
 

 

Նոյ. 20, 2020 

Հիշեցում գրասենյակի կողմից  

Ջոն Մյուիր դպրոցի երախտագիտություն 

Դոկտոր Միլլեր, տնօրեն – Ես երախտապարտ եմ Մյուիր դպրոցի համայնքին և ինչպես են 
մեր ուսուցիչները, աշխատակիցներն ու աշակերտների մեծ մասը ոտքի կանգնել այս 
դժվարին ժամանակաշրջանում: Շնորհակալ եմ նաև մեր ծնողների կողմից հատկացված 
օգնության և ճանաչման համար: Վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ ես շնորհակալ եմ իմ 
ընտանիքի և համալսարանների դիմումնագրի ժամկետի ավարտման համար (տղաս 
սովորում է 12-րդ դասարանում): 
 
Տիկին Վարգաս, տնօրենի տեղակալ – Մի քանի տարի առաջ ես մեկ այլ աշխատանք էի 
փնտրում, քանի որ հեռու եմ ապրում այս դպրոցից: Աշխատանքը փոխելու փոխարեն, մենք 
որոշեցինք տեղափոխվել: Հիմա ես ավելի երախտապարտ եմ, քանի որ կայացրի այս 
որոշումը և այս դժվարին ժամանակաշրջանն անցկացնում եմ ԲԴՄՇ-ի իմ գործընկերների 
հետ միասին: Սա ամենադժվար տարին է եղել իմ աշխատանքային կյանքում, բայց գոհ եմ, որ 
աշխատում եմ Մյուիր դպրոցում, ինչպես նաև շրջանի աջակցության ներքո, որն անդադար 
աջակցում է մեր աշակերտներին և ընտանիքներին:   
 
Տիկին Սելայա, տնօրենի տեղակալ – Այս տարի ես երախտապարտ եմ Մյուիր համայնքի 
հզորության և անողոքության համար՝ Ջոն Մյուիր միջանկյալ դպրոցը աշակերտների համար 
հիանալի տեղ դարձնելու համար: Չնայած այս դժվարին ժամանակաշրջանի, Մյուր դպրոցի 
աշխատակազմն անխոնջ աշխատում է աշակերտներին օգնելու և հեռակա ուսուցման 
անցումը հեշտացնելու համար: Հաշվի չառնելով կապի, տեխնոլոգիայի խնդիրները և 
անհանգստությունը, և թե ինչ կարող է սպասվել ապագայում, Մյուիր դպրոցի աշակերտների 
99%-ը ներկա են գտնվել դասերը շարունակելու համար: Սա վկայում է մեր զարմանալի 
ծնողների և խնամակալների մասին: Անձամբ ես երախտապարտ եմ իմ առողջության, իմ 
ընտանիքի առողջության և առօրյա կարճ երթևեկության համար: 
 
Տիկին Հաչ, Տիտղոս I ծրագրի կազմակերպիչ – Մոտենալով գոհաբանության և մյուս 
տոներին, ես երախտապարտ եմ Ջոն Մյուիր դպրոցի համայնքի համար: Գրասենյակի 
աշխատակազմը ջանասիրաբար աշխատում է մեր ընտանիքներին և աշակերտներին օգնելու 
համար: Ուսուցիչներն անդադար աշխատում են, որ ուսումնական ծրագիրը մատչելի լինի 
աշակերտների համար: Դասարանի աշխատակազմն անըդհատ հետևում է աշակերտների 
առաջընթացին և ամեն կերպ օգնություն ցուցաբերում: Վերջապես, Մյուիր դպրոցի 
ընտանիքները բարի են և նվիրված երեխաների կրթության գործին: Ես հպարտ եմ, որ 
հանդիսանում եմ այս դպրոցի մի մասնիկը: Չնայած այս տարի ամեն ինչ տարբեր է, բայց ես 
չէի ցանկանա լինել այլուր: Անհատականորեն ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել 
այն լրացուցիչ ժամանակի համար, որն անցկացնում եմ ամուսնուս և 2 երեխաների հետ:    

 

 

Երախտագիտություն  
համաճարակի 
ընթացքում 
Արդեն 8 ամիս է ինչ համաճարակը 
շարունակվում է և վերջը դեռ չի երևում:   
Սա դժվարին ժամանակաշրջան է բոլորի 
համար և ես գիտեմ, թե ինչ դժվար է 
երախտապարտ լինել: Այնուամենայնիվ, 
սա ոչ միայն երախտապարտ լինելու 
ժամանակ է, այլև այն կարող է առողջարար 
լինել ձեզ համար: Ըստ Սրտի ամերիկյան  
ասոցիացիայի, երախտագիտությունը 
կբարձրացնի ձեր իմունային համակարգը: 
Ըստ Հոգեկան առողջության ազգային 
դաշինքի, այն կարող է նվազեցնել նաև ձեր 
հոգեկան լարվածությունը: Բժշկական 
փորձերը ցույց են տվել, որ երախտապարտ 
մարդիկ ավեի շատ են զբաղվում սպորտով 
և առողջարար սնվում: Ինչպես տեսնում եք, 
այն ոչ միայն օգտակար է գոհաբանության 
տոնի օրերին, այլև շատ առողջարար է: 
Ահա մի քանի խորհուրդներ, թե ինչպես 
կարող եք մի փոքր երախտապարտ լինել.  

o Գրեք, թե ինչն է ձեզ ուրախություն 
պատճառում: Սա փոքր բան է, բայց 
ամեն օր գրեք այդ մասին 
առավելագույն օգուտ ստանալու 
համար:  

o Գնահատեք, թե ինչ և ում հետ եք 
ճաշում ամեն օր:  

o Քնելուց առաջ, մտածեք, թե ինչ 
դրական բան տեղի ունեցավ այդ օրը: 
Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ այն 
կօգնի ձեզ ավելի լավ քնել:    

o Երախտագիտությունը շատ կարևոր է, 
քանի որ այն օգնում է կապի մեջ մնալ 
ուրիշների հետ համաճարակի 
ընթացքում:  

Տոնական զամբյուղներ 
Տոների ընթացքում, Ջոն Մյուիր դպրոցը սնունդ է հատկացնում Բրբենքի համայնքին: Մինչև 
դեկտեմբերի 4-ը, դպրոցի առջև դրված կլինեն առևտրական սայլակներ: Խնդրում ենք նվիրել 
չփչացող սնունդ և արդուզարդի պարագաներ: Նաև, Մյուիր դպրոցն օգնում է տոնական 
զամբյուղներ նվիրել 3 ընտանիքների: Եթե ցանկանում եք որևէ նվիրատվություն կատարել, 
խնդրում ենք դիմել Մերի Բրուկսին marybrooks@burbankusd.org իմանալու համար, թի ինչի 
կարիք ունեն այդ ընտանիքները: Կարող եք նաև դրամական նվիրատվություն կատարել, որը 
կտրվի ընտանիքներին այլ իրեր գնելու համար:    
 

 



 

 

Խորհրդատվական անկյուն – շարունակական հոդված 

Մաս 3-  Ինչպե՞ս օգնել երեխային հուզված պահին: 
Խրախոսեք առանց էկրանի հոբբիներ և միջոցառումներ:  
o Մինչև համաճարակը մենք օրական 6.5 ժամ էինք 

անցկացնում էկրանի առջև, իսկ հեռակա ուսուցման 
ընթացքում ավելի շատ:  

o Այս ժամաքանակը կավելացնի անհանգստություն, 
լարվածություն և դեպրեսիան:  

o Հեռախոսի և համակարգչի անջատումը կարող է 
բարելավել հաղորդակցությունը և քիչ անհանգստություն 
պատճառել:  

o Եթե հնարավոր է զբոսնեք դրսում:  
o Մարզանքը պետք է  հանդիսանա օրվա բաղադրիչը:  
o Անվտանգ և պատասխանտու կերպ դուրս եկեք տանից:  

o Յուրաքանչյուր խորհրդատուի կարելի է դիմել 
էլեկտրոնային նամակով կամ հեռախոսով՝ սահմանված 
գրասենյակային ժամերի ընթացքում: Տեղեկությունը 
տեղադրված է խորհրդատուի Գուգլ դասասենյակում: 
Եթե երեխան Գուգլ դասասենյակ չունի, դիմել 
գրասենյակին կոդ ստանալու համար:   

o Տիկին Մադդիգանը շաբաթական միջոցառումներ ունի՝ 
յոգայից մինչև առցանց ձեռքի աշխատանք (ցանկացած 
բան, որը կշեղի ձեզ բացասական մտքերից, կարող է 
օգտակար լինել):   

o Անցյալ շաբաթվա համարում նշված էին ՋՄՄԴ 
ակումբները: Դրանք նշված են նաև մեր կայքում: 
Խրախուսեք երեխային միանալ ակումբի կամ ձեռքբերել  
նոր հոբբի:  

 

 
Ուղարկել տարեգրքի 
լուսանկար  

Ջոն Մյուիր դպրոցի տարեգրքի կոմիտեն ցանկանում է պատմել 2020-2021 ուսումնական տարվա 
պատմությունը և այն կատարյալ չի լինի առանց լուսանկարների: Մենք համագործակցում ենք Բալֆուրի 
հետ տարեգրքում տեղադրվելիք լուսանկաները հեշտությամբ հանձնելու համար: Նոյեմբերի 9-ին, ձեզ էր 
ուղարկվել նամակ անձնական վերբեռնման հղումով՝ ձեր լուսանկարն ուղարկելու համար: Ուղարկեք 
ձեր լուսանկարը հետևելով այս չափանիշներին. հասարակ դասական նկար, որտեղ պատկերված է 
երեխայի գլուխն ու ուսերը՝ պարզ ֆոնի վրա, տեղ թողնելով վերևից և ներքևից: Նկարել միայն երեխային՝ 
ուղղահայաց կերպով: Համոզվել, որ այն համապատասխան է տարեգրքում ընդգրկվելու համար:   

 

 

 

 

 


