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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
քաղաքապետարանի հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 2  

# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 
 

196 
 
Երեխաների 

խնամք 

Ներեցեք ինձ, ես երեխաներիս էի լողացնում: Խոսեցի՞ք այն մասին, թե 
ինչպես են գործելու «Զանգի շուրջ» ծրագրի նման ծրագրերը 

դպրոցները լիրվ կամ հիբրիդ մոդելով բացելիս: 

 
«Զանգի շուրջ» (ATB) ծրագիրը հասանելի է վճարելով շաբաթը 

$195 դոլար կես օրվա համար:  

 
197 

Երեխաների 
խնամք 

 
Ինչպե՞ է գործելու երեխաների խնամքի կենտրոնը («Զանգի շուրջ»):  

Երեխաների խնամքի կենտրոնը կսկսի աշխատանքը 
առավոտյան ժամը 11-ից մինչև 5:30, երբ աշակերտները 
սկսեն դասերը առավոտյան: Վերջնական դասացուցակը 
կախված է դասավանդման դասացուցակից:  

198 Երեխաների 
խնամք 

Գործելու՞ է «Տղաների և աղջիկների ակումբը» դրոցում:  Այն կախված է արձանագրությունների թվից: 

 
199 

Երեխաների 
խնամք 

 
Հետևելու՞ են արտադասարանական ծրագերը/խնամքի կենտրոնները 

նույն հրահանգներին: 

Նրանք հետևելու են նույն հրահանգներին. 
http://publichealth.lacounty. 

gov/media/Coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildh 
oodEducation.pdf 

 
 
 

200 

Երեխաների 
խնամք 

«Զանգի շուրջ» ծրագրի երեխաների ծնողները, ովքեր ցանկանում են, որ 
երեխան դպրոց հաճախի առավտյան (հիբիրդ մոդելով), ինչպե՞ս են 
վճարելու այն 45 րոպե դադարի ընթացքում (դասերի վերջից մինչև 

խնամքի կենտրոնի բացվելը), որն այժմ կա: Մենք արդեն վճարում են 
շաբաթական $200 օրական 4.5 ժամվա համար: Խնդրում եմ հաշվի 
առնել սա, քանի որ ֆինանսապես դժվար է վճարել լրիվ դրույքով 
աշխատողների (տանը աշխատողի) համար: Շնորհակալություն: 

 
Նրանք կարող են սկսել «Զանգի շուրջ» ծրագիրն առավոտյան 

հերթափոխի ավարտից անմիջապես հետո և վճարել կես դրույքի 
վճարը, որն արժե շաբաթը $195 դոլար: 

201 
Երեխաների 

խնամք 
Եթե դպրոցը բացվի, խնամքի կենտրոնները նույնպես կբացվե՞ն 

դպրոցում: Շնորհակալություն: 
Այն կախված է յուրաքանչյուր ծրագրում արձանագրված 

աշակերտների թվից: Կարող է փակվել մի քանի դպրոցներում:  
 

 
 
 

202 

Երեխաների 
խնամք 

1-ին դասարանցի տղաս, կես դրույքով, հաճախում է «Զանգի շուրջ» 
կենտրոնը: Ես չեմ կարող վճարել լրիվ դրույքի համար: Առաջարկված 

դասացուցակը 45 րոպե դադար ունի դասերից հետո: Ես կլինիկայում եմ 
աշխատում և չեմ կարող վերցնել նրան և հետը մնալ մինչև «Զանգի 
շուրջ»-ը բացվի (11:30): Ինձ համար սա շատ դժվար է: Արժեքը կամ 

ժամերը կփոփոխվե՞ն:  

 
Նրանք կարող են սկսել «Զանգի շուրջ» ծրագիրն առավոտյան 

հերթափոխի ավարտից անմիջապես հետո և վճարել կես 
դրույքի վճարը, որն արժե շաբաթը $195 դոլար: 

203 Առողջություն Քանի՞ անգամ կարելի է օգտագործել դիմակը:  Կտորե դիմակները կարելի է մի քանի անգամ օգտագործել, բայց 
պետք է հաճախակի լվանալ:  

http://publichealth.lacounty/
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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
քաղաքապետարանի հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 2 

# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 
 
 

 
204 

Առողջություն Ես ցանկանում է ակնարկել Ռիվերսայդ գավառի համար ձեր տված 
պատասխանին, որովհետև այն սխալ էր: Ես կարծում եմ, որ բացված 
դպրոցները չեն փակվելու, այլ չեն բացելու մնացած դպրոցները, քանի 
դեռ գտնվում են մանուշակագույն մակարդակի վրա: Դուք նշեցիք, որ 
Ռիվերսայդ գավառի բացված բոլոր դպրոցները փակվելու են: Կարո՞ղ 

եք պարզաբանել այն:  

 
 
Դա ճիշտ է, որովհետև նրանց դպրոցները չեն բացվելու ինչպես որ 

պլանավորված էր, որովհետև նրանք նորից մանուշակագույն 
մակարդակի վրա են: 

 
205 

Առողջություն Ինչպե՞ս եք վարվելու հիշեցումներին կամ կարգապահական 
կանոններին չհետևող աշակերտները, որոնք չեն ցանկանում դիմակ 

կրել: (Տվյալ աշակերտը հատուկ կարիքների տեր է:) 

Դպրոցում գտնվող բոլոր անձիք պետք է դիմակ կրեն կամ 
վերադառնան տուն: 

 

206 

Առողջություն Այն ընտանիքների համար, ովքեր չեն հավատում, որ դիմակ կրելը 
ապահով է, «ստորագրության համաձայնագիր» կա՞, որ պաշտպանի 
նրանց, ովքեր հավատում են դիմակի զորությանը: Ես տեսնում եմ, որ 
ոմանք դիմակ չեն կրում, քանի որ ընտանիքի անդամները չեն կրում:  

 
Դպրոցում գտնվող բոլոր անձիք պետք է դիմակ կրեն կամ 

վերադառնան տուն: 

207 
Առողջություն Կրելու՞ են ուսուցիչները դիմակ, երեսի վահան, ձեռնոց և խալաթ: Ի՞նչ 

են տեսնելու երեխաները դասասենյակում: 
Բոլորը պետք է դիմակ կերն և պահպանեն հասարակական 

հեռավորություն:  

208 
Առողջություն Ախտանշանները խաբուսիկ են: Կարո՞ղ եք սահմանել դրանք: Օրինակ՝ 

Ալերգիան կարող է քթարտադրություն առաջացնել և այլն: 
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/about- covid.htm 

 

 
209 

Առողջություն 
Խնդրում եմ կրկնել, թե ի՞նչ է լինելու, եթե աշակերտը հիվանդանա 

դպրոցում կամ դասերի ժամերին մոտ ընթացքում: 

Եթե աշակերտը հիվանդանա դպրոցում, նա կարանտինի մեջ 
կմնա բուժքրոջ մոտ, մինչև ծնողների ժամանելը: Ծնողներին 
կհատկացնենք ռեսուրսներ և տեղեկություն: Նրանք պետք է 

խորհրդակցեն բժշկի հետ: Նրանց դասարանը կարանտինի մեջ 
կլինի հետևելով հանրային առողջապահական հրահանգներին:  

210 
Առողջություն Ինչպե՞ս եք որոշելու, եթե աշակերտը հիվանդ է Կորոնավիրուսով և ոչ թե 

գրիպով/հարբուխով: 
Ախտանշաններ ունեցողները պետք է բժշկի դիմեն և հարցնեն, 

եթե Կորոնավիրուսի քննության կարիք ունեն:  

211 
Առողջություն Ինչպե՞ս եք տարբերելու, եթե ուսուցիչը, աշակերտը, դպրոցի 

աշխատակիցը կամ որևէ մեկը հիվանդացել է գրիպով թե՞ 
Կորոնավիրուսով, քանի որ ախտանշանները նման են: 

Ախտանշաններ ունեցողները պետք է բժշկի դիմեն և հարցնեն, 
եթե Կորոնավիրուսի քննության կարիք ունեն: 

212 Առողջություն Ինչպի՞ս փաստաթուղթ է հարկավոր քննական արդյունքն ապացուցելու 
համար:  

Դրական արդյունք ստացած անձիք պետք է սպասեն մինչև 
բացասական արդյունք կամ բժշկի թույլտվություն ստանալը: 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/about-covid.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/about-covid.htm
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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
քաղաքապետարանի հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 2 

# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 

213 
Առողջություն 

Ինչպես հասկացա, քննական բացասական պատասխան հարկավոր չէ 
դպրոց վերադառնալու համար:  

Դրական արդյունք ստացողները պետք է բացասական արդյունք 
ցուցաբերեն կամ բժշկի թուղթ: 

214 
Առողջություն Երբ աշակերտները դպրոց վերադառնան, պե՞տք կլինի ներկայացնել 

Կորոնավիրուսի քննության բացասական արդյունք կամ բժշկի թուղթ: 
Եթե դրական արդյունք են ստացել, պետք է վերադառնալիս 

հաստատվի, որ լավացել են:   

215 
Առողջություն Եթե որևէ մեկը դրական արդյունք ստանա, ապա այդ 

խումբը/հերթափոխը/ուսուցիչը կշարունակի՞ ուսումը հեռակա 
ուսուցմամբ: 

Դա կախված է, թե ում հետ է նա շփվել և աշակերտների թվից: 

 
216 

Առողջություն Եթե հիբրիդ մոդելի ընթացքում, Ա խմբի աշակերտը վարակվի, ապա 
պե՞տք է որ նույն ուսուցչի Բ խումբը նույնպես կարանտինի տակ անցնի:  

 
Դա կախված է, թե ում հետ է նա շփվել:  

217 
Առողջություն Պե՞տք է աշակերտն ապացուցի, որ Կորոնավիրուսի քննության 

բացասական արդյունք է ստացել դպրոց վերադառնալուց առաջ:  
Եթե դրական արդյունք են ստացել, պետք է վերադառնալիս 

հաստատվի, որ լավացել են:   

218 Առողջություն Ստուգվելու՞ են բոլոր աշխատակիցները դպրոցը բացվելուց առաջ:  Եթե դրական արդյունք են ստացել, պետք է վերադառնալիս 
հաստատվի, որ լավացել են:   

 
219 

Առողջություն Ամեն օր արագ քննություն պե՞տք է տալ: Եթե այն թանկ արժի շրջանի 
համար, կարո՞ղ են ծնողներն օգնել երեխաների քննությունը կատարել 

կամ մեկ այլ կերպ:  

Ոչ, բայց մենք դիմել ենք նահանգապետին, որ քննական ծրագիր 
մշակի դպրոցների համար: 

 
220 

Առողջություն Ի՞նչ է լինելու ճանապարհորդող աշխատակիցների/աշակերտների հետ, 
որոնք ճանապարհորդում են դեպի ուրիշ քաղաք կամ գավառ շաբաթվա 

վերջին օրերին կամ տոների ընթացքում: Պե՞տք է որ նրանք 
կարանտինի մեջ մտնեն: Շնորհակալություն:  

Չի կարող լինել առողջապահական ներկայիս հրահանգների ներքո: 
Պետք է կարանտինի տակ մնել ախտանշանների հիման վրա:  

221 
Առողջություն Կա՞ն կարգապահական կանոններ այն աշակերտների համար, ովքեր 

հրաժարվում են ընթարկվել հրահանգներին (դիմակ կրել և այլն):  
Դպրոցական շրջանը հետևում է դիմակ կելու առողջապահական 
հրահանգներին: Բոլորը պետք է դիմակ կրեն կամ չհաճախել 

դպրոց: 
222 Առողջություն Ինչու՞ չեն կարող հրաժարական ստորագրել և բացել դպրոցները լրիվ 

օրով:  
Լոս Անջելեսի առողջապահական գրասենյակն արգելում է այդ:  

 
 
 

223 

Առողջություն Ինչու՞ չեք դիմում տարրական դպրոցի հրաժարականի: Ես հասկանում 
եմ, որ Բրբենքում հիվանդներն ավելի քիչ են, քան գավառում և ավելի 
ապահով է դպրոցները բացելը քան ուրիշ քաղաքում: Նաև, ֆիլմի 

բնագավառի աշխատողները շաբաթը մի քանի անգամ ստուգվում են և 
ապահով է դպրոցները բացելը:  

Շաբաթական միայն 30 դպրոց է հրաժարական ստանում: 
Հավանական չէ, որ մենք այն կստանանք մեր բոլոր դպրոցների 

համար մինչև կիսամյակի վերջը: Մենք կվերանայենք այն, եթե Լոս 
Անջելեսի գավառը չհասնի դպրոցների բացելու համար անհրաժեշտ 

կարմիր մակարդակին:  

224 Առողջություն Եթե դրական արդյունք ստացողն արդեն կարանտինի է անցել: Ինչի՞ 
համար է բացասական արդյունքը դպրոց վերադառնալու համար: 

Բացասական արդյունք կամ բժշկի թուղթ է հարկավոր երկայացնել: 
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225 
Առողջություն Եթե բոլոր աշակերտները ախտանշան ունեցողներ են, ապա 

կարո՞ղ են այդ օրը հեռակա ուսուցմամբ կատարել դասերը: 
Նրանք կաշխատեն ուսուցչի հետ հանձնարարությունները 

ստանալու համար: 

226 
Առողջություն 

Խաղահրապարակը բաց կլինի՞ դասամիջոցի ընթացքում:  Նրանք պետք է 6 ոտքաչափ հեռավորություն պահպանեն, 
կրեն դիմակ և հետևել առողջապահական հրահանգներին: 

227 
Առողջություն Գոյություն ունի՞ նահանգային զեկուցման համակարգ, թե 

ծնողները պետք է զեկուցեն դպրոցին, որ երեխան վարակվել է:  
Պետք է դպրոցին տեղեկացնել: Որոշ դեպքերում, Լոս 

Անջելեսի գավառը կդիմի մեզ: 
 

228 
Առողջություն 

Ախտանշաններ ցույց չտվող կամ գրիպի ախտանշաններով 
բացասական արդյունք ցույց տված երեխաները կարո՞ղ են 

հեռակա կերպ սովորել:  

Նրանք հանձնարարություն կստանան ուսուցչից: Եթե 
ամբողջ դասարանն է, ապա կանցնի հեռակա ուսուցման:  

229 
Առողջություն Պե՞տք է հիմա խոսել: Մաթ Հիլլ, կբացեք դպրոցները երբ 

ապահով լինի:  
Պլանավորելու համար, մեզ պետք է հիմա անցկացնել այս 

զրույցը:  

 
230 

Առողջություն 
Ինչու՞ ենք փոխում համակարգը և ռիսկի դիմում, երբ դրա կարիքը 

չկ: Կարո՞ղ ենք սպասել պատվաստանյութի: 

Մենք պլանավորում ենք, եթե նահանգը կամ գավառը թույլ 
տա բացել դպրոցները: Եթե վարակի բարձր լինելու 

պատճառով թույլ չտան՝ կշարունակենք ինչպես որ կա:  
 

231 
Առողջություն Այլ նահանգնում (MidWest) բացված դպրոցներում հիվանդության 

շատ դեպքեր են գրանցվել: Ի՞նչ է սովորել ԲԴՄՇ-ն և ինչպե՞ս եք 
խուսափելու այսպիսի իրավիճակի կրկնողությունից:  

Մենք աշխատում ենք հանրային առողջապահության հետ   
դպրոցները բացելու հրահանգներին հետևելու և 
անվտանգության կանոնները պահպանելու համար: 

 
232 

Առողջություն Ինչպե՞ս եք ընթացակարգերը պահելու նույնը, երբ վիճակն ամեն 
օր փոփոխվում է և դպրոցների բացման օրն դեռ անհայտ է:  

Ամեն շաբաթ կապ ենք հաստատում Լոս Անջելեսի գավառի 
առողջապահական գրասենյակի հետ և թարմացնում մեր 

ընթացակարգերը: 

233 
Առողջություն Կկատարե՞ք իրավիճակի ևս մեկ գնահատում դեկտեբերին, թե 

ոչ:  
Մենք պետք է հսկենք առողջապահական տվյալները 

վերջնական որոշում կայացնելուց առաջ:  
 
 
 

234 

Առողջություն Ինչպե՞ս են ախտանշաններ չունեցող երեխաները իմանալու, որ 
վարկվել են Կորոնավիրուսով: Նաև, շատերն են հիվանդացել 
կամ ախտանշաններ ունեցել անցյալում: Կարող է, որ նրանք 

դեռ հիվանդ են: Կարող եք բացատրել, թե ինչու՞ եք 
օգտագործում մեր երեխաներին որպես փորձնական նմուշներ:  

Ինչու՞ ԿԱՐԵՎՈՐ ՉԵՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԸ:  

Դպրոցները բացելուց առաջ մենք կհետևենք 
առողջապահական բոլոր հրահանգներին: 

Ընտանիքները կարող են ընտրել հեռակա ուսուցում 
հիբրիդի փոխարեն: 

235 
Առողջություն Եթե պատվաստանյութը պատրաստ լինի դեկտեմբերին, շրջանը 

կպահանջի՞, որ բոլոր երեխաները ստանան այն: 
Մենք կհետևենք առողջապահական հրահանգներին:  
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236 
Առողջություն Եթե ծնողը հայտնի, որ երեխան դրական արդյունք է ստացել: 

Երբ են դասարանի մյուս ընտանիքները տեղեկացվելու այդ 
մասին: 

Մենք անմիջապես կստուգենք, թե ում հետ է շփվել 
աշակերտը և կհայտնենք աշակերտներին: 

237 
Առողջություն Աշխատակիցներն ու ընտանիքները կտեղեկացվե՞ն, երբ որևէ 

մեկը վարակվի: 
Այո 

238 
Առողջություն Կզեկուցի շրջանը, թե քանի աշակերտ է Կորոնավիրուսի 

քննության դրական արդյունք ստացել:  
Այո 

239 Առողջություն Մտածե՞լ եք բացօդյա դասասենյակների մասին:  Այո, մենք կաշխատենք օգտագործել բացօդյա 
տարածքները:  

240 
Առողջություն 

Պարտադի՞ր է մանկապարտեզի LEAP աշակերտներին դիմակ 
կրել: 

Այո, եթե նրանք առողջական խնդիրներ ունե, ապա Հատուկ 
ուսուցման բաժինը կաշխատի նրանց հետ և կքննարկի: 

 
241 

Առողջություն Եթե երեխան վարակվել է դպրոցում և իմացել այդ մասին 
տանը, ապա մենք օգտվելու ենք մեր առողջապահական 

ապահովագրությունից, թե՞ դպրոցի: 

 
Դուք պետք է դիմեք ձեր բժշկին:  

 
242 

Առողջություն Օրինակներ ունե՞ք, որ Կալիֆոռնիայի այլ շրջաններ կամ այլ 
նահանգներում, բացել են դպրոցները և ապահով կերպ 

շարունակել:   

Օրինջ, Սան Դիեգո և Հյուսիսային Կալիֆոռնիայի 
բազմաթիվ գավառներ կարողացել են հաջողությամբ բացել 

դպրոցները: 
 

243 

Առողջություն Ի՞նչ է լինելու, եթե երեխան առավոտյան ջերմություն ունենա:  
Բոլոր ջերմություն ունեցողների մոտ պե՞տք է կորոնավիրուս 
կասկածեք և 14 օր կարանտին հայտարարեք: Եթե ոչ, ե՞րբ 
կարող է աշակերտը վերադառնալ դպրոց, օրինակ՝ 48 ժամ 

առանց ջերմություն ունենալուց հետո և այլն:  

http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManageme 

ntPlan_K12Schools.pdf 

 
 
 

244 

Առողջություն Լոս Անջելեսի ԴՄՇ-ը բարդ առցանց հարթակ է մշակում 
ծնողներին հիվանդների մասին (երբ և որտեղ) տեղեկացնելու 
համար: Կա՞ նման բան ԲԴՄՇ-ում: Ինչպե՞ս եք հաղորդելու 

հիվանդության դեպքերը, դպրոցների փակվելը և այլն 
երեխաների դպրոցից ներս և դուրս: 

 
Մենք կհետևենք հերևյալ հրահանգներին. 

http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManageme 

ntPlan_K12Schools.pdf 

 
245 

Առողջություն Եթե և երբ աշակերտը կամ ծնողը դրական արդյունք ստանա 
կամ շփվի հիվանդի հետ, ինչպե՞ս է շրջանը տեղեկացնելու 

համայնքին այդ մասին: 

http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManageme 

ntPlan_K12Schools.pdf 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
քաղաքապետարանի հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 2 

# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 
 

246 
Առողջություն Թույլատրվու՞մ է միջնակարգ դպրոցի աշակերտներին 

դասամիջոցն անցկացնել իրար հետ: Եթե այո, կարո՞ղ եք 
հեռավորություն ապահովել աշակերտների միջև:  

Նրանք պետք է 6 ոտքաչափ հեռավորություն պահպանեն և 
ճաշի ժամ չեն ունենա: Կան միջանցքի վերահսկիչներ:  

247 
Առողջություն Խառնվելու՞ են աշակերտները ճաշի, ֆիզկուլտուրայի կամ այլ 

դասերի ժամին: Հնարավո՞ր է, որ մնան նույն աշակերտների 
հետ:  

Ճաշի ժամ չի լինելու: Միջնակարգ դպրոցի աշակերտները 
հերթափոխ չեն ունենա, և կտեղափոխվեն մեկ 

դասարանից մյուսը: 
 

248 
Առողջություն Ի՞նչ եք անելու, եթե աշակերտը կամ ուսուցիչը կամ 

աշխատակիցը հիվանդացավ: Ի՞նչ եք անելու, եթե 
աշակերտի քույրը կամ եղբայրը հաճախում է մեկ այլ դպրոց:  

http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManageme 

ntPlan_K12Schools.pdf 
 
 

249 

Առողջություն Ինչպե՞ս է շրջանը համոզվելու, որ ընտանիքներն անկեղծ են 
վարակվածների հանդեպ և հայտնում են շրջանին, եթե դրական 
արդյունք են ստացել: Երեխան կարող է հիվանդ չլինել, բայց 
ընտանիքի անդամը լինել և վարակել մյուսներին: Գիտեմ սա 

դժվար հարց է:  

 
http://publichealth.lacounty. 

gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManageme 
ntPlan_K12Schools.pdf 

 
250 

Առողջություն  
Ի՞նչ է լինելու, եթե որևէ մեկին կասկածենք, որ վարակված է:  

http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManageme 

ntPlan_K12Schools.pdf 
 

251 
Առողջություն 

Ի՞նչ կլինի, եթե երեխաներին քննություն չանցկացնեք, բայց 
ծնողները ստացել են բացասական պատասխան: 

http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManageme 

ntPlan_K12Schools.pdf 
 

252 
Առողջություն 

Խնդրում ենք պարզաբանել – եթե երեխան դրական քննական 
արդյունք ստանա, ապա դասարանի բոլոր աշակերտներին եք 

տեղեկացնելու, թե՞ միայն ախտանշան ունեցողներին: 

http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManageme 

ntPlan_K12Schools.pdf 

 
253 

Առողջություն  
Ինչ է որոշվել, որ դպրոցում քննություն չկատարել:  

Առողջապահական պայմանները չեն պահանջում այն: Այդ 
մասին մենք նամակով դիմել ենք նահանգապետին: Մենք 
չունենք նույն հնարավորությունները ինչ որ Լոս Անջելեսի 

ԴՄՇ-ն:  
 

254 

Առողջություն Երբ ենք վերադարձնելու պարտավորվածության 
հարցաթերթիկը: Եթե առողջապահական պայմանները 

փոխվեն, լինելու է մեկ այլ հարցաթերթիկ, թե՞ ուսուսիչներն ու 
ծնողները կկարողանան փոխել իրենց պատասխանները:  

 
Հարցաթերթիկը պետք է վերադարձնել ուրբաթ 10/30: Մենք 

չենք բացի դպրոցները, եթե առողջապահական 
պայմանները չբարելավվեն: 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
քաղաքապետարանի հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 2 

# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 
 

255 
Առողջություն  

Քանի՞ դրական արդյունք եք ունենալու, որ դպրոցները փակվեն:  
http://publichealth.lacounty. 

gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManageme 
ntPlan_K12Schools.pdf 

 
 

256 

Առողջություն 
Կորոնավիրուսի ախտանշաններից են գլխացավն ու 
քթարտադրությունը: Բժիշկը չի ցանկանա տեսնել այդ 

երեխային: Ինչպե՞ս են ծնողները վարվելու այդ դեպքում:  

Շրջանը փաստաթուղթ կհատակցնի, որտեղ ամեն օր 
կնշվեն ինքնաքննման հանրային առողջապահության 

ախտանշանները:  http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManageme 

ntPlan_K12Schools.pdf 
 

257 

Առողջություն Քանի որ մենք հեռակա ուսուցում ենք կատարում անկախ 
առողջապահական պայմանների ամբողջ կիսամյակի 

ընթացքում, նույն որոշումը կկայացնեք գարնանային կիսամյակի 
վերաբերյալ: Հնարավո՞ր է վերադառնալ դպրոց գարնանը:  

Մենք կշարունակենք վերահսկել առողջապահական 
պայմանները և կորոշենք, թե ինչ անել գարնանը 
դպրոցները ապահով կերպ բացելու համար: 

258 
Առողջություն 

Ո՞ր մակարդակի վրա ենք գտնվելու դպրոցները հիբրիդ մոդելով 
բացելու համար:  

Ըստ հանրային առողջապահական գրասենյակի, մենք 
պետք է 2 շաբաթ գտնվենք կարմիր մակարդակի վրա: 

 

259 

Առողջություն Դուք նշեցիք, որ ԼԱԴՄՇ-ը քննում է աշակերտներին: Ինչու՞ է 
ԲԴՄՇ-ն որոշել, որ այն հարկավոր չէ: Ես գտնում եմ, որ 

հիվանդ երեխային ավելի լավ է բերել դպրոցում քննության, քան 
թե բժշկի մոտ:  

Առողջապահական պայմանները չեն պահանջում այն: Այդ 
մասին մենք նամակով դիմել ենք նահանգապետին: Մենք 
չունենք նույն հնարավորությունները ինչ որ Լոս Անջելեսի 

ԴՄՇ-ն: 
 

260 
Առողջություն Շատ կարևոր է որ համայնքը տեղեկանա յուրաքանչյուր դպրոցի 

վարակի դեպքի հետ, որպեսզի կարողանանք հետևել դրությանը: 
Ինչպե՞ս եք տեղեկացնելու մեզ:  

http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManageme 

ntPlan_K12Schools.pdf 
 
 

261 

Առողջություն Ի՞նչ եք անելու այն աշակերտների/աշխատակիցների հետ, եթե 
նրանք դրական արդյունք ստանան կամ շփվել են հիվանդի հետ 

(օրինակ՝ կարանտի՞ն):  
 

Կարո՞ղ է աշակետրը շարունակել ուսումը տանը, եթե 
ախտանշաններ չունի և ունակ է սովորելու:  

Մենք կհետևենք հանրային առողջապահության 
հրահանգներին: Եթե աշակերտը դրական արդյունք 

ստանա հիբրիդ մոդելի ընթացքում, ապա նա կմնա տանը 
և տանը կկատարի առաջադրանքները:  

262 
Առողջություն 

Ի՞նչ է լինելու ախտանշաններ չունեցող երեխաների հետ: Ո՛չ մի 
ախտանշան:  

Միայն ախտանշան կամ դրական արդյունք ունեցող 
աշակերտները պետք է գտնվեն կարանտինի մեջ: 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
քաղաքապետարանի հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 2 

# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 
 

263 

Կադրերի 
բաժին 

Եթե միջանկյալ/միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչները ընտրեն ետ 
չվերադառնալ դպրոց, ինչպե՞ս են աշխատելու նրանք: Այդ 

դպրոցների հեռակա ուսուցումն անցնումէ Անկախ ուսուցման 
ակադեմիայի միջոցով և չեն կարող այնտեղ դասավանդել: 

Կդասավանդեն նրանք տարրական դպրոցի հեռակա 
ուսուցմամբ: 

Եթե ուսուցիչը չի կարող դասավանդել հիբրիդ մոդելով, 
ապա նրանք պետք է դասավանդեն Անկախ կրթության 
ակադեմիայում և/կամ պետք է արձակուրդ վերցնեն: 

264 
Կադրերի 
բաժին 

Կարո՞ղ են առողջական խնդիրներ ունեցող աշխատակազմի 
անդամները շարունակել աշխատել հեռակա կարգով: 

Այն կախված է նրանց առողջական վիճակից: Կադրերի 
բաժինը հարցում կուղարկի աշխատակիցներին: 

265 
Կադրերի 
բաժին 

Հատուկ ուսուցման ուսուցիչներն ինքներն են մաքրելու 
դասասենյակներն ամեն օր: 

Դեռ որոշում չի կայացվել: Այն դեռ քննարկվում է:  

266 Կադրերի 
բաժին 

Կարո՞ղ է թարմացվել աշտանքի կատարման ձևը (MOU), եթե 
շարունակենք աշխատել հեռակա կարգով: 

Դեռ ոչ, բայց մենք շարունակում են վերանայել 
աշխատանքի ձևերը:  

 
 

267 

Կադրերի 
բաժին 

Ոմանք ցանկանում են հուսալ, որ ԲԴՄՇ-ն ճկունություն 
կցուցաբերի աշխատակիցների որոշումն ընդունելուց, 

որպեսզի մենք պլանավորենք մեր կրթական մոդելը: Ինչքա՞ն 
ճկունություն եք ցուցաբերելու:  

Խնդրում ենք լրացնել աշխատակցի հարցման քարտը 
յուրաքանչյուր մոդելի համար, որպեսզի մենք լավ 
պատկերացնենք, թե ինչ հարմարություններ են 

հարկավոր ձեզ համար:  

268 
Կադրերի 
բաժին 

Ո՞վ է վճարելու աշխատակցին 10-14 օրվա կարանտինի 
ընթացքում, որը վարակվել է աշակերտից: 

Աշխատակազմը հեռակա կարգով կաշխատի կարանտինի 
ընթացքում:  

269 
Կադրերի 
բաժին 

Ինչքա՞ն է փոփոխվելու աշխատանքի ձևը հիբրիդ մոսելի 
ընթացքում: Տեղեկություն կարող ենք ստանալ: 

Մենք դեռ բանակցում ենք Բրբենքի ուսուցիչների 
ասոցիացիայի հետ:  

 
 
 

270 

Կադրերի 
բաժին 

Նոր ուղեցույց կա Վարակի կառավարման կենտրոնի կողմից, 
որն ասում է.«Սերտ կապ Կորոնավիրուսով վարակված անձի 
հետ նշանակում է առնվազն 15 րոպե կամ ավելի, 6 ոտքաչափ 
հեռավորության վրա գտնվելը»: Իսկ նորն ասում է, որ «Այն 6 

ոտքաչափ հեռավորության վրա գտնվելը 15 րոպե կամ ավելի 24 
ժամվա ընթացքում»: Հաշվի առե՞լ եք այն:  

 
 
 

Այո 

 
271 

Կադրերի 
բաժին 

Կարող եք պարզաբանել: Կարող են ուսուցիչներն ընտրել, թե 
ո՞ր եղանակով շարունակեն աշխատելը. Հիբրիդ, թե՞ հեռակա:  

Այո, նրանք պետք է ընտրեն հիբրիդ կամ հեռակա 
ուսուցման միջև: Առողջապահական խնդիրներ 
ունեցողները կաշխատեն հեռակա եղանակով: 
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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
քաղաքապետարանի հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 2 

# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 
 

272 
Կադրերի 
բաժին 

Ո՞ր խմբի հետ է (հիբրիդ կամ հեռակա) ուսուցիչն աշխատելու: 
Կախվա՞ծ է այն խմբի մեծությունից:  

Այն կախված է ուսուցչի առողջական վիճակից և 
յուրաքանչյուր մոդելն ընտրած աշակերտների թվից: 

 

273 

Կադրերի 
բաժին 

Ճիշտ է, ո՞ր ուսուցիչները պետք է ընտրեն իրենց 
դասավանդման մոդելը: Կարծում եմ, որ այն մեծ ազդեցություն 
կունենա, միգուցե վատ, ընտանիքների կատարած որոշման 

վրա:  

Ուսուցիչները կարող են պահանջել հիբրիդ կամ հեռակա 
մոդել: Եթե նրանք Կորոնավիրուսով վարակվելու ռիսկի 

տակ են, ապա նրանց կտրվի հեռակա ուսուցում 
ընտրելու առաջնահերթություն:  

 

274 

Կադրերի 
բաժին 

Եթե ուսուցիչը ցանկանա մնալ և դասավանդել հեռակա 
ուսուցմամբ, ապա նա պետք է տնից դասավանդի, թե՞ 

կկարողանան շարունակել դասավանդել դասասենյակից (եթե 
նրանք այնտեղից էին դասավանդում): 

Ուսուցիչները հարցում կստանան ուրբաթ օրը: 
Ուսուցիչներին չենք երաշխավորում հեռակա ուսուցման 

մոդելով դասավանդում: Այն հիմնված կլինի իրենց 
առողջական վիճակի և յուրաքանչյուր մոդելն ընտրած 

աշակերտների թվի վրա: 
275 Դասավանդում Քանի՞ աշակերտ է լինելու յուրաքանչյուր դասարանում: 12-18 աշակերտ 

 
 

276 

Դասավանդում Միջանկյալ դպրոցի 0 դաս ունեցող աշակերտները, ինչպե՞ս 
են հաճախելու Բ/կեսօրից հետո հերթափոխով: Կարո՞ղ են 

դպրոցում մնալ և աշխատել շաբաթվա այդ 2 օրվա 
ընթացքում, թե՞ պետք է տուն գնան ու ետ գան դպրոց:  

 

«0» դաս ունեցող աշակերտները կհաճախեն առավոտյան 
հերթափոխում: 

277 Դասավանդում Ի՞նչ է լինելու միջանկյալ և միջնակարգ դպրոցի 0 դասին:  0 դասընթացը կմնա իր տեղում:  
 

278 
Դասավանդում 

Շատ կներեք, բայց 6-րդ դասարանի 100% հեռակա ուսուցման 
մոդելը շփոթեցուցիչ է: Պետք է APEX-ով աշխատեն, թե՞ կարող 

են շարունակել ինչպես հիմա:  

6-րդ դասարանցիները կմնան իրենց բնակության 
դպրոցում: Նրանց համար ուսուցիչ կնշանակվի և 

կօգտվեն APEX կրթական ծրագրից: 

 
279 

Դասավանդում Հնարավո՞ր է միջանկյալ դպրոցի երկլեզու ծրագրի ժողով 
հրավիրել: Մենք չենք կարող պարտավորվածություն կատարել 

մինչև չիմանանք մեր ունեցած հնարավորությունները: 
Շնորհակալություն: 

Ծնողների որոշումը ստանալուց հետո, կունենանք ևս 
մեկ հանդիպում հնարավորությունները քննարկելու 

համար: 

 

280 

Դասավանդում  

Ի՞նչ է AP դասընթացը:  

AP դասընթացները միջնակարգ դպրոցի առաջադեմ 
դասեր են: Եթե աշակերտը կարողանա սովորել և 
հանձնել քննությունը, այն համալսարանի դասի 

կրեդիտ կստանա: 
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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
քաղաքապետարանի հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 2 

# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 
 

281 
Դասավանդում 

100% հեռակա ուսուցումը/APEX մոդելը ամեն օր կունենա 
դասավանդում ուղիղ եթերով, թե՞ շաբաթը մեկ անգամ: 

APEX մոդելը ուղիղ եթեր չունի: Այնուամենայնիվ, 
աշակերտներն ամեն օր կարող են Զումի միջոցով դիմել 

ուսուցչին օգնություն ստանալու համար: 
 

282 

Դասավանդում  
Եթե իմ երեխան AP դաս է վերցրել այդ կիսամյակի ընթացքում և  
Apex-ը չի հրամցնում այդ դասը, ուրեմն նա իզու՞ր է վատնել իմ 

Ժամանակը: 

APEX -ը հրամցնում է AP դասերից շատերը: Եթե APEX-ը 
չունի այդ դասը, աշակերտը կարող է դիմել և երկակի 
արձանագրության միջոցով վերցնել այդ դասը իր 
դպրոցում, իսկ մնացածը՝ Անկախ կրթության 

ակադեմիայում:  

283 
Դասավանդում Ե՞րբ ենք տեղեկանալու, թե երբ ենք դպրոց վերադառնալու, 

օրինակ՝ 2 շաբաթ 
Առնվազն երկու շաբաթ: 

284 Դասավանդում Կարո՞ղ են դասարանները լցվել 100% հեռակա ուսուցման 
ընթացքում: 

Անկախ կրթության ակադեմիայում ուսուցչի և 
աշակերտների միջև հարաբերությունը 30-ը 1-ի վրա է: 

285 
Դասավանդում Ինչու՞ մարզիկները տարբերակը չունեն և պետք է ընտրեն հիբրիդ 

մոդելը և ոչ թե Անկախ կրթության ակադեմիան (ILA): 
ԱԿԱ-ում մարզիկները չեն կարող միավոր վաստակել 

NCAA  որակավորման համար և չի թույլատրվում մրցել: 
 
 
 

286 

Դասավանդում Ի՞նչ է լինելու, եթե միջնակարգ դպրոցի 1-ին կիսամյակի ընթացքում 
վերցրել ես նվագախումբ, բայց այն չկա Անկախ կրթության 

ակադեմիայում: Ինչպիսի՞ն է գնահատման համակարգը:  Պե՞տք է որևէ 
ընտրովի դաս վերցնել և կրեդիտ ստանալ 2 դասի համար: Եթե երեխան 

խուլ ու համր է, կարող է ապագա 3 կիսամյակի ընթացքում դասը և 
վերջացնի 2 տարվա պահանջը:  

Նվագախումբ չկա ԱԿԱ-ում, բայց հնարավոր է, որ երկակի 
արձանագրության միջոցով վերցնի այդ դասը իր դպրոցում: 

Չնայած այն ունի երաժշտության դաս, որի միջոցով նա կարող 
է մեկ տարվա երաժշտության դաս ավարտել և այն 

կհանդիսանա Կալիֆոռնիայի համալսարան (UC) ընդունվելու 
պահանջ:  

 
287 

Դասավանդում Ինչպիսի՞ն է լինելու ուրբաթ օրվա հեռակա ուսուցումը: 2 
խմբերն առանձին առանձին են միանալու, թե՞ միասին:  

 
Երկու խմբերն էլ պետք է միասին միանան: 

288 Դասավանդում Երգչախումբ լինելու՞ է և ինչպե՞ս:  Երգչախումբը պետք է ենթարկվի առողջապահական 
հրահանգներին: 

 
289 

Դասավանդում  APEX-ը չունի ուղիղ եթերով դասավանդում, ճի՞շտ է: Եթե 
այդպես է, ուրեմն այն նման չէ նրան, ինչ որ հիմա ենք անում:  

 
Դուք ճիշտ եք:  

 

290 

Դասավանդում Ինչու՞ չեք ցանկանում լրիվ դրույքով բացել դպրոցները: Արդյո՞ք 
հիբրիդի դժվարությունները և վնասները կփոխհատուցեն շատ 

փոքր անկման ռիսկը: 

 
Որոշումներն ընդունված են առողջապահական 

առաջարկված հրահանգների վրա: 
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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
քաղաքապետարանի հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 2 

# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 

291 
Դասավանդում Եթե աշակերտը 0 դաս ունի, ի՞նչ կլինի այդ դասի հետ, եթե 

անձամբ վերադառնա դպրոց: 
Կախված կլինի, թե որ մոդելով են աշակերտները և 

ուսուցիչները սովորում և կաշխատենք հատկացնել 0 դաս: 
 

292 
Դասավանդում Եթե երեխան ցանկանում է շարունակել հեռակա եղանակով, 

իսկ մյուս կիսամյակը լինելու է հիբրիդ մոդելով, կարո՞ղ ենք 
պահել հեռակա ուսուցման տարբերակը, թե պետք է միայն 

Անկախ կրթական ակադեմիայով լինեն դասերը:  

Հեռակա ուսուցում տարրական դպրոցի համար, APEX՝ 6-
րդ դասարանի և Անկախ ուսուցման ակադեմիա՝  7-12-րդ 

դասարանների համար:  

 
293 

Դասավանդում Կարո՞ղ է երկլեզու ուսուցման պարտավորվածությունը 
փոխվել կախված այն բանից, թե որտեղ է այն տեղի 

ունենալու: Ես կարծում եմ, որ իմ որոշումը կախված է 
ուրիշների որոշումից և ոչ թե իմ:  

Երկակի ուսուցման որոշումները կայացվում է ծնողի 
կողմից: Հետևելով ծնողի որոշմանը, ուսուցիչ կնշանակվի: 

 
294 

Դասավանդում  
Իմ որոշումը կախված է, թե որտեղ է տեղի ունենալու երկլեզու 

ուսուցման դասընթացները:  

Երկակի ուսուցման որոշումները կայացվում է ծնողի 
կողմից: Հետևելով ծնողի որոշմանը, ուսուցիչ 

կնշանակվի: 
 

295 
Դասավանդում 

Ինչպի՞ս է լինելու հեռակա ուսուցումը: Դեռ այդ մասին չեք 
խոսել:  

Տարրական դպրոցում կաշխատեն շրջանի կողմից 
հաստատված կրթական ծրագրով, միջնակարգ 

դպրոցում՝ APEX ծրագրով:  

296 
Դասավանդում Մինալու՞ են աշակերտներն ամբողջ օրը նույն դասասենյակում, 

թե միանալու են ուրիշ աշակերտների ֆիզկուլտուրայի, 
երաժշտության դասերին կամ դահլիճում և այլն: 

Տարրական դպրոցում կմնան նույն դասասենյակում, 
միջնակարգ դպրոցում՝ ոչ: 

297 
Դասավանդում Արդյո՞ք 100% հեռակա ուսուցումը նման է լինելու ընթացիկ 

մոդելին, որն այժմ օգտագործվում է: 
Տարրական դպրոցում ՝ այո: 6-12-րդ դասարանները 

կօգտվեն APEX ծրագրից: 
 

298 

Դասավանդում Եթե պահանջեմ հեռակա ուսուցում, բայց դպրոցները բացվելուց 
հետո ցանկանամ փոխել հիբրիդ մոդելի հնարավո՞ր կլինի:  Կամ 

հնարավոԺր է անել հակառակը՝ սկսել հիբրիդով, փոխել 
հեռակայի:  

 
Բոլորը պետք է որոշում կայացնեն՝ հիբրիդ, թե հեռակա: 
Որոշումը կլինի ամբողջ ուսումնական տարվա համար: 

 
 

299 

Դասավանդում Եթե ցանկանանք մնալ հեռակա ուսուցման մոդելում, 
ժամերը, դասացուցակը կփոփոխվե՞ն, եթե նոր ուսուցիչ 

նշանակվի:  

Տարրական դպրոցի դասացուցակը կնմանվի հիբրիդ 
մոդելի դասացուցակին: Միջնակարգ դպրոցում, այն 

կփոփոխվի, որովհետև աշակերտը պետք է օրական 6 ժամ 
պարապի և 22 օրը մեկը ավարտի մեկ դասընթաց: 
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300 

Դասավանդում Եթե հավաքած տեղեկությունը ցույց տա, որ շատ ցածր թվով 
աշակերտներ են ընտրել հիբրիդ մոդելը, կարո՞ղ են այդ 
աշակերտները մնալ դպրոցում լրիվ օրով, եթե գավառի 

հրահանգները թույլատրեն:  

 
Այս պահին, լրիվ օրով անձամբ դպրոց հաճախելն անհնար 

է:  

 
301 

Դասավանդում Ինչպե՞ս են միջանկյալ դպրոցի GATE ծրագրի աշակերտները 
խմբավորվելու անձամբ հիբրիդ մոդելով հաճախելու 

ընաթացքում, քանի որ առաջ նրանք խմբավորված էին իրար 
հետ: 

 
GATE ծրագրի աշակերտները միասին կխմբավորվեն:  

 
302 

Դասավանդում Ո՞րն է Գլենդելի և Բրբենքի դպրոցների միջև տարբերությունը, 
քանի որ Գենդելն արդեն բացել է դպրոցները աշխատող 

ծնողների և երկրորդ լեզվով խոսողների համար:  

Գլենդելը հեռակա ուսուցում չի կատարում, այլ ունի 
կրթական պատիճներ մի քանի աշակերտների  համար: 

Մենք ընդլայնել ենք ASES ծրագիրը և խնամքի մեր 
կենտրոնները, եթե ծնողները ցանկանում են օգտվել 

կրթական պատիճներից:  

303 
Դասավանդում Եթե ծնողը չպատասխանի պարտավորվածության 

հարցաթերթիկին, ապա ի՞նչ է լինելու այդ երեխայի հետ: 
Հիբիրդ մոդելում  

 
 

304 

Դասավանդում Ի՞նչ է լիենլու, երբ սկսենք հիբրիդ մոդելով և ստիպված լինենք 
ետ գնալ հեռակա ուսուցում: Աշակերտը կմնա իր ընթացիկ 

ուսուցչի հետ, թե կնշանակվի ուրիշը:  

Եթե սկսենք հիբրիդ մոդելով և անցնենք հեռակա 
ուսուցման, ապա դասացուցակն ու ուսուցիչը նույնը 

կմնան:  

 
305 

Դասավանդում Եթե հեռակա ուսուցման միակ տարբերակը Անկախ ուսուցման 
ակադեմիան/APEX է, ինչ կլինի եթե ստիպված լինեք փակել 

դպրոցները վարակի աճի պատճառով:  

Վարակի աճի դեպքում, հիբրիդ մոդելի աշակերտները 
կանցնեն հեռակա ուսուցման, ինչպես հիմա է: Անկախ 
ուսուցման ակադեմիայի աշակերտները կմնան Անկախ 

ուսուցման ակադեմիայում:  

306 
Դասավանդում Եթե ծնողն ընտրի հիբրիդ մոդելը, վարակի աճի դեպքում, 

կարո՞ղ է ընտրել հեռակա ուսուցում: 
Վարակի աճի դեպքում, կանցնենք հեռակա ուսուցման:  

307 
Դասավանդում Եթե միջնակարգ դպրոցի աշակերտն ընտրի հեռակա ուսուցում, 

ապա միակ տարբերակը Անկախ ուսուցման ակադեմիան է, թե՞ 
ոչ: 

Անկախ կրթության ակադեմիան հեռակա ուսուցման 
միակ տարբերակն է:  

 
308 

Դասավանդում 
Դասասենյակը փոխելու փոխարեն, կարո՞ղ են ուսուցիչները գալ 

դասարան երեխաների մոտ, քանի որ այդդպես վարակը 
տարածելու ռիսկը ավելի ցածր կլինի: 

Անհնար է գտնել 12-16 աշակերտ լրիվ նույն 
դասացուցակով, որպեսզի մնան 1 դասասենյակում և 

միայն ուսուցիչները փոփոխվեն: 
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309 

Դասավանդում Իմանալով, որ ԲԴՄՇ-ի համայնքը կարող է համացանցային 
ուսուցում կատարել, հնարավո՞ր է, որ աշակերտներն ավելի 

շատ ժամ ունենան, քան թե ուսուցիչը դասավանդի նույն դասը 
փոքր խմբերիհամար՝ օրական 2 անգամ: Ես կարծում եմ, որ 

պետք է ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ուսուցչի հետ՝ 2 դաս 
անձամբ, 2 դաս առցանց, որը կավելացնի կրթական ծրագրի 

քանակը:  

 
Ավելի լավ կլինի, երբ ուսուցիչը ներկայացնի նոր դասը: 
Այն հնարավորություն կտա աշակերտին բարելավել 

ուսումը ուսուցչի  դասավանդման հիման վրա:  

 
310 

Դասավանդում Քանի՞ աշակերտ է լինելու յուրաքանչյուր դասարանում, երբ 
վերադառնանաք հիբրիդ մոդելի:  

Դժվար է որոշել, որովհետև այն կախված է թե քանի 
աշակերտ կընտրի յուրաքանչյուր մոդելը:  

311 
Դասավանդում Ի՞նչ է լինելու Բրբենքի մեծահասակների դպրոցին, երբ 

դպրոցները բացվեն:  
Այն կբացվի հիբրիդ կամ հեռակա ուսուցման մոդելով:  

312 
Դասավանդում Լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու՞ ենք հիբրիդ մոդելի 

վերաբերյալ: 
Ձեր դպրոցի տնօրենը կտեղեկացնի ձեզ մանրամասների 

վերաբերյալ: 
 
 

313 

Դասավանդում Ուղարկելու՞ եք ավելի շատ տարբերակներ ունեցող 
պարտավորվածության հարցաթերթիկ, քանի որ օրական 2.5 
ժամը հարմար չէ: Միգուցե՞, լրիվ շաբաթ դպրոցում, մյոս 

շաբաթը՝ տանը: Հարցաթերթիկը չէր նշում, որ դպրոց ետ գնալը 
կախված կլինի դասացուցակից:  

 
 

Ոչ  

314 
Դասավանդում Հրամցնելու՞ եք կրտսեր մանկապարտեզի դասընթացներ 

գարնանային կիսամյակի ընթացքում: 
Ոչ  

 
315 

Դասավանդում Եթե ընտրենք հեռակա ուսուցման մոդելը, ապա աշակերտները 
ըստ կրթական մակարդակի՞ են խմբավորվելու: Ինչպե՞ս եք 

վարվելու GATE ծրագրի աշակերտների հետ:  

Ոչ, որովհետև աշակերտներն ինքնուրույն են աշխատում 
APEX մոդելի ընթացքում: 

316 
Դասավանդում Ե՞րբ է ուրբաթ օրը դառնալու կրթական օր: Այն դեռ տեղի չի 

ունեցել:  
Ոչ, ուրբաթ օրը կմնա նույնը, ինչպես հիմա է:  

317 Դասավանդում Պե՞տք է, որ երեխան հանդերձափոխվի ֆիզկուլտուրայի դասի 
ընթացքում: 

Ոչ, նրանք չեն հանդերձափոխվի ֆիզկուլտուրայի դասը 
ընթացքում:  

318 
Դասավանդում Եթե Անկախ կրթության ակադեմիան 1 դասն ավարտում է 22 

օրվա ընթացքում, ապա միջնակարգ դպրոցի աշակերտը 3 դաս 
կվերցնի՞ 2-րդ կիսամյակի ընթացքում: 

Ոչ, նրանք կավարտեն կիսամյակը բոլոր 6 դասերի համար:  
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319 

Դասավանդում Հնարավո՞ր է հարցադրում անցկացնել որպես դասարան և 
որպես առանձին աշակերտ: Օրինակ՝ եթե դասարանի 24 

աշակերտից 16-ը ցանկան 100% հեռակա ուսուցում, մնան նույն 
ուսուցչի հետ, իսկ հիբրիդ մոդել ընտրած մնացած 8 աշակերտը՝ 

միանա մեկ այլ ուսուցչի հետ: Նույն ուսուցչի հետ մնալու 
կարևորությունը կազդի մեր որոշման վրա:  

Ոչ, այն կճնշի մեր ընտանիքներին և ուսուցիչներին 
ընտրել հատուկ տարբերակ: Նաև, ուսուցիչների 
առողջական վիճակը գաղտնի պետք է պահել:  

 

320 

Դասավանդում Եթե աշակերտն ընտրի 100%  հեռակա ուսուցում, ապա կարո՞ղ է 
մասնակցել սպորտային դասերին, օրինակ՝ թենիս: 

Ոչ, CIF օրենքները թույլ չեն տալիս Անկախ կրթության 
ակադեմիայի սաներին մրցել դպրոցի թիմում: Նրանք 

կարող են պարապել թիմի հետ, բայց չեն կարող 
մրցումներին մասնակցել:  

 
321 

Դասավանդում 
Եթե ուրբաթ օրը լրացնեմ հարցաթերթիկը, ապա դպրոցները 

բացվելու առաջ կարո՞ղ եմ որոշումս փոխել:  

Ոչ, ծնողները պետք է որոշեն, թե որն է ամենալավ 
հարթարկը երեխայի համար: Ձեր որոշումը պետք է մնա 

ուսումնական տարվա մնացած մասի ընթացքում: 
 

322 

Դասավանդում Կա՞ 3-րդ տարբերակ, որ իմ երեխան մնա մանկապարտեզի 
նույն ուսուցչի հետ, անկախ այն փաստից, թե նա ընտրել է 

հիբրիդ, թե 100% հեռակա ուսուցում: Երկու տարբերակում էլ, ես 
ցանկանում եմ մնալ նույն ուսուցչի հետ:  

 
Ոչ, ունենք միայն 2 տարբերակ և ոչ մեկը չի 
երաշխավորում նույն ուսուցչի հետ մնալը: 

323 
Դասավանդում Եթե ցանկանում եմ մնալ նույն երկլեզու դասավանդման 

ուսուցչի հետ, ապա պետք է ընտրե՞մ հիբրիդ մոդել: 
Ոչ, մենք կվերանայենք արդյունքները և առանձին 
հանդիպում կնշանակենք երկլեզու ծրագրի համար: 

324 
Դասավանդում Երաշխավորու՞մ եք, որ եթե հիբրիդ մոդել ընտրեմ, երեխաս 

կմնա նույն ուսուցչի հետ: 
Ոչ, կաշխատենք երեխաներին պահել իրենց ուսուցչի հետ, 

բայց չենք կարող երաշխավորել: 

325 
Դասավանդում Եթե ընտրեմ քիբրիդ մոդելը, կարո՞ղ եմ հետո փոխել հեռակայի 

և հակառակը: 
Ոչ, ձեր որոշումը պետք է մնա ուսումնական տարվա 

մնացած մասի ընթացքում: 

326 
Դասավանդում Հեռակա ուսուցմամբ շարունակողները, կունենա՞ն նոր ուսուցչիչ, 

թե՞ ոչ: 
Հավանական չէ, քանի որ որոշ ուսուցիչներ կարող են 
ընտրել հիբրիդ մոդել: Ուսուցիչը կարող է դասավանդել 

կամ հիբրիդ մոդելով, կամ հեռակա: 

327 
Դասավանդում 

Ե՞րբ ենք իմանալու, թե ո՞ր խմբում է տեղավորվել երեխան Ա, թե՞ 
Բ:  

Ոչ, քանի դեռ դասացուցակը և ետ վերադառնալու որոշումը 
չի հաստատվել: 

328 
Դասավանդում Եթե ընտրեմ հեռակա ուսուցում, ո՞վ է լինելու ուսուցիչը՝ 

ընթացիկ ուսուցիչը, թե՞ նորը: 
Անկախ ընտրության, կարող է պատահել, որ նոր ուսուցիչ 

նշանակվի: 
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329 

Դասավանդում Եթե մենք ընտրենք հեռակա ուսուցում տարրական GATE 
աշակերտների համար, ապա նրանք պետք է նոր ուսուցիչ 
ունենան՝ խանգարելով ուսման ընթացքը, թե՞ նոր ուսուցիչը 
կդասավանդի հիբրիդ մոդելի երեխաներին, քանի որ նրանք 

արդեն փոխում են իրենց մոդելը:  

Անկախ ձեր ընտրությունից, երեխան կարող է ունենալ նոր 
ուսուցիչ: 

 
330 

Դասավանդում Ի՞նչ կլինի եթե մեր որոշումը կախված լինի տարրական դպրոցի 
ուսուցչի որոշումից՝ դասավանդի հիբրիդ, թե՞ հեռակա մոդելով: 

Ինչպե՞ս ենք իմանալու այդ մասին:  

Անկախ ձեր ընտրությունից, երեխան կարող է ունենալ նոր 
ուսուցիչ: Ուսուցիչների առողջական վիճակը գաղտնի 

պետք է պահել: 
 
 

331 

Դասավանդում Իմ հարցը նման է Լինդզիի հարցին: Կարո՞ղ է շրջանը/ուսուցիչը 
առաջարկել, թե որ աշակերտն առաջնահերթություն ստանա, 
քանի որ հեռակա ուսուցումը դժվար է այդ երեխայի համար: 
Կա՞ն երեխաներ, որոնց դուր է գալիս հեռակա ուսուցումը: 

Մտածու՞մ եք այդ մասին:  

Դպրոց վերադառնալը կախված է առողջապահական 
պայմաններից, և ոչ թե առանձին աշակերտներից: 

 

332 

Դասավանդում Մտածու՞մ եք հերթափոխ ստեղծել միջնակարգ դպրոցի համար 
որպեսզի նվազեցնեք շփումը: Առանց դրա վարակված 

աշակերտը կարող է 2 օրում 100 հոգի վարակել:  

Փոքր խմբերի հերթափոխները չեն կարող աշխատել 
միջնակարգ դպրոցում, որովհետև աշակերտներըն ունեն 

տարբեր դասացուցակներ: 

333 Դասավանդում Ի՞նչ է նշանակում «խոցելի» աշակերտներ:  Հատուկ ուսուցում, անգլերեն սովորողներ, անօթևան և 
ուրիշի տանը ապրող երեխաները 

334 
Դասավանդում Ինչպե՞ս եք վարվելու անօթևան աշակերտների առողջական 

վիճակի հետ: Ի՞նչ է լինելու, եթե չկարողանան օգտվել բժշկական 
ծառայություններից: 

Ուսնողական ծառայությունների բաժինը կապ 
կհաստատի այդ ընտանիքների հետ: 

 

335 

Դասավանդում 
Ո՞ր աշակերտներն են մնալու իրենց ուսուցչի հետ:  
Հիբրիդ մոդել ընտրողները, թե՞ հեռակա ուսուցման:  

Անկախ կրթական հարթակի, աշակերտները կունենան 
նոր ուսուցիչ: Կախված է աշակերտների կատարած 
ընտրության թվից: Կախված է նաև, թե որ մոդելով է 

դասավանդելու ուսուցիչը:  

336 
Դասավանդում 

Ինչպե՞ս են հեռակա ուսուցման աշակերտները մասնակցելու 
երգչախմբի դասերին:  

Երգչախմբի աշակերտները կարող են երկակի 
արձանագրության շնորհիվ վերցնել այդ դասը իրենց  

դպրոցում: 
 

337 
Դասավանդում 

Ինչպե՞ս են միջնակարգ դպրոցի աշակերտները մասնակցելու 
ֆիզկուլտուրայի դասին: Հանդերձափոխվելու՞ են և վազեն 

դիմակով: 

Նրանք չեն հանդերձափոխվի, բայց կարող են հանել 
դիմակը, եթե հեռու են կանգնած մյուս աշակերտներից:  
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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
քաղաքապետարանի հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 2 

# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 
 

338 
Դասավանդում Եթե մնանք 100% հեռակա ուսուցման մոդելով ամբողջ 

ուսումնական տարվա ընթացքում առողջապահական 
պայմանների պատճառով և ոչ թե մեր ցանկությամբ, կմնա՞ 

աշակերտի ուսուցիչն անփոփոխ:  

 
Կրթական գրասենյակն այդ որոշումը դեռ չի կայացրել:  

 
 
 

339 

Դասավանդում Մենք կարող ենք ընտրել մի մոդել, թե՞ դպրոցական 
շրջանը/դպրոցը կընտրի այն հիմնվելով ամենաշատ ձայն 

հավաքած մոդելի վրա:  
Եթե ընտրություն ունենք, ապա ինչպիսի՞ն է լինելու 

դասացուցակը: Ուսուցիչը միաժամանակ դասավանդելու է 
հիբրիդ և հեռակա ուսուցման մոդելով:  

Հիմնականը հիբրիդ մոդելն է: Կտեղավորենք 
ուսուցիչներին հեռակա ուսուցման համար հիմնվելով 

նրանց ընտրության և հեռակա մոդելն ընտրած 
աշակերտների թվի հիման վրա: Շրջանը պարտավոր է 

ունենալ հեռակա ուսուցման մոդել:  

 
340 

Դասավանդում Ինչու՞ չբացել փոքր դպրոցները, հատկապես նրանք, որոնք 
փոքրերի համար են: Հեռակա ուսուցումը իդեալական չէ 

փոքրերի համար:  

Շրջանն աշխատում է դպրոցները բացել բոլոր 
աշակերտների համար հավասար ձևով: 

 
341 

Դասավանդում Կարո՞ղ ենք սկզբում բացել դպրոցը բարձր դասարանցիների  
համար, իսկ հետո մանկապարտեզի, 1-ին կամ 2-րդ 

դասարանների համար: Այդ կերպ կարող ենք տեսնել, թե 
ինչպես է այն աշխատում:  

Շրջանն աշխատում է դպրոցները բացել բոլոր 
աշակերտների համար հավասար ձևով: 

 

342 

Դասավանդում  
Սա կրեդիտի մասին չէ: Ինչպե՞ս կարելի է ավարտել մեկ դասը, 
որը մշակվել է 2 տարբեր կազմակերպությունների կողմից: 

2-րդ կիսամյակի յուրաքանչյուր դաս կլինի APEX-ի 
միջոցով: 22 օրում կավարտեն մեկ դաս, վերցնելով 
միաժամանակ 1 դաս: Ժամանակը կհերիքի բոլոր 6 

դասերն ավարտելու համար: 
 

343 

Դասավանդում 
Ինչպե՞ս են միջանկյալ դպրոցի աշակերտները շարունակելու 6 

կիսատ թողած դասերը և անցնելու Անկախ կրթության 
ակադեմիային և վերջացնելու միաժամանակ վերցնելով 1 դաս:  

2-րդ կիսամյակի յուրաքանչյուր դաս կլինի APEX-ի 
միջոցով: 22 օրում կավարտեն մեկ դաս, վերցնելով 
միաժամանակ 1 դաս: Ժամանակը կհերիքի բոլոր 6 

դասերն ավարտելու համար:  

344 
Դասավանդում Ինչպե՞ս եք գնահատում ուսուցիչների աշխատանքի որակը 

հեռակա ուսուցման ընթացքում:  
Ավանդական գնահատման գործընթացն ուժի մեջ է:  

 

345 

Դասավանդում Հնարավո՞ր է, որ շաբաթը 2 լրիվ օրով գալ դպրոց: Օրինակ՝ Մ-2-
րդ դասարանները՝ երկուշաբթի/չորեքշաբթի, 3-5-րդ 

դասարանները՝ երեքշաբթի/հինգշաբթի և բոլորն իրար հետ 
ուրբաթ օրը՝ հեռակա ուսուցմամբ: 

Դպրոցները բացելու կոմիտեն տարբեր տարբերակներ է 
քննարկել և կես օրով (առավոտյան/կեսօրից հետո) մոդելը 
նվազեցնում է վարակման ռիսկը և ճաշի ժամին երեխաների 

շփումն ու խճողումները, նաև հնարավորություն է տալիս նրանց 
շաբաթը 4 օր աշխատել ուսուցչի հետ: 



17  

 
ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
քաղաքապետարանի հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 2 

# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 
 

346 
Դասավանդում Քանի որ Անկախ կրթության ակադեմիան ուսուցանում է 

միաժամանակ 1 դաս, ինչու՞ անձամբ դպրոց հաճախելիս չենք 
կարող նույնն անել (աշակերտների շփումը նվազեցնելու 

համար:) 

Դպրոցները բացելու կոմիտեն գտնում է, որ ավելի կարևոր 
է, որ աշակերտները շփվեն բոլոր ուսուցիչների հետ:  

 
347 

Դասավանդում Առանց ուսուցչի ներկայության, գրագողությամբ զբաղվելը 
հետշ է APEX մոդելի ընթացքում: Ինչպե՞ս եք լուծելու այս 

հարցը և ինչպե՞ս համոզվել, որ աշակերտները սովորում են:  

Կրթական ազնվության նույն օրենքները վերաբերվում են 
APEX ծրագրին: Ծնողները պետք է աշխատեն ուսուցչի 

հետ գրագողությունը կանխելու համար:  
348 Դասավանդում Ինչպե՞ս են դասավանդվելու կարանտինի մեջ գտնվող 

երեխաները:  
Ուսուցիչն աշխատանք կտրամադրի աշակերտին:  

349 
Դասավանդում Եթե աշակերտը տուն է ուղարկվել մեկուսացման համար, կարող է 

հեռակա կարգով դպրոց հաճախել: 
Ուսուցիչը նյութեր կհատկացնի աշակերտի համար, որոնք 

կարող են լինել առցանց կամ ոչ: 

 
 
 

350 

Դասավանդում Պարտավորվածության հարցաթերթիկը այս շաբաթ ենք 
ստանալու՞ գարնանային կիսամյակի համար: Եթե ընտանիքն 
ընտրի 100% հեռակա ուսուցում, բայց ցանկանա փոխել իր 

որոշումը կիսամյակի սկզբին և ստանա հիբրիդ մոդելի ուսուցում 
և հակառակը: Կարո՞ղ է դպրոցը կատարել այդ խնդրանքը: 

Շնորհակալություն  

Հրաժարականը գարնանային կիսամյակի համար է: 
Մենք չենք կարող փոփոխություն թույլ տալ, որովհետև 
շատ դժվար է դասացուցակ կազմելը:  

351 
Դասավանդում Չգիտեմ, եթե պատասխանել եք այս հարցին, բայց չեք կարծու՞մ, 

բացելով դպրոցները հիվանդների քանակը կաճի: Ի՞նչ եք անելու 
այդ դեպքում: 

Այդ դեպքում ետ կգնանք հեռակա ուսուցման:  

 
 

352 

Դասավանդում Ես տեսնում եմ հիմնական դասերը: Ի՞նչ է լինելու լեզվի, 
արվեստի, լուսանկարչության, ճարտարագիտության 

ակադեմիայի և մյուս դասերի հետ 100% հեռակա ուսուցման 
ընթացքում: 

APEX-ն ունի մի քանի ընտրովի դասեր, բայց ոչ բոլորը, 
որոնք առկա են միջնակարգ դպրոցում: Հիշեցեք, երկակի 

արձանագրության միջոցով աշակերտը կարող է 2 
տնտրովի դաս վերցնել նաև իր շրջանի դպրոցում:  

 

353 

Դասավանդում Միջանկյալ և միջնակարգ դպրոցի դասացուցակն ունի 3 դաս և 
դասերի միջև 5 րոպե դադար: Որտե՞ղ է այն 10-15 րոպեանոց 

սննդի դադարը, որի մասին դուք նշեցիք:  

Ճաշի ժամ չլինելու դեպքում հավաքներ և խճողումներ 
չեն լինի: Այնուամենայնիվ, աշակերտը կարող է փոքրիկ 

խորտիկ բերել իր հետ: 

354 
Դասավանդում 1-Կարո՞ղ ենք ընտրել հիբրիդ մոդելի հերթափոխը, թե՞ 

հիմնվելու եք անվատառերի վրա: 2- Ի՞նչ եք անելու, եթե 
ընտանիքն ունի մի քանի երեխա: 

Կախատենք ընտանիքի անդամներին տեղավորել նույն 
հերթափոխում: 
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355 

Դասավանդում Լոս Անջելեսի գավառի դպրոցները հրաժարականի են դիմում 
ԱՄ-2-րդ դասարանները բացելու համար: ԲԴՄՇ-ն այն 

ցանկանու՞մ է անել: Եթե ոչ, ապա ինչու՞: Հեռակա ուսուցումը 
դժվար է փոքր երեխաների համար: Ինչպե՞ս է ԲԴՄՇ-ն 

առաջնահերթություն տալիս փոքր երեխաներին անձամբ դպրոց 
վերադարձնելու համար:  

Շաբաթական միայն 30 դպրոց է հրաժարական ստանում: 
Հավանական չէ, որ մենք այն կստանանք մեր բոլոր 
դպրոցների համար մինչև կիսամյակի վերջը: Մենք 

կվերանայենք այն, եթե Լոս Անջելեսի գավառը չհասնի 
դպրոցների բացելու համար անհրաժեշտ կարմիր 

մակարդակին:  
 
 

356 

Դասավանդում Հիմնվելով տարրական դպրոցի դասացուցակի վրա, ի՞նչ են 
անելու երեխաները հերթափոխներից առաջ կամ հետո:  Պե՞տք 

է, որ օրվա դասն ավարտեն հեռակա կարգով, թե՞ անձամբ 
դպրոց հաճախելը բավական է:  

 
Նրանք կավարտեն ուսումն հեռակա ուսուցմամբ:  

 
357 

Դասավանդում Ի՞նչ է լինելու Apex -ի ընթացքում, եթե հիմա երեխան վերցնում է 
մաթեմատիկա 6(3) դասը: Նրանք վերցնելու են սովորոական 

մաթեմատիկայի դաս, թե՞ առաջադեմ դաս:  

Նրանք կշարունակեն ավարտել դասընթացը, բայց այն 
ուրիշ անուն կունենա: Օրինակ՝ փոխարենը, այն կարող է 

կոչվել մաթեմատիկա 7:  

358 
Դասավանդում Եթե երեխան, հիվանդության պատճառով, մնա տանը, ապա 

պե՞տք է լրացնի բաց թողած դասը, թե՞ հեռակա ուսուցում 
կատարի:  

Նրանք պետք է լրացնեն բաց թողած առաջադրանքները:  

 
 
 
 

359 

Դասավանդում Ինչպե՞ս է երեխան սովորելու 10/14 օրվա կարանտինի 
ընթացքում: Պե՞տք է անցնի հեռակա ուսուցման, թե՞ լրացնի բաց 

թողած առաջադրանքները:  
 

Ինչպե՞ս կարող ենք քաջալերել աշակերտներին/ծնողներին 
հիվանդ ժամանակ մնալ տանը և չմտածել կատարյալ 
հաճախման համար ստացվող պարգևների մասին:  

Նրանք առաջադրանք կստանան իրենց ուսուցչից: Եթե 
ամբողջ դասարանն է, ապա այն կանցնի հեռակա 

ուսուցման: Աշակերտները պետք է ամեն օր ստուգեն 
ախտանշանները և չեն կարող դպրոց հաճախել, եթե 

ախտանշաններ ունեն:  

360 
Դասավանդում 

Ի՞նչ է լինելու 100% հեռակա ուսուցում ընտրած 6-րդ 
դասարանցիների հետ:  

Նրանք կմնան իրենց բնակության դպրոցում և կօգտվեն 
APEX կրթական ծրագրից: 

 
361 

Դասավանդում Ես ցանկանում եմ, որ իմ երեխան մնա իր ուսուցչի հետ: Կարո՞ղ 
եմ նախապես իմանալ ուսուցչի դասավանդման պլանները:  

Դժբախտաբար ոչ: Մենք չգիտենք, թե որ ուսուցիչն է 
նշանակվելու ում համար, քանի դեռ չունենք բոլոր 

տվյալները:  

362 
Դասավանդում Կարո՞ղ ենք փոխել մեր որոշումը, եթե նոր տեղեկություն 

ստանանք:  
Դժբախտաբար, մենք չենք կարող որևէ փոփոխություն 

թույլ տալ:  



19  
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363 
Դասավանդում Կարո՞ղ ենք սկսել բարձր դասարաններով, իսկ հետո անցնել 

ցածր դասարաններին: 
Մենք մտածում են, թե ինչպես ետ վերադարձնել բոլոր 

աշակերտներին, երբ ապահով կլինի: 
 

364 
Դասավանդում Դպրոցները բացելուց, կարո՞ղ է ուսուցիչ դասը վարել իր 

դասարանից  համակարգչի միջոցով և հիբրիդ և հեռակա 
ուսուցմամբ:  

Մենք մտածել ենք այդ մոդելի մասին, բայց շատ 
դժվարություններ են կապված դրա հետ: 

365 
Դասավանդում Քանի՞ աշակերտ է պետք հիբրիդ մոդելն իրականացնելու 

համար:  
Մենք պետք է տվյալներ հավաքենք և վերանայենք 
դասացուցակները, ճիշտ տոկոսն իմանալու համար 

 
 
 

366 

Դասավանդում Ինչպե՞ս է Apex-ը օգնում աշակերտներին շարունակել ուսումը, 
եթե չեն ցանկանում ետ վերադառնալ դպրոց: Ամենալավ ձևը 

կլինի թույլ տալ նրանց մնալ իրենց դասընկերների հետ 
հեռակա ուսուցման դասարանում և ուսուցիչը դասավանդի 

Զումի միջոցով միաժամանակ ամբողջ դասարանին:  

 
Մենք հետազոտել ենք Զումի մոդելը հիբրիդ մոդելի 

համար: Շատ դժվարություններ են կապված այդ մոդելի 
հետ: 

367 Դասավանդում Նույնիսկ Լոս Անջելեսի ԴՄՇ-ն այն չի քննարկում: Ինչու՞ 
այստեղ:  

Մենք ցանկանում ենք պատրաստ լինել, երբ հնարավոր 
կլինի ապահով կերպ բացել դպրոցները:  

368 Դասավանդում Ինչպե՞ս եք որոշելու, թե ով որ հերթափոխում է լինելու հիբրիդ 
մոդելի ընթացքում:  

Մենք կաշխատենք հավասարակշռել դասարանների 
չափերը:  

369 
Դասավանդում Կտեղավորվե՞ն ընտանիքի երեխաները նույն հերթափոխում: Դա 

իմ հույսն է: 
Կփորձենք ընտանիքի երեխաներին դնել նույն 

հերթափոխում: 

370 
Դասավանդում Ի՞նչ կլինի, եթե իմ երեխան ուզում է սպորտով զբաղվել, բայց 

տառապում է իմունային անբավարարվածությամբ: 
Մեզ հարկավոր է նրա բժշկի առաջարկությունը: 

 
371 

Դասավանդում Հիբրիդ մոդելը նույն է լինելու ինչ որ առաջարկել էիք մայիս և հունիս 
ամիսներին՝ առավոտյան և կեսօրից հետո հերթափոխով, 

երկուշաբթիից մինչև հինգշաբթի:  

Այո 

372 
Դասավանդում Ինչու՞ է մի ամբողջ օր միայն հեռակա ուսուցմամբ: Սա դժվար է 

աշխատող ծնողների համար:  
Այո 

373 
Դասավանդում Եթե հիվանդ երեխան իրեն լավ է զգում մեկուսացման մեջ, 

կարո՞ղ է հեռակա ուսուցում վերցնել: 
Այո 

374 
Դասավանդում Սա նշանակում է, որ մարզիկները պե՞տք է ընտրեն հիբրիդ 

մոդելը և ոչ թե հեռական:  
Այո, եթե ցանկանում են մասնակցել սպորտային 

մրցումների: CIF-ը թույլ չի մրցել, եթե Անկախ կրթական 
ակադեմիայում են արձանգրված: 

375 Դասավանդում ILA/Apex-ը հեռակա ուսուցման միակ մոդելն է:  Այո, դա միայն տարբերակն է:  
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376 
Դասավանդում Եթե առողջապահական պայմանների պատճառով 

չկարողանանք ետ վերադառնալ դպրոց- ապա ամեն ինչ նույնը 
կմնա, ինչպես հիմա: հեռակա ուսուցման մոդել և ոչ թե Անկախ 

ուսուցման ակադեմիա (ILA):  

 
Այո, այն կմնա այնպես, ինչպես որ հիմա է:  

 
377 

Դասավանդում Պարզաբանելու համար. միջնակարգ դպրոցի 100% հեռակա 
ուսուցում ընտրողների ՄԻԱԿ տարբերակը Անկախ կրթության 

ակադեմիան (ILA) է և երկակի արձանագրություն, մինչև 2 
ընտրովի դաս իր դպրոցում անձամբ վերցնելու համար):  

 
Այո, դա ճիշտ է: 

378 
Դասավանդում Եթե ընտրենք Անկախ կրթության ակադեմիան (ILA) հեռակա 

ուսուցման համար, ապա պե՞տք դուրս գալ բնակության շրջանի 
դպրոցից: 

Այո, նրանք կարձանագրվեն Անկախ կրթության 
ակադեմիայում (ILA):  

379 
Դասավանդում Հիբրիդ մոդելի ընթացքում, նույն ընտանիքի անդամները կլինեն 

նույն հերթափոխում (որինակ կեսօրից հետո): 
Այո, այդ հարցը տրված է ծնողի պարտավորվածության 

հարցաթերթիկում: 
 

380 
Դասավանդում Պարտավորվածության մեր որոշումը վերջնակա՞ն է, թե կարող 

եք փոփոխել շաբաթներ/ամիսներ հետո:  
Դուք պետք է որոշում կայացնեք և այն վերջնական է 

լինելու ուսումնական տարվա մնացած մասի ընթացքում:  

381 
Դասավանդում APEX-ը կրթական շատ ձանձրալի մեթոդ է:  Հնարավոր է 

իրական դասեր ստանալ մինչև այս տարբերակի ընտրություն 
կատարելը:  

Կարող եք տեղեկություն փնտրել համացանցում APEX 
ծրագրի վերաբերյալ: Կայքում տրված են դասերի 

օրինակներ:  
 
 
 

382 

Դասավանդում 
Ինչու՞ օգտվել Անկախ կրթության ակադեմիայից (ILA), երբ 

կարելի է մնալ նույն ֆորմատի վրա: Նոր ուսումնական ծրագիր, 
անծանոթ ուսուցիչներ: Փորձու՞մ եք հուսահատեցնել մեզ, որ 

չընտրենք հեռակա ուսուցում:  

Մենք պետք է մշակենք յուրաքանչյուր դպրոցի գլխավոր 
դասացուցակ, իսկ հետո առանձին դասացուցակ հիբրիդ 
մոդելի և առանձին դասացուցակ հեռակա մոդելի համար: 
Այն շատ դժվար է կատարել մինչև դեկտեմբեր ամիսը: 
Մենք չենք կարող կատարել բոլորի ցանկությունները:  

383 Դասավանդում  6-րդ դասարնի Apex ծրագիրն ունի՞ իսպաներեն լեզվի երկլեզու 
ուսուցման դասեր:  

Ոչ  

 
384 

Դասավանդում  
Կարո՞ղ եք տալ Անկախ կրթության ակադեմիայի AP դասերի 

ցուցակը:  

APEX-ի կայքում տեղադրված է դասընթացների ցուցակը: 
Մեր աշակերտների ընտրած AP դասերի մեծ մասը 

հրամցվում է այդ ծրագրի միջոցով:  
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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
քաղաքապետարանի հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 2 

# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 
 
 

385 

 
 
Դասավանդում 

Միջնակարգ դպրոցում, հնարավո՞ր է աշակերտների 
փոխարեն ուսուցիչները փոխեն դասարանը, շփումը 

նվազեցնելու համար: Գիտեմ, որ դժվար է դասացուցակն 
այդպես դասավորել, բայց հնարավո՞ր է: Հնարավո՞ր է 
խմբավորել աշակերտների ըստ դասերի. 1-2-3 և 4-5-6: 

Անհնար է գտնել 12-16 աշակերտ լրիվ նույն 
դասացուցակով, որպեսզի մնան 1 դասասենյակում և 

միայն ուսուցիչները փոփոխվեն: 

386 
Գործող բաժին  Ի՞նչ կասեք 2-րդ դասարանից ցածր աշակերտների մասին: 

Նրանք պետք է իրե՞նք մաքրեն նստարանները: 
Հավաքարարները կմաքրեն նստարանները դասերի միջև: 

387 
Գործող բաժին  Պե՞տք է 12-րդ դասարանցիները ավտոկայանատեղի 

դիմումնագիր լրացնեն մինչև հունվար ամիսը, եթե ետ 
վերադանան դպրոց: 

Դեռ ոչ: Եթե վերադառնանք, տնօրենները կտեղեկացնեն  
12-րդ դասարանցիներին դրա մասին: 

388 Գործող բաժին  Որտե՞ղ են սնվելու երեխաները: Դրսու՞մ:  Եթե հնարավոր է դրսում կամ իրարից հեռու մնալով: 
389 Գործող բաժին  Հնարավո՞ր է նորից EBT ստանալ:  Դա վերաբերվում է Կալիֆոռնիայի նահանգին և դաշնային 

կառավարությանը: 

390 
Գործող բաժին  Ինչպե՞ս կարող է երեխան իմանալ, թե քանի հոգի կա 

զուգարանում: 
Կլինեն միջանցքների վերահսկիչներ: 

 
391 

Գործող բաժին  Մաքրության պատճառով, կարո՞ղ է փակեք մի քանի դաս: 
օրինակ՝ երաժշտություն, ֆիզկուլտուրա 

 
Ոչ  

392 
Գործող բաժին  Ինչպե՞ս են երեխաները հեռավորություն պահպանելու մի 

դասրանից մյուսն անցնելիս: 
Կլինեն միջանցքների վերահսկիչներ: 

393 
Գործող բաժին  Պե՞տք է ծնողը սպասի երեխայի հետ, մինչև չափեն 

ջերմությունն ու լրացնեն հարցաթերթիկը: 
Չսպասելու համար, դուք ինքներդ, տանը կարող եք չափել 

նրանց ջերմությունը և ստուգել ախտանշանները: 

394 
Գործող բաժին  Ինչպե՞ս եք իմանալու, ինչքան ժամանակ է երեխան 

անցկացնում զուգարանում և երբ է վերադառնում դասարան: 
Վերհսկիչները կհսկեն զուգարանները: 

 
395 

Social 
Emotional 

Երեխաների հոգեկան առողջության համար կլինե՞ն 
միջոցառումները նրանց ապահով կերպ միասնության 

բերելու համար: 

Մենք աշխատում ենք առողջապահական հրահանգներ 
մշակել պարապմունքների համար:  

396 
Սոցիալ 

հուզական Ի՞նչ կասեք սպորտի մասին: Կսկսվե՞ն պարապմունքները:  
Մենք աշխատում ենք առողջապահական հրահանգներ 

մշակել պարապմունքների համար: 

397 
Սոցիալ 

հուզական 
Ի՞նչ որ մի բան անելու եք վերադարձը հեշտացնելու համար:  Այո 
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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
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# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 

398 
Սոցիալ 

հուզական Կբացվե՞ն արտադասարանական խմբակները հիբրիդ մոդելի 
ընթացքում: 

Այն կախված է առողջապահական հրահանգներից:  

399 
Սոցիալ 

հուզական 
Կարո՞ղ են միջանկյալ դպրոցի աշակերտները մասնակցել 
դպրոցի միջոցառումներին, եթե ընտրեն 100% հեռակա 

ուսուցում: 

Այն կախված է առողջապահական հրահանգներից: 

 

400 

Սոցիալ 
հուզական 

Սպորտ. Աշնանային խաղերը տեղափոխվել են դեկտեմբեր: Դուք 
ասացիք, որ չեք կարող սկսել հիբրիդ մոդելը մինչև հունվար: Եթե (երբ) 

Լոս Անջելեսի գավառը հասնի կարմիր մակարդակի, թույլ կտա՞ք 
սպրոտով զբաղվել, եթե դպրոցները չեք բացել հիբրիդ մոդելով:  

Մենք պատրաստվում ենք ետ բերել պարապմունքները, 
որպեսզի աշակերտները պատրաստ լինեն մրցել գարնանը: Մեր 
ներկայացումն ընդգրկում է հրահանգներ, հրաժարականներ և 

վերապատրաստում մարզիչների համար:  
 
 
 

401 

Սոցիալ 
հուզական 

 
Միջնակարգ դպրոցի աշակերտների համար – ինչպե՞ս եք 

վարվելու սպորտային միջոցառումների հետ հիբրիդ մոդելի 
ընթացքում: 

Մենք աշխատում ենք հրահանգներ մշակել առողջապահական 
գրասենյակի առաջարկների հիման վրա: Վերապատրաստում 

ենք նաև մարզիչներին: Սրա ավարտից հետո կսկսենք 
դանդաղորեն աշակերտների պարապմունքները, որպեսզի 

կարողանան մրցել գարնանը: Կհետևենք նույն հրահանգներին, 
եթե գարնանը աշակերտները կարողանան մրցել:  

 
402 

Հատուկ 
ուսուցում 

Ես կարծում եմ, որ Հատուկ ուսուման ծնողները պետք է 
տեղեկացվեն ՄԻՆՉԵՎ ուրբաթ օրվա հարցաթերթիկին 

պատասխանելը: Եթե նրանց հիբրիդ մոդելը տարբեր է, մենք 
պետք է ՆԱԽԱՊԵՍ իմանանք դա:  

Խնդրում ենք հյուրընկալել. https://burbankusd. 
granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 

403 Հատուկ 
ուսուցում Ճիշտ է, որ Հատուկ ուսուցման աշակերտները դպրոց են 

վերադառնալու նոյեմբերին: 

Խնդրում ենք հյուրընկալել.  https://burbankusd. 
granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 

404 Հատուկ 
ուսուցում 

Ո՞ն է հաշմանդամ աշակերտների «ծրագիրը»: Խնդրում ենք հյուրընկալել. https://burbankusd. 
granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 

405 Հատուկ 
ուսուցում 

Նմա՞ն է տարրական դպրոցի մոդելը հատուկ ուսուցման 
մոդելին:  

Խնդրում ենք հյուրընկալել. https://burbankusd. 
granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 

406 Հատուկ 
ուսուցում 

Հատուկ ուսուցումը կունենա՞ առավոտյան/կեսօրից հետո 
հերթափոխ, քանի որ նրանց դասարաններն արդեն փոքր են: 

Խնդրում ենք հյուրընկալել.  https://burbankusd. 
granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 

 

407 

Հատուկ 
ուսուցում 

Շատ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի՞ն է լինելու LEAP ծրագրի 
հիբրիդ մոդելը: Քանի որ դասարանը փոքր է, նորից 

բաժանվելու՞ են խմբերի: Կբավականացնի՞ աշխատակազմը 2 
հերթափոխի համար:  

Խնդրում ենք հյուրընկալել.  https://burbankusd. 
granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 
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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի 
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# Կատեգորիա Հարց  1-ին պատասխան(ներ) 

408 Հատուկ 
ուսուցում 

Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաները, ովքեր ընդհանրապես 
ունեն օգնականներ, կունենա՞ն իրենց օգնականներն իրենց 

հետ նույն դասարանում: 

Այո  

409 Հատուկ 
ուսուցում  APEX-ը կազդի՞ EIP ունեցող աշակերտների վրա:  IEP թիմը կհանդիպի և կվերանայի անհրաժեշտ 

հարմարությունները: 

410 Հատուկ 
ուսուցում 

Հիբրիդ մոդելը նույնը կլինի՞ հատուկ ծրագրերի 
ծառայություններ ստացող երեխաների համար (օրինակ՝ LEAP, 
Stepping Stones և ալն): Կունենան առավոտյան և կեսօրից հետո 

հերթափոխներ: 

Խնդրում ենք հյուրընկալել.  
https://burbankusd.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4

&clip_id=7946 

 
411 

Հատուկ 
ուսուցում Տարբեր կլինի՞ Հատուկ ուսուցման դասացուցակը ընդհանուր 

կրթության դասացուցակից: 

Խնդրում ենք հյուրընկալել.  
https://burbankusd.granicus.com/MediaPlayer.php? 

view_id=4&clip_id=7946 
 


