
Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջան 
2021 թվականի միջնակարգ դպրոցի ամառային դասընթացներ Ջոն Բրոզ միջնակարգ դպրոցում 

Կրեդիտի վերականգնում (անձամբ) և նախնական կրեդիտ (հեռակա ուսուցում) 

 

Տեղը. Ջոն Բրոզ միջնակարգ դպրոց, 1920 W. Clark Ave. Burbank, CA 91506  

 

Դասացուցակ.   

1-ին դասընթաց. առավոտյան ժամը 7:40 - 10:10   

Սննդի դադար. առավոտյան ժամը 10:10 - 10:25  

2-րդ դասընթաց. առավոտյան ժամը 10:30 – կեսօրից հետո ժամը 1:00   

 

շաբաթ   երկուշաբթի երեքշաբթի չորեքշաբթի հինգշաբթի ուրբաթ  ընդհանուր 

օրերի թիվը 

1-ին կիսամյակ  

1 6/7 6/8 6/9 6/10  4 

2 6/14 6/15 6/16 6/17  4 

3 6/21 6/22 6/23 6/24  4 

2-րդ կիսամյակ 

4 6/28 6/29 6/30 7/1  4 

5  7/6 7/7 7/8 7/9 4 

6 7/12 7/13 7/14 7/15  4 

Ընդհանուր օրերի թիվը  24 

 

Ծրագրի նկարագիր.   

Կրեդիտի վերականգնում (*անձամբ) - (Ես տանուլ եմ տվել դասը և պետք է նորից այն վերցնեմ:)  
Սա 9-12-րդ դասարանների աշակերտների համար է, ովքեր դպրոցն ավարտելու համար պահանջվող 

դասընթացից ստացել են F գնահատական:  

 

Նախնական կրեդիտ (հեռակա ուսուցում) - (Ես ցանկանում եմ  վերցնել այս դասընթացը «առաջ 
ընկնելու» համար:)  
Սահմանափակ քանակով դասընթացներ են հրամցվում այն աշակերտների համար, ում դասացուցակը 

սովորական ուսումնական տարվա ընթացքում տեղ չի ունենա այդ դասընթացների համար: 

Արձանագրության ձևերը դորշմված կլինեն ժամի և օրվա կնիքով (առցանց) և տեղերը կտրամադրվեն 

ամենաշուտն արձանագրվողներին:   

 

Հատուկ ծրագրեր.   

Երկարացված ուսումնական տարի (*անձամբ) (Իմ գործակալը կարձանագրի ինձ այս դասերը վերցնելու 
համար:)  
IEP ծրագրում երկարացված ուսումնական տարվա (ESY) ծառայություններ ստացող աշակերտներն 

արձանագրության առանձին ձև կստանան հատուկ ուսուցման գործակալի կողմից:  

 

Անգլերեն լեզվի զարգացում (ELD ծրագիր (*անձամբ)) - (Ես ցանկանում եմ բարելավել լեզվի իմ 
հմտությունները:)  



Անգլերեն լեզվի ծրագրի (ELD) ծառայություններ ստացող աշակերտների համար է, ովքեր ցանկանում 

են բարելավել լեզվի հմտություններն՝ արձանագրվելով խորհրդատուի կամ ELD կազմակերպչի 

միջոցով:   

 

*Եթե առողջապահական պայմանները թույլ չտան մեզ անձամբ հաճախել ամառային դպրոցի 

դասընթացներին, ապա կրեդիտի վերականգնման ամառային դասընթացները կտրամադրվեն հեռակա 

ուսուցման մոդելով:  

 

Արձանագրության ամսաթվեր.  

Արձանագրությունը սկսվում է երկուշաբթի, մարտի 29-ին կեսօրից հետո ժամը 3-ին և կփակվի 

չորեքշաբթի, հունիսի 2-ին կեսօրից հետո ժամը 3-ին: Նախնական կրեդիտի արձանագրությունը 

սկսվում է երկուշաբթի մարտի 29-ին կեսօրից հետո ժամը 3-ին և կփակվի ուրբաթ, մայիսի 7-ին կեսօրից 

հետո ժամը 3-ին:   

 

Կրեդիտի վերականգնման դասընթացներ (անձամբ). Կրեդիտի վերականգնման արձանագրման հղումը. 

Կտեղադրվի շուտով   https://forms.gle/xhqR9bHriBwjFxtQ6 

 

«Ա»-ն ցույց է տալիս, որ ձեզ հարկավոր է վերականգնել աշնանային կիսամյակի դասընթացը, իսկ «Բ»-

ն՝ գարնանային կիսամյակի դասընթացը:  

     ● Հանրահաշիվ 1Ա և 1Բ (Algebra 1A and 1B)  

● Երկրաչափություն Ա և Բ (Geometry A and B) 

● Երկրագիտություն և տիեզերագիտություն Ա և Բ (Earth and Space Science A and B)  

● Կենսաբանություն Ա և 1Բ (Biology A and 1B)  

● Անգլերեն լեզու 9Ա, 9Բ, 10Ա, 10Բ, 11Ա և 11Բ (English 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, and 11B)  

● Աշխարհի պատմություն Ա և Բ (World History A and B)  

● Միացյալ Նահանգների պատմություն Ա և Բ (US History A and B)  

● Ֆիզկուլտուրա Ա և Բ (Physical Education A and B)  

 

Հատուկ ուսուցման կրեդիտի վերականգնման դասընթացներ (անձամբ). Կրեդիտի վերականգնման 

արձանագրության հղումը. Կտեղադրվի շուտով  https://forms.gle/xhqR9bHriBwjFxtQ6 

 

● Հիմնական անգլերեն լեզվու 9Ա, 9Բ, 10Ա, 10Բ, 11Ա և 11Բ (English Basic 9A, 9B, 10A, 10B, 11A,  

   and 11B)  

● Աշխարհի պատմություն – հիմնական Ա և Բ, Միացյալ Նահանգների հիմնական   

   պատմություն Ա և Բ (World History Basic A and B, US History Basic A and B)  

● Առողջություն – հիմնական Ա և Բ (Health Basic A and B)  

● Երկրագիտություն և տիեզերագիտություն – հիմնական Ա և Բ, կենսաբանություն – հիմնական  

    Ա և Բ (Earth and Space Science Basic A and B, Biology Basic A and B)  

● Հանրահաշիվ – հիմնական 1Ա և 1Բ, երկրաչափություն – հիմնական Ա և Բ (Algebra Basic 1A  

   and 1B, Geometry Basic A and B)  

 

Նախնական կրեդիտի վերականգնման դասընթացներ (հեռակա ուսուցում). Նախնական կրեդիտի 

վերականգնման արձանագրության հղումը. Կտեղադրվի շուտով  https://forms.gle/3SSJi8wdwpyCbrYo6 

 

   ● Առողջություն (ներկայիս 8-րդ դասարանցիների և 9-րդ դասարան փոխադրվողների  

      համար) (Health) (current 8th graders / incoming 9th graders)  

   ● Աշխարհի պատմություն (ներկայիս 9-րդ դասարանցիների համար) (World History)   

https://forms.gle/xhqR9bHriBwjFxtQ6
https://forms.gle/xhqR9bHriBwjFxtQ6
https://forms.gle/3SSJi8wdwpyCbrYo6


   ● Միացյալ Նահանգների պատմություն (ներկայիս 10-րդ դասարանցիների համար) (U.S. History)   

   ● Ֆիզկուլտուրա (բոլոր դասարանների համար) (Physical Education)  

   ● ELD նախնական կրեդիտ   

               ○ Անգլերեն լեզու 9Ա, 9Բ, 10Ա, 10Բ, 11Ա և 11Բ (միայն ELD ծրագրում սովորող ընթացիկ  

                   աշակերտների համար) (English 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, and 11B)  

 

Ամառային դպրոցի դասընթացների կանոններ.   

Հաճախում.   

Ամառային դպրոցի առաջին օրը պետք է պարտադիր կերպ ներկա գտնվել: Քանի որ կիսամյակը տևում 

է միայն 3 շաբաթ, մեկ օր բացակայելը կարող է հանգեցնել դասերից դուրս մնալու՝ անկախ 

բացակայությունը եղել է հարգելի, թե անհարգելի: Բոլոր բացակայությունները պետք է հաստատված և 

ստորագրված լինեն ծնողի կամ պահապանի կողմից:  

 

Գնահատականներ և կրեդիտ. Գնահատականների թերթիկը կուղարկվի տուն ամառային դպրոցի 

ավարտից հետո: Գնահատականները տեղադրված կլինեն նաև Էրիս պորտալ կայքում: Ծնողներին 

կտեղեկացնենք, եթե աշակերտը սկսի տանուլ տալ դասերը կիսամյակի ընթացքում: Վաստակած 

կրեդիտի քանակը կորոշվի աշակերտի հաճախմամբ և դասընթացը հաջողությամբ ավարտելու 

դեպքում:   

 

Ու՞մ դիմել.   

Խորհրդատուներ. Ամառային դպրոցի դասընթացներին արձանագրվելու վերաբերյալ հարցեր 

ունենալու կամ օգնություն խնդրելու դեպքում, խնդրում ենք դիմել ներկայիս ձեր խորհրդատուին:  

Հարցեր նախնական կրեդիտի ծրագրի մասին. Դիմել ամառային դպրոցի հատուկ հանձնարարությամբ 

նշանակված ուսուցիչ օրիորդ Լի Կարլտոնին LeeCarlton@burbankusd.org հացեով:   

Հարցեր կրեդիտի վերականգնման ծրագրի մասին. Դիմել ամառային դպրոցի հատուկ 

հանձնարարությամբ նշանակված ուսուցիչ օրիորդ Տորի Քուսեոին VictoriaCuseo@burbankusd.org 

հասցեով:   

Ամառային դպրոցի տնօրեն. Դոկտոր Մաթ Չեմբրս MattChambers@burbankusd.org հեռ. (818)729-6900 Ext. 

61906  

Շրջանի ղեկավար. Կրթական ծառայությունների բաժնի վարիչ և գերատեսչի տեղակալ, դոկտոր Ջոն Պարամո 

JohnParamo@burbankusd.org  
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