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ԲԴՄՇ-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ հարց ու պատասխանի քաղաքապետարանի 
հանդիպում - 10/21/20 - Մաս 3 

# Կատեգորիա Հարց 1-ին պատասխան 
412 Սպորտ  1) Ե՞րբ են սպորտային թիմերը սկսելու պարապմունքները: Մյուս 

դպրոցներն արդեն անում են: 2) Որպես 12-րդ դասարնի աշակերտի 
ծնող, ես զարմացած էի, թե ինչքան կարճ ժամանակում 
ուշադրության արժանացան անցյալ տարվա շրջանավարտները, 
բայց այս տարի նրանք ՈՉ մի միջոցառում կարծես չեն ունենալու: 
Խնդրում եմ, չանտեսել և առաջնահերթություն տալ նրանց, քանի որ 
նրանց համար այլևս չկա «մյուս տարի»: Շնորհակալություն 

Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ: Մարզիչները 
վերապատրաստվում են և պետք է առողջապահական և 
անվտանգության խիստ հրահանգներ ստանա, որոնցից են 
ջերմության չափելը, ախտանշանների ստուցումը և 
հեռավորության պահպանումը: Դպրոցները կաշխատեն ASB և 
մյուս ակումբների հետ նրանց համար միջոցառումներ մշակելու 
համար:  

413 Առողջություն Հարկավո՞ր է ապաքինված աշակերտը բացասական քննական 
արդյունք ներկայացնի դպրոց վերադառնալուց առաջ: Ինչպե՞ս եք 
ապահովելու սոցիալական հեռավորությունը: Դասարաններն արդեն 
ծանրաբեռնված են և ինչպե՞ս եք ապահովելու հեռավորություն 
պահելը: 

Բացասական քննական արդյուն է հարկավոր, եթե դրական 
արդյունք է ունեցել: Հիբրիդ մոդելի ընթացքում, դպրոց կհաճախի 
դպրոցի աշակերտների թվի կեսի, որպեսզի ապահովենք 
հեռավորություն: Եթե 6 ոտքաչափ հեռավորություն հնարավոր չէ 
պահպանել, ապա կտեղադրվեն թափանցիկ միջնորմներ:  

414 Առողջություն Ինչպե՞ս եք համոզվելու, որ ախտանշան չունեցող հիվանդները 
դպրոց չեն մտնում:  

Բոլոր աշխատակիցներն ու աշակերտները կստուգվեն 
ախտանշանների համար: Նաև, պարտադիր կերպ, կչափվի 
նրանց ջերմությունը: Դպրոցը բացվելուց առաջ «Եթե հիվանդ եք, 
մնացեք տանը» տեղեկատվություն կուղարկվի բոլորի համար: 
Այցելուներ չեն լինի դպրոցում և խնդրելու ենք բոլորին օգտվել 
էլեկտրոնային փոստից, հեռախոսից և առցանց ժողովներից:  

415 Առողջություն Քանի որ վարակի կառավարման կենտրոնը հաստատում է, որ 
վարակն օդածին է, ինչպե՞ս եք փոփոխելու դասասենյակները 
օդափոխելու համակարգը: Եվս մեկ հարց. Քանի որ վարակը շատ 
շուտ է տարածվում, ինչպե՞ս եք վարվելու այն աշակերտների հետ, 
ովքեր շփվել են հիվանդի հետ և պետք է 2 շաբաթ մեկուսացվեն:  
Այդ աշակերտները կլինեն հիբրիդ մոդելի մի մասը, թե՞ պետք է 
սովորեն հեռակա ուսուցման մոդելով:  

1-ի հարցի պատասխան. կատարել ենք շրջանի HVAC 
համակարգի միայն մաքրում և ֆիլտրների փոխարինում: Բոլոր  
HVAC համակարգերը թարմ օդ են մատակարարում, և ոչ թե 
միան օդը պտտում: Սրանք Economizer-ներ են: Միշտ 
մատակարարելով թարմ օդ, մենք օգտվում ենք Merv 8 
ֆիլտրներից և փոխում 3 ամիսը մեկ անգամ՝ կախված օդի 
որակից: Կարելի է բացել պատուհանները, բայց կխոչընդոտեն 
օդի մաքրաման համակարգի աշխատանքին: Հետազոտում ենք 
նաև օդի մաքրման այլ մեթոդներ, բայս որոշում դեռ չի կայացվել: 

416 Առողջություն Ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչպես եք ուզում բացել դպրոցները, 
երբ վարակը շատանում է:  

ԲԴՄՇ-ն դեռ չի բացում դպրոցները, բայց հետևում է առողջական 
վիճակին: Խնդրում ենք օգտվել դպրոցները բացելու 
մակարդակների կայքից. //covid19.ca.gov/safer-economy/ 
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417 Առողջություն Անվտանգության ի՞նչ պայմաններ եք ստեղծելու, երբ բացվեն 
դպրոցները:  

ԲԴՄՇ-ն հետևում է Լոս Անջելեսի գավառի հանրային 
առողջության և Լոս Անջելեսի գավառի կրթական գրասենյակների 
Մ-12-րդ դասարանների դպրոցները բացելու հրահանգներին: 
Շրջանում է գործում Կորոնավիրուսի անվտանգության թիմը, որն 
օգնում է դպրոցներին հետևել Կորոնավիրուսի վարակը կանխելու 
հանրային հրահանգներին: Յուրաքանչյուր դպրոցի թիմ 
աշխատում է իրականացնել դպրոցները բացելու հանրային 
առողջության առաջարկները: Շրջանի Կորոնավիրուսի 
անվտանգության թիմի ծրագիրը տեղեկություն է պարունակում 
ախտահանելու նյութերի և ձևերի վերաբերյալ, ինչպես նաև 
առողջապահական և անվտանգության հրահանգներ, որոնցից են 
ախտանշանների ստուգում, ջերմության չափում և դիմակի կրում: 
Շրջանը լրացուցիչ պարագաներ է գնել, որոնցից են դիմակը, 
ձեռնոցը, թափանցիկ միջնորմները, առանց հպման 
ջերմաչափերը, ջուրը շշի մեջ լցնելու ծորակները, ձեռքերի 
ախտահանիչ կետեր, ինչպես նաև պաշտպանիչ այլ սարքեր 
աշակերտների և աշխատակիցների անվտանգությանն 
ապահովելու համար: Դպրոցներն ունեն տեսողական 
պլակատներ հիշեցնելու համար հեռավորության և 
անվտանգության  պահպանում: Բոլոր աշխատակիցները, 
աշակերտները և ծնողները տեղեկատվություն կստանան 
Կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար: Նաև, շինությունների, 
առողջապահության և աշակերտների ծառայությունների 
բաժիններն, ամառվաից ի վեր, աշխատում են իրականացնել այս 
հրահանգները: Հունիսին, շրջանի թիմը այցելեց դպրոցները և 
այժմ էլ կատարվում է հոկտեմբեր ամսվա այցը, որպեսզի 
համոզվենք, որ պատրաստ ենք դպրոցները բացելուն: Հանրային 
առողջապահության գրասենյակն էլ է այցելություն կատարում 
ռեսուրսներ հատկացնելու և համոզվելու համար, որ 
իրականացվում են առողջության և անվտանգության կանոնները: 
 

418 Առողջություն Ինչպե՞ս է դպրոցը ապահովելու աշակերտների բարեկեցությունը: 
Ինչպե՞ս եք համոզվելու, որ երեխաները հետևեն կանոններին: Մենք 
տեսանք, թե ինչպես Ջորջիայի նահանգը բացեց դպրոցները և 
շատերը վարակվեցին Կորոնավիրուսով: Ի՞նչ եք անելու նույն բանը 
չկրկնվելու համար:  

ԲԴՄՇ-ն աշխատում է երեխաների անվտանգությունն ապահովելու 
համար: Այն թիմային աշխատանք է և հույսով ենք, որ ծնողներն էլ 
կսովորեցնեն աշակերտներին հետևել կանոններին և 
առողջապահական հրահանգներին, ինչպես նաև, հիվանդ 
ժամանակ մնալ տանը: 

419 Առողջություն Ինչպե՞ս է դպրոցը պարտադրելու աշակերտներին կրել դիմակ: Քանի՞ 
զգուշացում են ստանալու, մինչև տուն ուղարկվելը:  

ԲԴՄՇ-ն խիստ կարգապահություն կսահամանի դիմակ կրելու 
կանոններին հետևելու համար:  
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420 Առողջություն Բրբենք միջնակարդ դպրոցում (կամ մյուս դպրոցներում), ինչպե՞ս եք 
համոզվելու, որ բոլորը հետևում են անվտանգության կանոններին 
(օրինակ՝ դիմակ կրել): Գործու՞մ է զրո հանդուրժողականության 
օրենք: Որո՞նք են լինելու պատժամիջոցները: Որպես ուսուցիչ, ես չեմ 
ցանկանում վատնել իմ ժամանակը դիմակ կրելու, կամ այլ 
անվտանգության կանոն ստիպել ենթարկվել և նույնիսկ ոչ մեկը 
չպետք է անհանգստնա դրա պատճառով: Ի՞նչ կլինի, եթե դիմակն 
անօգուտ է (կամ փորձը ցույց է տվել, որ անօգուտ է): 

ԲԴՄՇ-ն խիստ կարգապահություն կսահմանի այն 
աշակերտների համար, ովքեր չեն երթարկվի դիմակ կելու 
պահանջին: Խնդիր ունենալու դեպքում, դիմել դպրոցի 
ադմինիստրատորին:  

421 Առողջություն Եթե դպրոցները բացվեն, ապա բոլոր աշակերտներն են 
վերառանալու դպրոց: Սոցիալական հեռավորություն պահպանվելու՞ 
է:  

Յուրաքանչյուր դասարանում կնի 12-16 աշակերտ՝ 24-32 
նստարանով: Կպահպանվի համապատասխան հեռավորություն: 

422 Առողջություն Եթե բուժքրոջ սենյակում գտնվող չափահասը չցանկանա դիմակ 
կրել, ապա նա պետք է հեռանա գրասենյակից: Հուսով եմ, որ նույնը 
պետք է վերաբերվի դասասենյակին: Դեռահասները սիրում են 
անկախ մնալ և չենթարկվել կանոններին: Չնայած, որ նրանք 
անչափահասներ են, եթե չենթարվեն կանոնների (օրինակ՝ ճիշտ 
կերպ չկրել դիմակը), ադմինիստրատորը, շրջանը և ծնողը 
կաջակցե՞ն ուսուցչին և դուրս կհրավիրեն աշակերտին, մյուսների 
անվտանգությունն ապահովելու համար: Կինի՞ դիմակի և 
անվտանգության նկատմամբ զրո հանդուրժողականություն: 
Աշակերտը կարող է ուսումը շարունակել հեռակա կարգով: 

Կանոններին չենթարկվելու կամ անվտանգության 
պահանջներին չբավարարելու դեպքում դիմել դպրոցի տնօրենին 
կամ բաժնի ադմինիստրատորին: Պատիճը կախված է կլինի 
իրադրությունից: 

423 Առողջություն Ինչպե՞ս ենք հայտնելու ձեզ, եթե աշակերտը կամ աշխատակիցը 
չհետևի առողջապահության և անվտանգության կանոններին: Ի՞նչ 
եք անելու վարքագիծը փոփոխելու համար:  

Կանոններին չենթարկվելու կամ անվտանգության 
պահանջներին չբավարարելու դեպքում դիմել դպրոցի տնօրենին 
կամ բաժնի ադմինիստրատորին: Պատիճը կախված է կլինի 
իրադրությունից: 

424 Առողջություն Պլանավորու՞մ եք թարմացնել օդի զտման համակարգը կամ բացել 
պատուհանները:  

Այս պահին, բոլոր  HVAC համակարգերը թարմ օդ են 
մատակարարում, և ոչ թե միան օդը պտտում: Սրանք 
Economizer-ներ են: Միշտ մատակարարելով թարմ օդ, մենք 
օգտվում ենք Merv 8 ֆիլտրներից և փոխում 3 ամիսը մեկ անգամ՝ 
կախված օդի որակից: Կարելի է բացել պատուհանները, բայց 
կխոչընդոտեն օդի մաքրաման համակարգի աշխատանքին: 

425 Առողջություն Փաուր Փոինտ ներկայացման մեջ ոչինչ չի ասված օդափոխության 
մասին: Ի՞նչ է քայլեր է ձեռնարկում շրջանը համոզվելու համար, որ 
դասարանները մատակարարվում են մաքուր օդով: Կարելի՞ է բացել 
պատուհանները:  

Այս պահին, բոլոր  HVAC համակարգերը թարմ օդ են 
մատակարարում, և ոչ թե միան օդը պտտում: Սրանք Economizer-
ներ են: Միշտ մատակարարելով թարմ օդ, մենք օգտվում ենք Merv 
8 ֆիլտրներից և փոխում 3 ամիսը մեկ անգամ՝ կախված օդի 
որակից: Կարելի է բացել պատուհանները, բայց կխոչընդոտեն օդի 
մաքրաման համակարգի աշխատանքին: 
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426 Առողջություն Պարտադի՞ր է, որ աշակերտը դիմակ կրի և ինչ կլինի եթե 
միտումնավոր կերպ հանի դիմակը:  

2 տարեկանից ցածր տարիքի երեխաները նույնպես պետք է դիմակ 
կրեն, եթե նրա ունեցած առողջական խնդիրները չեն արգելում այն: 
Այդ աշակերտներին կհատկացվեն երեսի վահաններ և անձնական 
պաշտպանության այլ սարքեր, ինչպես նաև անձնական 
պաշտպանության այլ սարքեր նրա հետ աշխատող անձնակազմի 
համար. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting- 
sick/cloth-face-cover-guidance.html 

427 Առողջություն Ինչպե՞ս կարող են աշակերտները բացառվել դիմակ կրելուց:  Առողջապահական գրասենյակը պարտադրում է բոլորին դիմակ 
կրել: Եթե առողջական խնդիրները թույլ չեն տալիս աշակերտին 
դիմակ կրել, ապա նա կբացառվի դիմակ կրելուց:  

428 Առողջություն Մեր միջանցքները խճողված են, նույնիսկ աշակերտների կես թվի 
ներկայությումբ: Բրբենք միջնակարդ դպրոցում տեղը չի 
բավականացվում և բոլոր դասարանները չեն կարող միաժամանակ 
դուրս գալ դպրոցից: Պետք է դասերը տարբեր ժամերի սկսեն և 
վերջանան, միջանցների խճողումներից խուսափելու համար:  

Միջանցքներում կպահպանվի միակողմանի երթևեկություն:  

429 Առողջություն Ըստ ձեր ուղարկած Փաուր Փոինտ ներկայացման, «հիվանդասենյակը» 
Կորոնավիրուսի ախտանշաններ ունեցող աշակերտին և 
աշխատակցին մեկուսացնելու համար է, բայց չէ՞ որ հարբուխն ու 
գրիպը նույնպես ունեն նմանատիպ ախտանշաններ: Եթե մեկից ավելի 
հիվանդ լինի այդ սենյակում, գրիպով կամ հարբուխով հիվանդը 
կարող է Կորոնավիրուսով վարակվել: Ինչպե՞ս եք վարվելու:  

Հետևելով հանրային առողջապահության հրահանգներին,  
առողջապահական աշխատակազմը, կմեկուսացնի հարբուխի, 
գրիպի կամ Կորոնավիրուսի ախտանշաններ ունեցող 
աշակերտներին և աշխատակիցներին առանձին սենյակում:   

430 Առողջություն Եթե դպրոցները բացվեն և այն ընտանիքները, ովքեր 2 երեխա ունեն 
տարբեր տարրական դպրոցներում, ինչպե՞ս է ԲԴՄՇ-ն վարվելու, 
եթե երկու դպրոցն էլ վարակվեն միաժամանակ: 

Եթե աշակերտը հիվանդանա Կորոնավիրուսով, մենք կհետևենք 
հանրային առողջապահության հրահանգներին: Այն անձիք ովքեր շփվել 
են այդ անձի հետ, կտեղեկացվեն և կխրախուսվեն խորհրդակցել բժշկի 
հետ: ԲԴՄՇ-ն կիրականացնի «Դպրոցի հիվանդության դեպքերի 
կառավարման ծրագիրը», որի մասն է կազմում մեկուսացում, 
կարանտինը և տեղեկատվությունը.  

 http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ 
K12Schools.pdf 

431 Առողջություն Ի՞նչ է լինելու, եթե որևէ դպրոցում հիվանդանա ուսուցիչը:  Եթե ուսուցիչը հիվանդանա Կորոնավիրուսով, մենք կհետևենք 
հանրային առողջապահության հրահանգներին: Այն անձիք ովքեր 
շփվել են այդ անձի հետ, կտեղեկացվեն և կխրախուսվեն 
խորհրդակցել բժշկի հետ: ԲԴՄՇ-ն կիրականացնի «Դպրոցի 
հիվանդության դեպքերի կառավարման ծրագիրը», որի մասն է 
կազմում մեկուսացում, կարանտինը և տեղեկատվությունը. 
http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ 
K12Schools.pdf 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
http://publichealth.lacounty/
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432 Առողջություն Հարկավո՞ր է, որ յուրաքանչյուր աշխատակից և աշակերտ 
Կորոնավիրուսի քննություն հանձի 1-ին օրը դպրոց ժամանելուց 
առաջ, որպեսզի համոզվենք, որ ոչ վարակված չէ: Պե՞տք է նաև 
բացասական արդյունք ստանալ 48 ժամ դպրոց վերադառնալուց 
առաջ:  

Ոչ, քանի որ Կորոնավիրուսի քննությունը ուժի մեջ է միայն այդ 
րոպեին: Մենք ամեն օր կչափենք բոլորի ջերմությունը և 
ախտանշանների ստուգում կկատարենք, որպեսզի նվազեցնենք 
վարակի տարածումը:  

433 Առողջություն Պե՞տք է, որ աշխատակազմը և աշակերտները ստուգվեն դպրոցները 
բացվելուց առաջ կամ ի՞նչ հաճախականությամբ  պետք է նրանք 
ստուգվեն (քննություն հանձնեն):  

Ոչ, քննություն կկատարվի միայն հիվանդության դեպքեր 
տեսնելուց հետո:  

434 Առողջություն Ի՞նչ կլինի, եթե բավարար չափով ուսուցիչ չհամաձայնվի 
վերադառնալ դպրոց անձամբ դասավանդելու համար:  

Ուսուցիչների հետ կապված որոշումը կկայացվի միայն 
ծնողների ընտրության արդյունքները ստանալուց հետո:  

435 Առողջություն Թարմացվել է օդափոխության համակարգը: Տվյալները ցույց են 
տալիս, որ օդափոխությունը ամենալավ մեթոդն է: Ես հասկանում եմ, 
որ պատուհանների մեծ մասը չեն բացվում: Կա՞ 2 դուռ, որը կարելի է 
բաց թողնել: Անցյալում, դռները փակ էին պահվում «ակտիվ 
կրակողից» պաշպանվելու համար: Ինչպե՞ս է Կորոնավիրուսի 
օրենքները գոյատևելու այդ օրենքների կողքին: Թույլատրելու՞ եք բաց 
թողնել դասարանների պատուհանները օդափոխությունը 
բարելավելու համար:  

Բացի մեր սովորական առօրյա մաքրումից և ֆիլտրների տեղադրումից, 
դեռ ոչ մի թարմացում չի կատարվել շրջանի HVAC համակարգի համար: 
Բոլոր դպրոցների HVAC համակարգները մաքուր օդ են ներարկում 
դասարաններին: Այս համակարգի անունն է Economizers: Անընդհատ 
մաքուր օդ ներարկելով, մենք օգտագործում ենք նաև Merv 8 ֆիլտրներ, 
որոնք 3 ամիսը մեկ անգամ փոխարինվում են նորերով: Պատուհանների 
բացելը նույնպես տարբերակ է, բայց այն կխափանի օդափոխության 
համակարգի աշխատանքը: Դասասենյակներում կարելի է բացել դռները 
և պատուհանները լրացուցիչ մաքուր օդ ստանալու համար: 
Հետազոտում ենք նաև օդի մաքրման այլ մեթոդներ, բայս որոշում դեռ չի 
կայացվել: 

436 Առողջություն Ինչպե՞ս է ԴԲՄՇ-ն լուծելու օդափոխության հարցը, ներառնելով օդի 
հոսանքը և զտումը:  

Բացի մեր սովորական առօրյա մաքրումից և ֆիլտրների տեղադրումից, 
դեռ ոչ մի թարմացում չի կատարվել շրջանի HVAC համակարգի համար: 
Բոլոր դպրոցների HVAC համակարգները մաքուր օդ են ներարկում 
դասարաններին: Այս համակարգի անունն է Economizers: Անընդհատ 
մաքուր օդ ներարկելով, մենք օգտագործում ենք նաև Merv 8 ֆիլտրներ, 
որոնք 3 ամիսը մեկ անգամ փոխարինվում են նորերով: Պատուհանների 
բացելը նույնպես տարբերակ է, բայց այն կխափանի օդափոխության 
համակարգի աշխատանքը: Դասասենյակներում կարելի է բացել դռները 
և պատուհանները լրացուցիչ մաքուր օդ ստանալու համար: 
Հետազոտում ենք նաև օդի մաքրման այլ մեթոդներ, բայս որոշում դեռ չի 
կայացվել: 
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437 Առողջություն Ինչպե՞ս եք իրականացնելու դպրոցի մուտքի և ելքի միակոմանի 
երթևեկությունը:  

Դպրոցները կունենան մուտքի և ելքի նախանշանակված մի 
քանի դռներ աշակերտների հերթափոխների համար: Նաև, 
դպրոցների միջանցքներում և աստիճանների վրա մենք կերտում 
են միակողմանի երթևեկության հնարավորություններ: 
Տեղադրված են նշաններ, շրջանակներ, սլաքներ, պլակատներ, 
ինչպես նաև աշխատակիցներ աշակերտներին հիշեցնելու և 
ուղղություն ցույց տալու համար: Կան նաև դպրոցի քարտեզներ, 
որոնք ցույց են տալիս տեղաշարժի նոր ուղղությունները:  

438 Առողջություն Ծնողներից շատերը թույլ չեն տալու երեխաներին վերադառնալ 
դպրոց մինչև ապահով չլինելը: Սա նշանակում է, որ սպասելու են 
պատվաստանյութին: Ինչպե՞ս է ԲԴՄՇ-ն ապահովելու տանը 
մնացող երեխաների որակյալ կրթությունը, ինչպես որ հիմա է: 
Ինչպե՞ս է ԲԴՄՇ-ն համոզվելու, որ ուսումը կշարունակվի ամենաքիչ 
խանգարումներով: Ինչպե՞ս է ԲԴՄՇ-ն համոզվելու, որ 
աշակերտները ստիպված չեն լինի դուրս գալ բնակության շրջանի 
դպրոցից, միայն այն պատճառով, որ ապահով չէ դպրոց 
վերադառնալ առանց պատվաստանյութի: Ինչու՞ ԲԴՄՇ-ն բացօդյա 
դասարաններ չի ստեղծել, քանի որ ունի այդ հնարավորությունը: 
Օդափոխիչ համակարգի ի՞նչ թարմացումներ է կատարել ԲԴՄՇ-ն: 

Տարրական դպրոցի աշակերտները կաշխատեն շրջանի նույն 
ծրագրով, բայց հավանական է կունենան նոր ուսուցիչ: 
Միջանկարգ դպրոց աշակերտները կարող են հաճախել Անկախ 
կրթական ակադեմիա (ILA), որն օգտվում է APEX կրթական 
ծրագրից: 6-րդ դասարանցիները կաշխատեն APEX ծրագրով, 
բայց կմնան իրենց նույն դպրոցում նոր ուսուցչի հետ:  

439 Առողջություն Անվտանգության համար, ուսուցիչներին հրամայվել է չմաքրել 
արյուն: Մեր պատրականությունների մեջ չի մտնում դասարանների 
ախտահանումը: Եթե հարկավոր է, շրջանը պետք է հավաքարարներ 
ընդունի դասասենյակների ախտահանման համար: Ախտահաիչ 
վնասակար նյութերը առողջական երկրորդական խնդիրներ են 
առաջացնում: Նաև, շատ եք կենտրոնանում ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ 
մաքրելու վրա, չնայած հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ 
Կորոնավիրուսի վարակը փոխանցվում է օդի միջոցով: Պետք է 
բարելավել օդափոխիչ համակարգը: 

Աշակերտները կմաքրեն իրենց նստարանները: Մենք տարբեր 
միջոցներ ենք փնտրում դասասենյակների օդափոխության և օդի 
զտման համար, ներառնելով MERV13 ֆիլտրներ, ստեղծելով 
միջանցիկ քանի բացելով դռները/պատուհանները, երկբևեռ 
իոնացում, շարժական HEPA ֆիլտրներ և սենյակի օդի զտիչներ և 
այլն: Դժբախտաբար, թանկ արժե լրացուցիչ հավաքարար 
ընդունելը դասարանները մաքրելու համար, հատկապես 
միջնակարգ դպրոցում: Ըստ CDC-ի, մակերեսները մաքրելը 
նույնպես կարևոր է, քանի որ վիրուսը կարող է մի քանի ժամ կամ 
օր ապրել  մակերսեի վրա: (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf ) 

440 Առողջություն Նախատեսված ամսաթիվ ունե՞ք դպրոցները բացվելու համար: Նաև, 
ի՞նչ կլինի, եթե ես չցանկանամ երեխային ետ ուղարկել դպրոց:  

Դպրոցները բացվելու օրը կախված է առողջապահական 
պայմաններից: Եթե դպրոցները բացվեն, կունենանք նաև 100% 
հեռակա ուսուցման տարբերակը, որն առանձին տարբերակ 
կլինի և շատ հավանական է, որ այս տարբերակն ընտրած 
աշակերտները կունենան նոր ուսուցիչ: Դեռ չենք կարող բացել 
դպրոցները, բայց հետևում ենք գավառի առողջապահական 
հրահանգներին: Խնդրում ենք, հյուրընկլել այս կայքը 
Կալիֆոռնիայի մակարդկների հետ ծանոթանալու համար. 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 
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441 Առողջություն Դուք ասացիք, որ «Բոլոր աշակերտները (2 տարեկանից բարձր 
տարիքի) և աշխատակազմը պետք է դիմակ և/կան երեսի վահան կրի 
դպրոցում եղած ժամանակ (բժշկական հատուկ բացառություններ 
կան)»: Այնուամենայնիվ, ըստ Վարակի ղեկավարման կենտրոնի 
(CDC). «Երեսի վահանը մասնավորապես օգտագործվում է աչքերի 
պաշտպանման համար»: Մենք դեռ չգիտենք, թե ի՞նչ աստիճանի 
պաշտպանություն է այն տալիս, կողքի մարդկանց համար, եթե 
վահան կրողը շնչառական համակրգի կաթիլներ արձակի: 
Բավականաչափ փաստեր չկան դրա արդյունավետությունը ցույց 
տալու համար: Դրանից ելնելով CDC-ն խորհուրդ չի տալիս այն 
որպես դիմակին փոխարինող: Որպես առողջապահական 2 
առարկաներ դասավանդելու արտոնագիր ունեցող ուսուցիչ և ԲԴՄՇ-
ում սովորող 3 երեխայի ծնող, ես մտահոգված եմ «և/կամ» 
հայտարարությամբ, քանո որ այն թույլ կտա դիմակի փոխարեն 
վահան կրել և մեծացնել Կորոնավիրուսի վարակի տարածումը մեր 
դպրոցներում և համայնքում: Ես ցանկանում եմ, որ ԲԴՄՇ-ն մտածի 
այդ մասին և թարմացնի իր հայտարարությունը պահանջելով կրել 
դիմակ և վահան՝ լրացուցիչ պաշտպանության համար:  

Դպրոցական շրջանը հետևում է Լոս Անջելեսի գավառի հանրային 
առողջապահության և Վարակի ղեկավարման կենտրոնի դիմակ 
կրելու հրահանգներին: 2 տարեկանից ավելի տարիք ունեցող 
երեխաների համար պարտադիր է դիմակ կրելը, եթե նրանց 
առողջական խնդիրները թույլ են տալիս: Այդ դեպքում 
աշակերտներին կհատկացվի երեսի վահան և անձնական 
պաշտպանության այլ սարքեր, ինչպես նաև անձնական 
պաշտպանության այլ սարքեր նրա հետ աշխատող անձնակազմի 
համար.  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting- 
sick/cloth-face-cover-guidance.html 

442 Առողջություն Ծանոթացա դպրոցները բացելու շրջանի ծրագրերի հետ: Իմ հարցն 
այսպիսին է. Աշխատանքի ընդունելու՞ է շրջանը նոր 
հավաքարարներ և ուլտրամանուշակագույն լույսի սարքեր կամ և 
այլն, թե հույսը դնելու է աշխատակազմի արած մաքրության վրա:  

Դպրոցական շրջանը աշխատանքի չի ընդունելու լրացուցիչ 
հավաքարարների: Ախտահանումը հիմնված է առողջապահական 
հրահանգների վրա:  

443 Առողջություն Ես մտահոգված եմ, որ փորձում ենք բացել դպրոցները գրիպի 
սեզոնից առաջ և պայքարել գրիպի և Կորոնավիրուսի դիմաց: Մենք 
ականատես ենք եղել, թե ինչպես են ուրիշ դպրոցներ բացում ու 
նորից փակում Կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը աճելու 
պատճառով: Ի՞նչ եք կարծում այս առիթով:  

Դպրոցները բացելու որոշումն ընդունելու համար, դպրոցական 
շրջանի կհետևի գավառի առողջապահական գրասենյակի 
հրահանգներին: 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
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444 Առողջություն Բրբենք միջնակարգ դպրոցի HVAC համակարգը համապատասխանում է 
նահանգի թարմ օդի ներմուծման չափանիշներին: Մենք գիտենք, որ 
Կորոնավիրուսը օդածին է և Կալիֆոռնիայի դպրոցները չեն 
համապատասխանում նահանգի թարմ օդի ներմուծման չափանիշներին: 
Համագումարի 841օրինագիծը դրամ է հատկացնում դպրոցներին այդ 
վերանորոգումը կատարելու համար: Մենք պետք է պարզ հասկանանք մեր 
դասասենյակների օդի զտման վիճակը: Մեր անվտանգությունը վտանգի 
տակ է: Կարո՞ղ ենք դասերն անցկացնել դրսում, եթե օդափոխիչ սարքերը 
չեն համապատասխանում չափանիշին: Կարո՞ղ ենք սպասել, մինչև 
օդափոխիչ սարքերը վերանորոգվեն: Մեզ լրացուցիչ ժամանակ է պետք 
մտածելու, դրամ հավաքելու, HVAC նորոգելու և շարունակելու հեռակա 
եղանակով, մինչև դասասենյակները պատրաստ կլինեն: Պետք է 
շարունակել հեռակա ուսուցման եղանակով:  

Շրջանի HVAC համակրգը համապատասխանում է 
առողջապահական գրասենյակի ուղեցույցներին: 

445 Առողջություն Ինչպե՞ս է կարողանալու շրջանը նոր հավաքարարներ ընդունել, երբ 
Պարտատոմս I-ը տապալվեց: Կա՞ մեկ ուրիշ հիբրիդ մոդել 
միջնակարգ դպրոցի համար:  

Նոր հավաքարարների աշխատնքի չենք ընդունելու, բայց 
կլրացվեն թափուր տեղերը: Գնել և օգտվում ենք ախտանաման 
լրացուցիչ սարքերից: Հիբրիդ մոդելի այլընտրանքային 
դասացուցակ չունենք:  

446 Առողջություն ԻՆՉՊԵ՞Ս եք Բրբենք միջնակարգ դպրոցում ապահովելու բավարար 
սոցիալական հեռավորություն, երբ բոլոր աշակերտները 
միաժամանակ դուրս գան դասասենյակից միջանցք և մտնեն մեկ 
ուրիշ դասասենյակ: 

Ունենք նշաններ և վերահսկիչներ, որոնք կհիշեցնեն 
աշակերտներին պահպանել 6 ոտքաչափ հեռավորություն:  

447 Առողջություն Քննարկե՞լ եք, թե ինչպես անցկացնել դասերը բացօդյա տարածքում:  Դժբախտաբար, ոչ մի դպրոցում, բավարար չափով բացօդյա տեղ 
չկա 20 կամ ավելի դասարան և հատուկ ծառայություններ 
տեղադրելու համար: Գործոն է նաև փոփոխվող եղանակը: 
Չնայած ամեն ինչի, մենք կանեն հնարավորինը:  

448 Առողջություն Ինչպե՞ս եք ապահովելու աշակերտների և ուսուցիչների 
անվտանգությունը: Մեր դասասենյակները հին են և չունեն օդափոխիչ 
սարքեր: 

Այժմ, մենք հետազոտում ենք օդի զտման և օդածին վարակի 
ոչնչացման բազմաթիվ մեթոդներ: 

449 Առողջություն Ես Լյութեր միջանկյալ դպրոցի լրատվական միջոցների ուսուցիչն եմ:  
Ինչպե՞ս եք ապահովելու իմ աշակերտների անվտանգությունը 
լաբարատորիայում: Միջնորմներ լինելու՞ են: Ո՞վ է մաքրելու 
սարքավորումները դասերի միջև:  

Մենք թափանցիկ միջնորմներ ենք գնել միջնակարգ դպրոցի 
յուրաքանչյուր աշակերտի համար: Մենք դեռ աշխատում ենք այն 
ուղղությամբ, թե ով է մաքրելու դրանք դասերի միջև:  

450 Առողջություն Խնդրելու՞ եք ծնողներին օգնել դրամ կամ պարագաներ նվիրել նոր 
ընթացակարգերը գործի դնելու համար (ես կարծում եմ, որ պետք է): 
Համայնքը կարող է օգնել բացել դպրոցները:  Երբ նահանգը և 
գավառը թույլ տան բացել դպրոցները, կարո՞ղ ենք բացումը 
չհետաձգել: Շնորհակալություն 

Նյութեր գնելու համար մենք օգտվում ենք դաշնային 
ֆինանսավորումից, բայց չենք հրաժարվի նվիրատվություններից:  
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451 Առողջություն Նահանգը ուղեցույցներ է հատկացնել դպրոցները բացելու վերաբերյալ: 
Ուրիշ դպրոցներ արդեն բացվել են: Ոչ մի փաստ չկա, որ հաստատի 
դպրոցների բացվելը կապված է վարակի տարածումից: Ինչու՞ է դպրոցական 
շրջանը թույլ տալիս ուսուցիչների արհմիություններին ղեկավարել դպրոցի 
բացման գործընթացը: Շրջանի կողմից իրավիճակի կարգավորումը 
սարսափելի է համեմատած այլ շրջանների հետ: Մենք պետք է անմիջապես 
բացենք դպրոցները  հետևելով նահանգային ուղեցույցներին: Ես դեմ եմ 
քվեարկում կրթական գրասենյակի անդամների վերընտրման համար:  

Մենք պետք է հետևենք Լոս Անջելեսի գավառի հանրային 
առողջապահության հրահանգներին: Մենք դեռ գտնվում ենք 
մանուշակագույն մակարդակի վրա և դպրոցները բացել չենք 
կարող: http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#k12 

452 Առողջություն Եթե ինչ որ մեկը վարակվի Կորոնավիրուսով, ինչպե՞ս եք հայտնելու 
համայնքին և փակելու՞ եք արդյոք դպրոցն ու դասարանը:  

Մենք կհետևենք հրահանգներին. http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ 
K12Schools.pdf 

453 Առողջություն Ի՞նչ եք անելու, երբ աշակերտը կամ ուսուցիչը վարակվի: Տու՞ն եք 
ուղարկելու լրիվ դասարանի աշակերտներին: Ո՞վ է վճարելու 
քննություն կատարելու համար: Ո՞վ է վճարելու ուսուցիչներին 
փոխարինող ուսուցիչների համար, երբ բացակայենք քննություն 
անցնելու պատճառով: Ինչպե՞ս եք վարվելու փոխարինողների հետ:  

Մենք կհետևենք հրահանգներին. http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ 
K12Schools.pdf 
Անհատները պետք է դիմեն բժշկի կամ գավառի քննական 
կենտրոնին: Ուսուցիչը կդասավանդի հեռակա կարգով, եթե 
դասարանը կարանտինիտ մեջ մտնի:  

454 Առողջություն Ես ցանկանում եմ իմանալ, թե պե՞տք է աշակերտները սոցիալական 
հեռավորություն պահպանեն դասասենյակում և դիմակ կրեն:  

Այո, 2 տարեկանից բարձր տարիքի երեխաները պետք է դիմակ 
կրեն, եթե նրանց առողջական խնդիրները թույլ են տալիս: Այդ 
դեպքում աշակերտներին կհատկացվի երեսի վահան և 
անձնական պաշտպանության այլ սարքեր, ինչպես նաև 
անձնական պաշտպանության այլ սարքեր նրա հետ աշխատող 
անձնակազմի համար.  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting- sick/cloth-face-cover-guidance.html 

455 Կադրերի 
բաժին 

Ինչպե՞ս եք որոշելու, թե որ ուսուցիչը պետք է մնա և դասավանդի 
հեռակա ուսուցման եղանակով:  

Որոշումը, թե ով որ մոդելով է դասավանդելու, կախված է ուսուցչի 
որակավորումից և որակավորված պայմաններից: Որոշումը 
կախված է նաև ընտանիքների որոշումից, թե որ մոդելը կընտրեն:  

456 Կադրերի 
բաժին 

Հիբրիդ մոդելով դասավանդող ուսուցիչներն աշխատելու են լրիվ 
օր, ունենալու՞ ենք շփման կամ գրասենյակային ժամերի 
հնարավորություն:  

Գրասենյակային ժամերը կլինեն ուրբաթ օրերին:  

457 Կադրերի 
բաժին 

Ի՞նչ քայլեր է ձեռնարկելու շրջանը տարեց և ռիսկի տակ գտնվող 
աշխատակիցներին պաշտպանելու համար, երբ վերադառնանք դպրոց:  

Ուսուցիչները պետք է դիմումնագիր լրացնեն, եթե առողջական 
խնդիր ունեն, որը թույլ չի տալիս վերադառնալ դպրոց: Շրջանը 
կպաշտպանի աշակերտներին և աշխատակիցներին: 
http://publichealth.lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf 

458 Կադրերի 
բաժին 

Ե՞րբ եք մեզ ժամանակ հատկացնելու դասասենյակները դասավորելու 
համար:  

Այս մասին քննարկում ենք բանակցությունների ընթացքում: 

http://publichealth.lacounty/
http://publichealth.lacounty/
http://publichealth.lacounty/
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
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459 Կադրերի 
բաժին 

Ինչպիսի՞ն է լինելու հիբրիդ մոդելը: Ուսուցիչներս, դասավանդելու 
ենք ՄԻԱՅՆ անձամբ դպրոց եկող աշակերտներին, թե՞ ՄԻԱՅՆ 
առցանց աշակերտներին: Թե՞ անելու ենք 2-ն էլ: Թե՞ դասավանդելու 
ենք առցանց ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ դասավանդելով մեր դասարանին: Այս 
բոլոր մոդելները ՇԱՏ տարբեր են և տարբեր պահանջներ ունեն 
դասավանդմանը պատրաստվելու համար: Նաև, քանի որ շատերս 
մեկուսացված ենք եղել վերջին 6 ամիսների ընթացքում, ինձ 
մտահոգում է մեր դիմադրողականության վիճակը միկրոբների 
հանդեպ: 

Հիբրիդ մոդելը թույլ է տալիս դպրոցում ունենալ աշակերտների 
թվի միայն 50%-ը: Մենք թափանցիկ միջնորմներ ենք 
օգտագործում, որտեղ 6 ոտքաչափ հեռավորություն պահպանելը  
հնարավոր չէ: Լոս Անջելեսի գավառի հանրային 
առողջապահության գրասենյակն այցելել է մեր դպրոցները և 
հաստատել, որ մեր ծրագիրը համապատասխանում է 
առաջարկների և հրահանգների հետ:  

460 Դասավանդում 1) Շրջանի ամառային ծրագիրը հիբրիդ մոդել էր օրական 2.5 ժամով: 
Ինչու՞ չեք ցանկանում հրամցնել 2 լրիվ օր յուրաքանչյուր խմբին, իսկ 
հետո բաժանել նրանց ավելի փոքր խմբերի: Կամ մեկ խումբը դպրոց 
հաճախի ամբողջ շաբաթ, իսկ մյուսը հաջորդ շաբաթ՝ 1 շաբաթվա 
դադար տալով յուրաքանչյուր խմբին: Պատճառն այն է, որ 1-ին և 2-րդ 
դասարաններում ունենք փոքր խմբեր և փորձել ենք օրական 2-3 դաս և 
սկզբում՝ տանը: Բավականին գործ է տեղ փոխելը, բայց աշակերտները 
չեն կարողանում կենտրոնանալ, երբ տուն են վերադառնում նույն 
ձևով: Նաև, դժվար է աշխատող ծնողներին դպրոց տանել ու բերել 
կարճ ժամերի համար: Մաքրելը նույնպես հեշտ կլինի, եթե անեք ամեն 
օր և ոչ թե դասերի միջև: ճաշը կարող է տարբեր ժամերի լինել: 2) Եթե 
դպրոցը միայն  2-3 ժամով է, ծնողներից շատերը (ինչպես նաև ես) 
կարող է ընտրել հեռակա ուսուցում,  քանի որ արդեն դա անում ենք և 
դժվար կլինի հետ գնալ տուն և շարունակել տանը: Նույնիսկ հիմա 
ցանկանում եմ, որ իմ դուստրը ետ գնա դպրոց, բայց շատ դժվար է 
լինելու: Երբ 2 օր գնում ենք դպրոց և 2 օր հանգստանում կամ ամբողջ 
շաբաթ, ապա երկուշաբթիից – հինգշաբթի, ուրբաթ օրը հանգստի օր 
ունենալով, ավելի լավ է լինում աշխատող ծնողի համար: 3) Կարո՞ղ եք 
ամենօրյա տարբերակ առաջարկել, եթե հիբրիդ մոդելն ընտրող 
աշակերտների թիվը 12 լինի կամ ավելի ցածր, թե՞ նորից կլինի հիբրիդ 
մոդելով: 4) Դիմակների մասին. Թույլ տալու եք երեխաներին խաղալ 
դրսում, թե՞ կարծում եք պարտադրելու եք 6 ոտքաչափ 
հեռավորություն: Եթե այո, ինչպե՞ս եք անելու այն 6 տարեկան 
երեխաների  հետ:  

1. Դպրոցները բացելու կոմիտեն բազմաթիվ տարբերակներ է 
քննարկել և ընտրել է կես օրով առավոտյան/կեսօրից հետո 
մոդելը: Առաջնային պատճառը եղել է ճաշի ժամին երեխաների 
հավաքույթները, շփումը մյուս աշակերտների հետ, լրացուցիչ 
մաքրությունը և շաբաթը 4 օր աշակերտների շփումը ուսուցիչների 
հետ, ընդդեմ 2 օրվա: 2. Ծնողներն ու պահապանները պետք է 
որոշում կայացնեն, որը ճիշտ է իր ընտանիքի համար: 3. Դա դեռ 
պետք է որոշվի: Մենք պետք է ծանոթանանք 
պարտավորվածության հարցաթերթիկի արդյունքների հետ: 4. 
Դպրոցական շրջանը կպարտադրի հետևել Լոս Անջելեսի գավառի 
առողջապահական գրասենյակի հրահանգներին, որը պահանջում 
է կրել դիմակ և պահպանել ֆիզիկական հեռավորություն: 
Պահանջները կպարտադրվեն համապատասխան 
վերահսկողությամբ:  

461 Դասավանդում Ինչպիսի՞ս է լինելու դպրոցական շաբաթն ու աշակերտների քանակը 
յուրաքանչյուր դասարանում:  

Հոկտեմբերի 21-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ ունեցած PTA 
երեկոյի ընթացքում, ցույց տվեցինք դասացուցակի օրինակներ, 
որոնք դեռ բանակցությունների մեջ են և կախված են 
առողջապահական պայմաններից: Այդ օրինակը ցույց էր տալիս, 
որ դպրոցը կարող բացվել կես օրով: Կախված յուրաքանչյուր 
դասարանից, այնտեղ կլինեն մոտ 12-16 աշակերտ: 
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462 Դասավանդում Ի՞նչ է խումբ Ա և խումբ Բ:  Հոկտեմբերի 21-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ ունեցած PTA 
երեկոյի ընթացքում, ցույց տվեցինք դասացուցակի օրինակներ, 
որոնք դեռ բանակցությունների մեջ են և կախված են 
առողջապահական պայմաններից: Այդ օրինակը ցույց էր տալիս, 
որ դպրոցը կարող բացվել կես օրով: Ա և Բ խմբերը երեխաների 2 
տարբեր խմբեր են: 

463 Դասավանդում Ես ենթադրում եմ, որ այս մասին արդեն խոսել եք, բայց ահա 1-ին 
հարցս. Եթե դասարանի աշակերտների 50%-ն ընտրի հիբրիդ, իսկ 
մյուսը՝ հեռակա, ինչպե՞ս է ուսուցիչն անելու այն: Կարո՞ղ է իմ 
երեխան տարվա կեսից նոր ուսուցիչ ունենա: Հարց 2. Ես ցանկանում 
եմ մանրամասներ իմանալ քննությունների/կարանտինի օրենքների 
հետ կապված: 

Դասարանները կկազմվեն հիմնվելով ծնողների ընտրության վրա՝ 
հիբրիդ կամ հեռակա: Ուսուցիչների նշանակումն էլ կախված է այդ 
որոշումից:  

464 Դասավանդում Կարո՞ղ ենք պահանջել, որ երեխան մնա իր ուսուցչի հետ անկախ 
ընտրած մոդելի (հիբրիդ կամ հեռակա): Եթե հիբրիդ մոդելով 
սովորող աշակերտը հիվանդանա և մնա տանը, կարո՞ղ է տնից 
Զումի միջոցով հետևել ուսուցչի դասերին: 

Դասարանները կկազմվեն հիմնվելով ծնողների որոշումների վրա 
(հիբրիդ կամ հեռակա): Ուսուցիչների նշանակումներն էլ կախված 
կլինի  դասարանների կազմվածքից: http://publichealth. lacounty. 
gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ 
K12Schools.pdf 

465 Դասավանդում Մենք շատ ենք սիրում մեր որդու մանակապարտեզի ուսուցչին և 
կարո՞ղ ենք իմանալ նրա որոշումը, որպեսզի մնանք նրա հետ: Կարո՞ղ 
եք աշակերտներին պահել նույն ուսուցչի հետ: Դպրոցների բացումը 
կկատարվի՞ քայլ առ քայլ (սկզբից հատուկ կարիքներ ունեցող 
աշակերտների համար, իսկ հետո մնացածի): Ե՞րբ կբացվեն 
դպրոցները հիբրիդ մոդել ընտրած աշակերտների համար:  

Դասարանները կկազմվեն հիմնվելով ծնողների որոշումների վրա 
(հիբրիդ կամ հեռակա): Ուսուցիչների նշանակումներն էլ կախված 
կլինի  դասարանների կազմվածքից: Եթե առողջապահական 
պայմանները ներեն դպրոցները կբացենք հունվարին:  

466 Դասավանդում CIF-ը ցանկանում է սկսել պարապել դեկտեմբերի կեսերին: Կսկսվի 
այն, եթե դպրոցները չբացվեն մինչև հունվար: Նրանք պետք է դիմակ 
կրեն և թույլ են տալիս քննություն կատարել և ավելի ապահով են, 
քանի երեխաների խնամքի կենտրոնները, որտեղ երեխաները մի 
քանի ժամ մնում են ներսում: Առնվազն ցածր շփման սպորտը պետք 
է թույլատվի, օրինակ՝ գոլֆ, վոլեյբոլ: Կարճատև, կրելով դիմակ 
սպորտով զբաղվեն ավելի հեշտ 1-ին քայլ է, քան թե խնամքի 
կենտրոնները, ինչպես նաև ֆիզիկապես և հոգեպես առողջարար:  

ԲԴՄՇ-ն աշխատում է, վերականգնել միայն պարապմունքները:  
Կվերապատրաստվեն մարզիչները և կստանան առողջապահական 
և անվտանգության հրահանգներ, որոնցից են ջերմության չափելը, 
ախտանշանների ստուգումը և ֆիզիկական հեռավորությունը:  

http://publichealth/
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467 Դասավանդում Ի՞նչ եք արել դպրոցները պատրաստելու համար և եթե 
թուլատվություն ստանանք, կարող ենք անմիջապես բացել դրանք:  

ԲԴՄՇ-ն հետևում է Լոս Անջելեսի գավառի հանրային առողջության և Լոս 
Անջելեսի գավառի կրթական գրասենյակների Մ-12-րդ դասարանների 
դպրոցները բացելու հրահանգներին: Շրջանում է գործում 
Կորոնավիրուսի անվտանգության թիմը, որն օգնում է դպրոցներին 
հետևել Կորոնավիրուսի վարակը կանխելու հանրային հրահանգներին: 
Յուրաքանչյուր դպրոցի թիմ աշխատում է իրականացնել դպրոցները 
բացելու հանրային առողջության առաջարկները: Շրջանի 
Կորոնավիրուսի անվտանգության թիմի ծրագիրը տեղեկություն է 
պարունակում ախտահանելու նյութերի և ձևերի վերաբերյալ, ինչպես 
նաև առողջապահական և անվտանգության հրահանգներ, որոնցից են 
ախտանշանների ստուգում, ջերմության չափում և դիմակի կրում: 
Շրջանը լրացուցիչ պարագաներ է գնել, որոնցից են դիմակը, ձեռնոցը, 
թափանցիկ միջնորմները, առանց հպման ջերմաչափերը, ջուրը շշի մեջ 
լցնելու ծորակները, ձեռքերի ախտահանիչ կետեր, ինչպես նաև 
պաշտպանիչ այլ սարքեր աշակերտների և աշխատակիցների 
անվտանգությանն ապահովելու համար: Դպրոցներն ունեն տեսողական 
պլակատներ հիշեցնելու համար հեռավորության և անվտանգության  
պահպանում: Բոլոր աշխատակիցները, աշակերտները և ծնողները 
տեղեկատվություն կստանան Կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար: 
Նաև, շինությունների, առողջապահության և աշակերտների 
ծառայությունների բաժիններն, ամառվաից ի վեր, աշխատում են 
իրականացնել այս հրահանգները: Հունիսին, շրջանի թիմը այցելեց 
դպրոցները և այժմ էլ կատարվում է հոկտեմբեր ամսվա այցը, որպեսզի 
համոզվենք, որ պատրաստ ենք դպրոցները բացելուն: Հանրային 
առողջապահության գրասենյակն էլ է այցելություն կատարում 
ռեսուրսներ հատկացնելու և համոզվելու համար, որ իրականացվում են 
առողջության և անվտանգության կանոնները: 
 

468 Դասավանդում Եթե դպրոց վերադառնանք, կարող եք սկսել կատարողական 
արվեստի դասերը: Թույլ կտաք երգչախմբին փորձեր կատարել և 
ելույթ ունենալ:  

Երգչախումբը չի կարող փորձեր կատարել կամ ելույթ ունենալ: 
Նրանք պետք է հետևեն առողջապահական հրահանգներին, որն 
արգելում է ներսում երգել: Կարող են երգել դրսում՝ ֆիզիկական 
հեռավորություն պահպանելով: 

469 Դասավանդում Ո՞վ է դասավանդելու հեռակա ուսուցումը հիբրիդ մոդելի ընթացքում: 
Պե՞տք է լինի դասարանի ուսուցիչը, թե տարբեր ուսուցիչ:  

Դասարանները կկազմվեն հիմնվելով ծնողների որոշումների 
վրա՝ հիբրիդ կամ հեռակա: Դրանից հետո կնշանակենք 
ուսուցիչներին: Չենք կարող երաշխավորել, որ աշակերտի 
ուսուցիչը նույն կմնա:  
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470 Դասավանդում Կարո՞ղ են երկլեզու ուսուցման (DI) աշակերտներն ընտրել երկլեզու 
հիբրիդ ուսուցման և երկլեզու հեռակա ուսուցման միջև: Կարո՞ղ են 
մյուս տարի ևս մնալ նուն ծրագրում առանց իրենց տեղը այդ նույն 
դպրոցում կորցնելու: Եթե այս տարի, ես պահեմ իմ երեխային 
հեռակա ուսուցման մեջ, ապա նա պե՞տք է լինի միայն անգլերեն 
լեզվի դասավանդման նոր դասասենյակում, անկախ այն բանից, որ 
նա անցյալ 2 տարիների ընթացքում սովորել է միայն իսպաներեն 
լեզվով: Եթե իմ երեխան կենտրոնացել է իսպաներեն լեզվի 
ընթերցանության վրա և հանկարծ տեղափոխվում է միայն 
անգլերենով ուսուցանվող դասարան, ապա նա պետք է ետ մնա՞ 
համակարգի անսարքություն և համաճարակի պատճառով: Այն 
կարող է խնդիր չառաջացնել ավագ երեխաների մոտ, քանի որ նրանք 
ավելի երկար են 2 լեզվով ուսուցանվել, բայց տարրական դպրոցում 
լեզվի ձեռքբերումն ու հիմնական հնչյունաբանությունը 
կարևորագույն հմտություններ են և երեխաներին այս ու այն կողմ 
հրելով ծայրաստիճան վնաս կպատճառեք ոչ միայն նրանց կրթական, 
այլև սոցիալ հուզական  զարգացմանը: Հաստատակամությունը շատ 
կարևոր է երիտասարդ մտքի համար: 

Երկլեզու կրթության աշակերտների ծնողները պետք է որոշում 
ընդունեն ընտրելով հիբրիդ կամ հեռակա ուսուցում՝ 
ուղարկված պարտավորվածության հարցաթերթիկով: 
Ստացված արդյունքների վրա, մենք որոշում կընդունենք 
երկլեզու կրթության մասին:  

471 Դասավանդում Հեռակա ուսուցման ձևը կմնա՞ նույնը՝ ուսուցիչների հետ առօրյա 
շփումով:  

Տարրական դպրոցը կլինի հեռակա ուսուցմամբ, իսկ 6-12-րդ 
դասարանցիներն կօգտվեն APEX կրթական ծրագրից: 

472 Դասավանդում Ինչու՞ է 100% հեռակա ուսուցման մոդելն (ինչպիսին որ կա) այնքան 
տարբեր ուղիղ եթերով ունեցած շաբաթական դասերի ժամով՝ ԲԴՄՇ 
(շաբաթը 9 ժամ), իսկ Լոս Անջելեսի ԴՄՇ՝ (շաբաթը 14-19 ժամ): 
Շնորհակալություն 

Յուրաքանչյուր շրջան կարող է մշակել իր կրթական ծրագիրը, 
եթե հետևի նահանգային հրահանգներին:  

473 Դասավանդում Ինչպե՞ս են Հատուկ ուսուցման ուսուցիչները դասավանդելու իրենց 
ունեցած 28 աշակերտներին՝ ստիպված են 2 մոդելով դասավանդել: 
Սա ավելի դժվար կլինի, քանի որ արդեն դասավանդում ես 6 
դասարան: Ինչպե՞ս է շրջանը սահմանափակելու հատուկ 
ուսուցման ուսուցիչների շփումը մյուս աշակերտների հետ հիբրիդ 
մոդելի ընթացքում: 

Ես կարծում եմ, որ բոլոր աշակերտները և ուսուցիչները 
կբաժանվեն  կամ հիբրիդ մոդելի կամ միայն հեռակա ուսուցման 
խմբերի: Աշակերտներին կկցեն այդ մոդելը դասավանդող 
ուսուցիչներին: Ինչ վերաբերվում է դասարանների փոխելուն, 
մենք կհետևենք նահանգային և գավառի հրահանգներին: 

474 Դասավանդում Ո՞րն է միջնակարգ դպրոցի անձամբ դպրոց հաճախելու 
առավելությունը, եթե ոչ մի խմբակային աշխատանք չի կատարվելու 
և դպրոցը կփակվի, եթե վարակը արագ տարածվի: Եթե այսքան 
աշխատանք է տարվում, պարզելու համար, թե ում հետ է շփվել 
երեխան, ինչու՞ չենք շարունակում հեռակա ուսուցմամբ:  

Եթե ընտանիքների մեծամասնությունն ընտրի հիբրիդ մոդելը, 
ապա մենք պետք է պատրաստվենք այդ իրավիճակին:  
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475 Դասավանդում Իմ երեխաները սիրում են կարգ ու կանոնով ապրել: Մենք բոլորս 
հազիվ հարմարվել էինք այն նոր նորմալ ապրելակերպի հետ: 
Խնդրում եմ բացատրել, թե ինչպե՞ս եք պահպանելու խոստացված 
դասացուցակը, եթե ուսուցիչը կամ դասընկերներից մեկը 
վարակվեն:  

Եթե աշակերտը կամ ուսուցիչը հիվանդանան Կորոնավիրուսով, 
մենք կհետևենք հանրային առողջապահության հրահանգներին: 
Այն անձիք ովքեր շփվել են այդ անձի հետ, կտեղեկացվեն և 
կխրախուսվեն խորհրդակցել բժշկի հետ: ԲԴՄՇ-ն կիրականացնի 
«Դպրոցի հիվանդության դեպքերի կառավարման ծրագիրը», որի 
մասն է կազմում մեկուսացում, կարանտինը և 
տեղեկատվությունը: Այժմ պարտադիր չէ մեզ համար ամեն 
շաբաթ քննել աշխատակիցներին, բայց ամեն օր ստուգում ենք 
ախտանշանները և չափում ջերմությունը աշխատանքի գալուց 
առաջ:  

476 Դասավանդում Ես չեմ ցանկանում վերադարձնել իմ որդուն դպրոց մինչև 
պատվաստանյութի պատրաստ լինելը: Ես ցանկանում եմ 
ծանոթանալ տնային ուսուցման տարբերակների հետ: 
Շնորհակալություն:  

Եթե կարողանանք անձամբ դպրոց վերադառնալ, ապա կունենանք 
նաև 100% հեռակա ուսուցման մոդել: Այնուամենայնիվ, տնային 
ուսուցումը լրիվ տարբեր կլինի, որի մասին տեղեկություն 
ստանալու, ինչպես նաև նահանգային իրավական և 
վկայականների պահանջների հետ  ծանոթանալու համար 
հյուրընկալել Կալիֆոռնիայի կրթական գրասենյակի կայքը:  

477 Դասավանդում Կարո՞ղ ենք ընտրել հիբրիդ մոդել:  Եթե կարողանանք անձամբ դպրոց վերադառնալ (հիբրիդ մոդել), 
ապա կունենանք նաև 100% հեռակա ուսուցման մոդել, որն 
առանձին տարբերակ է և մեծ հավանականությամբ երեխան 
կունենա նոր ուսուցիչ:  

478 Դասավանդում Ինչու՞ չենք կարող բացել դպրոցները մանկապարտեզի աշակերտների 
համար: Նաև, խնդրում եմ պարզաբանել, որ հիբրիդ մոդելի ընթացքում 
երեխաները կմնան նույն ուսուցչի հետ: 

Եթե կարողանանք անձամբ դպրոց վերադառնալ, ապա 
կունենանք նաև հիբրիդ մոդել: Աշխատակազմը կնշանակվի ըստ 
ծնողների ընտրած մոդելի: Ոչ մի երաշխիք չկա, որ երեխայի 
ուսուցիչը կմնա նույնը, չնայած որ դա նախընտրություն է:  

479 Դասավանդում Կարո՞ղ եք ավելի մանրամասնությամբ բացատրել, թե ինչ է 
նշանակում «լրացուցիչ 60 րոպե առցանց դաս» հիբրիդ մոդելի 
ընթացքում միջնակարգ դպրոցի (կամ 66 միջանկյալ դպրոցի) համար: 
Նաև, ե՞րբ են ուսուցիչները պլանավորելու դասերը, երբ օրական 2 
անգամ հիբրիդ մոդելով դասավանդելու են նույն դասը և ինչ որ մի 
կերպ դասավանդելու հեռակա ուսուցմամբ:  

Նահանգի կողմից պահանջվող կրթական րոպեները 
բավարարելու համար, հիբրիդ մոդելի աշակերտները պետք է 
աշխատեն նաև դասարանից դուրս: Այդ դասացուցակի մեջ է 
մտնում նաև ուսուցիչների պլանավորման ժամը:  

480 Դասավանդում Կկարողանան 12-րդ դասարանցիները հիբրիդ մոդելով դպրոց 
հաճախել 2-րդ կիսամյակի ընթացքում և մասնակցել ավարտական 
միջոցառումների: Աշխատու՞մ եք ապահովել անվտանգությունը 
դպրոցները բացելուց առաջ:  

Այն կախված է առողջապահական ընթացիկ հրահանգներից: Այո, 
դպրոցական շրջանն աշխատում է իրականացնել անվտանգության 
կանոններ:  

481 Դասավանդում Ի՞նչ եք մտածում կատարողական արվեստի (երգչախումբ/թատրոն/ 
պար) մասին: Իմ դստեր համար շատ դժվար է հեռակա կարգով 
մասնակցել այդ դասերին:  

Այն կախված է ընթացիկ ուղորդումներից: Այս պահին, դասերը 
կարող են տեղի ունենալ դրսում, բայց ոչ երգչախումը:  
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482 Դասավանդում Ինչպե՞ս եք կառավարելու ՄԵԾ  հավաքները:  Այս պահին ոչ մի մեծ միջոցառում չի պլանավորվում: Եթե 
հանրային առողջապահության հրահանգները փոխվեն, ապա 
կխոսենք այս մասին: 

483 Դասավանդում Միջանկյալ դպրոցի աշակերտները պե՞տք է օգտվեն 
հանդերձարաններից ֆիզկուլտուրայի դասաժամի ընթացքում: 

Ոչ  

484 Դասավանդում Կարո՞ղ են աշակերտները դուրս գալ դպրոցից «դադարի» ընթացքում 
սնունդ գնելու համար, թե դա միայն 11-րդ և 12-րդ դասարանների 
համար է: Թ՞ե ոչ ոք չի կարող:  

Ոչ ոք չի կարող հեռանալ (լքել) դպրոցի տարածքը:  

485 Դասավանդում Կարո՞ղ են աշակերտները օգտվել նույն սարքերից, եթե դրանք 
ախտահանվեն դասերի միջև: Կարող եք նաև պահանջել, որ 
աշակերտները ախտահանեն ձեռքերը: (Սա ավելի «վտանգավոր» չէ 
քան թե դռների բռնակները բռնելը:  

Ոչ, գավառային ուղեցույցները դեռ թույլ չեն տալիս մի քանի հոգի 
միջև կիսել սարքավորումը: 

486 Դասավանդում Ինչպե՞ս եմ իմ ԱՄ-ու սովորող դստերը արձանագրելու 100% հեռակա 
ուսուցման դասերին:  

Ծնողներին ենք ուղարկելու պարտավորվածության 
հարցաթերթիկ, որով կարող եք ընտրել հիբրիդ կամ հեռակա 
ուսուցման մոդել:  

487 Դասավանդում Կարո՞ղ են ծնողներն ընտրել առավոտյան կամ կեսօրից հետո 
հերթափոխը: Աշխատում եմ պլանավորել տրանսպորտի մեթոդը:  

Ծնողներին ենք ուղարկելու պարտավորվածության 
հարցաթերթիկ, որով կարող եք ընտրել հիբրիդ կամ հեռակա 
ուսուցման մոդել: Դպրոցը կտեղեկացնի, թե որ հերթափոխում է 
(առավոտյան, թե կեսօրից հետո) երեխան տեղավորվել:  

488 Դասավանդում Տեղեկացվելու՞ են ծնողները երեխաների տեղավորման մասին: 
տեղեկացվելու՞ են ուսուցիչները, թե որ աշակերտն է մնալու հեռակա 
ուսուցման մեջ կամ որն է վերադառնալու անձամբ դպրոց: 
Կտեղեկացվե՞ն ծնողները, եթե ետ վերադառնանք հեռակա 
ուսուցում: Կմնա՞ն նոր կազմված դասարանները, թե՞ ետ կգնան 
իրենց հին դասարանները: Շնորհակալություն 

Ծնողներին կտեղեկացնենք, թե որտեղ են տեղավորվել 
երեխաները, ինչպես նաև ուսուցչի անունը և դասարանը: 
Ուսուցիչները կտեղեկանան, թե որ աշակերտներն են սովորում 
հեռակա, և որը՝ հիբրիդ կարգով: Հնարավոր է նաև, որ 
աշակերտները վերադառնան հեռակա ուսուցման՝ ըստ 
առողջապահական պայմանների: Եթե դա պատահի, 
դասարանների կազմը կմնա անփոփոխ:  

489 Դասավանդում Ինչպե՞ս է մշակված միջնակարգ դպրոցի ֆիզկուլտուրայի 
դասաժամերը:  

Ֆիզկուլտուրայի դասերը կանցնեն դրսում՝ հեռավորության 
պահպանմամբ, բայց չեն օգտվի հանդերձարաններից:  

490 Դասավանդում Իմ երեխաները սովորում են տարրական և միջանկյալ դպրոցներում: 
Եթե ընտրեմ հիբրիդ մոդելը, ապա նույն հերթափոխում են 
տեղավորվելու թե՞, ոչ:  

Աշխատում ենք նույն ընտանիքի երեխաներին պահել նույն 
հերթափոխում՝ առավոտյան կամ կեսօրից հետո: Չնայած չկա ոչ 
մի երաշխիք, բայց աշխատում ենք կատարել ծնողների 
խնդրանքը:  

491 Դասավանդում Բարև ձեզ: Դպրոցը բոլոր դասարանների (տարրական և միջանկյալ) 
համար է բացվելու ամեն օր, թե՞ ոչ: Շնորհակալություն 

Մշակում ենք ԱՄ-12-րդ դասարանների դասացուցակները: 
Հոկտեմբերի 21-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ ունեցած PTA 
երեկոյի ընթացքում, ցույց տվեցինք դասացուցակի օրինակներ, 
որոնք դեռ բանակցությունների մեջ են և կախված են 
առողջապահական պայմաններից:  
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492 Դասավանդում Կես, թե՞ լրիվ օրով են բացվելու դպրոցները:  Մշակում ենք ԱՄ-12-րդ դասարանների դասացուցակները: 
Հոկտեմբերի 21-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ ունեցած PTA 
երեկոյի ընթացքում, ցույց տվեցինք դասացուցակի օրինակներ, 
որոնք դեռ բանակցությունների մեջ են և կախված են 
առողջապահական պայմաններից: Դասացուցակի օրինակը ցույց է 
տալիս, որ դասերը լինելու են կես օրով: 

493 Դասավանդում Իմ դուստրը սովորում է Ուոլտ Դիզնի տարրական դպրոցում: Մենք 
շատ բախտավոր ենք, քանի որ կարողացել ենք 4 ընտանիքով 
դասարան կազմել և դասեր անցկացնել 4 տան մեջ: Մենք շատ արագ 
հասկացանք, որ դադարի ընթացքում տուն գնալ և տանը 
շարունակելը շատ դժվար է: Ավելի հեշտ է նրանց ամբողջ օրը պահել 
նույն տեղում: Ես շատ եմ ուզում, որ երեխաս դպրոց վերադառնա, 
բայց ոչ օրական 2-3 ժամով: Մտածում եք երեխաներին դպրոց 
ուղարկել 2 լրիվ օրով ՝ տանը մնալով 2 օր կամ 1 շաբաթ տանը և 1 
շաբաթ դպրոցում: Շնորհակալություն 

Մշակում ենք ԱՄ-12-րդ դասարանների դասացուցակները: 
Հոկտեմբերի 21-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ ունեցած PTA 
երեկոյի ընթացքում, ցույց տվեցինք դասացուցակի օրինակներ, 
որոնք դեռ բանակցությունների մեջ են և կախված են 
առողջապահական պայմաններից: Դասացուցակի օրինակը ցույց է 
տալիս, որ դասերը լինելու են կես օրով: 

494 Դասավանդում Եթե դպրոցները բացվեն, ապա նույն դասացուցակն ենք ունենալու, 
ինչպես որ հեռակա ուսուցման ընթացքում:  

Մշակում ենք ԱՄ-12-րդ դասարանների դասացուցակները: 
Հոկտեմբերի 21-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ ունեցած PTA 
երեկոյի ընթացքում, ցույց տվեցինք դասացուցակի օրինակներ, 
որոնք դեռ բանակցությունների մեջ են և կախված են 
առողջապահական պայմաններից: Դասացուցակի օրինակը ցույց է 
տալիս, որ դասերը լինելու են կես օրով: 

495 Դասավանդում 5 լրիվ օր է լինելու՞, թե 2 լրիվ օր և դասերի պտույտով՝ օրինակ. Մ-2 
երեքշաբթի/հինգշաբթի, 3-5-րդ՝ չորեքշաբթի/ուրբաթ: Երկուշաբթի՝ 
հեռակա ուսուցում բոլորի՞ համար: Էական աշխատողները 
կունենա՞ն երեխայի խնամքի հնարավորությունը, ովքեր հրաժարվել 
էին անցյալում:  

Մշակում ենք ԱՄ-12-րդ դասարանների դասացուցակները: 
Հոկտեմբերի 21-ի դպրոցները բացելու վերաբերյալ ունեցած PTA 
երեկոյի ընթացքում, ցույց տվեցինք դասացուցակի օրինակներ, 
որոնք դեռ բանակցությունների մեջ են և կախված են 
առողջապահական պայմաններից: Դասացուցակի օրինակը ցույց է 
տալիս, որ դասերը լինելու են կես օրով: Երեխաների խնամքի 
համար, դիմել Երեխաների Զարգացման գրասենյակին 818-729-
4424 հեռախոսահամարով:  

496 Դասավանդում Խնդրում են տեղավորել ԱՄ-5-րդ դասարաններին նույն 
դասացուցակով:  

Մշակում ենք ԱՄ-5-րդ դասարանների դասացուցակները, որոնք 
նույնը կլինեն և հեռակա, և հիբրիդ ուսուցման համար:  

497 Դասավանդում Մեկ անգամ ևս SEED (Հատուկ ուսուցման վաղ զարգացում) ծրագիրն 
ընդգրկված չէ այս ծրագրում: Կրթական ոչ մի րոպե չի հատկացված 
այս խմբի համար: Որո՞նք են այս խմբի ծրագրերը:  

Խնդրում ենք ծանոթանալ Հատուկ ուսուցման երեկոյի նյութերի 
հետ. https://burbankusd.granicus.com 
/MediaPlayer.php?view_id=4&clip_id=7946 

498 Դասավանդում Բոլոր աշակերտների՞ն եք Քրոմբուկ հատկացնելու, երբ դպրոցում 
են գտնվում: Պե՞տք է աշակերտը դպրոց ժամանի իր Քրոմբուկով:  

Հիբրիդ մոդելի աշակերտները կօգտվեն դպրոցի Քրոմբուկներից և 
կարիք չի լինի տնից Քրոմբուկ կամ նոթբուկ բերել:  



17  

499 Դասավանդում Մենք կարող ենք ընտրել հիբրիդ կամ հեռակա ուսուցման մոդել, թե՞ 
շրջանը կընտրի ամենանախընտրած մոդելը: Եթե մենք կարող ենք 
ընտրել, ապա ինչպիսի՞ն կլինի դասացուցակը: Միաժամանակ է 
ուսուցիչը դասավանդելու հեռակա և հիբրիդ մոդելի աշակերտներին:  

Տարրական դպրոցի աշակերտները կաշխատեն շրջանի նույն 
կրթական ծրագրով, բայց հավանական է, որ ունենան նոր 
ուսուցիչ: Միջանակարգ դպրոցի աշակերտները կարող են 
սովորել Անկախ ուսուցման ակադեմիայում(ILA), որն օգտվում է 
APEX կրթական ծրագրից: 6-րդ դասարանցիները կաշխատեն 
APEX կրթական ծրագով, բայց կմնան իրենց բնակչության 
դպրոցում՝ նոր ուսուցչի հետ:  

500 Դասավանդում 100% հեռակա ուսուցումը նախընտրելի է – ունե՞նք այս տարբերակը:  Տարրական դպրոցի աշակերտները կաշխատեն շրջանի նույն 
կրթական ծրագրով, բայց հավանական է, որ ունենան նոր ուսուցիչ: 
Միջանակարգ դպրոցի աշակերտները կարող են սովորել Անկախ 
ուսուցման ակադեմիայում(ILA), որն օգտվում է APEX կրթական 
ծրագրից: 6-րդ դասարանցիները կաշխատեն APEX կրթական 
ծրագով, բայց կմնան իրենց բնակչության դպրոցում՝ նոր ուսուցչի 
հետ:  

501 Դասավանդում Եթե ոչ բոլորը, ապա բազմաթիվ ծնողներ նոթբուկներ են գնել 
երեխաների համար հեռակա ուսուցման պատճառով: Մի քանի 
ամիս անց, ԲԴՄՇ-ն մտածում է բացել դպրոցները: Ինչու՞ չենք 
կարող ավարտել ուսումնական տարին հեռակա մեթոդով: 
Ծնողներից շատերն են տնից աշխատում և արդեն գնել են 
համակարգիչներ երեխաների համար: 

Տարրական դպրոցի աշակերտները կաշխատեն շրջանի նույն 
կրթական ծրագրով, բայց հավանական է, որ ունենան նոր ուսուցիչ: 
Միջանակարգ դպրոցի աշակերտները կարող են սովորել Անկախ 
ուսուցման ակադեմիայում(ILA), որն օգտվում է APEX կրթական 
ծրագրից: 6-րդ դասարանցիները կաշխատեն APEX կրթական 
ծրագով, բայց կմնան իրենց բնակչության դպրոցում՝ նոր ուսուցչի 
հետ:  

502 Դասավանդում Ի՞նչ կլինի, եթե մենք չցանկանանք երեխաներին ետ ուղարկել դպրոց և 
շարունակել հեռակա ուսուցմամբ: Ինչպե՞ս այն կընթանա, երբ 
դպրոցները բացվեն:  

Տարրական դպրոցի աշակերտները կաշխատեն շրջանի նույն 
կրթական ծրագրով, բայց հավանական է, որ ունենան նոր ուսուցիչ: 
Միջանակարգ դպրոցի աշակերտները կարող են սովորել Անկախ 
ուսուցման ակադեմիայում(ILA), որն օգտվում է APEX կրթական 
ծրագրից: 6-րդ դասարանցիները կաշխատեն APEX կրթական 
ծրագով, բայց կմնան իրենց բնակչության դպրոցում՝ նոր ուսուցչի 
հետ:  

503 Դասավանդում Որոշ դասագրքեր չեն օգտագործվում, հիմնվելով առցանց 
դասավանդման վրա: Դպրոցները բացվելուց հետո, ինչպես է այն 
ազդելու երեխաների ուսուցման վրա 2-րդ կիսամյակի ընթացքում: 

Ուսուցիչներին պահանջվում է դասավանդել չափանիշներ և 
դասագրքից բացի, կարող են օգտվել այլ ռեսուրսներից:  

504 Դասավանդում Ուսուցիչն անձամբ է դասավանդելու դրոցում, թե՞ նրան 
պաշտպանելու համար, պետք է տեսաժապավեն դիտեն:  

Ուսուցիչները կշարունակեն հետևել Կալիֆոռնիայի 
նահանգային չափանիշներին և կրթական գրասենյակի 
ընդունած կրթական ծրագրին:  
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505 Դասավանդում Առաջարկված դասացուցակով միջնակարգ դպրոցի աշակերտները 
պետք է ունենան բոլոր 6 դասերը:  Հիմա ժամանակն է մտածել 
տարբեր կերպ և մշակել այնպիսի դասացուցակ, որը կվազեցնի, թե 
քանի աշակերտի հետ է յուրաքանչյուր աշակերտ 15 րոպե 
անցկացնում դասասենյակում: Միջնակարգ դպրոցի դասերը պետք է 
վերափոխել այնպես, որ յուրաքանչյուր աշակերտ օրական ունենա 2 
դաս (ավելի արագ տեմպերով կենտրոնանալ ավելի քչի վրա): Մեկ 
այլ տարբերակ կլինի, եթե աշակերտները հաճախեն «ուսումնական 
դահլիճ», որի ընթացքում կշարունակեն հեռակա ուսուցումը իրենց 
իսկ դպրոցում: Առավոտյան կամ կեսօրից հետո, երեխաները 
հաճախում են 1 դասի և առցանց կատարում դասերը իրենց 
ուսուցիչների հետ: Դա փոքր ինչ նման է դայակի 
դաստիարակությանը, բայց երեխաները կգտնվեն դպրոցում և 
չափահաս մեկը կպատասխանի նրանց հարցերին (իսկ ծնողները 
կվերադառնան իրենց գործերին): Ժամանակն է այլ կերպ մտածել և 
մեծ փոփոխություններ կատարել դպրոցում: Ժամանակն է հետևել 
մյուս դպրոցների օրինակին և տեսնել, թե ինչը չի աշխատում: 
Ժամանակը չէ պահել դասացուցակն այնպես, ինչպես որ նախկինում 
է եղել:  

Շնորհակալություն ձեր առաջարկների համար: Մենք քննարկել 
ենք այդ մոդելների լավ և վատ կողմերը:  

506 Դասավանդում Միջնակարգ դպրոցի առաջարկված դասացուցակը նման է մոտալուտ 
աղետի: Ինչ կարող ենք անել, օրվա ընթացքում, աշակերտների 
շփումը ուրիշ աշակերտների հետ նվազեցնելու համար: Մենք պետք է 
այնպիսի դասացուցակ, որը պահի աշակերտներին նույն 
դասարանում, նույն աշակերտների հետ: Սա ոչ միայն մեծացնում է 
աշակերտների վարակվելու հավանականությունը, այլ նաև՝ 
ուսուցիչների: Ես չեմ կարծում, որ ձևացնելով, թե դասարանում ցածր 
թիվով աշակերտ ունենալն իրականում ապահով կլին:  

Այդ դասացուցակը կաշխատի տարրական դպրոցում, բայց այն 
ենթադրում է, որ աշակերտների մեծամադնությունը կունենա 
նույն դասացուցակը: Դա այդպես չէ միջնակարգ դպրոցում: Մենք 
տարբեր տեսակի ծրագրեր ենք առաջարկում և այդպես չի լինի, 
եթե չկարողանան պտտել դասացուցակը:  

507 Դասավանդում Չի կարո՞ղ միաժամանակ կատարվել անձամբ և հեռակա ուսուցման 
դասավանդում նույն դասասենյակում:  

Մենք վերանայել ենք այդ մոդելը, բայց այն կապված է մեծ 
դժվարությունների հետ:  
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508 Դասավանդում 1) Ե՞րբ եք պատրավորվածության հարցաթերթիկն ուղարկելու և ե՞րբ 
եք որոշում կայացնելու, հիբրիդ մոդելու սկսվելու վերաբերյալ: 2)Երբ 
առողջապահական պայմանները թույլ տան և ԲԴՄՇ-ն չկարողանա 
այդ անել «լրացուցիչ սահմանափակումների/խոչընդոտների» 
պատճառով, կտեղեկացնե՞ք շահագրգիռ կողմերին (մեզ՝ ծնողներիս, 
աշակերտներին և համայնքին) այդ խնդիրների/խոչընդոտների 
մասին, որպեսզի օգնեք հաղթահարել դրանք: Շատ դժվար է որպես 
միջնակարգ դպրոցի 2 աշակերտի ծնողի համար չմասնակցել 
բանակցությունների (որոշումների ընդունման) ընթացքում: 3) 
Կհրավիրե՞ք ծնողներին և աշակերտներին դպրոցները բացելու 
կոմիտեի շարքերի միանալու: Ես կարծում եմ, որ միջնակարգ 
դպրոցի աշակերտները պետք է հայտնեն իրենց կարծիքը հեռակա 
ուսուցման վերաբերյալ: 4) Ի՞նչ ծրագիր եք մշակում սպորտային 
պարապմունքները սկսելու վերաբերյալ: Կսկսե՞նք, երբ Լոս Անջելեսի 
գավառը սկսի: Եթե ոչ, ապա ինչու՞: 5) Եթե/երբ հիբրիդ մոդելի 
աշակերտը վարակվի Կորոնավիրուսով և ստիպված լինի 14 (կամ 10 
օր) կարանտինի մեջ մնալ, կկարողանա դասերին հետևել հեռակա 
եղանակով:  

Պարտավորվածության հարցաթերթիկները ուղարկվելու են 
ուրբաթ, հոկտեմբերի 23-ին և պետք է ետ վերադարձնել  մինչև 
ուրբաթ, հոկտեմբերի 30-ը: Դպրոցների բացումը կախված է 
առողջապահական գրասենյակից:  

509 Դասավանդում Ունե՞ք լրացուցիչ օգնության (tutoring) կամ արտադասարանական 
դասընթացներ:  

Լրացուցիչ օգնության (tutoring) ծրագիր չի հատկացվում շրջանի 
կողմից: Մենք ունենք «Զանգի շուրջ» (ATB) և ASES 
արտադասարանական խնամքի կենտրոնները:  

510 Դասավանդում Որո՞նք են ձեր ծրագրերը Հատուկ ուսուցման աշխատակիցների 
համար, ովքեր օրական 4 անգամ օգնում են երեխաներին օգտվել 
զուգարանից: Կլինեն անձնական պաշտպանության լրացուցիչ 
սարքեր, քանի որ հնարավոր չի լինի 6 ոտքաչափ հեռավորություն 
պահպանելը: 

Աշխատակիցների համար, շրջանն ունի անձնական 
պաշտպանության համար անհրաժեշտ բոլոր սարքերը, ներառնելով, 
N95 դիմակներ, խալաթներ, ձեռնոցներ և կրկնակոշիկներ: Այն 
աշխատակիցները, ովքեր օգնում են երեխաներին օգտվել 
զուգարանից, կօգտվեն շրջանի կողմից ձեռքբերված բժշկական կարգի 
անձնական պաշտպանության սարքերից:  

511 Դասավանդում Որպես Հատուկ ուսուցման աշակերտի ծնող, ես մտահոգված եմ 
նրանց կրթությամբ, սոցիալ և վարքագծի կարիքներով քանի որ 
դպրոցում չեն: Շատ կարևոր է, որ դպրոց վերադառնալուց առաջ, 
դպրոցական շրջանը հաշվի առնի աշխատակիցների և 
աշակերտների առողջությունը և բարեկեցությունը: Բացի դրանից, 
խուլ և համր աշակերտներին թափանցիկ դիմակներ կամ երեսի 
վահաններ են հարկավոր, հնարավո՞ր է, որ մի քանի աշակերտներ 
դպրոց հաճախեն առանց դիմակի: Ըստ Վարակի կառավարման 
կենտրոնի հրահանգների, նույնիսկ ծանր հաշմանդամներին կամ 
Աուտիզմով տառապողներին բացառության չեն ենթարկում: Կարո՞ղ 
է շրջանը Կորոնավիրուսի քննության համակարգ մշակել այն 
աշխատակիցների համար, ովքեր պետք է վերադառնանա դպրոց:  

Շրջանն ունի թափանցիկ դիմակներ, ինչպես նաև երեսի 
վահաններ այն երեխաների համար, ում համար ավելի հարմար 
կլինի վահան կրելը՝ ի տարբերություն դիմակի: Եթե աշակերտը 
չի կարող/չի կարողանում կրել դիմակ, շրջանը կորոշի, եթե 
առողջապահական պահպանման ուղեցույցների համաձայն, 
հնարավոր կլինի ստեղծել ողջամիտ և անվտանգ 
հարմարություններ, որպեսզի երեխան անձամբ դպրոց հաճախի:  
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512 Դասավանդում Եթե դպրոցները բացվեն, ինչպիսին է լինելու «Բաց դռների օրը» (Open 
House): Կունենա՞ք տարբեր ժամեր աշակերտներին դպրոցից ներս 
թողնելու համար: Հաճախ երեխաները վարակված են լինում, բայց չեն 
ցույց տալիս ոչ մի ախտանշան և շփվելու են այն աշխատակիցների 
հետ, ովքեր օրական աշխատում են 30-ից ավելի երեխաների հետ: 
Ինչպե՞ս եք վարվելու այս իրավիճակում: Դասավանդելու՞ են 
ուսուցիչները միաժամանակ և անձամբ՝ դպրոցում և հեռակա կարգով 
տանը մնացած երեխաներին: Դասասենյակները բավականաչափ մեծ 
չեն իմ դասարանի աշակերտների կեսին իրարից 6 ոտքաչափ հեռու 
նստեցնելու համար: Ինչպե՞ս եմ վարվելու այս դեպքում: Ո՞վ է 
մաքրելու դասասենյակը հերթափոխների միջև: Փակելու՞եք դպրոցը, 
եթե վարակը ավելի շատանա: Հիվանդության քանի՞ դեպքից հետո եք 
փակելու դպրոցը կամ շրջանի բոլոր դպրոցները:  

Դեռ ոչ մի ծրագիր չկա Բաց դռների օրվա համա և այն կախված 
կլինի առողջապահական պայմաններից: Այն կարող է լինել 
առցանց կամ դպրոցում (տարբեր ժամերի): Դպրոց կմտնեն 
տարբեր դռներից, կչափենք ջերմությունը և կստուգենք 
ախտանշանները: Ընթացիկ պայմանները թույլ են տալիս 12-16 
(դասարանի կեսը) աշակերտ ունենալ: 4-12-րդ դասարնները 
նստարանների համար թափանցիկ միջնորմներ կունենան: Դեռ 
քննարկում ենք 2 մոդելները: Վարակի պատճառով դպրոցների 
փակումը կկատարվի ըստ Լոս Անջելեսի գավառի հրահանգների: 
Եթե դպրոցի աշխատակիցը կամ աշակերտը վարակվի, ապա 
շրջանը կհետևի առողջապահական հրահանգներին: Վարակվածի 
հետ շփված անձիք կտեղեկացվեն և կխրախուսվեն դիմել բժշկի: 
ԲԴՄՇ-ն կիրականացնի մեկուսացման, կարանտինի և 
ծանուցումների վերաբերյալ դպրոցի վարակի կառավարման 
պլանը:  

513 Դասավանդում Ո՞ն է մեր առաջնահերթությունը: Ես կարծում եմ, որ այն 
հնարավորություն կտա, թե ինչպես և երբ շարունակել: Ընտանիքներին 
երեխաների խնամքով ապահովելն է, թե՞ ապահով կերպ երեխաներին 
կրթելը: Ես ցանկանում եմ հասկանալ, որ բոլորի առողջությունն ու 
անվտանգությունը հաշվի է առնվում: Հիբրիդ մոդելի կիրառումը 
կպահանջի ոչ միայն շատ ռեսուրսներ ֆիզիկական անվտանգության 
համար, այլ նաև պահանջներ հոգեկան առողջության համար:  

Աշակերտների անվտանգությունը և կրթությունը 
առաջնահերթություն է կազմում շրջանի համար: Երեխաների 
խնամքը նույնպես կարևոր գործոն է բազմաթիվ ընտանիքների 
համար:  

514 Դասավանդում 1) Կարո՞ղ եք ավելի շատ տեղեկություն տալ 6-րդ դասարանցիների 
100% հեռակա ուսուցման վերաբերյալ: Նրանք կօգտվեն Apex-ից, 
բայց ոչ Անկախ կրթության ակադեմիայից (ILA), ի՞նչ է դա 
նշանակում: 2) Կարո՞ղ եք բացատրել 6-րդ դասարանցիների 
երկլեզու ուսուցման 2 մոդելների ձևը: Իմ երեխաները սովորում են 
իսպաներենի և իսպաներեն հասարակագիտության երկլեզու 
ծրագրում: Հեռակա ուսուցման դեպքում, պետք է դպրոց հաճախի 
իսպաներեն սովորոելու համար, իսկ հասարակագիտությու՞նը: 
Շնորհակալություն  

6-րդ դասարանցիները կմնան իրենց դպրոցում, բայց կունենան 
ուսուիցչ, ինչպես Անկախ կրթական ակադեմիայում, որը կծառայի 
որպես գործակալ: Ուղիղ եթերով դասավանդում չի լինի, բայց 
ուսուցիչների հետ հնարավոր կլինի շփվել և օգնություն խնդրել: 
Նրանք միաժամանակ կունենան մեկ դաս և կավարտեն այն 22 
օրը մեկ: Երկակի արձանագրության միջոցով երեխաները կարող 
են 2 դաս վերցնել իրենց դպրոցում, եթե Անկախ կրթության 
ակադեմիան այդ դասը չունի:  

515 Դասավանդում Եթե անվտանգ չէ դպրոցները բացելու բոլորի համար, ինչու ենք 
շտապում Հատուկ ուսուցման երեխաներին դպրոց վերադարձնել 
նոյեմբերին: Ամենաշատ կարիքներ ունեցողներին պետք է 
առաջնահերթություն տալ:  

Նահանգը և գավառը որոշել է, որ կարելի է աշակերտների 25%-
ին փոքր խմբերով դպրոց վերադառնալ: Ապահով է փոքր խմբով 
ընդհանուր և հատուկ կրթության աշակերտների համար, բայց 
նահանգը և գավառը առաջնահերթություն է տալիս 
ամենակարիքավորնեին, դրա համար էլ թույլ է տալիս որոշ 
աշակերտների հետ գալ, մինչև գավառը կհասնի 
մանուշակագույն մակարդակի:  
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516 Դասավանդում Իմ որդին վերցնում է Լյութեր դպրոցի 8-րդ դասարնի իսպաներեին 0 
դասը: Ես շատ եմ մտահոգված, որ հիբրիդ մոդելի ընթացքում այդ 
դասը կլինի շաբաթը 2 անգամ և 1 ժամից կարճ: Սա մյուս դասերի 
հետ համեմատակ շատ կարճ է: Թվում է թե անհնար կլինի մյուս 
տարի պատրաստ լինել սկսել իսպաներեն 2 դասը  միջնակարգ 
դպրոցում, որը պատճառ է այս դասը վերցնելու համար:  

6 րոպեի տարբերություն կա մյուս դասերի համեմատությամբ: 
Բոլոր դասերը տեղի են ունենում շաբաթը 2 անգամ: Մենք այն 
ճիշտ չենք համապատասխանեցրել, որ աշակերտը դասերը 
չկսկսի առավոտյան ժամը 7-ից շուտ:  

517 Դասավանդում Ի՞նչ է լինելու հեռակա ուսուցում ընտրած աշակերտների հետ: 
Կկորցնե՞ն իրենց ուսուցչին և դասընկերներին: Այն խանգարիչ մեծ 
հանգամանք կդառնա նրանց համար: Ե՞րբ եք սկսելու դպրոցները 
բացել և ինչպիսի՞ն է այն լինելու:  

Չեն կարող երաշխավորել, որ երեխայի ուսուցիչը կմնա նույնը: 
Դասարանները կկազմվեն ըստ ծնողների կատարած ընտրության:  

518 Դասավանդում Խնդրում եմ բացատրել «Զանգի շուրջ» ծրագրի դեր դպրոցները 
բացվելուց հետո: Շնորհակալություն 

Նրանք կարող են հաճախել «Զանգի շուրջ» ծրագիրը, 
առավոտյան հերթափոխը վերջանալուց հետո և վճարել 
շաբաթական $195 կես դրույքի համար:  

519 Դասավանդում 10-14 օր մեկուսացված աշակերտների համար ուսուցիչները 
մշակելու՞ են անձանական առցանց ծրագիր: 

Նրանք հանձնարարություն կստանան ուսուցչի կողմից: Եթե 
ամբողջ դասարանն է, ապա կանցնեն հեռակա ուսուցման:  

520 Դասավանդում Առցանց ինչպի՞սի ռեսուրսներ կան կարանտինի մեջ մտած 
երեխաների համար: Կարո՞ղ նա ինքնաբերաբար անցնել հեռակա 
ուսուցման: Ինչպե՞ս եք վարվելու դպրոցում եղած Կորոնավիրուսի 
դեպքերի հետ:  

Նրանք հանձնարարություն կստանան ուսուցչի կողմից: Եթե 
ամբողջ դասարանն է, ապա կանցնեն հեռակա ուսուցման: 

521 Դասավանդում Ինչպի՞սին է լինելու 0 և 1 դասընթացները միացված դասացուցակը:  Դրանք 2 առանձին դասեր են որոնք սկսվում և վերջանում են 
իրարից հետո: Քանի որ 0 դասը կշարունակի լինել նույն ժամին, 
այն կաշխատի ինչպես մյուս դասերը, բայց աշակերտները 0 
դասը կունենա միայն շաբաթը 2 անգամ:  

522 Դասավանդում Ես նկատում եմ, որ դպրոցը կսկսվի 8:10-ին և ոչ թե 8:30 ինչպես 
սովորոական դպրոցում և հիմա հեռակա ուսուցման ընթացքում: 
Ինչու՞ չսկսկել դպրոցը 8:30-ին: Արդեն դժվար է երեխային 8:30 
դպրոց հասցնելը, իսկ հիմա 20 րոպե շու՞տ: Սա ոչ մի իմաստ չունի: 
Կարո՞ղ եք ընտրել առավոտյան կամ կեսօրից հետո հերթափոխը:  

Օրվա ժամը հարմարեցվել է դասավանդման համար ավելի շատ 
ժամանակ տալու համար: Ընտանիքները չեն կարող ընտրել 
առավոտյան կամ կեսօրից հետո հիբրիդ մոդելի հերթափոխը:  

523 Դասավանդում Քանի որ աշակերտները չեն կարող խմբով աշխատել, պե՞տք է որ 
երեխան նորից համակարգչով կամ Քրոմբուկով աշխատի: Ի՞նչ 
կլինի, եթե ես չեմ ուզում, որ իմ սեփական համակրգիչը դպրոց 
ուղարկել: (Կարող ենք օգտվել առցանց ռեսուրսներից և նյութեր 
վերցնելու կարիքը չզգալ):  

Պետք չէ, որ աշակերտը դպրոց բերի համակարգիչ կամ 
Քրոմբուկ: Եթե ուսուցիչը ցանկանա համակարգիչ օգտագործել, 
ապա աշակերտին կհատկացվի դպրոցի համակարգիչը:  
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524 Դասավանդում Ես ցանկանում եմ իմանալ, ինչի՞ համար են ուրբաթ օրվա առցանց 
դասերը: Շրջանը Կորոնավիրուսի քննություն անցկացնելու՞ է: 

Մենք ցանկանում ենք, որ ուսուցիչներն ունենա պլանավորման . 
գրասենյակի ժամեր: Շրջանի քննություն չի կատարի: 

525 Դասավանդում Հիբրիդ մոդելը կպահան՞ջի երեխաներին աշխատել տանը (տնային 
աշխատանքը չէ) ինքնուրույն ձևով, որի ընթացքում ծնողները պետք 
է հետևեն և օգնեն (1-ին դասարան) նրանց ամեն օր:  

Այո 

526 Դասավանդում Կփոփոխվե՞ն ուսուցիչների նշանակումները հիբրիդ մոդելի 
ընթացքում և այն աշակերտների դասերը, ովքեր չեն ցանկանում 
անձամբ դպրոց հաճախել:  

Այո  

527 Դասավանդում Ըստ Փաուեր Փոինտի, միակ տարբերակը Անկախ կրթության 
ակադեմիան է:  Դա այդպե՞ս է:  

Այո  

528 Դասավանդում Մենք նախընտրում ենք ընթացիկ տնային մոդելը: Եթե ես ճիշտ եմ, 
ապա դպրոց չվերադարձող երեխաները «դասարանի» մաս չե՞ն 
կազմի և կուսուցնվեն Անկախ ուսուցման ակադեմիայի դասերով:  

Այո  

529 Դասավանդում 100% հեռակա ուսուցումը կմնա՞ մինչև գարնանային կիսամյակի 
վերջը (մինչև 2020 օրացույցային տարի): Ի՞նչ կլինի եթե 
պատվաստանյութը լինի: Ջոն Բրոզ միջնակարգ դպրոցն ունի՞ 
բավարար չափով հավաքարարներ, դասասենյակները և բարձր 
երթևեկության տեղերը դասերի միջև (Ա խումբն առավոտյան, Բ-ն՝ 
կեսօրից հետո) մաքրելու համար, որն ըստ դասացուցկի կլինի 
առավոտյան ժամը 11:04 - 11:56-ը:  

Այո, դուք ճիշտ եք: Մենք ծրագիր և ժամանակացույց ենք մշակել, 
որպեսզի մեր ունեցած հավաքարարները մաքրեն դպրոցը:  

530 Դասավանդում Հնարավո՞ր կլինի հատուկ կարիքներ ունեցող մանկապարտեզի 
աշակերտների համար մնալ հեռակա ուսուցման մոդելում, քանի որ 
հեշտ չէ կառավարել նրանց սահմանափակված միջավայրում: Բացի 
այդ, մեծ ռիսկի հավանականությունը առողջության հետ կապված 
մտավախությունների պատճառով: Շնորհակալություն 

Այո 

531 Դասավանդում Կատարողական արվեստի դասերը նույնպես դրսում կանցկացվե՞ն, 
ինչպես սպորտը: Շնորհակալություն 

 
Այո  

532 Դասավանդում Հիբրիդ մոդելի ընթացքում, կա՞ դասացուցակի որևէ ընտրություն 
տարբեր դպրոցներում սովորող նույն ընտանիքի աշակերտների 
համար:  

Այո, ընտանիքները կարող են այն նշել պարտավորվածության 
հարցաթերթիկում, որտեղ կընտրեն հիբրիդ կամ հեռակա 
ուսուցման տարբերակները:  

533 Այլ  Շրջանի գրասենյակի աշխատակիցները, բոլոր 
ադմինիստրատորներն ու կրթական գրասենյակի անդամները 
նույնպես աշխատանքի կվերադառնա՞ն ուսուցիչների հետ միասին:  

Շրջանի գրասենյակի աշխատակազմն աշխատում է շրջանի 
գրասենյակում մարտ ամսից սկսած, որոշ դեպքերում նաև հեռակա 
կարգով: Տնօրեններն ու նրանց տեղակալները աշխատում են 
դպրոցից: Այն աշխատակիցներն, որվքեր մտաահոգված են 
աշխատանքի վերադառնալու համար, պետք է դիմեն Կադրերի 
բաժնին, որոնք բանակցություն կվարեն իրենց պետի հետ հեռակա 
կարգով աշխատելու համար:  
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534 Այլ  1. Ինչու՞ է ինձ թվում, որ ԲԴՄՇ-ն հետևում է Լոս Անջելեսի ԴՄՇ-ի 
կայացրած որոշումներին: Մենք ավելի փոքր դպրոցական շրջան ենք 
և ունենք մեր կարիքները: Ինչու՞ Բրբենքը առաջնորդ չի 
հանդիսանում այս դժվարին ժամանակահատվածում: Թվում է, թե 
Բրբենքը սպաում է, որ նրանք որոշում կայացնեն, իսկ ինքը 
համապատասխանեցնի իր կարիքների համար: 2. Ի՞նչ է անում 
ԲԴՄՇ-ն ՝ստեղծագործական առումով, այն ավելի հեշատցնելու մեր 
երեխաների համար: Ինչ եք անում երեխաների հոգեկան 
առողջության համար:  

Գավառի շրջաններն ունեն նույն պահանջները և 
սահմանափակումներ, որոնք իրենց վրա են դրված դաշնային, 
նահանգային և շրջանային կառավարությունների կողմից, 
այնպես որ թվում է, թե մեկ շրջանը նման է մեկ այլ շրջանի: 
Հոգեկան առողջությունը մտահոգության թեմա է և մեր 
խորհրդատուներն ու միջամտության մասնագետներն աշխատում 
են լուծել այս խնդիրը: Երբ ընտանիքը խնդիրներ ունի, պետք է 
դիմի դպրոցի տնօրենին ռեսուրսներ ստանալու համար:  

535 Այլ  Ի՞նչ է արվել դպրոցներում բացմանը պատրաստվելու համար և եթե 
համաձայնություն ստանանք բացել դպրոցները, կարո՞ղ ենք այն 
անհապաղ կատարել:  

Յուրաքանչյուր դպրոցի ծրագիր մշակվել է և վեանայվել, որոնց 
շարքին են պատկանում դպրոցի մուտքն ու ելքը: Կչափենք 
ջերմությունը և կստուգենք աշխատնշանները: Դպրոցներին են 
առաքվել անձնական պաշտպանության սարքեր և ախտահանիչ 
նյութեր: Պլաններ են մշակված միջանցներից և զուգարաններից 
օգտվելու համար: Դասարանները պատրաստ են միաժամանակ 
ունենալ 12-16 աշակերտ: Լրացուցիչ պլաններ են մշակվել 
դասացուցակի և երեխաների խմբավորումների համար:  

536 Այլ  Ե՞րբ է նախատեսված ամենաշուտը բացել դպրոցները: 
Գոհաբանության, թե՞ ձմեռային արձակուրդից հետո:  

Ամենաշուտը կլինի հունվարին՝ կախված առողջապահական 
պայմաններից:  

537 Այլ  Ինչպե՞ս կարող եմ արձանագրել երեխաներիս 100% հեռակա 
ուսուցման համար: Իմ 2 երեխաները սովորում են Թոմաս 
Ջեֆֆերսոն դպրոցում (4-րդ դասարան և մանկապարտեզ): 

Պլանավորում ենք ծնողներին ուղարկել էլեկտրոնային 
հարցաթերթիկ, որով կընտրեն կամ հիբրիդ կամ հեռակա մոդելը:  

538 Այլ  Ինչպե՞ս է լինելու անձամբ ուսուցումը՝ աշակերտի ընտրության 
հարցում:  

Այդ որոշումը կախված է Կալիֆոռնիայի կրթական գրասենյակից:  

539 Այլ  Կալիֆոռնիայի նահանգի և աշխարի մի շարք քաղաքներում 
հաջողությամբ եմ բացել դպրոցները: Ո՞ր շրջաններից եք օրինակ 
վերցնում և ի՞նչ եք սովորել դրանից:  

Շրջանը ծանոթացել է ուրիշ երկրների և նահանգների մոդելների 
հետ, բայց կենտրոնացել է առել տեղական շրջանների մոդելների 
վրա: 1-ը մեզ մտահոգում է աշակերտների, ընտանիքների և 
աշխատակիցների անվտանգությունը:  

540 Բացում  Մարտի 14-ից ավելի ապահով  վիճակու՞մ ենք գտնվում, որ ցանակում 
եք բացել դպրոցները: Եթե այո, ապա ի՞նչ որ մի բան փոխվել է: 

Այս պահին ԲԴՄՇ-ն պատրաստ չէ բացելու դպրոցները, բայց 
վետևում է գավառի հանրային առողջապահության հրահանգները: 
Խնդրում ենք օգտվել այս հղումից Կալիֆոռնիայի դպրոցները 
բացելու մակարդակների համակարգի հետ ծանոթանալու համար. 
//covid19.ca.gov/safer-economy/ 

541 Բացում Որո՞նք են դպրոցների լիարժեք բացման կամ հիբրիդային մոդելը 
ընդունելու որոշիչ գործոնները:  

Այս պահին ԲԴՄՇ-ն պատրաստ չէ բացելու դպրոցները, բայց 
վետևում է գավառի հանրային առողջապահության հրահանգները: 
Խնդրում ենք օգտվել այս հղումից Կալիֆոռնիայի դպրոցները 
բացելու մակարդակների համակարգի հետ ծանոթանալու համար. 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 
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542 Բացում  Եթե Բրբենքում հիվանդության դեպքերը քիչ են, ինչու՞ ենք հետևում 
Լոս Անջելեսի ԴՄՇ-ին: Թվում է, թե մենք պետք է կարողանանք գծել 
մեր ժամանակացույցը, եթե այն անենք ապահով և ճիշտ ձևով, 
ինչպես որ այն իրականացնում են Միացյալ Նահանգների մյուս 
գավառներում և քաղաքներում:  

Այս պահին ԲԴՄՇ-ն պատրաստ չէ բացելու դպրոցները, բայց 
վետևում է գավառի հանրային առողջապահության հրահանգները: 
Խնդրում ենք օգտվել այս հղումից Կալիֆոռնիայի դպրոցները 
բացելու մակարդակների համակարգի հետ ծանոթանալու համար. 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

543 Բացում  Բացեք դպրոցները: 0-18 տարեկանների Կորոնավիրուսից 
գոյատևման մակարդակը 99.99% է: ՈՉ մի պատճառ չկա նրանց 
դպրոց չուղարկելու համար: Եթե իմ երեխան կարող է Թարգետ կամ 
մեկ այլ խանութ այցելել դիմակ կլելով՝ որտեղ անթիվ անծանոթներ 
կան, ուրեմն կարող է նաև դպրոց հաճախել: Ամեն օր, 6 տարեկան իմ 
երեխան ասում է, որ ատում է դպրոցը և ցանկանում է անձամբ 
տեսնել իր ուսուցչին: Նա չի հասկանում նաև ինչու է ուսուցչը այցելել 
իր աշակերտներին խնամքի կենտրոնում, բայց ինքը չի կարող 
տեսնել նրան:  

Այս պահին ԲԴՄՇ-ն պատրաստ չէ բացելու դպրոցները, բայց 
վետևում է գավառի հանրային առողջապահության հրահանգները: 
Խնդրում ենք օգտվել այս հղումից Կալիֆոռնիայի դպրոցները 
բացելու մակարդակների համակարգի հետ ծանոթանալու համար. 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

544 Բացում  Կարո՞ղ եք լրիվ բացել տարրական դպրոցները այն ծնողների 
համար, ովքեր ցանկանում են/կարիքն ունեն: Ավելի շատ երեխա է 
մահանում գրիպից, քան թե Կորոնավիրուսից: Եթե երեխաները 
կարող են խնամքի կենտրոն հաճախել, ուրեմն կարող են հաճախել 
նաև դպրոց:  Եթե ծնողը չի ցանկանում՝ կարող է պահել իր 
երեխային տանը: 

Այս պահին ԲԴՄՇ-ն պատրաստ չէ բացելու դպրոցները, բայց 
վետևում է գավառի հանրային առողջապահության հրահանգները: 
Խնդրում ենք օգտվել այս հղումից Կալիֆոռնիայի դպրոցները 
բացելու մակարդակների համակարգի հետ ծանոթանալու համար. 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

545 Բացում  Մասնավոր դպրոցներն արդեն բացվել են: Կարո՞ղ ենք ընդօրինակել 
նրանց ընթացակարգերին:  

Այս պահին ԲԴՄՇ-ն պատրաստ չէ բացելու դպրոցները, բայց 
վետևում է գավառի հանրային առողջապահության հրահանգները: 
Խնդրում ենք օգտվել այս հղումից Կալիֆոռնիայի դպրոցները 
բացելու մակարդակների համակարգի հետ ծանոթանալու համար. 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

546 Բացում  Ո՞րն է ամենավերջին պահանջը բոլոր դպրոցներն անձամբ 
հաճախելով բացվելու համար: 

Այս պահին ԲԴՄՇ-ն պատրաստ չէ բացելու դպրոցները, բայց 
վետևում է գավառի հանրային առողջապահության հրահանգները: 
Խնդրում ենք օգտվել այս հղումից Կալիֆոռնիայի դպրոցները 
բացելու մակարդակների համակարգի հետ ծանոթանալու համար. 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ 

547 Բացում  Վարակի կառավարման կենտրոնի (CDC) կայքը պարզ ձևով նշում է, 
որ դիմակ կրելը չի կանխարգելում Կորոնավիրուսով վարակվելը: 
Ֆաուչին ասաց, որ պետք չէ դիմակ կրել: Այնքան շատ օրենք եք 
խախտում՝ ստիպելով մեզ դիմակ կրել: Բացեք դպրոցներն առանց 
դիմակ կրելու պահանջով կամ պատրաստվեք, որ ծիծաղելի թվով 
մարդիկ ԱԶԱՏԵՆ ձեր քաղաքը և նահանգը, քանի որ այն 
կործանվում է Նյուսոմի կողմից: Ես 40 տարի ապրել եմ այստեղ: 

Այս պահին ԲԴՄՇ-ն պատրաստ չէ բացելու դպրոցները, բայց 
վետևում է գավառի հանրային առողջապահության հրահանգները: 
Խնդրում ենք օգտվել այս հղումից Կալիֆոռնիայի դպրոցները 
բացելու մակարդակների համակարգի հետ ծանոթանալու համար. 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ CDC-ն թարմացրել է 
տեղեկությունը 2020 թվ. հոկտեմբերի 21-ին. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/index.html 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
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548 Բացում 1. Կբացվե՞ն դպրոցները, եթե գավառը մնա մանուշակագույն 
մակարդակի վրա կամ կկատարեք ծնողների պահանջները: 2. Ինչու՞ 
են աշակերտների նստարանները ախտահանվելու օրական միայն մեկ 
անգամ, եթե դրանք օգտագործվելու են 2 տարբեր խմբերի կողմից: 
Պե՞տք չէ, որ աշակերտների նստարանները ամենաբարձր 
ախտահանման ուշադրության արժանանան:  

Այս պահին ԲԴՄՇ-ն պատրաստ չէ բացելու դպրոցները, բայց 
վետևում է գավառի հանրային առողջապահության հրահանգները: 
Խնդրում ենք օգտվել այս հղումից Կալիֆոռնիայի դպրոցները 
բացելու մակարդակների համակարգի հետ ծանոթանալու համար. 
https://covid19.ca.gov/safer-economy/ Յուրաքանչյուր դասարանում 
կլինեն 12-16 աշակերտ՝ 24-32 նստարանով: Կհետևեն սոցիալական 
հեռավորության պահպանման և նստարանների ճիշտ 
օգտագործման:  

549 Բացում Որիշ նահանգներ ընտանիքներին հնարավորություն են տալիս 
երեխաներին դպրոց ուղարկել 100 %-ով (նախազգուշական 
միջոցներով) կամ մնալ 100% հեռակա ուսուցման մոդելում: Ի՞նչ 
կասեք դրա վերաբերյակ և ինչու՞ է Լոս Անջելեսի գավառը ավելի 
դանդաղ շարժվում:  

ԲԴՄՇ-ն պարտավոր է հետևել դպրոցները բացելու Կալիֆոռնիայի 
նահանգի և Լոս Անջելեսի գավառի հանրային առողջապահության 
հրահանգներին: 

 


