
Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 1 25-ից 

 

 

Burbank High School (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 

Դպրոցի հաշվետվողականության զեկույցի քարտ 

Զեկուցվում է ըստ 2017-18 թթ․ դպրոցական տարվա 

տվյալների 

Հրապարակված է 2018-19 թթ․ ընթացքում 
 

 

Մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ը Կալիֆորնիայի յուրաքանչյուր դպրոց, համաձայն դաշնային օրենքի, 

պետք է հրապարակի Դպրոցի հաշվետվողականության զեկույցի քարտը (SARC)։ SARC-ին պարունակում է 

Կալիֆորնիայի յուրաքանչյուր հանրային դպրոցի կարգավիճակի և արդյունավետության մասին տեղեկություններ։ 

Համաձայն Տեղային հսկողության ֆինանսավորման բանաձևի (Local Control Funding Formula (LCFF)` բոլոր տեղային 

կրթական գործակալությունները (LEA-ներ) պարտավոր են մշակել Տեղային վերահսկողության և 

հաշվետվողականության պլանը (Local Control and Accountability Plan (LCAP), որը նկարագրում է, թե ինչպես են 

նրանք պատրաստվում հասնել տվյալ դպրոցին հատուկ նպատակներին բոլոր աշակերտների համար, ինչպես նաև 

ներկայացնել որոշակի գործողություններ՝ նահանգային և տեղային առաջնահերթությունները լուծելու համար։ Ի 

լրումն, LCAP-ում զեկուցված տվյալները պետք է համապատասխանեն SARC-ով զեկուցված տվյալներին։ 
 

• SARC-ի պահանջների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունների համար տես Կալիֆորնիայի կրթության 

դեպարտամենտի (California Department of Education (CDE) SARC կայքը՝ http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/։  

 

• LCFF-ի կամ LCAP-ի մասին մանրամասն տեղեկությունների համար տես CDE LCFF կայքը՝ 

http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/։  
 

• Դպրոցի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար ծնողները/խնամակալները կամ համայնքի անդամները 

պետք է կապվեն դպրոցի տնօրենի կամ շրջանի գրասենյակի հետ։ 
 
DataQuest 

DataQuest-ն առցանց տվյալների գործիք է, որը հասանելի է CDE DataQuest կայքում՝ http://dq.cde.ca.gov/dataquest/, 

որը պարունակում է լրացուցիչ տեղեկություններ այս դպրոցի մասին, ինչպես նաև տեղեկություններ շրջանի և 

վարչաշրջանի մյուս դպրոցների հետ համեմատած։ Մասնավորապես, DataQuest-ը դինամիկ համակարգ է, որը 

տրամադրում է հաշվետվողականության զեկույցներ (օրինակ՝ փորձարկման տվյալներ, գրանցում, ավագ դպրոցի 

շրջանավարտներ, դպրոցից հրաժարում, դասընթացների գրանցումներ, աշխատակազմի ընտրություն և անգլերեն 

լեզվի ուսուցանողների մասին տեղեկություններ)։ 

 

Ինտերնետ կապ 

Ինտերնետ կապը հասանելի է հանրային գրադարաններում և այլ վայրերում, որոնք հանրամատչելի են (օրինակ՝ 

Կալիֆորնիայի նահանգային գրադարանը (California State Library): Հասարակական վայրերում և գրադարաններում 

ինտերնետին հասանելիությունը սովորաբար տրամադրվում է կանխված նրանից, թե առաջինն եք արդյոք դուք։ 

Օգտագործման այլ սահմանափակումները կարող են ներառել աշխատանքային ժամերը, աշխատասեղանից 

օգտվելու տևողությունը (կախված է հասանելիությունից), աշխատասեղանում հասանելի ծրագրակազմերի 

տեսակները և փաստաթղթերը տպելու հնարավորությունը։ 
 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/


Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 2 25-ից 

Այս դպրոցի մասին 

 

Կոնտակտային տվյալներ (Դպրոցական տարի 2018-19 թթ․) 

Դպրոցի կոնտակտային տվյալներ 

Դպրոցի անունը-- Burbank High School (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 

Փողոց------- 902 North Third Street 

Քաղաք, Նահանգ, 

Փոստային դասիչ-- 
Burbank, CA 91502-1018 

Հեռախոսահամար 818-558-4700 

Տնօրեն------- Michael Bertram 

Էլփոստ------- michaelbertram@burbankusd.org 

Կայք------- www.burbankusd.org 

CDS կոդ 19-64337-1931187 

 

Շրջանի կոնտակտային տվյալներ 

Շրջանի 

անվանումը------- 
Burbank Unified - Burbank High School 

Հեռախոսահամար (818) 729-4400 

Կառավարիչ------- Matt Hill 

Էլփոստ------- matthill@burbankusd.org 

Կայք------- www.burbankusd.org 

 
 

Դպրոցի նկարագրությունը և առաքելության հայտարարագիրը (Դպրոցական տարի 2018-19 թթ․) 

 
Burbank High-ը (Բըրբանքի Ավագ դպրոց) Burbank Unified School District-ի (Բըրբանքի միացյալ դպրոցական շրջան) 

երկու բազմակողմանի ավագ դպրոցներից մեկն է։ Դպրոցի մշակութային և լեզվական աճող բազմազանությունն 

արտացոլում է մեր համայնքում տեղի ունեցող ժողովրդագրական փոփոխությունները։ 
 

Յոթ նպատակները ներառում են՝ 
 

1. Բարելավել դասավանդման և ուսումնական ռազմավարությունները ու մոտեցումները։ (Օրինակ՝ SADAIE, 

թիմային աշխատանք, համագործակցություն, քննադատական մտածողություն, խնդիրների լուծում, 

այլընտրանքային գնահատում, ավագ ծրագիր։) 
 

2. Ուսումնական պլանի իրականացման վերակառուցում (դպրոցի օր, դասավանդման մոտեցումներ, 

առարկաներ, դպրոցից աշխատանք, կարիերիայի ուղիներ, մասնագիտական կրթություն, ավագ 

աշակերտների վերատրաստումներ, խմբեր, 9-րդ 10-րդ թիմեր, ընդհանուր ավարտում կամ 

նախապատրաստման տևողություն, ինտեգրված և տարբեր ուսումնական առարկաներ ընդգրկող դասեր)։ 

 

3. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ուսումական պլանի դասավանդման համար տեխնոլոգիաների կիրառում։ 
 

4. Արդյունավետ կերպով նախապատրաստել 9-րդ դասարանի աշակերտներին ավագ դպրոցում հաջողության 

հասնելու համար։ 
 

5. Ուշադրություն դարձնել քաղաքացիության և այլ անձանց հանդեպ հարգանքին (ընդհանուր չափանիշներ և 

դպրոցով մեկ բաժինների միջև, բարձրացնել հաճախումը/ գնահատականների վարկանիշը): 

 

6. Մշակել և պահպանել արդյունավետ հաղորդակցություն աշխատակիցների, ուսանողների, ծնողների և 

համայնքի հետ։ 
 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 3 25-ից 

7. Տրամադրել ավելի շատ հնարավորություններ ծնողների ներգրավման համար։ 
 

Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) առաքելությունը՝ 
 

Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) համայնքն աջակցում և խթանում է միջավայր, որտեղ յուրաքանչյուր 

աշակերտ ստանում է դժվարին, խստապահանջ և խելամիտ ուսումնական պլան, արժևորում առարկաները և 

ուսումնառությունը՝ հարգելու սեփական անձը և այլ անձանց, զարգացնել ցկյանս ուսումնառության 

կարողություններ, որպեսզի դառնա պատասխանու, արդյունավետ քաղաքացի բազմազան, փոփոխվող 

հասարակության մեջ։ 
 
 

Աշակերտների գրանցումն ըստ դասարանի մակարդակի (Դպրոցական տարի 2017-18 թթ․) 

Դասարան Թիվ 

Մակարդակ Աշակերտներ 

9-րդ դասարան 664  

10-րդ դասարան 683  

11-րդ դասարան 619  

12-րդ դասարան 588  

Ընդհանուր գրանցում 2 554  

 

Աշակերտների գրանցումն ըստ խմբի (Դպրոցական տարի 2017-18 թթ․) 

Աշակերտ Տոկոս 

Խումբ Ընդհանուր գրանցում 

Սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի 3,0  

Ամերիկյան հնդիկ կամ Ալյասկայի 

բնիկ 
0,1  

Ասիացի 5,4  

Ֆիլիպինացի 4,0  

Իսպանացի կամ 

լատինաամերիկացի 
26,8  

Հավայան կամ Խաղաղօվկիանոսյան 

կղզիների բնիկ 
0,1  

Սպիտակամորթ 56,5        

Սոցիալ-տնտեսապես անապահով 

վիճակում 
41,9        

Անգլերեն ուսանող 7,3        

Հաշմանդամություն ունեցող 

աշակերտ 
9,9        

Երիտասարդությանը խթանող 0,4        

 
 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 4 25-ից 

A. Ուսումնառության պայմանները 

 

Նահանգի առաջնահերթությունը․ Հիմնական 
Նահանգի առաջնահերթության առնչությամբ SARC-ը տրամադրում է հետևյալ տեղեկությունները՝ Հիմնական 

(Առաջնահերթություն 1)․ 

• Տվյալ առարկայի մասով աստիճանը, որին համապատասխան նշանակված են ուսուցիչները և ամբողջովին 

հավաստագրված, ինչպես նաև այն աշակերտների համար, որոնց դասավանդում են։ 

• Աշակերտներին հասանելի են չափանիշներին համապատասխանող կրթական նյութերը, և 

• Դպրոցական հաստատությունները լավ պահպանված կարգավիճակում են։ 
 

Ուսուցչների հավաստագրեր 

Ուսուցիչներ 
Դպրոց Շրջան 

2016-17 2017-18 2018-19 2018-19 

Ամբողջական հավաստագրով 101 109 109 705 

Առանց ամբողջ հավաստագրի 1 0 0 0 

Դասավանդում է կարողություններից դուրս գտնվող առարկա 

(ամբողջ հավաստագրով) 
1 0 0 0 

 

Ուսուցիչների սխալ նշանակումներ և ուսուցիչների թափուր պաշտոններ 

Ցուցանիշ 2016-17 2017-18 2018-19 

Անգլերեն ուսանողների ուսուցիչների սխալ 

նշանակումներ  
0 0 0 

Ուսուցիչների սխալ նշանակումների ընդհանուր թիվը* 0 0 0 

Ուսուցչի թափուր պաշտոններ 0 0 0 

Նշում՝ «Սխալ նշանակումները» վերաբերում է պաշտոնների թվին, որոնք զբաղեցնում են ուսուցիչները, որոնք չունեն իրավական լիազորում՝ 

դասավանդել այդ դասարանի մակարդակը, առարկան, աշակերտների խմբին և այլն։  
 

*Ուսուցիչների սխալ նշանակումների ընդհանուր թիվը ներառում է Անգլերեն ուսանողների ուսուցիչների սխալ նշանակումները։ 

 

Որակը, արժույթը, դասագրքերի և դասավանդման նյութերի հասանելիությունը (դպրոցական տարի 2018-19 թթ․) 
 

Տվյալների հավաքագրման տարին և ամիսը՝ Հունվար 2019 

 

Այս աղյուսակը տրամադրում է չափանիշներին համապատասխանող դասագրքերի և այլ դասավանդման նյութերի 

որակի, արժույթի և հասանելիության մասին տեղեկություններ, արդյոք դասագրքերը և դասավանդման նյութերն 

առավել վերջին հարմարեցրած տարբերակն են (այո/ոչ), ինչպես նաև տեղեկություններ դպրոցի կողմից որևէ 

օժանդակ ուսումնական պլանի կամ չհարմարեցրած դասագրքերի կամ կրթական նյութերի համար խնդրում ենք 

այցելել՝ 
https://www.burbankusd.org/District/1187-curriculum.html 
 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

Ընթերցանություն/Լեզվական 

արվեստներ 

Անգլերեն/Լեզվական արվեստներ/Ավագ 

դպրոց՝ 
 

9-րդ դասարան 

California Collections 

Houghton Mifflin Harcourt 

Այո 0 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 5 25-ից 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

9780544607101 

2017 Հրատարակություն 

Հարմարեցրած է՝ 3/2/2017 

 

10-րդ դասարան 

California Collections 

Houghton Mifflin Harcourt 
9780544607118 

2017 Հրատարակություն 

Հարմարեցրած է՝ 3/2/2017 

 

11-րդ դասարան 

California Collections 

Houghton Mifflin Harcourt 
9780544607125 

2017 Հրատարակություն 

Հարմարեցրած է՝ 3/2/2017 

 

12-րդ դասարան 

California Collections 

Houghton Mifflin Harcourt 
9780544607132 

2017 Հրատարակություն 

Հարմարեցրած է՝ 3/2/2017 

        

Մաթեմատիկա Մաթեմատիկա/9-12 

 

College Prep Math     Math Ideals     Pearson        
978-0-321-361462      2008 

 

AP Calculus Calculus, 7th Edition    Houghton 
Mifflin Co. 
978-0-618-14918-X      2002 

 

Statistics (Year)       Understandable Statistics, 
9th Ed.    Houghton Mifflin Co.    978-0-618-
94992-2      2009         7/3/2008 

 

AP Statistics    The Practice of Statistics, 4th Ed.     
W. H. Freeman     978-1-42-924559-3 

2010     10/4/2012 

 

Business Math (12th gr) 
Mathematics for Business and Personal Finance                   
Glencoe McGraw Hill    978-0-07-880505-9      
2010 

7/1/2010 

 

Statistics (Semester)         Elementary Statistics, 
11th Ed.                   Pearson 

978-0-13-136123-2      2010       7/1/2010 

 

Trigonometry (Semester)     Trigonometry, 1st Ed 

Այո 0 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 6 25-ից 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

(customized)        Pearson 

978-0-55-877808-8      2010       7/1/ 
 

Algebra I         Core Connections Algebra         
College Prep Math        9781603281508 

2013        4/21/2016 

 

Geometry        Core Connections Geometry        
College Prep Math 

9781603282352        2013        4/21/2016 

 

Algebra II      Core Connections Algebra 2 

College Prep Math       9781603281317       2013       
4/21/2016 

 

Pre-Calculus            Pre-Calculus with 
Trigonometry 

College Prep Math        9781603282963        
2013        4/21/2016 

        

Գիտություն Գիտություն/9-12. 

Անատոմիայի և ֆիզիոլոգիա դասագիրք՝ 

ընդունված է օգտագործման համար 2007-2008 

թթ. 
 

Hole’s Human Anatomy & Physiology, Eleventh 
Edition, by David N. Shier, Jackie L. Butler, and 
Ricki Lewis, published by The McGraw-Hill 
Companies, c. 2007, ISBN 0-07-325699-4. 
 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Հուլիսի 5, 2007 

 

Քիմիայի դասագիրք՝ ընդունված օգտագործման 

համար 2007-2008 թթ. 
 

World of Chemistry, by Zumdahl and Zumdahl, 
published by McDougal Littell, c. 2007.  ISBN-10: 
0-618-56276-1.  ISBN-13: 978-0-618-56276-3 

 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Հուլիսի 5, 2007 

 

Սպորտային բժշկության դասագիրք՝ 

ընդունված օգտագործման համար 2007-2008 

թթ. 
 

Fundamentals of Anatomy and Physiology, 
Seventh Edition, by Frederic H. Martini, 
published by Pearson Education, Inc., c. 2006, 
Student Edition ISBN 0-13-195644-2. 
 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Հուլիսի 5, 2007 

 

Քիմիա՝  Modern Chemistry, Holt, Rinehart and 

Winston, c. 1999, ISBN # 0-03-051122-4 

Այո 0 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 7 25-ից 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

Կենսաբանություն՝ Biology, The Dynamics of 

Life, Glencoe McGraw Hill, c. 2000, ISBN #0-02-
828242-6 

 

AP Կենսաբանություն՝  Biology, Solomon, Berg, 

Martin, 5th Edition, Harcourt Brace College 
Publishers c. 1999, ISBN #0-03-022299-0 

 

Ֆիզիկա.  Holt Physics, R. A. Serway and J.S. 

Faughn, Holt, Rinehart and Winston, Austin 
Texas (c. 1999) ISBN #0-03-050597-6 

 

AP ֆիզիկա. Physics, 5th Edition, D.C. Giancoli, 

Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 
(c. 1998), ISBN #0-13-611971-9 

 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Ապրիլի 19, 2001 թ. 
 

Աշխարհագրություն. 
 

Earth Science by Nancy E. Spaulding and 
Samuel N. Namowitz, McDougal Littell, c. 2003, 
Student Edition ISBN 0-618-11550-1. 
 

Earth Science, by Leonard Bernstein, Martin 
Schachter, Alan Winkler, Stanley Wolfe, Pearson 
Education, Inc., publishing as Globe Fearon, c. 

2003, Student Edition ISBN 0-130-23815-5.  (Այս 

դասագիրքն օգտագործվում է հատուկ 

կրթության և SDAIE-ի համար:) 
 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Մայիսի 6, 2004 թ. 

Ծովային կենսաբանություն/Դասարաններ 11-12 

 

Marine Biology, fourth edition by Peter Castro 
and Michael E. Huber published by McGraw-Hill 
Higher Education, copyright 2003, Student 
Edition ISBN 0-07-285290-9. 
 

Ծովային կենսաբանության դասագրքի վերջին 

վերանայումը կատարվել է ISBN 0-07-285290-9 

Glencoe Publishing-ի կողմից` ներառելու 

առցանց այնպիսի տեղեկատվություն, որը 

պահանջում է ISBN փոփոխություն:  

Հետագայում վերանայված ISBN-ը հետևյալն է՝ 
07-07-293725-4: 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Նոյեմբերի 18, 

2004 թ. 
 

AP Կենսաբանություն՝ 
Campbell Biology AP, 9th Ed., 
Pearson 978-0-13-137504-8 2011 

Հարմարեցման տարեթիվը՝ 2/3/2011 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 8 25-ից 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

AP Քիմիա 

Lab Experiments for AP Chemistry 

Flinn Scientific 978-1-933-709-02-4 2010 

Հարմարեցված՝ 2010 

 

Zumdahl, Chemistry, 9th Edition 

Cengage Learning 978-1-133-61110-3 2014 

Հարմարեցման տարեթիվը՝ 12/19/2013 

 
        

Պատմություն-Հասարակական 

գիտություններ 

Հասարակական գիտություններ/Դասարաններ 

10-12․ 

 

Տնտեսագիտության դասագիրք՝ ընդունված 

օգտագործման համար 2007-2008 թթ. 
 

Principles of Economics, Fourth Edition, by N. 
Gregory Mankiw, published by Thomson, c. 
2007, ISBN: 9780324224726. 
 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Հուլիսի 19, 2007 թ. 
 

AP Կառավարման համակարգի դասագիրք՝ 

ընդունված օգտագործման համար 2007-2008 

թթ. 
 

American Government, Tenth Edition, by James 
Q. Wilson and John J. Dilulio, Jr., published by 
McDougal Littell, c. 2006, ISBN 978-0-618-
56244-2. 
 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Հուլիսի 5, 2007 

 

Հոգեբանության դասագիրք՝ ընդունված 

օգտագործման համար 2007-2008 թթ. 
 

Psychology and You, Third Edition, by McMahon 
and Romano, published by Glencoe/McGraw Hill, 
ISBN 0314140905. 
 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Հուլիսի 19, 2007 թ. 
 

Սոցիոլոգիայի դասագիրք՝ ընդունված 

օգտագործման համար 2007-2008 թթ. 
 

Սոցիոլոգիա.  The Study of Human 

Relationships, c. 2008, published by Holt, 
Rinehart and Winston, ISBN 0030939542. 
 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Հուլիսի 19, 2007 թ. 
 

Տասներորդ դասարանի դասգիրք.  Modern 

World History, by Beck, Black, Kreiger, Maylor 

Այո 0 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 9 25-ից 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

and Shabaka, c. 1999, published by McDougal 

Littell. ISBN: 0-395-93829-5; Տասնմեկերորդ 

դասարանի դասագիրք.  Ամերիկացիները.  

Reconstruction through the 20th Century, by 
Danzer, Alva, Krieger, Wilson and Woloch, c. 
1999, published by McDougal Littell. ISBN: 0-

395-89080-2; Տասներկուերորդ դասարանի 

կառավարության վերաբերյալ դասագիրք.  

Magruder’s American Government, published by 

Prentice Hall. ISBN Ամերիկյան 

կառավարության համար.  0-13-050016-X. 

Տասներկուերորդ դասարանի 

տնտեսագիտության դասագիրք.  Economics 

Principles in Action, published by Prentice 
Hall/Budget Text. 

ISBN գործող տնտեսական սկզբունքների 

համար.  0-13-437329-4. 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Հունիսի 29, 2000 

 

AP US History American Pageant         Cengage 
Learning     978-1-305-07591-7  2016 

 

2016AP Եվրոպայի պատմություն. 
 

A History of the Modern World, Ninth Edition, by 
R.R. Palmer, Joel Colton, and Lloyd Kramer, 
published by McGraw-Hill, c. 2002, Student 

Edition, ISBN 0-07-231655-1.  (McGraw-Hill-ի 

կողմից թյուրըմբռնման պատճառով Խորհրդի 

հաստատումից հետո մենք ստիպված եղանք 

մեկ այլ ISBN ձեռք բերել, քանի որ մենք 

չունեինք մեր կարիքներին 

համապատասխանող բավականաչափ 

հաստատված ISBN դասագրքեր:  Մեր 

պատվիրած 0-07-250280-0-ը համարժեք է 

բոլոր առումներով, բացի նրանից որ այն 

տրամադրվում է կառավարման 

հնարավորությամբ: Կարգավորող հուշագիրը 

կուղարկվի Խորհրդի անդամներին:) 
 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Հուլիսի 21, 2005 

 
        

Օտար լեզուներ Օտար լեզու/Դասարաններ 9-12․ 

 

Realidades, by Peggy Palo Boyles, Myriam Met, 
Richard S. Sayers, Carol Eubanks Wargin, 
Prentice Hall, c. 2004, Student Edition Level 1, 
ISBN 0-13-101687-3. Student Edition Level 2, 
ISBN 0-13-035951-3 Student Edition Level 3, 
ISBN 0-13-035968-8 

Այո 0 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 10 25-ից 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

AP Իսպաներեն լեզու. 
Triangulo, by Barbara Botski and John  
McMullen, Wayside Publishing, c. 2000, Student 
Edition ISBN 1-877653-74-8 

Preparing for the Language Examination, Second 
Edition, by Jose M. Diaz, Margarita Leicher-
Prieto, Glen J. Nadelbach, Addison-Wesley 
Publishing Company, Prentice Hall c. 1996, 
1989, Student Text, ISBN # 0-8013-1531-X. 
Conexiones, Prentice Hall, c. 2002, Student 
Edition, ISBN 0-13-097880-9 

Spanish 3rd Year, by Nassi Levy, published by 
AMSCO, c. 1989, Student Edition, ISBN 0-
87720-537-X 

Իսպաներենը որպես մայրենի լեզու. 
Nuevas Vistas, by Jose Antonio Cerna-Bazan, 
Alejandro Cortazar, Maria Soledad Diaz, Jabier 
Elorrieta, Karin Fajardo, Salvador Fajardo, 
Rolando Hinojosa-Smith, Richard Lindley, 
Beatriz, Malo Pojman, Marcia Tugendhat, Holt, 
Rinehart and Winston, c. 2003, Student Edition 1, 
ISBN 0-03-055213-3, Student Edition 2, ISBN 0-
03-052712-0 

 

AP իսպանական գրականություն. 

Abriendo Puertas, McDougal Littell, c. 2003, 
Student Edition, ISBN 0618272607 

Հարմարեցման տարեթիվը՝ Հուլիսի 17, 2003 

 

AP Իսպաներեն 

Preparing for the Language and Culture 
Examination 4th Ed.Pearson Publishing 978-01-
33-23901-0 2013 

Temas Vista Higher Learning 978-1-61-857244-8 
2013 

Հարմարեցման տարեթիվը՝ 2/6/2014 

 

Ֆրանսերեն՝ 
Bon voyage!  by Conrad J. Schmitt and Katia 
Brillie Lutz, Glencoe McGraw-Hill, c. 2002, 
Student Edition, Level 1, ISBN 0-07-821256-1, 
Student Edition, Level 2, ISBN 0-07-821257-X, 
Student Edition, Level 3, ISBN 0-07-821258-8 

 

AP Ֆրանսերեն (չորրորդ մակարդակ). 
 

1)  Une Fois pour Toutes Deuxieme Edition by 
Hale Sturges II, Linda Cregg Nielsen, Henry L. 
Herbst, Longman, c. 1992, ISBN 0-8013-0825-9-
78893 

 

2)  Advanced Placement French by Richard 
Ladd, Pearson Education, c. 2000, ISBN 
0673218473 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 11 25-ից 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Հուլիսի 17, 2003 

 

Գերմաներեն 1 

Kontakte, 6th Ed 

McGraw-Hill 978-0-07-353533-3 2008 

Հարմարեցման տարեթիվը՝ 10/4/2012 

 

Գերմաներեն 2 

Na Klar! McGraw-Hill 
978-0-07-338633-1 2012 

Հարմարեցման տարեթիվը՝ 7/18/2013 

 
        

Առողջություն Glencoe Health, by Mary H. Bronson, Ph.D., and 
Don Merki, Ph.D., published by Glencoe-McGraw 
Hill, c. 2005, Student Edition, ISBN 0-07-
861211X. 
 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Հունիսի 2, 2005 թ. 
 
        

Այո 0 

Տեսողական և կատարողական 

արվեստներ 

Tonal Harmony for AP Music Theory 

Enjoyment of Music 

Foundations for Superior Performance 

Essentials for Strings 

 

Art In Focus (Mittler) and Abacus to Zeus 
(Pierce) 

Թվային մեդիա 

Տեսանյութ` Digital Communication & Production 

Goodheart-Wilcox ISBN 1-60525-817-1 

        

Ոչ 0 

Գիտությունների 

լաբորատորիայի 

սարքավորումներ 

(9-12-րդ դասարաններ) 

Բոլոր աշակերտներն ունեն հասանելիություն 

լաբորատորիայի սարքավորումներին իրենց 

լաբորատոր դասարաններում, այդ թվում՝ 

երկրագիտություն, ֆիզիկական գիտություն, և 

կենսաբանական գիտությունների 

լաբորատորիաներ։        

Ոչ 0 

 
 
 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 12 25-ից 

Դպրոցի հաստատության պայմանները և պլանավորված բարելավումները (ամենավերջին տարին) 

 
Հաստատությունը լավ կարգավիճակում է։ Իրականացվում է պատշաճ պահպանում և բարեկարգում։  Տեղանքի 

անլար ցանցի ենթակառուցվածները փոխարինվել են։  Մարզումների համար նախատեսված դաշտում խոտը 

սինթետիկ ծածկով փոխարինելու նախագիծը գտնվում է նախագծման փուլում:  Այս պահին բարելավման այլ 

նախագծեր նախատեսված չկան։  Շրջանը մեծ ջանքեր է գործադրում բոլոր դպրոցների մաքրությունը, 

անվտանգությունն ու աշխատունակությունն ապահովելու համար:  Այս ջանքերին աջակցելու համար Շրջանը 

կիրառում է Կալիֆորնիա նահանգի Հանրային դպրոցների կառուցման գրասենյակի կողմից մշակված FIT-ի 

(Հաստատության ստուգման գործիք) ծրագիրը։  Նշված թերությունները ուղղվում են Ծառայությունների մատուցման 

մարմիններ և/ կամ հենց տեղում պատասխանատու մարմիններ՝ անհապաղ լուծման համար:  Այս հարցման 

ամբողջական արդյունքներին ծանոթանալու համար այցելեք Շրջանի վարչական շենքում գտնվող Վարչական 

ծառայություն։ 
 

Դպրոցական հաստատության լավ պահպանված կարգավիճակ (Վերջին տարվա կտրվածքով) 

Օգտագործելով ամենավերջին հավաքագրված FIT-ի (Հաստատության ստուգման գործիք) (կամ դրան հավասարազոր 

այլ գործիքի) տվյալները՝ տրամադրեք հետևյալ տեղեկատվությունը: 

• Վերոնշյալ համակարգերի վերանորոգման կարգավիճակի սահմանում 

•  Լավ վերանորոգման ապահովման համար պահանջվող ցանկացած տեխնիկական սպասարկման 

նկարագրություն 

• Տվյալների հավաքագրման տարին և ամիսը 

• Ընդհանուր գնահատականը 

 

Դպրոցական հաստատության լավ պահպանված կարգավիճակ (Վերջին տարվա կտրվածքով) 

FIT-ի (Հաստատության ստուգման գործիք) առավել վերջին հաշվետվության տարին և ամիսը՝ 2018 թ․ սեպտեմբեր 

Ստուգված համակարգ. 
Վերանորոգման 

կարգավիճակը 

Նորոգման կարիք ունի և 

Ձեռնարկված կամ նախագծված 

գործողություններ 

Համակարգեր Գազի արտահոսք, HVAC 

(Ջեռուցում, օդափոխություն և 

օդորակում), կոյուղի  

XԼավ        
 

 

Ինտերիեր՝ Ներքին մակերեսներ XԼավ        
 

 

Մաքրություն՝ Ընդհանուր 

մաքրությունը, 

Միջատների/Վնասատուների կողմից 

վարակումը 

XԼավ        
 

 

Էլեկտրականություն՝ 

Էլեկտրականություն 

XԼավ        
 

 

Սանհանգույցներ/Ցայտաղբյուրներ՝ 

Սանհանգույցներ, 

Լվացարաններ/Ցայտաղբյուրներ 

XԲավարար        
 

Առկա են խմելու ջրի չորս ցայտաղբյուրներ և 

երկու լվացարաններ, որոնք չեն գործում, 

ինչպես նաև չամրացված տասնհինգ 

զուգարանակոնքեր 

Անվտանգությունը՝ Հրդեհի 

անվտանգություն, Վտանգավոր նյութեր 

XԼավ        
 

 

Կառուցվածքային՝ Կառուցվածքային 

վնաս, Տանիքներ 

XՎատ        
 

երեսունութ դասարաններում կաթոցի 

(առաստաղ) ապացույց, Շրջանի՝ տանիքների 

պահպանման լայնածավալ ծրագիրը 

հաստատվել է Կրթության խորհրդի կողմից 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 13 25-ից 

Դպրոցական հաստատության լավ պահպանված կարգավիճակ (Վերջին տարվա կտրվածքով) 

FIT-ի (Հաստատության ստուգման գործիք) առավել վերջին հաշվետվության տարին և ամիսը՝ 2018 թ․ սեպտեմբեր 

Ստուգված համակարգ. 
Վերանորոգման 

կարգավիճակը 

Նորոգման կարիք ունի և 

Ձեռնարկված կամ նախագծված 

գործողություններ 

Արտաքին՝ 

Խաղահրապարակներ/Դպրոցական 

տարածքներ, 

Պատուհաններ/Դռներ/Դարպասներ/Ցան

կապատեր 

XԼավ        
 

 

 

Հաստատության ընդհանուր գնահատական (ամենավերջին տարին) 

FIT-ի (Հաստատության ստուգման գործիք) առավել վերջին հաշվետվության տարին և ամիսը՝ 2018 թ․ սեպտեմբեր 

Ընդհանուր գնահատական X Լավ        
 

 
 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 14 25-ից 

B. Աշակերտների արդյունքները 

 

Նահանգի առաջնահերթությունը․ Աշակերտների նվաճումները 
Նահանգի առաջնահերթության առնչությամբ SARC-ը տրամադրում է հետևյալ տեղեկությունները՝ Աշակերտների 

նվաճումները (Առաջնահերթություն 4)․ 

• Գնահատումներ ողջ նահանգի մասշտաբով (այն է՝ [CAASPP] Կալիֆորնիա նահանգի Ուսանողների 

կատարողականի և առաջընթացի գնահատման համակարգը, որն ընդգրկում է Խելամիտ հավասարակշռված 

ամփոփ գնահատումներ ուսանողների համար բնակչության ընդհանուր կրթության ոլորտում և [CAAs] 

Կալիֆորնիայի այլընտրանքային գնահատումներ [ELA] (Անգլերեն լեզվի արվեստներ)/ գրագիտություն և 

մաթեմատիկա առարկաներ երրորդից ութերորդ և տասնմեկերերդ դասարաններում: Միայն պահանջներին 

համապատասխանող ուսանողները կարող են մասնակցել [CAAs] Կալիֆորնիայի այլընտրանքային 

գնահատումներ ծրագրի կառավարման գործընթացին: [CAAs] Կալիֆորնիայի այլընտրանքային գնահատումներ 

ծրագրի տարրերը համապատասխանում են այլընտրանքային նվաճման չափանիշներին, որոնք փոխկապացված 

են [CCSS] (Միասնական նահանգային չափանիշների) հետ՝ նախատեսված էական ճանաչողական 

հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար), և 

• Դասընթացները բարեհաջող ավարտած ուսանողների տոկոսը, ում գնահատականները բավարարում են 

Կալիֆորնիայի համալսարան և Կալիֆորնիայի պետական համալսարան ընդունելության համար, կամ 

կարիերայի տեխնիկական կրթության կամ ուսումնական ծրագրերի մասնակցության համար: 

 

[CAASPP] (Կալիֆորնիա նահանգի Ուսանողների կատարողականի և առաջընթացի գնահատման համակարգ) [ELA] 

(Անգլերեն լեզվի արվեստներ)/գրագիտություն և մաթեմատիկա առարկաների թեստերի արդյունքները բոլոր 

ուսանողների համար 

Երրորդից ութերորդ և տասնմեկերերդ դասարանների գնահատականներ: 

Առարկա 

Նահանգային չափանիշներին համապատասխանող կամ գերազանցող 

աշակերտների տոկոսը 

(3-8-րդ և 11-րդ դասարաններ) 

Դպրոց Շրջան Նահանգ 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

Անգլերեն լեզվի 

արվեստներ/գրագիտություն 

(3-8-րդ և 11-րդ դասարաններ) 

69,0 69,0 61,0 63,0 48,0 50,0 

Մաթեմատիկա  

(3-8-րդ և 11-րդ դասարաններ) 
43,0 40,0 46,0 50,0 37,0 38,0 

Նշում՝ Տոկոսները չեն հաշվարկվում, երբ թեստ հանձնած աշակերտների թիվը տաս է կամ ավելի քիչ, քանի որ կամ տվյալ կատեգորիայում 

աշակերտների թիվը չափազանց փոքր է վիճակագրական ճշգրտության համար, կամ աշակակերտների գաղտնիությունը պահպանելու համար։ 
 

Նշում՝ ELA (Անգլերեն լեզվի արվեստներ) և մաթեմատիկա առարկաների թեստերի արդյունքները ներառում են Խելամիտ հավասարակշռված 

ամփոփ գնահատումներ և CAA (Կալիֆորնիայի այլընտրանքային գնահատումներ): «Բավարար կամ գերազանցած տոկոսը» հաշվարկվում է՝ 

որպես հիմք ընդունելով այն աշակերտների ընդհանուր թիվը, ովքեր բավարարել կամ գերազանցել են Խելամիտ հավասարակշռված ամփոփ 

գնահատումների չափանիշները գումարած այն աշակերտների թիվը, ովքեր բավարարել են CAA (Կալիֆորնիայի այլընտրանքային 

գնահատումներ) չափանիշները (այն է՝ հասել են 3-րդ մակարդակին՝ Այլընտրանքային), բաժանած երկու գնահատումներին մասկացած 

աշակերտների ընդհանուր թվին: 

 

[CAASPP] (Կալիֆորնիա նահանգի Ուսանողների կատարողականի և առաջընթացի գնահատման համակարգ) [ELA] 

(Անգլերեն լեզվի արվեստներ) թեստի արդյունքները ըստ ուսանողների խմբի 

Երրորդից ութերորդ և տասնմեկերերդ դասարանների գնահատականներ (Դպրոցական տարի 2017-18 թթ․) 

Աշակերտների խումբ 
Ընդհանուր  

Գրանցում 

Թիվ  

Թեստ հանձնած 

Տոկոս  

Թեստ հանձնած 

Տոկոս  

Բավարար կամ 

գերազանցած 

Բոլոր աշակերտները 599 574 95,83 68,83 

Արական 304 291 95,72 64,83 

Իգական 295 283 95,93 72,95 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 15 25-ից 

Աշակերտների խումբ 
Ընդհանուր  

Գրանցում 

Թիվ  

Թեստ հանձնած 

Տոկոս  

Թեստ հանձնած 

Տոկոս  

Բավարար կամ 

գերազանցած 

Սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի  22 20 90,91 70,00 

Ասիացի 44 42 95,45 95,24 

Ֆիլիպինացի 35 35 100,00 88,57 

Իսպանացի կամ լատինաամերիկացի 165 160 96,97 60,51 

Սպիտակամորթ 307 293 95,44 66,21 

Երկու և ավելի ռասա -- -- -- -- 

Սոցիալ-տնտեսապես անապահով վիճակում 265 252 95,09 61,04 

Անգլերեն ուսանող 83 70 84,34 27,54 

Հաշմանդամություն ունեցող աշակերտ  54 51 94,44 13,73 

Երիտասարդությանը խթանող -- -- -- -- 

Նշում՝ ELA (Անգլերեն լեզվի արվեստներ)/ գրագիտություն և մաթեմատիկա առարկաների թեստերի արդյունքները ներառում են Խելամիտ 

հավասարակշռված ամփոփ գնահատումներ և CAA (Կալիֆորնիայի այլընտրանքային գնահատումներ):  «Բավարար կամ գերազանցած տոկոսը» 

հաշվարկվում է՝ որպես հիմք ընդունելով այն աշակերտների ընդհանուր թիվը, ովքեր բավարարել կամ գերազանցել են Խելամիտ 

հավասարակշռված ամփոփ գնահատումների չափանիշները գումարած այն աշակերտների թիվը, ովքեր բավարարել են CAA (Կալիֆորնիայի 

այլընտրանքային գնահատումներ) չափանիշները (այն է՝ հասել են 3-րդ մակարդակին՝ Այլընտրանքային), բաժանած երկու գնահատումներին 

մասկացած աշակերտների ընդհանուր թվին: 

 

Նշում՝ Կրկնագծերը (--) հայտնվում են աղյուսակի մեջ, երբ աշակերտների թիվը տաս է կամ ավելի քիչ, քանի որ կամ տվյալ կատեգորիայում 

աշակերտների թիվը չափազանց փոքր է վիճակագրական ճշգրտության համար, կամ աշակակերտների գաղտնիությունը պահպանելու համար։ 
 

Նշում՝ Թեստ հանձնած աշակերտների թիվը ներառում է բոլոր այն աշակերտներին, ովքեր մասնակցել են թեստին, անկախ նրանից՝ նրանք 

գնահատական ստացել են, թե ոչ: Սակայն, թեստ հանձնած աշակերտների թվաքանակն այն թիվը չէ, որն օգտագործվել է առաջադիմության 

մակարդակի տոկոսները հաշվարկելու համար: Առաջադիմության մակարդակի տոկոսները հաշվարկելու համար հաշվի է առնվել միայն 

գնահատական ստացած աշակերտների թիվը: 

 

[CAASPP] (Կալիֆորնիա նահանգի Ուսանողների կատարողականի և առաջընթացի գնահատման համակարգ) 

Մաթեմատիկա թեստի արդյունքները ըստ ուսանողների խմբի 

Երրորդից ութերորդ և տասնմեկերերդ դասարանների գնահատականներ (Դպրոցական տարի 2017-18 թթ․) 

Աշակերտների խումբ 
Ընդհանուր  

Գրանցում 

Թիվ  

Թեստ հանձնած 

Տոկոս  

Թեստ հանձնած 

Տոկոս  

Բավարար կամ 

գերազանցած 

Բոլոր աշակերտները 599 576 96,16 39,76 

Արական 304 291 95,72 41,24 

Իգական 295 285 96,61 38,25 

Սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի  22 20 90,91 40 

Ասիացի 44 42 95,45 78,57 

Ֆիլիպինացի 35 35 100 51,43 

Իսպանացի կամ լատինաամերիկացի 165 158 95,76 30,38 

Սպիտակամորթ 307 298 97,07 37,92 

Երկու և ավելի ռասա -- -- -- -- 

Սոցիալ-տնտեսապես անապահով վիճակում 265 255 96,23 33,73 

Անգլերեն ուսանող 83 79 95,18 21,52 

Հաշմանդամություն ունեցող աշակերտ  54 51 94,44 3,92 

Երիտասարդությանը խթանող -- -- -- -- 

Նշում՝ Մաթեմատիկա առարկայի թեստերի արդյունքները ներառում են Խելամիտ հավասարակշռված ամփոփ գնահատումներ և CAA 

(Կալիֆորնիայի այլընտրանքային գնահատումներ): «Բավարար կամ գերազանցած տոկոսը» հաշվարկվում է՝ որպես հիմք ընդունելով այն 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 16 25-ից 

աշակերտների ընդհանուր թիվը, ովքեր բավարարել կամ գերազանցել են Խելամիտ հավասարակշռված ամփոփ գնահատումների չափանիշները 

գումարած այն աշակերտների թիվը, ովքեր բավարարել են CAA (Կալիֆորնիայի այլընտրանքային գնահատումներ) չափանիշները (այն է՝ հասել են 

3-րդ մակարդակին՝ Այլընտրանքային), բաժանած երկու գնահատումներին մասկացած աշակերտների ընդհանուր թվին: 

 
Նշում՝ Կրկնագծերը (--) հայտնվում են աղյուսակի մեջ, երբ աշակերտների թիվը տաս է կամ ավելի քիչ, քանի որ կամ տվյալ կատեգորիայում 

աշակերտների թիվը չափազանց փոքր է վիճակագրական ճշգրտության համար, կամ աշակակերտների գաղտնիությունը պահպանելու համար։ 

 
Նշում՝ Թեստ հանձնած աշակերտների թիվը ներառում է բոլոր այն աշակերտներին, ովքեր մասնակցել են թեստին, անկախ նրանից՝ նրանք 

գնահատական ստացել են, թե ոչ: Սակայն, թեստ հանձնած աշակերտների թվաքանակն այն թիվը չէ, որն օգտագործվել է առաջադիմության 

մակարդակի տոկոսները հաշվարկելու համար: Առաջադիմության մակարդակի տոկոսները հաշվարկելու համար հաշվի է առնվել միայն 

գնահատական ստացած աշակերտների թիվը: 

[CAASPP] (Կալիֆորնիա նահանգի Ուսանողների կատարողականի և առաջընթացի գնահատման համակարգ) 

Գիտությունների թեստերի արդյունքները բոլոր ուսանողների համար 

Հինգերորդ, ութերորդ և տասներորդ դասարաններ 

Առարկա 

Նահանգային չափանիշին համապատասխանող կամ գերազանցող աշակերտների 

տոկոսը 

Դպրոց Շրջան Նահանգ 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

Գիտություն (5-րդ, 8-րդ և 

10-րդ դասարաններ) 
Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ 

Նշում՝ «Կիրառելի չէ» նշումով վանդակները տվյալներ չեն պահանջում։ 
 

Նշում՝ 2016–17 թթ․ և 2017–18 թթ․ տվյալները հասանելի չեն։ CDE-ն (Կալիֆորնիայի կրթության դեպարտամենտ) մշակում է գիտությունների նոր 

գնահատում համաձայն Կալիֆորնիայի հանրային դպրոցների հաջորդ սերնդի գիտությունների չափանիշների (CA NGSS): CAST-ը 

(Կալիֆորնիայի գիտության թեստ) որպես պիլոտ փորձարկվել է 2017 թվականի գարնանը և փորձարկվել տեղում 2018 թվականի գարնանը։ 2018–

19 թթ․ ուսումնական տարում CAST-ը կսկսի կառավարվել գործառնական կերպով։ Գիտությունների համար CAA-ն (Կալիֆորնիայի 

այլընտրանքային գնահատումներ) որպես պիլոտ փորձարկվել է երկու տարի (այսինքն՝ 2016–17 թթ․ և 2017–18 թթ․), իսկ Գիտությունների համար 

CAA-ն կփորձարկվի տեղում 2018–19 թվականներին։ 
 

Նշում՝ Գիտությունների թեստի արդյունքները ներառում են CAST-ը և Գիտությունների համար CAA-ն։ «Բավարար կամ գերազանցած տոկոսը» 

հաշվարկվում է՝ որպես հիմք ընդունելով այն աշակերտների ընդհանուր թիվն, ովքեր բավարարել կամ գերազանցել են CAST-ի (Կալիֆորնիայի 

գիտության թեստ) չափանիշները գումարած այն աշակերտների թիվն, ովքեր բավարարել են Գիտությունների համար CAA (Կալիֆորնիայի 

այլընտրանքային գնահատումներ) չափանիշները (այն է՝ հասել են 3-րդ մակարդակին՝ Այլընտրանքային), բաժանած երկու գնահատումներին 

մասկացած աշակերտների ընդհանուր թվին: 

 

Կարիերայի համար տեխնիկական կրթություն (Դպրոցական տարի 2017-18 թթ․) 

 
BUSD-ի (Բըրբանքի միացյալ դպրոցական շրջան) յուրաքանչյուր դպրոց ձգտում է նրան, որպեսզի դպրոցն ավարտեն 

այնպիսի աշակերտներ, որոնք լիովին պատրաստ կլինեն դպրոցից դեպի աշխատանքային աշխարհ տեղափոխմանը: 

Դպրոցի կողմից աշխատուժի նախապատրաստման ծրագրերը ներառում են դպրոցից աշխատանք ուղղորդող 

միջոցառումներ համայնքներում բիզնես գործընկերության միջոցով, ինչպես նաև աշխատանքի տեղավորման և 

հմտությունների զարգացման հնարավորություններ շրջանի կամ տեղական համայնքային քոլեջների կողմից 

առաջարկվող միջնակարգ և ավագ դպրոցի դասընթացների միջոցով: Կարիերայի տեխնիկական կրթության բոլոր 

դասընթացները ներառում են Կալիֆորնիայի կարիերայի տեխնիկական կրթության մոդելային ուսումնական պլանի 

չափանիշները, բավարարում են Շրջանի՝ ավարտական պահանջները և/կամ Կալիֆորնիայի համալսարանի (UC) 

և/կամ Կալիֆորնիայի պետական համալսարանի (CSU) համակարգի A-G մուտքի պահանջները: CTE (Կարիերայի 

տեխնիկական կրթություն) առաջարկվող դասընթացները ներառում են կենդանիների խնամք, անիմացիա, շարժիչներ 

աշխատանք, բիզնես, համակարգչային հավելվածներ, շինարարություն, թվային հավելվածներ, հրդեհների 

կառավարում և իրավապաշտպան գործունեության, լուսանկարչություն, մարքեթինգ և այլ տեխնոլոգիաների 

նվիրված դասընթացներ: CTE (Կարիերայի տեխնիկական կրթություն) առաջարկվող դասընթացների ցանկը, ինչպես 

նաև Շրջանի կարիերայի տեխնիկական կրթության ուղեցույցը տեղադրված են https://www.burbankusd.org/CTE 

կայքում: 

 

https://www.burbankusd.org/CTE


Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 17 25-ից 

Դպրոցը բավարարում է բոլոր աշակերտների՝ այդ թվում նաև կարիերայի նախապատրաստվող աշակերտների 

կարիքները, մասնագիտական զարգացման, ուղղորդման և դպրոցի անձնակազմի կողմից կարիերայի 

հնարավորությունների և ուսումնական դասընթացների վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրման միջոցով: 

Շրջանը հովանավորում է նաև Քոլեջների և կարիերայի ամենամյա ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են ավելի 

քան 100 քոլեջներ և համալսարաններ, ինչպես նաև կարիերայի 30 կամ ավելի ներկայացուցիչներ, ովքեր կիսվում են 

իրենց ընտրած ոլորտում ձեռքբերված փորձով: Բացի այդ, Շրջանը ստեղծել է կարիերայի հնարավորություններ այն 

ուսանողների համար, որոնք պատրաստվում են դիմել միջնակարգ ծրագրերի համայնքային մի շարք քոլեջներում 

(LACCD) Լոս Անջելեսի համայնքային քոլեջի շրջանի հետ համատեղ իրականացվող Քոլեջի և Կարիերայի 

հնարավորություններ Գործընկերություն ծրագրի շրջանակներում: 

 

Մասնակցություն Կարիերայի տեխնիկական կրթության գործընթացին (Դպրոցական տարի 2017-18 թթ․) 

Միջոց 

CTE 

(Կարիերայի 

տեխնիկական 

կրթություն) 

ծրագիր 

Մասնակցությո

ւն 

CTE-ն մասնակցող աշակերտների թիվը 638 

CTE (Կարիերայի տեխնիկական կրթություն) ծրագիրն ավարտող և ավագ դպրոցի դիպլոմ ստացող 

աշակերտների %-ը 
47% 

Հետմիջնակարգ կրթության դպրոցների և հաստատությունների միջև դասված կամ դասակարգված 

CTE դասընթացների %-ը 
50% 

 

Կալիֆորնիայի համալսարանի (UC) և/կամ Կալիֆորնիայի պետական համալսարանի (CSU) ընդունելության համար 

դասընթացները 

UC/CSU դասընթացի միջոց Տոկոս 

UC/CSU-ի ընդունելության համար պահանջվող դասընթացներին 2017-18 

թվականներին գրանցված աշակերտների թիվը 
99,2 

UC/CSU-ի ընդունելության համար պահանջվող բոլոր դասընթացներն ավարտած 

2016-17 թվականների շրջանավարտների թիվը 
51,0 

 
 

Նահանգի առաջնահերթությունը․ Այլ աշակերտների արդյունքները 
Նահանգի առաջնահերթության առնչությամբ SARC-ը տրամադրում է հետևյալ տեղեկությունները՝ Այլ աշակերտների 

նվաճումները (Առաջնահերթություն 8)․ 
 

• Ֆիզիկական կրթության առարկաների ոլորտում աշակերտների արդյունքները։ 
 

Կալիֆորնիայի ֆիզիկական ֆիթնեսի թեստի արդյունքները (2017-18 ուսումնական տարի) 

Դասարան 

Մակարդակ 

Ֆիթնեսի չափանիշներին համապատասխանող աշակերտների տոկոսը 

Վեց չափանիշներից չորսը Վեց չափանիշներից հինգը Վեց չափանիշներից վեցը 

---9--- 14,1 25,8 46,7 

Նշում՝ Տոկոսները չեն հաշվարկվում, երբ թեստ հանձնած աշակերտների թիվը տաս է կամ ավելի քիչ, քանի որ կամ տվյալ կատեգորիայում 

աշակերտների թիվը չափազանց փոքր է վիճակագրական ճշգրտության համար, կամ աշակակերտների գաղտնիությունը պահպանելու համար։ 

 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 18 25-ից 

C. Մասնակցություն 

 

Նահանգի առաջնահերթությունը․ Ծնողների մասնակցությունը 
Նահանգի առաջնահերթության առնչությամբ SARC-ը տրամադրում է հետևյալ տեղեկությունները՝ Ծնողների 

մասնակցությունը (Առաջնահերթություն 3)․ 
 

• Դպրոցական շրջանի ջանքերն ուղղված են ծնողների ներգրավվածության բարձրացմանը դպրոցական շրջանի և 

յուրաքանչյուր դպրոցի համար կարևոր որոշումներ կայացնելու գործում: 

 

Ծնողների մասնակցության հնարավորություններ (Դպրոցական տարի 2018-19 թթ․) 

 
Burbank High School (Բըրբանքի ավագ դպրոց) PTA-ը (Ծնող-ուսուցիչ ասոցիացիա) համակարգում և խրախուսում է 

ծնողների ներգրավվածության հնարավորությունների բազմազանությունը դպրոցական համայնքում: PTA-ը (Ծնող-

ուսուցիչ ասոցիացիա) ամսական հավաքներ է կազմակերպում դպրոցի տարածքում: Բոլոր ծնողները խրախուսվում 

են մասնակցել խմբի աշխատանքներին՝ ուղղված աջակցելու դպրոցական և աշակերտական գործունեությանը ողջ 

տարվա ընթացքում: Կան երկրպագուների ակումբներ տարբեր սպորտային թիմերի և այլ միջոցառումների համար, 

ինչպիսիք են գործիքային և վոկալ երաժշտական ասոցիացիաների, որոնց միշտ անհրաժեշտ է ծնողական 

աջակցություն և որոնք բազմաթիվ հնարավորություններ ունեն ներգրավվածության համար: 

 

Նահանգի առաջնահերթությունը․ Աշակերտների ներգրավվածությունը 
Նահանգի առաջնահերթության առնչությամբ SARC-ը տրամադրում է հետևյալ տեղեկությունները՝ Աշակերտների 

մասնակցությունը (Առաջնահերթություն 5)․ 
 

• Ավագ դպրոցի հեռացման գործակիցներ, և 

• Ավագ դպրոցի ավարտման գործակիցներ։ 
 

Հեռացման գործակից և Ավարտման գործակից (քառամյա խմբի գործակից) 

Ցուցանիշ 
Դպրոց Շրջան Նահանգ 

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

Հեռացման 

գործակից 
3,2 1,0 1,2 4,7 3,0 7,9 10,7 9,7 9,1 

Ավարտման 

գործակից 
96,4 97,8 96,5 93,0 94,9 82,1 82,3 83,8 82,7 

2016-17 թթ.-ի խմբերի ճշգրտված ավարտական գործակցի հաշվարկի համար նախատեսված բանաձևը հասանելի է Դպրոցի 

հաշվետվողականության զեկույցի քարտի (SARC) կայքում տեղադրված https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ 2017-18 թթ. Տվյալների տարրերի 

սահմանման փաստաթղթում: 

 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/


Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 19 25-ից 

Ավագ դպրոցի ավարտման պահանջների ավարտում - Ավարտական դասարան 2017 (Մեկ տարվա գործակից) 

Խումբ 
Ավարտական դասարան 2017 

Դպրոց Շրջան Նահանգ 

Բոլոր աշակերտները 98,2    93,9   88,7   

Սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի 88,9    100,0   82,2   

Ամերիկյան հնդիկ կամ Ալյասկայի բնիկ 0,0    55,6   82,8   

Ասիացի 100,0    100,0   94,9   

Ֆիլիպինացի 100,0    92,6   93,5   

Իսպանացի կամ լատինաամերիկացի 97,3    90,6   86,5   

Հավայան/Խաղաղօվկիանոսյան կղզիների բնիկ 0,0    0,0   88,6   

Սպիտակամորթ 98,9    97,3   92,1   

Երկու և ավելի ռասա 93,3    90,0   91,2   

Սոցիալ-տնտեսապես անապահով վիճակում 100,0    99,8   88,6   

Անգլերեն ուսանող 73,0    59,5   56,7   

Հաշմանդամություն ունեցող աշակերտ 81,6    79,3   67,1   

Երիտասարդությանը խթանող 100,0    100,0   74,1   

 
 

Նահանգի առաջնահերթությունը․ Դպրոցի կլիման 
Նահանգի առաջնահերթության առնչությամբ SARC-ը տրամադրում է հետևյալ տեղեկությունները՝ Դպրոցի կլիման 

(Առաջնահերթություն 6)․ 
 

• Աշակերտների կասեցման գործակիցը, 

• Աշակերտների հեռացման գործակիցը, և 

• Այլ տեղական միջոցներ՝ ուղղված անվտանգությանը: 

 

Կասեցումներ և հեռացումներ 

Գործակից 
Դպրոց Շրջան Նահանգ 

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

Կասեցումներ------ 3,9 3,1 5,8 2,1 1,9 3,0 3,7 3,7 3,5 

Հեռացումներ------- 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 

 

Դպրոցի անվտանգության պլան (Դպրոցական տարի 2018-19 թթ․) 

 
Շրջանի յուրաքանչյուր դպրոցը մշակել է դպրոցական անվտանգության համապարփակ պլան՝ բաղկացած չորս 

բաղադրիչներց: 

 

Burbank High School-ում (Բըրբանքի ավագ դպրոց) դրանք հետևյալն են. 

 

Բաղադրիչ 1. Աշակերտների և աշխատակիցների անձնական բնութագրերը կազմվել են՝ հաշվի առնելով հետևյալ 

քայլերը. Կրթելով մեր աշակերտներին և աշխատակիցներին՝ դառնալ ավելի հանդուրժող և գիտակցել, որ մեր 

դպրոցի աշակերտներն ու աշխատակիցները տարբեր էթնիկական ծագում ունեն և տարբեր մշակույթների կրող են: 

 

Բաղադրիչ 2. Դպրոցի շենքային միջավայրի հարցը լուծվել է հետևյալ կերպ. Վերակառուցել դպրոցը և ուշադրություն 

դարձնել անվտանգության խնդիրներին: 

 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 20 25-ից 

Բաղադրիչ 3. Դպրոցի սոցիալական միջավայրի հարցը լուծվել է հետևյալ կերպ. Ակումբներ և 

կազմակերպություններ, որոնք ներգրավում են բոլոր աշակերտներին. այն բոլոր գործողությունները, որոնք 

նպաստում են բոլոր ուսանողների միջև շփմանը և համագործակցությանը, որպես շահառու կողմ ներգրավել 

աշխատակիցներին՝ նրանց հետ մշտապես աշխատելով: 

 

Բաղադրիչ 4. Դպրոցի մշակութային միջավայրի հարցը լուծվել է հետևյալ կերպ. Խթանելով այնպիսի միջավայրի 

ստեղծում, որտեղ աշակերտները, ծնողները և աշխատակիցները կարող են իրենց զգալ ապահով, երջանիկ, 

պաշտպանված, ինչպես նաև ունենալ պատկանելություն զգացողություն: 

 

Անվտանգության ամբողջական պլանին ծանոթանալու համար այցելեք՝ 
https://www.burbankusd.org/files/user/8/file/BHS%20Safety%20Plan.pdf 
 

Միջին դասարանի չափը և դասարանի չափի բաշխում (Երկրորդական) 

Առարկա 

2015-16 2016-17 2017-18 

Միջին 

Դասա

րան 

Չափ 

Դասասենյակների թիվ Միջին 

Դասա

րան 

Չափ 

Դասասենյակների թիվ Միջին 

Դասա

րան 

Չափ 

Դասասենյակների թիվ 

1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 

Անգլերեն 25,0 23 59 21 26,0 22 43 36 25,0 30 45 29 

Մաթեմատիկա 26,0 4 12 4 26,0 6 7 8 29,0 11 49 22 

Գիտություն 29,0 7 43 23 29,0 8 43 24 30,0 6 40 30 

Հասարակական 

գիտություններ 
30,0 9 28 33 29,0 7 31 33 31,0 7 18 40 

Նշում՝ Դասերի ընդհանուր քանակը ցույց է տալիս, թե քանի դասասենյակ է ընդգրկված յուրաքանչյուր չափի կատեգորիայում (մեկ 

դասասենյակում աշակերտների ընդհանուր թիվը): Միջնակարգ դպրոցի մակարդակում տեղեկատվությունը բաշխված է ըստ առարկաների, այլ ոչ 

թե ըստ դասարանների: 

 

Ուսումնական պլանի խորհրդատուներ և այլ աջակցող անձնակազմ (Դպրոցական տարի 2017-18 թթ․) 

Վերնագիր 

FTE-ի (Լրիվ դրույքին 

համարժեք) 

թվաքանակը 

Նշանակված է դպրոցին 

Աշակերտների միջին քանակը 

ըստ 

Ուսումնական պլանի 

խորհրդատուի 

Ուսումնական պլանի խորհրդատու------- 6 554 

Խորհրդատու (Սոցիալական/վարքագծային կամ 

կարիերայի զարգացում) 
1 Կիրառելի չէ 

Գրադարանի տեղեկատու ուսուցիչ (Գրադարանավար) 1 Կիրառելի չէ 

Գրադարանի տեղեկատու աշխատակազմ 

(Խորհրդատու) 
1 Կիրառելի չէ 

Հոգեբան------- 1 Կիրառելի չէ 

Սոցիալական աշխատող-------  Կիրառելի չէ 

Բուժքույր------- 1 Կիրառելի չէ 

Խոսքի/լեզվի/լսողության մասնագետ 0,5 Կիրառելի չէ 

Ռեսուրսների մասնագետ (ոչ դասավանդող)-------  Կիրառելի չէ 

Այլ------- 2 Կիրառելի չէ 
Նշում՝ «Կիրառելի չէ» նշումով վանդակները տվյալներ չեն պահանջում։   
 

*FTE-ն (մեկ լրիվ դրույքին համարժեք) հավասար է մեկ աշխատակցի լիարժեք աշխատանքի, մեկ FTE-ը կարող են նաև ներկայացնել երկու 

աշխատակիցներ, որոնցից յուրաքանչյուրը աշխատում է լրիվ դրույքաչափի 50 տոկոսով: 

 



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 21 25-ից 

Յուրաքանչյուր աշակերտի համար նախատեսված ծախսերը և տեղի ուսուցիչների աշխատավարձերը (Ֆինանսական 

տարի 2016-17 թթ.) 

Մակարդակ 

Յուրաքանչյուր աշակերտի համար նախատեսված ծախս Միջին 

Ուսուցիչ 

Աշխատավար

ձ 
Ընդհանուր 

Լրացուցիչ/ 

Սահմանափակ 

Հիմնական/ 

Անսահմանափակ 

Դպրոցի կայքը------- 10 428$ 81 703$ 8 725$ 78 314$ 

Շրջան------- Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ 8 725$ 78 314$ 

Տոկոսների տարբերություն Դպրոցը և 

Շրջանը 
Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ 0,0 0,0 

Նահանգ------- Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ 11 619$ 79 665$ 

Տոկոսների տարբերություն Դպրոցը և 

Նահանգը 
Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ -28,5 -1,7 

Նշում՝ «Կիրառելի չէ» նշումով վանդակները տվյալներ չեն պահանջում։ 
 

Կալիֆորնիայի կրթության դեպարտամենտը 2018 թ.-ի օգոստոսի 1-ին ուղեցույց է հրատարակել LEA- ների (տեղային կրթական 

գործակալությունների) համար, թե ինչպես կարելի է դպրոցի մակարդակում հաշվարկել աշակերտների ծախսերը, որոնք կներկայացվեն 2018-19 

թթ.-ի հաշվետվողական քարտերում: 

  



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 22 25-ից 

 

Ֆինանսավորում ստացած ծառայությունների տեսակները (Ֆինանսական տարի 2017-18 թթ․) 

 
Ծրագրի ֆինանսավորումը մշակվել է տեղային հսկողության ֆինանսավորման բանաձևի (LCFF) միջոցով և 

հանրային ներդրումների ներգրավման համար տարվա ընթացքում հանդիպումներ են կազմակերպվում: 2017-2018 

թթ. դպրոցական տարվա ընթացքում Շրջանը ստացել է դաշնային և նահանգային օգնություն հետևյալ 

կատեգորիաների և հատուկ կրթության համար: Ստորև թվարկված են այս և այլ աջակից ծրագրերը: Ֆինանսավորում 

ստացած ծրագրերի մասին ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար դիմեք BUSD-ի (Բըրբանքի 

միացյալ դպրոցական շրջան) Ֆինանսական ծառայությունների բաժին: 

 
ASES 

Կրթական տեխնոլոգիաների աջակցություն 

Թմրամիջոցներին/ալկոհոլին/ծխախոտին դիմակայելուն ուղղված ծրագրեր 

Վիճակախաղ 

Տասներորդ դասարանի խորհրդատվություն 

Հատուկ կրթություն 

Միջին մասնագիտական և Կարիերայի տեխնիկական կրթություն 

Կարիերայի տեխնիկական կրթություն (Perkins-ի ֆինանսավորում) 

 

Ուսուցիչների և վարչակազմի աշխատավարձերը (Ֆինանսական տարի 2016-17 թթ․) 

Կատեգորիա Շրջանի գումարը 
Նույն կատեգորիայի միջինն ըստ 

նահանգի 

Սկսնակ ուսուցչի աշխատավարձը 45 457$ 49 512$ 

Միջին տևողության ստաժ ունեցող 

ուսուցչի աշխատավարձը 
74 344$ 77 880$ 

Երկարամյա ստաժ ունեցող ուսուցչի 

աշխատավարձը 
94 972$ 96 387$ 

Տնօրենի միջին աշխատավարձը 

(տարրական դպրոց) 
126 357$ 123 139$ 

Տնօրենի միջին աշխատավարձը 

(միջնակարգ դպրոց) 
138 464$ 129 919$ 

Տնօրենի միջին աշխատավարձը (ավագ 

դպրոց) 
153 399$ 140 111$ 

Կառավարչի աշխատավարձը 248 230$ 238 324$ 

Բյուջեում ուսուցիչների 

աշխատավարձերի տոկոսը 
38,0 36,0 

Բյուջեում վարչակազմի 

աշխատավարձերի տոկոսը 
5,0 5,0 

Աշխատավարձերի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք CDE-ի (Հավաստագրված աշխատավարձեր և 

եկամուտներ) կայքը հետևյալ հղումով. http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/  

 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/


Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 23 25-ից 

Ընդլայնված ընդունելության (AP) դասընթացներ (Դպրոցական տարի 2017-18 թթ․) 

Առարկա Առաջարկվող AP դասընթացները* 
AP դասընթացներում աշակերտների 

տոկոսը 

Համակարգչային գիտություններ 2 Կիրառելի չէ 

Անգլերեն------- 12 Կիրառելի չէ 

Գեղարվեստ և կատարողական 

արվեստներ 
1 Կիրառելի չէ 

Օտար լեզուներ  3 Կիրառելի չէ 

Մաթեմատիկա 9 Կիրառելի չէ 

Գիտություն------- 13 Կիրառելի չէ 

Հասարակական գիտություններ 21 Կիրառելի չէ 

Բոլոր դասընթացները 61 30,5 

«Կիրառելի չէ» նշումով վանդակները տվյալներ չեն պահանջում։   
 

*Որտեղ գոյություն ունեն աշակերտի կողմից դասընթացի գրանցումներ առնվազն մեկ աշակերտի դեպքում։ 

  



Burbank High School-ի (Բըրբանքի ավագ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականության զեկույցի քարտ    Էջ 24 25-ից 

 

Մասնագիտական աճ (վերջին երեք տարիները) 

 
 

Ավագ դպրոցի ուսուցողական առաջնորդության թիմեր (եռամսյակային հանդիպումներ տեղում 

ադմինիստրատորների հետ, և ամսական՝ ամբողջ աշխատակազմի հետ հանդիպումներ, որոնք վարում են ILT-ի 

անդամները WASC (Դպրոցների և քոլեջների արևմյան ասոցիացիա) թեմաներով) 

Միջամտություններ 

Ուսումնական պլանով մեկ գրավորները 

Ուսուցիչների համագործակցություն և պլանավորման ժամանակը 

Տեխնոլոգիաների ինտեգրումը 

Դրական վարքագծի միջամտության աջակցում 

 

Պլանավորման և տվյալների վերլուծության երկրորդային բովանդակության բացահայտման ժամ (Մաթեմատիկա, 

անգլերեն, հասարակական գիտություններ և գիտություն, հանդիպում են ամսական ըստ դասարանի՝ պլանավորելու 

և համագործակցելու նպատակով) 

 

Ներածական դասընթացներ և աշխատաժողովներ (մենթորների և նոր ուսուցիչների համար, տարեկան 8 հանդիպում 

և ամսական երկու լրացուցիչ ընտրովի սեմինարներ) հետևյալ թեմաներով. 

Կալիֆորնիայի չափանիշները ուսուցչի մասնագիտության համար 

Ֆորմալ գնահատումը մասնագիտական ուսուցման մեջ 

Ներգրավման ռազմավարություն/ Kagan Cooperative 

Հասարակական-էմոցիոնալ ոսուցում 

Տակտիկական աջակցություն հատուկ խմբերի բնակչության համար 

Հարցադրման ռազմավարություն 

Ծնողական հաղորդակցություն 

Դասասենյակների ձևավորում 

Ծրագրի և Դասընթացի նախագծում 

Կոգնիտիվ խստություն 

Դասարանի կառավարում 

Գնահատում և գնահատականներ 

Տարբերակում 

 

Մասնագիտացված մենթորություն (ուսուցիչների համար՝ ուղղված կատարելագործման պլաններին, շաբաթական 

հանդիպումներ ծրագրի համակարգողի և մենթորի հետ) այն թեմաների վերաբերյալ, որոնք կընտրվեն ըստ 

անհրաժեշտության: 

 

Շրջանի մասշտաբով Մասնագիտական զարգացում՝ առաջարկված 2016-2017 դպրոցական տարիներին. 

ՄԱԿ-ի կոնֆերանս և EdCamp (բազմաբնույթ թեմաներ և թեմատիկ սեմինարներ) 

Գրելու ունակություններ 

Stemscopes (Գիտություն) 

Kagan Cooperative ուսուցում 

Մաթեմատիկա՝ քոլեջ ընդունվելու համար (CPM) 

NGSS-ի (հաջորդ սերնդի գիտությունների չափանիշներ) ընդունում և իրականացում 

Եղեք կենտրոնացած/մնացեք կենտրոնացած/երիտասարդական զրույցներ 

Միասնական չափանիշների շրջանում արվեստների ներառում 

Harcourt Houghton Mifflin-ի Կալիֆորնիայի հավաքածուի ընդունմանը նվիրված դասընթաց 

ELD (Անգլերեն լեզվի զարգացման) բովանդակային աշխատաժողովներ մաթեմատիկայի, գիտությունների և 

հասարակական գիտությունների համար 

 

Այս դասընթացներն առաջարկվում են տարբեր ձևաչափերով. 

Ամբողջ օրվա, կեսօրյա աշխատաժողովներ շրջանի գրասենյակում կամ տեղերում 

Կարճ, դպրոցից հետո նախատեսված աշխատաժողովներ տեղում 

Շաբաթօրյա կամ նախադպրոցական աշխատանքային օրը տեղի ունեցող աշխատաժողովներ 

Ամառային հաստատություններ 
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Վիճակախաղային համագործակցություն (2-4 ժամ յուրաքանչյուր նիստի համար) տեղում 

Շաբաթական հանդիպումներ (մեկ ժամ տևողությամբ) 

Վիրտուալ հանդիպումներ Google Hangout/Skype-ի միջոցով 

Անհատական մեկ առ մեկ դասընթացներ 

 


