելի է, որ ստուգեն 
տեղւոյն համաճարակային պայմանները: Որոշ երկիրներ յատուկ պահանջներ հաստատած 
կրնան ըլլալ: 

• Դիմակ կրելը եւ քիթ-բերան ծածկելը պայման է փակ միջավայրերէն ներս, նոյնիսկ հանրային 
փոխադրամիջոցներէն ներս (օդանաւերը ներառեալ): Նաեւ հարկ է դիմակ կրել բոլոր 
հանրային կայարաններէն ներս (օդակայանները ներառեալ): 

 
 

Խնամակալ Մարմինը վերոյիշեալ օրէնքներն ու թելադրանքները կը յիշեցնէ բոլորիդ: 
Շատ հաւանաբար մեր տնօրէնութիւնները այլ թելադրանքներ եւս փոխանցեն ձեզի, կը 
խնդրենք հետեւիլ անոնց նաեւ:  

 

Այս առիթով կը քաջալերենք մեր ծնողներուն ու ընտանիքներուն, որ COVID-19ի 
պատուաստ ստանան, որպէսզի միասնաբար կանխարգիլենք վարակի տարածումը մեր 
դպրոցներէն եւ շրջապատէն ներս:  

 

Այս նամակին կցուած կը գտնէք կարեւոր յայտարարութիւններ եւ թղթաբանութիւն, 
ինչպէս նաեւ անհրաժեշտ թելադրանքներ եւ օրինաչափութիւններ, որոնք հաստատուած 
են պետական մարմիններու եւ առողջապահական կազմակերպութիւններու կողմէ: 

 
 

Հետեւեալ կայքէջերը կրնաք այցելել յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար.-   
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/TK12/ 
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/reopening_K12schools.pdf 
https://schools.covid19.ca.gov/ 
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForPatientsWithCOVID19SummaryEnglishSpanish.
pdf 
https://www.cdc.gov/ 
http://www.publichealth.lacounty.gov/ 

 
Շնորհակալութիւն ձեր հասկացողութեան եւ գործակցութեան համար: 
 
Յաջողութեան լաւագոյն մաղթանքներով՝ 

 
 

Ազգային Վարժարաններու  
Խնամակալ Մարմին  
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