
 

 
Հունվարի 8, 2021 

Հաջողության հասնելու համար 
Երկրորդ կիսամյակ 
• Ներկա գտնվել բոլոր դասերի ընթացքում և միացած պահել 

տեսախցիկը:   

• Չմոռանալ ամեն օր նշել դասին ներկա (attendance) գտնվելը: 

• Յուրաքանչյուր դասի ավարտից հետո, օգտվեք ձեզ տրված 35 
րոպեից, որի ընթացքում կարող եք անջատել տեսախցիկն ու 
միկրոֆոնը և պարապել: Օգնության դեպքում, միացրեք 
տեսախցիկն ու խնդրեք ուսուցչին օգնել:  

• Ուրբաթ օրերին, օգտվեք ուսուցչի գրասենյակային ժամերից և 
հարցեր տվեք տնային աշխատանքի վերաբերյալ: 
Ուսուցիչներից շատերն աշխատում են աշակերտների հետ 
միասին այդ ժամերի ընթացքում:    

• Օգտվեք տնային աշխատանքի օգնության ժամից: Եթե 
որոշակի հարցեր ունեք, կարող եք միանալ երեքշաբթի և 
չորեքշաբթի օրերին, կեսօրից հետո ժամը 3-4-ը: Ահա հղումը.   
https://www.burbankusd.org/domain/1263 

• Մի քիչ զվաճացեք: Այն կթուլացնի սթրեսն ու 
անհանգստությունը: Դպրոցի խորհրդատու տիկին 
Մադդիգանի Գուգլ դասասենյակը բազմաթիվ զվարճալի 
միջոցառումներ է պարունակում:    

 

 

Բարեկեցության 
անկյուն 
Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ 
Շրջանի միջանկյալ դպրոցների 
խորհրդատուներն աշխատում 
են միասին բարեկեցության 
անկյուն ստեղծել: 
Կառաջարկվեն բազմաթիվ 
թեմաներ, որոնցից են 
ինքնազարգացումը, 
տրտմությունը, մտքի և սեռի 
հետ կապված խնդիրները: 
Սեմինար պարապմունքները 
տեղի կունենան ամեն երկրորդ 
ուրբաթ օրերին, կեսօրից հետո 
ժամը 1-ին:  

Առաջին սեմինարի թեման է 
«Շողա՛» և ելույթ կունենա 
կատարկերգու էրնի Գ.-ն:, 
հունվարի 22-ին, կեսօրից հետո 
ժամը 1-ին: Զումի հղումը 
կտրամադրվի այդ շաբաթվա 
ընթացքում: Մեր հյուրի մասին 
հավելյալ տեղեկություն 
ստանալու համար 
հյուրընկալել.  

 https://www.ernieg.com/  

 

Ապագա կարևոր ամսաթվեր. 
Հուվարի 11-ի շաբաթը – գնահատականները տուն կուղարկվեն 
Հունվարի 18- Մարտին Լյութեր Քինգի օր, դպրոցը փակ է: 
փետրվարի 12- Լինկոլնի տոն, դպրոցը փակ է: 
փետրվարի 15 – Նախագահների տոն, դպրոցը փակ է: 
Մատի  22-26- գարնանային արձակուրդ:  

 



 

 

Խորհրդատվական անկյուն 
Տեղեկատվություն խորհրդատվական գրասենյակի կողմից 
8-րդ դասարանի ծնողներ. Խնդրում ենք համոզվել, 
որ ձեր երեխան հաշիվ ունի Էրիս կայքում: Եթե ոչ, 
դուք հավանաբար էլեկտրոնային նամակ եք 
ստացել մեր շրջանից՝ բացատրելով ինչպես այն 
անել: Այս ամսվա վերջին, այս նույն  հաշվով նրանք 
պետք է արձանագրվեն միջնակարգ դպրոցի 
դասերին: 

 

 

Տիկին Մադդիգանի Գուգլ դասասենյակը հարուստ 
է տարբեր միջոցառումներով: Միանալու համար 
օգտվել 6ivjwzo կոդից: Միջոցառումներից են, 
յոգան (չորեքշաբթի օրերին) և խաղի օրը 
(հինգշաբթի): Հունվարի կեսերից սկսած, մենք 
WEB միջոցառումներ կունենանք 6-րդ 
դասարանցիների համար ամեն 2-րդ երկուշաբթի 
օրը:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Նոր տարի, 
Նոր դուք 

2020 թվականը հիշողության մեջ կմնա, որպես մեծ փոփոխությունների տարի: Մեր սովորույթներն ու 
միտքը փոխելու հարկադրանքն ամեն ինչ ավելի դժվարացրեց, քան մենք ցանկանում էինք: Այս նոր տարվա 
ընթացքում, մենք ցանկանում ենք, որ դուք ընդամենը մեկ բան փոխեք ավելի առողջ լինելու համար: 
Մարզանքի դահլիճներն ու բացօդյա վայրերը փակ լինելու պատճաժով, միգուցը կցանկանաք ավելացնել 
ֆիզիակական միջոցառումները: Կարող է պատաել, որ ոմանք շատ են զբաղված և պետք է ավեի շատ 
ժամանակ ծախսեք ձեզ համար: Ինչ էլ որ դա լինի, ցանկանում ենք հաջողություն և առողջ 2021:  

https://www.huffpost.com/entry/disability-awareness-parents-tech-kids_n_3696279 

 

 

 


