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Armenian Sisters’ Academy Re-Accredited
by WASC

The staff and faculty of Sisters' Academy
MONTROSE—The Armenian Sisters’ Academy in Montrose announced that it was granted a
six-year accreditation by the Western Association of Schools and Colleges.
On July 7, the WASC notified the school that it had reaccredited the school until June 30, 2016.
This re-accreditation was based on the recommendation of WASC’s visiting team.

On Sunday, April 18, four experienced educators, selected by WASC, arrived at the school to
conduct their formal visit and evaluate the school’s first self-study report. The visit lasted
through Wednesday, April 21.

The WASC certificate
Preparations for the visit began in early 2009. Several home
groups and focus groups had been formed to study, analyze
and document the school’s efforts with regard to different
aspects of school operation and education.
The visit began with an informal meeting with members of
the school’s WASC Leadership Team and various school
committees, teachers, staff, students, and even alumni.
During their three-day visit, WASC visiting members spoke with our teachers and staff, students,
and members of the home and focus groups. The visiting members attended all classrooms and
observed our teachers and students, as they engaged in the learning process. After giving very
positive feedback about our school, the visiting committee prepared a report, detailing its
recommendations for accreditation.
Armenian Sisters’ Academy thanked the members of the school’s WASC Leadership Team, its
teachers and staff, parents, students and alumni for their time, effort, and energy in ensuring the
success of the accreditation process.

http://asbarez.com/arm/83320/
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Քալիֆորնիոյ Հայ Քոյրերու Վարժարանը
Վարկաւորուած
Քալիֆորնիոյ հայ քոյրերու վարժարանի մեծ ընտանիքը, սրտի անհուն
գոհունակութեամբ եւ հպարտութեամբ կու գայ յայտարարելու Քալիֆորնիոյ
հայկական գաղութին, թէ վարժարանը WASC-ի (The Western Association of Schools and
Colleges) կողմէ պաշտօնապէս վարկաւորուած յայտարարուեցաւ, ըստ Քալիֆորնիոյ
ուսումնական ծրագիրին։

Արդարեւ, Անարատ յղութեան միաբանութեան վարժարաններու ցանցին պատկանող
Քալիֆորնիոյ Հայ Քոյրերու վարժարանը, հպարտութեամբ եւ մեծ
խանդավառութեամբ ընդունեց WASC-ի Յուլիս 7 թուակիր նամակը, ուր
պաշտօնապէս կը յայտարարուէր, որ վարժարանս, Յուլիս 2010էն մինչեւ Յունիս 30,
2016, վարկաւորուած է՝ ամբողջացնելով Քալիֆորնիոյ նահանգի ուսումնական
ծրագիրի անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։

Այս յայտարարութիւնը հիմնուած է WASC-ի քննիչ յանձնախումբի երրօրեայ
այցելութենէն փխած մանրակրկիտ տեղեկագիրին վրայ։

WASC-ի այցելու յանձնախումբը՝ բաղկացած 3 անդամներէ, Ապրիլ 2010ի երրորդ
շաբաթը այցելութիւն մը տուաւ վարժարանիս, հանդիպումներ ունեցաւ ուսուցչական
կազմին, պաշտօնէութեան, տնօրէնութեան, աշակերտութեան ու բոլոր
յանձնախումբերուն հետ: Այլ խօսքով, յանձնախումբը երեք օրեր մասնակցեցաւ
վարժարանի առօրեայ կեանքին եւ այցելութեան աւարտին՝ մեծ գոհունակութեամբ
բաժնուեցաւ վարժարանէն։

Հիմնուելով այցելու յանձնախումբի տեղեկագիրին վրայ՝ WASC-ը կը շնորհաւորէ եւ

կը գնահատէ վարժարանի երամեայ հետեւողական եւ աչալուրջ աշխատանքը,
ամբողջացնելու համար Քալիֆորնիոյ կրթական համակարգի համապատասխան
կրթական ծրագիրի պայմանները, եւ մաս կազմելու WASC-ի կողմէ վարկաւորուած
վարժարաններու ցանցին, միաժամանակ վարժարանը հասցնելով նահանգին
կրթական մակարդակի պահանջուած չափանիշներուն։

Նաեւ, WASC-ը կը քաջալերէ վարժարանի անձնակազմը՝ շարունակելու աշխատանքը
նոյն թափով, հետեւելով տեղական կրթական մակարդակի յառաջխաղացքին,
ժամանակին հետ քայլ պահելու իմաստով։

Վարժարանիս տնօրէնութիւնը կը շնորհաւորէ վարժարանի ծնողները,
աշակերտութիւնը, պաշտօնէութիւնը, ուսուցչական կազմը եւ բոլոր յանձնախումբերը
եւ իր խորին շնորհակալութիւնը կը յայտնէ բոլորին, իրենց բերած ներդրումին
համար, քաջ գիտակցելով, որ ձեռք ձգուած յաջողութիւնը արդիւնքն էր հետեւողական
համերաշխ եւ անշահախնդիր աշխատանքին, որուն մէջ իւրաքանչիւր անհատ թէ
յանձնախումբ, իր կարելին չզլացաւ՝ ի շահ վարժարանի վերելքին։
Բոլորին վարձքը կատար։
(Թղթակցութիւնը վարժարանէն)

