
 

 
Հոկտեմբերի 2, 2020 

Նորություններ դպրոցից 
Գուգլ դասասենյակ և Էրիս  

 

Ստորև ներկայացված կայքերը թույլ կտան ձեզ ներգրավվել ձեր 

երեխայի ուսման մեջ: Խնդրում ենք արձանագրվել հետևյալ կայքերում, 

որպեսզի կարողանաք քննարկել ձեր երեխայի առաջընթացը, 

հաճախումը և բաց թողած առաջադրանքները:  

Գուգլ դասասենյակ  
 Գուգլ դասասենյակում ուսուցիչները կարող են ընտանիքի որևէ 

անդամի հրավիրել որպես աշակերտի «պահապան»:  

 Գուգլ դասասենյակը աշակերտի կատարած առաջադիմության 

շաբաթական զեկույց կուղարկի ձեզ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: 

 Դուք չէք տեսնի Գուգլ դասասենյակը, բայց կհասկանաք, թե ինչպես 

է ձեր երեխան աշխատում և հանձնում առաջադրանքները: 

 Եթե ցանկանում եք ստանալ այս թարմացումները, դիմեք երեխայի 

ուսուցչին և նա ձեզ հրավերք կուղարկի:  

Էրիս  
 Ծնողական Էրիս պորտալ կայքը նույնպես շաբաթական զեկույց 

ուղարկելու հնարավորություն ունի: Ուսուցիչները պարտավոր են 2 

շաբաթը 1 անգամ թարմացնել այն, որը ձեզ թույլ կտա թարմացված 

զեկույց ստանալ:  

 Զեկուցումը կպարունակի նորություններ հաճախման և 

առաջադիմության վերաբերյալ: 

 Արձանագրության վերաբերյալ հրահանգները ուղարվել էր ձեր 

էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Այն կարելի է գտնել նաև այս 

կայքում.   

https://www.burbankusd.org/Domain/1333  

 

Համացանցային 

հաճախում  
 

 Խնդրում ենք հիշեցնել 

աշակերտներին, որ պետք է 

դասին ներկա լինելը նշվի 

ԱՄԵՆ ՕՐ:  

 Երկուշաբթիից հինգշաբթի 

պետք է օրական 3 անգամ նշել 

ներկա լինելը:  

 Ուրբաթ օրերին այն պետք է 

նշել 6 անգամ:  

 Հետևել նշված հղմանը 

ներկայությունը նշելու համար:  

 Աշակերտները պետք է օգտվեն 

ԲԴՄՇ-ի կողմից տրված 

էլեկտրոնային փոստի 

հասցեից:  

 Ներկայությունը նշելուց հետո, 

դուք էկրանի վրա պետք է 

տեսնեք հետևյալը « you 

submitted the form correctly» 

որը նշանակում է, որ դուք 

ճիշտ կերպ եք հանձել այն:  
 

 
 

Սուրճ դոկտոր Միլլերի հետ համացանցային կապի միջոցով.  

 

Դոկտոր Միլլերը նորից ձեզ սրճելու կհրավիր ուրբաթ, հոկտեմբերի 30-ին, 

առավոտյան ժ. 9-ին համացանցային կապի միջոցով: Կօգտվենք Զում ծրագրից:   

Ձեզ մոտ ունեցեք սուրճ և ձեզ հուզող հարցերը: Ժողովից առաջ կստանաաք 

հանդիպման հղումը էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Հուսով եմ կմասնակցեք:     

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSfzf2Sciv4CGij2g8h6UF3Vxaxnlta7NR0U
5pl6qFWuff-OCA/viewform 

 

https://www.burbankusd.org/Domain/1333
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzf2Sciv4CGij2g8h6UF3Vxaxnlta7NR0U5pl6qFWuff-OCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzf2Sciv4CGij2g8h6UF3Vxaxnlta7NR0U5pl6qFWuff-OCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzf2Sciv4CGij2g8h6UF3Vxaxnlta7NR0U5pl6qFWuff-OCA/viewform


 

ՋՄՄԴ տաղանդի երեկո 
 

Ջոն Մյուիր դպրոցում տեղի կունեն առաջին համացանցային 

տաղանդի երեկոն: Մեզ հարկավոր են բոլոր տեսակի 

համարներ. երգ, պար, բասկետբոլի 2 գնդակ միաժամանակ 

խաղացնել երկու ձեռքով, 30 վայրկյանից ավելի քիչ 

ժամանակում հավաքել Ռուբիկի խորանարդը և այլն: Ձեր 

ելույթը պետք է տևի 2 րոպե կամ ավելի քիչ: Մենք փնտրում 

ենք բազմազանություն: Կցուցադրվեն ստացված ամենալավ 

տեսաժապավենները:  

  

Ժամկետը երկարացվել է: Ելույթները էլեկտրոնային փոստով 

ուղարկել  robinhatch@burbankusd.org հասցեին մինչև 

հոկտեմբերի 16-ը: Խնդրում ենք նշել երեխայի անունն ու 

դասարանը:  

 

 

Խորհրդատվական 

կենտրոն 

 Հոգեկան առողջության իրազեկության և ինքնասպանությունների կանխարգելման նպատակով այս 

շաբաթ խորհրդատուները կենտրոնանում են ինքնախնամքի վրա:  

 Կարճ դաս է տեղադրված տիկին Մադդիգանի Գուգլ դասասենյակում, թե ինչպես հոգ տանել ինքդ քո 

նկատմամբ կամ ձեր օգնությամբ:  

 Հաջորդ շաբաթվա զբաղմունք. Ի՞նչ կարելի է անել ինքդ քո մասին հոգ տանելու համար: Երեխաները 

պետք է ինքնախնամքի լուսանկար տեղադրեն այս կայքում.      
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1nUAWP4D-YJIopxe8W-R6kMh0azBy_Tv4jUoDjUEDPgTi9g/viewform   

 Երկուշաբթի օրվա միջոցառումը կլինի ինքնախնամքի օրագիրը: Մասնակցելու համար մտնել 

տիկին Մադդիգանի Գուգլ դասասենյակ:  

 

mailto:robinhatch@burbankusd.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1nUAWP4D-YJIopxe8W-R6kMh0azBy_Tv4jUoDjUEDPgTi9g/viewform

