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2023-2024 Արձանագրության ամսաթվեր 
Դպրոցը կսկսվի  - դեռ որոշված չէ: 

ԱՄ-12-ՐԴ ԴԱՍ. ԲԴՄՇ-Ի 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ԿՍԿՍՎԻ հունվարի 23-ին, 2023 
և կշարունակվի ուսումնական 
տարվա ընթացքում 

 

Արձանագրության 1-ին քայլ 
(պարտադիր է).  
 
Համացանցային 
արձանագրություն.  
https://burbankusd.asp.aeries.net/AIR/ 
 
Հավելյալ տեղեկությունների 
կամ փաստաթղթերի համար, 
հյուրընկալել  www.burbankusd.org 
կայքը ՝ 2023/2024 Enrollment -ի 
տակ: 

Արձանագրության 2-րդ քայլ 
(պարտադիր է). 
 

1-ին քայլից հետո, զանգահարել 
կամ էլ. փոստով դիմել 
դպրոցին: Բնակության դպրոցը 
պետք է հաստատի 
պահանջվող բոլոր 
փաստաթղթերը 
արձանագրությունն ավարտելու 
համար:   
 

Արձանագրությունը պետք է 
կատարվի իրավասու ծնողի 
կամ պահապանի կողմից: 

Աշակերտը չի կարող 
արձանագրված լինել կամ էլ 
սպասողական ցուցակում դրվել, 
մինչև ԱՅՍ 2 քայլը չավարտեք:  
 
ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՆՔ ՏԱԼԻՍ ՎԱՂ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵԼ. Եթե ձեր 
բնակության դպրոցում այլևս տեղ 
չլինի, երեխայի անունը կդրվի 
սպասողական ցուցակում և 
Բրբենքի մեկ այլ դպրոց 
կհաճախի: 

    
Մանկապարտեզ  
Միայն Բրբենքի բնակիչներ 
համար 
 

Մանկապարտեզ.  
5 տարին պետք է լրանա 2023 
թվականի սեպտեմբերի 1-ին 
կամ դրանից ԱՌԱՋ   
 

ԱՄ/Մանկապատեզ-ի 
տեղեկատու ժողով հունվարի 
12, 2023 Զում ծրագրի  միջոցով: 
Հյուրընկալել ԲԴՄՇ-ի կայքը հավելյալ 
տեղեկություն ստանալու համար:  

Խնդրում ենք հյուրընկալել շրջանի 
կայքը www.burbankusd.org 
ժամերի հետ ծանոթանալու 
համար: 

Անցումային Մանկապարտեզ 
(TK) 
Միայն Բրբենքի բնակիչների 
համար 
 

Երեխայի 5 տարին պետք է 
լրանա 2023 թվականի 
սեպտեմբերի 2-ից մինչև 2024 
թվականի հունիսի 2-ը:   

ԱՄ/Մանկապատեզ-ի 
տեղեկատու ժողով հունվարի 
12, 2023 Զում ծրագրի  միջոցով: 
Հյուրընկալել ԲԴՄՇ-ի կայքը հավելյալ 
տեղեկություն ստանալու համար: 

Խնդրում ենք հյուրընկալել շրջանի 
կայքը www.burbankusd.org 
ժամերի հետ ծանոթանալու 
համար: 

Մանկապարտեզի Երկլեզու 
ուսուցում- իսպաներեն/ 
անգլերեն մանկապարտեզի 
դիմումնագիր (տեղեկատու 
ժողով հունվարի 17, 2023) 
 
Ընդունելությունը 
պայմանավորված է ազատ 
տեղերի առակայությամբ:  
 

Դիմումնագրերն ընդունվում 
են. 
Հունվաի 25-ից մինչև  
մարտի 3, 2023  
 
Վիճակահանություն  
Մարտի 6, 2023  
Ծնողները կտեղեկացվեն 2023 
թվ. մարտի 8-ից սկսած:  

Աշակերտին ՊԵՏՔ է 
արձանագրել բնակության 
շրջանի դպրոցում, մինչև 
Երկլեզու ծրագրին դիմելը:  
 

Դիմումնագրերը պետք է ուղարկել 
Ուսուցողական ծառայությունների 
գրասենյակին (Instructional Services) 
1900 W. Olive Ave., 3-րդ հարկ, 
փոստի կամ էլեկտրոնային 
նամակի միջոցով այս հասցեին.  
glendadiaznolasco@burbankusd.org  
 

Մանկապարտեզ.  
5 տարին պետք է լրանա 2023 
թվականի սեպտեմբերի 1-ԻՆ կամ 
դրանից ԱՌԱՋ   
 
Հարցեր ունենալու դեպքում 
զանգահարել (818)729-4482 կամ 
ուղարկել այս հասցեին. 
glendadiaznolasco@burbankusd.org 
 

INTRAdistrict ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ 
միայն Բրբենքի բնակիչների 
համար (բնակության 
շրջանից մեկ այլ դպրոց 
պահանջելու համար) 

Փետրվարի 21-ից մինչև 
մարտի 17, 2023 
Հյուրընկալել ԲԴՄՇ-ի կայքը 
հավելյալ տեղեկություն 
ստանալու համար: 
 

Ընդունումը հիմնված է ազատ 
տեղերի առկայություն վրա և 
կատարվում է 
վիճակահանության միջոցով:  

Բոլոր նոր աշակերտները 
պետք է արձանագրվեն իրենց 
բնակության դպրոցում և 
բնակության ապացույց 
ներկայացնեն, մինչև 
Intradistrict դիմումնագիր 
լրացնելը:  
 
 

Հավելյալ տեղեկությունների 
համար հյուրընկալել մեր կայքը 
www.burbankusd.org  
2023-2024 արձանագրության տակ: 
Դիմումնագրերը կընդունվեն 
առցանց, փոստով կամ 
էլեկտրոնային փոստով  
Հարցե՞ր. (818)729-4512 կամ 
laurendieter@burbankusd.org 
 

INTERdistrict  
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ * 
Բրբենքից դուրս ապրողները, 
ովքեր աշխատում են (Երկ-
ուրբաթ, 10+ժամ) կամ իրենց 
սեփական գործն ունեն 
Բրբենքում  

Դիմումնագրերն ընդունվում են 
2023* թվականի մարտի 7-ից 
 

*Interdistrict դիմումնագիրը 
ընդունվում է ուսումնական 
տարվա ընթացքում, բայց 
տեղերը շուտ լցվելու 
պատճառով պետք է շուտ 
դիմել:   

 
Դիմումնագրերը կընդունվեն 
առցանց, փոստով կամ 
էլեկտրոնային փոստով և պետք 
է ներկայացնել պահանջվող 
բոլոր փաստաթղթերը:   
 

Ընդունումը հիմնված է ազատ 
տեղերի առկայություն վրա: 

Հավելյալ տեղեկությունների  և 
փաստաթղթերի համար 
հյուրընկալել մեր կայքը 
www.burbankusd.org/Page/3732  
 
Հարցե՞ր. (818) 729-4467 կամ 
emmagrigorian@burbankusd.org  

Բրբենքի Միացյալ Դպրոցական Շրջանը հետևում է, որ կրթական հավասարություն լինի բոլոր անհատների համար: Շրջանի ծրագրերն ու գործունեությունները զերծ պիտի լինեն անօրինական 
խտրականույթունից, ներառնելով խտրականություն որևէ անհատի կամ խմբի նկատմամբ, որը հիմնված է նրա ռասսայի, մաշկի գույնի, ծագման, ազգության, ազգային ծագման, ներգաղթի 
կարգավիճակի, էթնիկ խմբերի ճանաչման, էթնիկության, տարիքի, կրոնի, ամուսնական կարգավիճակի, հղիության, ծնողական կարգավիճակի, ֆիզիկական կամ հոգեկան անկարողունակության, սեռի,  
սեռային կողմնորոշման, սեռային ինքնության, սեռային արտահայտության կամ  սեռային տեղեկության, մեկ կամ մի քանի իրական կամ ընկալվող հատկանիշներ ունեցող անհատի կամ խմբի վրա:  

*Բոլոր դիմումնագրերը պետք է բավարարեն շրջանի պահանջներին և ժամկետներին:  
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