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Ներկայացուցիչներ հետևյալ խմբերից.
▪ Աշակերտներ
▪ Ծնողներ
▪ Արտոնագրված աշխատակազմ (ուսուցիչներ, խորհրդատուներ և այլն)
▪ Աջակցող աշխատակազմ 
▪ Այլ աշխտակիցներ (հավաքարարներ, սննդի աշխատակազմ, տեխնոլոգիա 

և այլն)
▪ Դպրոցի ղեկավարություն
▪ Դպրոցական շրջանի ղեկավարություն
▪ Կրթական բաժնի անդամներ

Կենտրոնանում է 4 մասերի վրա. 
➢ Դասավանդում
➢ Սոցիալ հուզական կրթություն
➢ Գործող բաժին
➢ Ընտանիքի և համայնքի ներգրավվածություն

https://www.burbankusd.org/Reopening


ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ ԲԱՑԵԼՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ 
ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
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➢ Աշակերտի անվտանգություն

▪ Ֆիզիկական առողջություն

▪ Սոցիալ հուզական առողջություն

➢ Աշխտակազմի անվտանգություն 

▪ Ֆիզիկական առողջություն

▪ Սոցիալ հուզական առողջություն

➢ Դասավանդման որակ

▪ Առավել խոցելի աշակերտների կարիքների բավարարում

▪ Դասավանդման ճկուն մոդելի մշակում

▪ Շարունակական աջակցություն հատկացնել



ԲՈԼՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԻՄՆՎԱԾ ԵՆ 
ՆԱՀԱՆԳԱՅԻՆ ԵՎ ԳԱՎԱՌԱՅԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ՎՐԱ
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ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ



ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

➢ 1-ին փուլ. 100% հեռակա ուսուցում – Բոլոր աշակերտների համար, եթե 
առողջապահական գրասենյակը թույլ չտա աշակերտներին անձամբ 
վերադառնալ դպրոց:

➢ 2-րդ փուլ. Հիբրիդ մոդել և 100% հեռակա ուսուցում –

Ընտանիքները կարող են ընտրել ցանկացած տարբերակ, եթե     

առողջապահական գրասենյակը թույլ տա աշակերտներին անձամբ  

վերադառնալ դպրոց:  Ղեկավարությունը և ուսուցիչները դեռ հեռակա 

ուսուցման մոդելներ են փնտրում միջնակարգ դպրոցների համար:
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Հեռակա ուսուցման մոդելի վերջնական մանրամասները բանակցվում 
են Բրբենքի ուսուցիչների ասոցիացիայի հետ (BTA):



1-ԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ (1-ԻՆ ՓՈՒԼ).
100% ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼ –

ԲՈԼՈՐ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ

Հեռակա ուսուցման մոդելի վերջնական մանրամասները բանակցվում են 
Բրբենքի ուսուցիչների ասոցիացիայի հետ (BTA):

Անվտանգություն Դասավանդում Տեխնոլոգիա 

• Վարակի մինիմալ 
ազդեցություն – նյութերի 
և սննդի սահմանափակ 
բաժանում

• Դիմակների, 
ախտահանիչի կամ 
սոցիալ/ֆիզիկական 
հեռավորության 
մինիմալ կարիք –
սակավ քանակով 
աշխատակիցներ

• ԱՄ-6 դասարաններ.
Անձամբ/ձայնագրված 
դասավանդում 
ուսուցիչների կողմից և 
փոքր խմբեր, հիմնված 
ուսումնական ծրագրի 
վրա

• 7-12 դասարաններ.
Ուսումնական ծրագիր և 
լրացուցիչ առցանց 
ուսումնական ծրագիր
(APEX)

• Տառային 
գնահատականներ, ըստ 
ԲԴՄՇ-ի օրենքների:

• Քրոմբուկներ այն 
աշակերտների համար, 
ովքեր դրա կարիքն 
ունեն

• Համացանցային կապ 
բոլոր նրանց համար, 
ովքեր դրա կարիքն 
ունեն

• Տեխնոլոգիական 
աջակցություն ԲԴՄՇ-ի 
կայքի կամ 
հեռախոսազանգի 
միջոցով



100% ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ –
ԸՆՏՐՈՎԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ 
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➢ Աշակերտները կշարունակեն արձանագրված մնալ բնակության դպրոցում:

➢ Աշակերտներին շրջանի ուսուցիչ կնշանակվի և կաշխատեն կրթական գրասենյակի 

կողմից հաստատված Go Math և Benchmark ծրագրերով: Նաև, ուսուցիչներին հասանելի 

կլինեն լրացուցիչ ծրագրեր:

➢ Աշակերտները կշփվեն ուսուցիչների հետ ամեն օր:

➢ Տառային գնահատականներ, ըստ ԲԴՄՇ-ի օրենքների:

➢ Դպրոցական շրջանը կփորձի անել ամեն ինչ երկլեզու ուսուցման աշակերտներին 

ապահովել այդ ծրագրով 100% հեռակա ուսուցման մոդելի ընթացքում, բայց չի կարող 

երաշխավորել, եթե բավականաչափ քանակով աշակերտները չցանկանան ընտրել 

հեռակա ուսուցման մոդելը: 

Հեռակա ուսուցման մոդելի վերջնական մանրամասները բանակցվում են Բրբենքի 
ուսուցիչների ասոցիացիայի հետ (BTA):



100% ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ – ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ 
ԸՆՏՐՈՎԻ 1-ԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ 

ԱՆԿԱԽ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ (ILA)
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➢ Աշակերտները կկարողանան ընտրել բոլոր դասընթացները 100% առցանց ուսուցմամբ: 

➢ 7 – 12-րդ դասարանցիները կարող են արձանագրվել անկախ ուսուցման ակադեմիայում 
(ILA), որը արտոնավորված և ընդունված է Կալիֆոռնիայի համալսարանի կողմից:

➢ Աշակերտները կկարողանան վերջացնել դասընթացը 22 օրվա ընթացքում, բայց կարող 
են նաև արագացնել ուսուցումը, ըստ իրենց կարողությունների:

➢ Ուսումնական ծրագիրը APEX-ն է: 

➢ Սա ծրագիր չէ մարզիկ աշակերտների համար, ովքեր ցանկանում են քոլեջ ընդունվել 
NCAA-ի միջոցով: 

➢ Աշակերտները պետք է սովորեն ամբողջ կիսամյակի ընթացքում: 

➢ Աշակերտները կարող են շփվել ուսուցիչների հետ ամեն օր, իսկ գործակալի հետ՝ 
շաբաթը մեկ անգամ: 

➢ Ընտրովի (Electives) դասընթացները սահմանափակ են: 

Հեռակա ուսուցման մոդելի վերջնական մանրամասները 
բանակցվում են Բրբենքի ուսուցիչների ասոցիացիայի հետ (BTA):



➢ Դասընթացների առկայությունը կախված է պահանջի թվից:
Սահմանափակ պահանջներ ստացած դասընթացը չի կայանա: 
Ընտրովի դասընթացները սահմանափակ են, եթե աշակերտը 
չկարողանա հիբրիդ մոդելով դպրոց հաճախել այդ դասընթացի 
համար: 

➢ 6-12-րդ դասարանցիները կմնան իրենց բնակության դպրոցում:

➢ Ուսումնական ծրագիրը նույն է ինչ որ դպրոցում: 

➢ Դասավանդումը կատարվում է դպրոցի ուսուցիչների կողմից: 

➢ Մարզիկ աշակերտները կկարողանան միավոր վաստակել քոլեջում 
սպորտային գնահատականը NCAA-ի միջոցով բավարարելու համար: 

➢ Աշակերտները պետք է սովորեն ամբողջ կիսամյակի ընթացքում: 
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100% ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ –ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ

ԸՆՏՐՈՎԻ 2-ՐԴ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

Հեռակա ուսուցման մոդելի վերջնական մանրամասները 
բանակցվում են Բրբենքի ուսուցիչների ասոցիացիայի հետ (BTA):

ՄՆԱԼ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՄՈԴԵԼ



2-ՐԴ ՏԱՐԲԵՐԱԿ (2-ՐԴ ՓՈՒԼ). ՀԻԲՐԻԴ ՄՈԴԵԼ

( ԱՆՁԱՄԲ ԵՎ ԱՌՑԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

Անվտանգություն

• Դասարանի 
աշակերտների կեսը, 
անվտանգությաննունն
ապահովելու համար

• Մուտքի բազմաթիվ 
դռներ և ստուգում

• Սահմանափակ 
հավաքներ, մարզական 
կամ համերգային ոչ 
մեծ միջոցառումներ

• Կտորե դիմակներ և 
սոցիալ / ֆիզիկական 
հեռավորություն է 
հարկավոր 
պահպանել

• Մաքրում խմբերի միջև

Դասավանդում

• Առավոտյան/կեսօրից 
հետո մոդել: Անձամբ և 
առցանց ուսուցման 
խառնուրդ, շաբաթը 4 
օր: Նաև, շաբաթը մեկ 
լրիվ օրվա հեռակա 
ուսուցում: 

• Խմբակային և անկախ 
միջոցառումներ: 

Տեխնոլոգիա

• Քրոմբուկներ այն 
աշակերտների 
համար, ովքեր դրա 
կարիքն ունեն

• Համացանցային կապ 
բոլոր նրանց համար, 
ովքեր դրա կարիքն 
ունեն

• Տեխնոլոգիական 
աջակցություն ԲԴՄՇ-ի 
կայքի կամ 
հեռախոսազանգի 
միջոցով



Տարրական դպրոցի հիբրիդ մոդելի դասացուցակի օրինակ
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ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻԻՑ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ ՈՒՐԲԱԹ

ԱՄ - Մ 1-2 3-5 100%
Հեռակա 
ուսուցում

Ուսուցիչների 
պլանավորման 
և համագործակ-
ցության օր:

8:10- 9:20 անգլերեն A 8:10- 9:20 անգլերեն A 8:15- 9:25 անգլերեն A

Դասամիջոց Դասամիջոց Դասամիջոց 

9:30-10:45 մաթեմատիկա A 9:35- 10:45 մաթեմատիկա A 9:40-10:50 մաթեմատիկա A

Դասամիջոց Session Break Դասամիջոց 

12:10- 1:20 անգլերեն B 12:10- 1:20 անգլերեն B 12:15- 1:25 անգլերեն B

Դասամիջոց Դասամիջոց Դասամիջոց 

1:35- 2:45 մաթեմատիկա B 1:35- 2:45 մաթեմատիկա B 1:40- 2:50 մաթեմատիկա B

ԱՄ - Մ 140 րոպե + 40 րոպե առցանց ուսուցում = 180 րոպե
1-3 140 րոպե + 90 րոպե առցանց ուսուցում = 230 րոպե 
4-5  140 րոպե + 100 րոպե առցանց ուսուցում = 240 րոպե



Միջանկյալ դպրոցի դասացուցակի օրինակ
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A/B խմբեր ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ ՈՒՐԲԱԹ

7:00- 7:55 ԴԱՍ 0 Դաս 0 Դաս 0 Դաս 0 100%
Հեռակա 
ուսուցում

Ուսուցիչների 
պլանավորման 
և 
համագործակ-
ցության օր:

8:00- 8:58 ԴԱՍ 1A ԴԱՍ 4A ԴԱՍ 1A ԴԱՍ 4A

9:03- 10:01 ԴԱՍ 2A ԴԱՍ 5A ԴԱՍ 2A ԴԱՍ 5A

10:06- 11:04 ԴԱՍ 3A ԴԱՍ 6A ԴԱՍ 3A ԴԱՍ 6A

11:04-11:56 ԴԱԴԱՐ ԴԱԴԱՐ ԴԱԴԱՐ ԴԱԴԱՐ

11:56-12:54 ԴԱՍ 4B ԴԱՍ 1B ԴԱՍ 4B ԴԱՍ 1B

12:59- 1:57 ԴԱՍ 5B ԴԱՍ 2B ԴԱՍ 5B ԴԱՍ 2B

2:02- 3:00 ԴԱՍ 6B ԴԱՍ 3B ԴԱՍ 6B ԴԱՍ 3B

Հիբրիդ մոդելի ուսուցում. Միջանկյալ դպրոց 
174 րոպե+ ամենաքիչը 66 րոպե առցանց ուսուցում 

Ընդհանու = օրական 240 կրթական րոպե 



Միջնակարգ դպրոցի դասացուցակի օրինակ
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A/B խմբեր ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ ՈՒՐԲԱԹ

7:00- 7:55 ԴԱՍ 0A Դաս 0B Դաս 0A Դաս 0B 100%
Հեռակա 
ուսուցում

Ուսուցիչների 
պլանավորման 
և 
համագործակ-
ցության օր:

8:00- 8:58 ԴԱՍ 1A ԴԱՍ 4A ԴԱՍ 1A ԴԱՍ 4A

9:03- 10:01 ԴԱՍ 2A ԴԱՍ 5A ԴԱՍ 2A ԴԱՍ 5A

10:06- 11:04 ԴԱՍ 3A ԴԱՍ 6A ԴԱՍ 3A ԴԱՍ 6A

11:04-11:56 ԴԱԴԱՐ ԴԱԴԱՐ ԴԱԴԱՐ ԴԱԴԱՐ

11:56-12:54 ԴԱՍ 4B ԴԱՍ 1B ԴԱՍ 4B ԴԱՍ 1B

12:59 - 1:57 ԴԱՍ 5B ԴԱՍ 2B ԴԱՍ 5B ԴԱՍ 2B

2:02- 3:00 ԴԱՍ 6B ԴԱՍ 3B ԴԱՍ 6B ԴԱՍ 3B

3:00-4:00 ԴԱՍ 7A ԴԱՍ 7B ԴԱՍ 7A ԴԱՍ 7B

Հիբրիդ մոդելի ուսուցում. Միջնակարգ դպրոց 
180 րոպ + ամենաքիչը 60 րոպե առցանց ուսուցում 

Ընդհանու = օրական 240 կրթական րոպե 



ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԻՔՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Անկարողություն ունեցող 
աշակերտներ (SWD) Անգլերեն սովորողներ (EL)

Խնամատար/անօթևան 
աշակերտներ

• Ըստ կարիքի, լրացուցիչ ժամ 
հատկացնել դպրոցում լինելու 
համար: 

• Աշակերտների կարիքների 
համեմատ նյութեր հատկացնել

• Պլանավորել ֆիզիկական 
հեռավորություն 
պահպանելու մեջ 
դժվարություն ունեցող և 
դիմակ կրել չկարողացող 
աշակերտների համար: 

• Պաշտպանիչ սարքեր 
օգնականների և մյուս 
աշխատակիցների համար, 
որոնցից են թափանիցիկ 
միջնորմները 
քննությունների համար

• Պլանավորել 
մաքրել/ախտահանել 
շարժական սարքերը

• Երեսի թափանցիկ վահաններ 
հատուկ 
աշխատակիցների/ծրագրերի 
համար:

• Ըստ կարիքի, լրացուցիչ ժամ 
հատկացնել դպրոցում լինելու 
համար: 

• Գտնել կարիքները և 
առաջնահերթություն 
տալ յուրաքանչյուր 
մոդելի առկայություն 
դեպքում: 

• Բոլոր դասընթացները 
պետք է ընդգրկեն ELD
ուսուցում

• Նախանշանակված ELD
դասավանդում պետք է 
հատկացնել ամեն օր՝ 
համապատասխանեցված ELD
չափանիշների հետ և աշխատել 
փոքր խմբով

• Հնարավորին չափ, 
նախանշանակված ELD դաս 
հատկացնել:

• Գտնել կարիքները և 
առաջնահերթություն 
տալ յուրաքանչյուր 
մոդելի առկայություն 
դեպքում: 

• Համոզվել, որ աշակերտներն 
ունեն անհրաժեշտ կրթական 
ռեսուրսներ (հետևել հանրային 
առողջապահության 
հրահանգներին):

• Ըստ կարիքի, կրթական 
նյութեր հատկացնե:

• Լրացուցիչ կապ հատկացնել 
համացանցի համար թեժկետերի 
միջոցով և/կամ վայր դպրոցում

• Օգնություն ցուցադրել 
կրթական և սոցիալ 
հուզական կարիքները 
ապահովելու համար: 



ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

➢ Բոլոր դասավանդումը հիմնված կլինի ուսումնական ծրագրի և կրթական 
գրասենյակի կողմից հաստատված՝ կրթական նյութերի վրա: 

➢ Նաև, դպրոցական շրջանը կաջակցի ուսուցիչներին առցանց ծրագրով 
հեռակա ուսուցումն ապահովելու համար: 

➢ Տարրական դպրոցի լրացուցիչ ծրագրեն են NewsELA, Social Studies Weekly և 
Brain Pop-ը: 

➢ Միջնակարգ դպրոցում լրացուցիչ աջակցություն են ստանում APEX ծրագրի 
միջոցով, որը ներառնում է լրիվ դասընթացներ և քննություններ, որոնք 
կընտրվեն ուսուցչի կողմից, ըստ պահանջի: 

 Նշված կրթական բոլոր նյութերը աջակցության համար են և պարտադիր 
օգտագործման համար չեն: 
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ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ 

ԿՈՐՑՐԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

17

➢ Ըստ կրթական գրասենյակի օրենքի, ուսուցիչները 
տառային գնահատականներ կնշանակեն: 

➢ Դպրոցները պլանավորում են լրացնել աշակերտի բաց 
թողածը դասասենյակում և միջամտության 
քննությունների միջոցով: 



ՍՈՑԻԱԼ ՀՈՒԶԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ



ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
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Դպրոցում տեղի ունեցող խորհրդատվություն

➢ Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանը կշարունակի աշխատել 
Բրբենքի Ընտանեկան ծառայությունների գործակալության (FSA) հետ՝ 

տարրականից մինչև միջանակարգ դպրոցի աշակերտներին 

խորհրդատվության ծառայություններ հատկացնելու համար: 

➢ Լրիվ հեռակա ուսուցման մոդելի ընթացքում, դպրոցում տեղի ունեցող 
խորհրդատվության ծառայությունները կշարունակվեն առանց 

ընդհատվելու, հեռախոսով և երբ հնարավոր լինի՝ գործակալությունում: 

➢ Հիբրիդ մոդելի ընթացքում, դպրոցում տեղի ունեցող 

խորհրդատվության ծառայությունները կշարունակվեն դպրոցում, 
գործակալությունում կամ հեռախոսով: Գործակալությունը 

կշարունակի կատարել առանձին/խմբակային ծառայություններ 

ընտանիքների հետ և դպրոցում: 



ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
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➢ Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանը ռեսուրսների պահեստ է տեղադրել 

շրջանի կայքում՝ «Կովիդ19 – թվային ռեսուրսների կենտրոն աշակերտների 

և ընտանիքների համար» (“Covid19 Student and Family Digital Resources 

Center”) վերնագրով https://www.burbankusd.org/COVID-19 : Ռեսուրսների 

էջը թարմացվում է Լոս Անջելեսի գավառի կրթական գրասենյակի 

առաջարկների հիման վրա՝ ներկայիս համաճարակի պատճառով: 

Դպրոցական շրջանն առաջարկություններ է տեղադրել նաև 

խորհրդատվական աշխատակազմի կողմից: 

➢ Յուրաքանչյուր դպրոցի կայք, հղում կպարունակի շրջանի ռեսուրսների էջի 

համար: Այս մեթոդով ռեսուրսները միշտ հասանելի կլինեն: 

https://www.burbankusd.org/COVID-19


ԴՊՐՈՑ ՀԱՃԱԽԵԼԸ ԵՎ 
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
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➢ Դասավանդում դասասենյակում

▪ Ներկա/բացակա կկատարվի ամեն օր 

▪ Աշակերտների ներգավվածությունը հսկվում է անձնական 

միջոցառումների միջոցով 

▪ Հետևել և օգնել անկանոն հաճախում ցուցաբերող աշակերտներին

➢ Հեռակա ուսուցում
▪ Աշակերտների ներկայությունը հիմնված է հեռակա ուսուցման 

հանդիպումների մասնակցության և աշխատանքի կատարման ու 
հանձման վրա: 

▪ Աշակերտների ներգրավվածությունը հսկվում է առօրյա առցանց 

շփման միջոցով

▪ Հետևել և օգնել անկանոն հաճախում ցուցաբերող աշակերտներին



ԳՈՐԾՈՂ 
ԲԱԺԻՆ



ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
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➢ Դպրոցներում տեխնոլոգիական աջակցություն հատկացնել, երբ բացվեն դպրոցները:

➢ Տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել դպրոցում ուսումնական տարվա  

➢ ընթացքում 
➢ Առօրյա մաքրման գործընթաց 
➢ Առօրյա աջակցություն համացանցային կարիքները բավարարելու համար.

▪ Ծնողները/աշակերտները կարող են զանգահարել օգնության գրասենյակին
▪ Սարքավորման վերանորոգման համար ռամադրություն վերցնել

(սահմանափակել անհատների ներկայությունը) 
▪ Հնարավորություն դեպքում, սարքավորումը կփոխարինվի ուրիշով

(Քրոմբուկները/թեժկետերը)
▪ Սարքավորումը կարելի է բերել շրջան և տեխնիկը կաշխատի դրա վրա 

չորեքշաբթի օրերին: Պատրաստ լինելու ժամանակ, ծնողը/աշակերտը կամ 
աշխատակիցը կիրազեկվեն և ժամադրության միջոցով կվերցնեն այն հինգշաբթի 
օրը: Եթե ավելի շատ աշխատանք է պետք կատարել, ապա հնարավորության 
դեպքում, այլ սարքավորում կտրվի՝ կրթական ժամի նվազագույն կորստի համար: 
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➢ Մաքրող և ախտահանող նյութերի, անձնական պաշտանության սարքերի և առողջապահական 
պարագաների կայուն պահեստ ունենալ:

➢ Հավաքարարները օրվա ընթացքում մաքրում և ախտահանում են սանհանգույցները, բուժկետերը 
(ներառնելով առողջների և հիվանդների սենյակները) և հաճախակի հպվող այլ մարերևույթներ: 

➢ Հավաքարարները մաքրում և ախտահանում են հերթափոխների  միջև.

▪ Կարող է օգնություն խնդրել մյուս աշխատակիցներից

▪ Մաքրել շատ հպման կետերը, որոնցից են բազրեփողկերը, սանհանգույցները և բռնակները

▪ Հանել փափուկ կահույքը և դժվար մաքրվող առարկաները

➢ Ամեն գիշեր, հավաքարարները մաքրում և ախտահանում են դպրոցը

▪ Կարող է լրացուցիչ աշխատակազմ և վերապատրաստում պահանջվի

▪ Մաքրող և ախտահանող նյութերի կայուն պահեստ ունենալ

▪ Արդյունավետությանն օժանդակելու համար նյութեր և սարքավորումներ գնել

▪ Հանել փափուկ կահույքը և դժվար մաքրվող առարկաները

➢ Հատուկ ուսուցման առանձնահատկություններ 

▪ Մաքրել և ախտահանել աջակցող նյութերը յուրաքանչյուր դասից հետո, հաճախակի 

մաքրել կերպարանփոխվելու կայանները



ԲԴՄՇ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 
ՄԱՔՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

Առավոտյան ցող (Morning Mist® Neutral Disinfectant Cleaner | Diversey 
Global) չեզոք ախտահանիչ նյութ 
Ոչ ալկալային ախտահանիչ՝ գերազանց  մաքրող հատկություններով: 
Կարող է օգտագործվել առողջապահության, հյուրանոցների, դպրոցների 
և ճաշարանների բնագավառներում: 10 րոպեանոց շփման 
ժամանակամիջոց: Բակտերիա և վիրուսի սպանիչ: Ոչնչացնում է MRSA-ի 
և VRE-ի վիրուսը: Համապատասխանում է արյունը և մարմնի հեղուկները 
մաքրելու արյունածին պաթոգենների չափանիշներին: Ունի 
կապտականաչավուն գույն և թարմ բույր: diversey.com
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Նշված են այն կայքերի հղումները, որոնք տեղեկատվություն են պարունակում մաքրման նյութերի 
վերաբերյալ, որոնք մենք օգտագործելու ենք և ինչն ենք մենք օգտագործում այժմ ՝ Առավոտյան ցողը 
(Morning Mist):
Քլորաքս (Clorox) ապրանքներ
https://www.thecloroxcompany.com/release/clorox-professional-announces-clorox-total-360-system/6159da38-
7fc0-44e1-8f4f-d40b4f84b4a3/
Բայոեսք (Bioesque) ապրանքներ
https://bioesquesolutions.com/botanical-disinfectant-solution/
Ի՞նչ ենք այժմ օգտագործում մենք: 
https://diversey.com/en/product-catalogue/morning-mist-neutral-disinfectant-cleaner-5283046 

https://diversey.com/en/product-catalogue/morning-mist-neutral-disinfectant-cleaner-5283046
https://diversey.com/en/product-catalogue/morning-mist-neutral-disinfectant-cleaner-5283046
https://www.thecloroxcompany.com/release/clorox-professional-announces-clorox-total-360-system/6159da38-7fc0-44e1-8f4f-d40b4f84b4a3/
https://bioesquesolutions.com/botanical-disinfectant-solution/
https://diversey.com/en/product-catalogue/morning-mist-neutral-disinfectant-cleaner-5283046
https://diversey.com/en/product-catalogue/morning-mist-neutral-disinfectant-cleaner-5283046
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Յուրաքանչյուր դպրոց պետք է պլանավորի հետևյալը.

➢ Ելքի և մուտքի դները պետք է ցուցանակներ պարունակեն 

➢ Յուրաքանչյուր հերթափոխ պետք է ելքի ու մուտքի նշանակված դուռ ունենա

➢ Յուրաքանչյուր դպրոց  ֆիզիկական հեռավորություն պլան, տեսողական հիշեցումներ և սահմաններ է մշակում

➢ Ծնողները/պահապանները/այցելուները չեն կարող դպրոց մտնել առանց ժամադրության

➢ Առօրյա գործերն անել էլեկտրոնային նամակների կամ հեռախոսի միջոցով

➢ Հեռակա հանդիպումներ ժամադրության միջոցով

➢ Խմելու ջրի շատրվանները պետք է շշի մեջ ջուր լցնելու հնարավորություն ունենան 

➢ Սանհանգույցներում պետք է պարզ կերպ նշվեն հեռավորությունն ու տարողությունը

➢ Նկատառումներ. Առողջության ակտիվ ստուգում (ջերմության չափում, հիշեցումներ, հայտարարություններ), 

հանրային առողջության սպասվող հրահանգներ

➢ Միջանցքները, աստիճանները, ելքի ու մուտքի դռները պետք է միակողմանի նշաններ ունենան կամ օգտվել 

միակողմանի դռներից, եթե հնարավոր է

➢ Օճառ և թղթե սրբիչ հատկացնել
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➢ Առողջապահական բոլոր կետերը
▪ Սենյակները պետք է հսկվի առողջապահական գրասենյակի աշխատակցի կողմից
▪ Հետևել գավառի և դպրոցի բուժքրոջ խորհուրդներին, թե երբ աշակերտին բուժկետկամ 

տուն ուղարկել 
▪ Հետևել մաքրման կանոններին 
▪ Հետևել հանրային առողջության հրահանգներին աշակերտների և աշխատակիցների 

առողջությունը ստուգելու համար 

➢ Հիվանդության ախտանշաններ/հնարավոր է Կորոնավիրուս («հիվանդասենյակ»)

▪ Աշակերտների և աշխատակազմի մեկուսացման սենյակ յուրաքանչյուր դպրոցում, եթե 
Կորոնավիրուսի ախտանշաններ ցուցաբերեն դպրոցում 

▪ Աշակերտը պետք է վերահսկված մեկուսարանում մնա, մինչև լիազորված անձը նրան տուն 
կտանի

▪ Քաջալերել ծնողնին/պահապանին երեխային ժամանակին տուն տանել 

➢ Ոչ Կորոնավիրուս դեպքեր («բարեկեցիկ սենյակ»)

▪ Բարեկեցիկ սենյակ յուրաքանչյուր դպրոցում. Ոչ Կորոնավիրուսի հիվանդության հետ 
կապված հիվանդներ (վնասվածքներ, դեղորայքի ընդունում և այլն)
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➢ Ցանկացած աշակերտ կամ աշխատակից ՉԻ կարող դպրոց կամ աշխատանքի ներկայանալ, եթե ունի 
Կորոնավիրուսի ախտանշաններ (հանրային առողջապահության գրասենյակի հրաման)

➢ Ընտանիքը պետք է դիմի առողջապահական մարմիններին բուժում ստանալու համար 

➢ Եթե հիվանդ եք, մեկուսացեք տանը ամենաքիչը 10 օր տևողությամբ: Աշակերտը կամ աշխատակիցը պետք է 3 
օր ջերմություն (առանց ջերմությունն իջեցնող դեղորայքի) և ախտանշաններ չունենա դպրոց գալուց առաջ: 

➢ Եթե անձը դրական արդյունք է ստանում Կորոնավիրուսի քննության ժամանակ և ախտանշաններ չունի, 
աշակերտը կամ աշխատակիցը, քննությունը կատարելու օրից սկսած, պետք է տանը մեկուսանա 10 օր 
տևողությամբ:  Եթե ախտանշաններ ունենաք, դուք չեք կարող վերադառնալ դպրոց կամ աշխատանքի, մինչև 
3 օր ջերմություն, առանց ջերմությունն իջեցնող դեղորայքի, և ախտանշաններ չունենաք:  

➢ Ցանկացած աշակերտ կամ աշխատակից, ով շփման մեջ է գտնվել Կորոնավիրուսով վարակված կամ վարակի 
կասկածի տակ գտնվող անձի հետ, շփման օրից սկսած, պետք է տանը մեկուսանա 14 օր տևողությամբ: 

➢ Աշակերտը կամ աշխատակիցը կարող է դպրոց կամ աշխատավայր ներկայանալ տնային մեկուսացումը 
կամ տնային կարանտինը ավարտելուց հետո (խնդրում ենք օգտվել վերևում նշված #3 կետից)

➢ Ընտանիքները պետք է աշխատեն դպրոցի բուժքրոջ հետ մեկուսացման և տնային կարանտինի 
ժամանակացույցի հետ կապված հարցերը պարզելու համար: 

➢ Աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման օրերին կկատարվի նաև առողջապաահական 
վերապատրաստում: 



ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՁԵՌՔԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ, ԵՐԵՍԻ 

ԴԻՄԱԿ, ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
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Ձեռքերի լվացում

● Ճիշտ կերպ լվանալ ձեռքերը

● Հնարավորություն տալ 
հաճախակի լվանալ և 
ախտահանել ձեռքերը

● Հնարավորություն տալ 
լվացարանի մոտ գնալ

● Դպրոցում տեղադրել 
ախտահանիչ կետեր

Երեսը փակող 
հարմարանք 

● Բոլոր աշակերտները (2 
տարեկանից բարձր տարիքի) և 
աշխատակազմը պետք է երեսը 
փակելու հարմարանք հագնի 
և/կամ երեսի վահան դպրոցում 
եղած ժամանակ
(բացառություն է տրվում  բժշկի 
թույլատրությամբ)

● Ինչպե՞ս ճիշտ կերպ փակել 
երեսը: 

● Քաջալերել աշակերտներին և 
աշխատակիցներին ձեռք չտալ 
երեսը կամ երեսի վահանը:

● Դպրոցները երեսը փակելու սարք 
կունենա, ովքեր առանց դրա կգան 
դպրոց կամ կկորցնեն այն: 

● Ֆիզիկական հեռավորության 
պահպանում, ինչպես 
դասասենյակում, այնպես էլ 
դրսում: 

● Դպրոցի քարտեզ և ուսուցում, թե 
որտեղ քայլել (միջանցներում, 
աստիճանների վրա, դռների մոտ)

● Տեսողական նշաններ (նշաններ, 
կետեր, խաչեր գետնի վրա)

● Տարրական դպրոցներ. 

Նշված զոնաներ 
հեռավորություն պահելու 
համար

Ֆիզիկական 
հեռավորության 
պահպանում

Աշակերտների, աշխատակիցների և ընտանիքների շարունակական կրթություն. 



ԲՅՈՒՋԵ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ 
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➢ Հետևել Կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված եզակի ծախսերը 

➢ Հետևել և եզակի եկամուտներ փնտրել ՝ կապված Կորոնավիրուսի համաճարակի հետ

➢ Հետևել և ներկա/բացակա կատարել տարբեր մոդելների առկայություն դեպքում

➢ Վերանայել ֆինանսական ճգնաժամի և կառավարման աջակցության թիմի (FCMAT) 

ահազանգը՝ բյուջեի պլանավորման համար

➢ Ուժեշ քարոզչություն խթանել օրենսդրությունը՝ ADA-ի հիմունքների վրա հիմնվելու 

փոխարեն հիմնվել արձանագրության հիմունքների վրա 
➢ Բյուջետավորել միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են ֆիզիկական հեռավորությունը և 

անվտանգությունը պահպանելու համար
➢ Աջակցել դպրոցներին՝ նյութերի, սարքերի և շինությունների ձեռքբերման մեջ, որոնք 

կապահովեն առողջությունն ու անտվանգությունը



ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

➢ Ընտանիքները պետք է դիմեն, որպեսզի համոզվեն, որ կորակավորվեն 2020-21 
ուսումնական տարվա ընթացքում անվճար կամ զեղչված գնող սնունդ 
ստանալու համար: Ամեն տարի պետք է լրացնել նոր դիմումնագիր: Հուլիսի 6-
ից սկսած դիմումնագիրը հնարավոր կլինի լրացնել www.busdfoodservices.com
կայքում: 

➢ Ամեն օր սնունդ չի վաճառվի, իսկ բուֆետը փակ կլինի: Ամեն ուրբաթ օր, 
դպրոցից կկարողանաք 5 օրվա սնունդ վերցնել դասամիջոցի և ճաշի համար: 
Այդ սնունդը կարելի է բերել դպրոց և ուտել դասամիջոցի կամ ճաշի ընթացքում: 
Դեռ մշակում ենք, թե որտեղից և որ ժամին հնարավոր կլինի սնունդ ստանալ: 
Սննդի բաժանման առաջին օրը կլինի ուրբաթ, օգոստոսի 14-ին՝ դպրոցները 
բացվելու նախորդ ուրբաթ օրը: 

➢ Սպասարկում առանց շփման – Ընտաիքներին կտրվի հատուկ կոդ, որի 
միջոցով սնունդ կստանան: 

➢ Սնունդը պետք է վերցնել երեխայի սովորոած դպրոցից: 
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ՍՆՆԴԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

➢ Սննդի մատակարարման օրը երեխաներին հարկավոր չէ ներկա գտնվել: 

➢ Ընտանիքները կարող են մեկ այլ անձի ուղարկել սնունդը վերցնելու համար, 
եթե իրենց չեն կարող վերցնել այդ ժամին: Յուրաքանչյուր ընտանիքի 
պարտականությունն է կոդը տալ սնունդը ստացող անձին: 

➢ Որակավորված ընտանիքներին պետք չէ վճարել այս սննդի համար: Զեղչված 
գնով ուտելիք ստացող ընտանիքները պետք է .30 սենթ վճարեն դասամիջոցի 
ուտելիքի համար, և .40 սենթ՝ ճաշի համար: Չորակավորված ընտանիքները 
պետք է լրիվ գին վճարեն սննդի համար: Տարրական դպրոցի դասամիջոցի 
ուտելիքն արժե $2.25, իսկ ճաշը՝ $3.50: Միջանկյալ և միջնակարգ դպրոցում 
դասամիջոցի ուտելիքն արժե $2.50, իսկ ճաշը՝ $3.75: 

➢ Յուրաքանչյուր դպրոց 10-ից 15 րոպե կհատկացնի երեխաներին ուտելու 
համար: 

➢ Դեռ որոշված չէ, թե որտեղ են աշակերտները անցկացնելու դասամիջոցը՝ 
դասարանում, թե՞ դրսում: Կպահպանվեն ֆիզիկական հեռավորություն 
չափանիշները: 7/3/2020 32



ԸՆՏԱՆԻՔԻ 
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎ 
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍԻՆ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ 
ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ – ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ

➢ 83% տարրական դպրոցի ընտանիքներ (4,968/6,000)

▪ 76% -ը համամիտ է հիբրիդ մոդելի հետ 

▪ 24% -ը համամիտ է հեռակա ուսուցման մոդելի հետ

▪ 58% -ը համամիտ է ընտանիքի երեխաներն ունենան նույն դասացուցակը

▪ 74% -ը հաղորդել է, որ երեխան Քրոմբուկ կամ այլ սարք ունի

▪ 54% -ը մտահոգված է, որ երեխան անձամբ չի շփվում ոչ մեկի հետ

▪ 84% -ը համամիտ է ջերմության չափելու հետ

▪ 91% -ը մտահոգված են ուսուցման որակով 

▪ 81% -ը մտահոգված են երեխաներին առողջությամբ 

▪ 72% -ը մտահոգված է շփվելու հնարավորություններով 

▪ 64% -ին մտահոգում է միաժամանակ աշխատելն ու երեխաներին օգնելը

▪ 27% -ին հարկավոր է երեխաների խնամք 7/3/2020 34



ՀՈՒՆԻՍ ԱՄՍԻՆ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ 
ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ – ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ

➢ 45% միջնակարգ դպրոցի ընտանիքներ (4,022/9,000)

▪ 74%-ը համամիտ է հիբրիդ մոդելի հետ 

▪ 26% -ը համամիտ է հեռակա ուսուցման մոդելի հետ

▪ 53%-ը համամիտ է ընտանիքի երեխաներն ունենան նույն դասացուցակը

▪ 7% -ին հարկավոր է երեխաների խնամք

▪ 76% -ը հարմարվել է հեռակա ուսուցման հետ, որը տեղի ունեցավ 2020 թ. ապրիլին և մայիսին 

▪ 80%-ը համամիտ է ջերմության չափելու հետ

▪ 88%-ը մտահոգված են ուսուցման որակով 

▪ 82%-ը մտահոգված են երեխաներին առողջությամբ 

▪ 62%-ը մտահոգված է շփվելու հնարավորություններով 

▪ 41% -ին մտահոգում է միաժամանակ աշխատելն ու երեխաներին օգնելը

▪ 15% -ին մտահոգում է սննդարար սննդի հասանելիությունը 
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➢ Համգործակցել համայնքի կազմակերպությունների հետ. ATB, Տղաների և աղջիկների 

ակումբ, Բրբենք քաղաքի (ASD), և YMCA-ի հետ երեխաների խնամքի ժամերը և տեղն 

ավելացնելու համար (որտեղ հնարավոր է):

➢ Նահանգային եկամտի չափանիշներին բավարարող ընտանիքներին օգնել ապահովել 

երեխաների խնամքով: Ընտանիքները պետք է որակավորվեն հիմնվելով եկամտի և 

կարիքի վրա: Ծառայությունները հատկացվում են Վաշինգտոն երեխաների 

կենտրոնում (նախակրթարանից – դպրոցական տարիքի) և Բրետ Հարթ երեխաների 

կենտրոնում (միայն դպրոցական տարիքի երեխաներ):

➢ Հավելյալ տեղեկությունների համար, հյուրընկալել ԲԴՄՇ-ի կայքի 

երեխաների խնամքի էջը https://www.burbankusd.org/childcare
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Երեխաների խնամք 

https://www.burbankusd.org/childcare


ՀՈՐԱՍ ՄԵՆՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

➢ Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանի Հորաս Մենն երեխաների կենտրոնն այնպիսի 
ծրագրեր ունի, որոնք մշակված են տարբեր կարիք ունեցող երեխաներին ծառայելու համար: 
Որակյալ այս ծրագիրը ծառայում է մանուկներին, փոքրիկներին և նախակրթարանի 
տարիքի երեխաներին՝ ուշադրությունը դարձնելով նրանց ճանաչողական, սոցիալական, 
հուզական և ֆիզիկական զարգացման վրա: Խթանող միջավայրն երեխաներին խրախուսում 
է զարգացնել ինքնակարգապահություն և ինքնատիրապետում: 

➢ Երեխաները սովորում են խաղի միջոցով: Նրանց թույլատրվում է ընտրություն կատարել և 
գործել: Աշխատակազմը հանդես է գալիս որպես ուղեցույց, և ընդլայնում իրենց ուսումը 
խրախոսման միջոցով  և ձեռք բերում նոր հմտություններ  և հասկացություններ: 
Երեխաներին տրվում են բազմաթիվ հնարավորություններ՝ գիտելիքն ու զարգացումը 
բարելավելու համար: Ծրագրերն ու միջոցառումները ճանաչում են ունակության, լեզվի և 
մշակութային անհատական տարբերությունները և տարիքին համապատասխան կրթական 
միջոցառումների միջոցով հասնում կրթական նվաճումների և հաջողության: 

➢ Հավելյալ տեղեկությունների համար, խնդրում ենք զանգահարել Հորաս Մենն երեխաների 
կենտրոնը (818) 729-1650 հեռախոսահամարով, առավոտյան ժամը 7-ից մինչև երեկոյան 
ժամը 6-ը: 
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ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

➢ Հուլիսի 2

▪ Դպրոցի դասացուցակի թարմացում

▪ Թարմացում գնահատականների վերաբերյալ

▪ Թարմացում երեխաների խնամբի 
վերաբերյալ

➢ Հուլիսի 9

▪ Առողջապահական թարմացում

▪ Թարմացում հեռակա ուսուցման վերաբերյալ

➢ Հուլիսի 16

▪ Դպրոցի դասացուցակի թարմացում

▪ Ուսումնական ծրագիր և դասավանդում

▪ Հատուկ ուսուցում 

*Որոշ թեմաներ և ամսաթվեր կարող են 
փոփոխվել՝ ըստ հանրային առողջության և 
պայմանների:

➢ հուլիսի 23

▪ Հատուկ ծրագրերի օրացույց 

▪ Արտադասարանական արշավներ

▪ Արտադասարանական միջոցառումներ և 
սպրոտ 

➢ Հուլիսի 30

▪ Տեխնոլոգիա 

➢ Օգոստոսի 6

▪ Դրամահավաք 

▪ Մուտք/ելք 

➢ Օգոստոսի 13

▪ Սոցիալ հուզական աջակցություն

▪ Տնօրենների ուղերց

▪ Ծնողների կրթություն հեռակա 
ուսուցմանն աջակցելու համար
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ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

➢ ԲԴՄՇ-ի կայքի հաճախակի տրվող հարցերը բաժանված են հետևյալ բաժինների. 

▪ Ուսուցմնական ծրագիր և դասավանդում

▪ Առողջություն և անվտանգություն

▪ Հոգեկան առողջության և բարեկեցության աջակցություն

▪ Սպորտ

▪ Սննդի ծառայություններ

▪ Տեխնոլոգիա 

▪ Երեխաների խնամք

▪ Համայնքային/ընտանեկան ռեսուրսներ

➢ https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs 7/3/2020 39



ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

➢ Վարակի ղեկավարման և կանխարգելման կենտրոն (Centers for Disease 
Control and Prevention)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

➢ Կալիֆոռնիայի Նահանգի նահանգապետի գրասենյակ https://covid19.ca.gov/

➢ Կալիֆոռնիայի հանրային առողջության բաժին (California Department of 
Public Health) https://www.cdph.ca.gov/

➢ Լոս Անջելեսի գավառի հանրային առողջապահության բաժին (County of Los 
Angeles Department of Public Health) http://publichealth.lacounty.gov/

➢ Լոս Անջելեսի գավառի կրթական գրասենյակ (Los Angeles County Office of 
Education) https://www.lacoe.edu/
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ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ (ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ)
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➢ Աշխատանքի անվտանգության և առողջության ղեկավարություն 
(Occupational Safety and Health Administration (OSHA))

https://www.osha.gov/

➢ Խնդրում ենք հյուրընկալել ԲԴՄՇ-ի կայքը տեղեկություն ստանալու 
համար. https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs
▪ Հարվարդի առողջապահական ծրագիր 
▪ Լոս Անջելեսի գավառի դպրոցների 2020-21ուս. տարվա ծրագիր
▪ Ավելի ուժեղ միասին – Ուղեցույց Կալիֆոռնիայի պետական 

դպրոցները ապահով բացելու վերաբերյալ
▪ Ամերիկայի դպրոցներն ու համայնքն անվտանգ բացելու ծրագիր

(Ուսուցիչների ամերիկյան ֆեդերացիա) 

https://www.osha.gov/
https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs


ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼ 
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➢ Հուլիսի 9, 2020. նորությունների թողարկում

➢ Հուլիսի 16, 2020, Կրթական գրասենյակի ժողով.

▪ Աշխատակազմը նորություններ կներկայացնի աշնանաը դպրոցները 
բացելու համար

➢ Օգոստոսի 17, 2020 – ուսումնական տարվա 1-ին օր

➢ ՆՇՈՒՄ. Կորոնավիրուսի փոփոխական լինելու պատճառով, մենք կարող ենք սկսել 

դասերը մեկ մոդելով և անցնել մյուսին: 

➢ Առաջարկություններն ուղարկել այս հասցեին.  re-opening@burbankusd.org

mailto:re-opening@burbankusd.org

