
 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 1 18-ից 

 

 

Ռալֆ Էմերսոն տարրական 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-ը 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 կախված 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/


 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 2 18-ից 

Այս դպրոցի մասին 

 

Կոնտակտային տվյալներ (Դպրոցական տարի 2018-19 թթ․) 

Դպրոցի կոնտակտային տվյալներ 

Դպրոցի անունը---

---- 

Ռալֆ Էմերսոն տարրական դպրոց 

Փողոց------- 720 East Cypress Ave. 

Քաղաք, Նահանգ, 

Փոստային դասիչ-
------ 

Burbank, CA 91501-1812 

Հեռախոսահամար
------- 

818-558-5419 

Տնօրեն------- Jennifer Kaitz 

Էլփոստ------- jenniferkaitz@burbankusd.org 

Կայք------- www.burbankusd.org 

CDS կոդ 19- 64337- 6011894 

 

Շրջանի կոնտակտային տվյալներ 

Շրջանի 

անվանումը------- 

Բըրբանքի միացյալ դպրոցական շրջան 

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․) 

 
Էմերսոն դպրոցը (Emerson) Burbank Unified School District-ի (Բըրբանքի միացյալ դպրոցական շրջան) տասնմեկ 

տարրական դպրոցներից մեկն է։  Մենք խրախուսում ենք դպրոցի աշխատակազմի, ծնողների և աշակերտների 

համագործակցային ներգրավվածությունը, որպեսզի ստեղծվեն լավագույն պայմաններ աշակերտների համար։   

Դպրոցի հիմնական նպատակներն են. 

1) Ապահովել արդյունավետ դասավանդում՝ հիմնված տվյալների տարեկան վերլուծության վրա 

2) Առաջարկել աշակերտների կարիքներին համապատասխանող մի շարք կարևորագույն ռազմավարություններ 

և ծրագրեր 

3) Ապահովել դրական ուսումնական միջավայր, որը կնպաստի մեր բազմազան աշակերտական համայնքի 

գիտական մեծ ձեռքբերումներին և սոցիալական պատասխանատվության բարձրացմանը։ 
 

Մեր առաքելությունն է ապահովել այնպիսի միջավայր, որտեղ երեխաները մեծ հաջողություններ են ձեռք բերում և 

միևնույն ժամանակ ձգտում են ավելի մեծ բարձունքների։ Մենք գիտակցում ենք ակտիվ ծնողների ներգրավվածության 

առավելությունները և խրախուսում ենք ծնողի և համայնքի մասնակցությունը` ուղղված մեր ուսումնական 

պայմանների բարելավմանը։  Մենք հավատում ենք, որ երեխաներին պետք չէ ձևավորել, նրանք մարդիկ են, որոնց 

ներուժը պարզապես պետք է բացահայտել և որոնք կցանկանան սովորել մեր հոգատար միջավայրում։ 
 
 
 
 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 3 18-ից 

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

Դասարան Թիվ 

Մակարդակ Աշակերտներ 

Մանկապարտեզ 88        

1-ին դասարան 112        

2-րդ դասարան 102        

3-րդ դասարան 96        

4-րդ դասարան 95        

5-րդ դասարան 113        

Ընդհանուր գրանցում 606        

 

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

Աշակերտ Տոկոս 

Խումբ Ընդհանուր գրանցում 

Սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի 3.3        

Ամերիկյան հնդիկ կամ Ալյասկայի 

բնիկ 

0.2        

Ասիացի 8.6        

Ֆիլիպինացի 4.3        

Իսպանացի կամ 

լատինաամերիկացի 

14.5        

Հավայան կամ 

Խաղաղօվկիանոսյան կղզիների 

բնիկ 

0.7        

Սպիտակամորթ 65.2        

Սոցիալ-տնտեսապես անապահով 

վիճակում 

37.0        

Անգլերեն ուսանող 27.6        

Հաշմանդամություն ունեցող 

աշակերտ 

10.1        

Երիտասարդությանը խթանող 0.2        

 
 

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 29 30 30 700 

Առանց ամբողջ հավաստագրի 0 0 0 0 

Դասավանդում է կարողություններից դուրս գտնվող առարկա 

(ամբողջ հավաստագրով) 

0 0 0 0 

 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 4 18-ից 

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 

ամենավերջին հարմարեցրած տարբերակն են (այո/ոչ), ինչպես նաև տեղեկություններ դպրոցի կողմից որևէ օժանդակ 

ուսումնական պլանի կամ չհարմարեցրած դասագրքերի կամ կրթական նյութերի համար 

 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 5 18-ից 

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/K-5 

 

Houghton-Mifflin Reading/Լեզվական 

արվեստներ, c. 2003 

 

Kindergarten Benchmark Advance 
9781512578683 2017 4/21/2016Deluxe Pkg. - 
California Edition – 0-618-17716-7. 
 

1-ին դասարան, Benchmark Advance Grade 1 

Benchmark 9781512578690 2017 
4/21/2016Deluxe Pkg. - California Edition. 
 

2-րդ դասարան, Benchmark Advance Grade 2 

Benchmark 9781512578706 2017 
4/21/2016Deluxe Pkg. - California Edition. 
 

3-րդ դասարան, Benchmark Advance Grade 3 

Benchmark 9781512578713 2017 
4/21/2016Deluxe Pkg. - California Edition. 
 

4-րդ դասարան, Benchmark Advance Grade 4 

Benchmark 9781512578720 2017 
4/21/2016Deluxe Pkg. - California Edition. 
 

5-րդ դասարան, Benchmark Advance Grade 5 

Benchmark 9781512578737 2017 
4/21/2016Deluxe Pkg. - California Edition. 
 

Վերանայված է հարմարեցման համար 2015-

16 

Ամբողջական կիրառում 2016-17 

 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Ապրիլի 21, 2016 

թ. 
 
 
        

Այո 0% 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 6 18-ից 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

Մաթեմատիկա Մանկապարտեզ 

Go Math! Premium Plus CA Edition - 8 

Yr Print/8 Yr Digital Houghton-Mifflin 
9780544542839 2015 5/7/2015 

1-ին դասարան 

Go Math! Premium Plus CA Edition - 8 

Yr Print/8 Yr Digital Houghton-Mifflin 
9780544542938 2015 5/7/2015 

2-րդ դասարան 

Go Math! Premium Plus CA Edition - 8 

Yr Print/8 Yr Digital Houghton-Mifflin 
9780544543010 2015 5/7/2015 

3-րդ դասարան 

Go Math! Premium Plus CA Edition - 8 

Yr Print/8 Yr Digital Houghton-Mifflin 
9780544543119 2015 5/7/2015 

4-րդ դասարան 

Go Math! Premium Plus CA Edition - 8 

Yr Print/8 Yr Digital Houghton-Mifflin 
9780544548206 2015 5/7/2015 

5-րդ դասարան 

Go Math! Premium Plus CA Edition - 8 

Yr Print/8 Yr Digital Houghton-Mifflin 
9780544548275 2015 5/7/2015 
 
 
        

Այո 0% 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 7 18-ից 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

Գիտություն  

Գիտություն/K-5. 
 

Ընդունված օգտագործման համար 2007-2008 

թթ. 
 

California Science c. 2006, published by 

Houghton Mifflin, հետևյալ հատուկ 

տեղեկատվությամբ յուրաքանչյուր դասարանի 

համար. 
 

Kindergarten California Science Kindergarten 
Kit, ISBN 0-618-76747-9 

1-ին դասարան California Science Pupil Edition, 

Level 1, ISBN 0-618-68615-0 or 
Big Book Student Edition Complete Set, Level 1, 
ISBN 0-618-76737-1 

2-րդ դասարան California Science Pupil Edition, 

Level 2, ISBN 0-618-68616-9 

3-րդ դասարան California Science Pupil Edition, 

Level 3, ISBN 0-618-68617-7 

4-րդ դասարան California Science Pupil Edition, 

Level 4, ISBN 0-618-68618-5 

5-րդ դասարան California Science Pupil Edition, 

Level 5, ISBN 0-618-68619-3 
 

Հարմարեցման տարեթիվը՝    Մայիսի17, 2007 

թ. 
 

Harcourt Science K-5, California Edition, c. 
2000, Harcourt, Inc. Grade K, ISBN 015-317908-
2; 1, 015-317649-0; 2, 015-317651-2; 3, 015-
317652-0; 4, 015-317654-7; 5, 015-317655-5 
 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Ապրիլի 5, 2001 թ. 
 
 
        

Այո 0% 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 8 18-ից 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

Պատմություն-Հասարակական 

գիտություններ 

Հասարակական գիտություններ/Դասարաններ 

K-5 ՀԱՐՄԱՐԵՑՎԱԾ 06-07 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 

ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ 

 

California Reflections, c. 2005, published by 

Harcourt School Publishers, հետևյալ հատուկ 

տեղեկատվությամբ յուրաքանչյուր դասարանի 

համար. 

Kindergarten – California Kindergarten Program, 
ISBN 015-344135-6 

1-ին դասարան – California Unit Big Book 

Collection: A Child’s View, ISBN 015-3426543-5 
or 
California Student Edition; A Child’s View, ISBN 
015-338498-0 

2-րդ դասարան – California Unit Big Book 

Collection: People We Know, ISBN 015-348967-
7 or 
California Student Edition: People We Know, 
ISBN 015-338499-9 

3-րդ դասարան – California Student Edition: Our 

Communities, ISBN 015-338501-4 

4-րդ դասարան – California Student Edition: A 

Changing State, ISBN 015-338502-2 

5-րդ դասարան – California Student Edition: 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ. Making a 

New Nation, 
ISBN 015-338503-0 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Մայիսի 4, 2006 թ. 
 
 
        

Այո 0% 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 9 18-ից 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

Տեսողական և կատարողական 

արվեստներ 

 

Երաժշտություն/K-5. 
 

Ընդունված օգտագործման համար 2007-2008 

թթ. 
 

California Spotlight on Music c. 2006, published 
by Macmillan/McGraw Hill and Silver Burdett, 

հետևյալ հատուկ տեղեկատվությամբ 

յուրաքանչյուր դասարանի համար. 
 

2-րդ դասարան Pupil Edition, ISBN 002-

2965513 

Աուդիո CD հավաքածու, ISBN 002-2964614 

3-րդ դասարան Pupil Edition, ISBN 002-

2965521 

Աուդիո CD հավաքածու, ISBN 002-2964622 

4-րդ դասարան Pupil Edition, ISBN 002-

296553X 

Աուդիո CD հավաքածու, ISBN 002-2964630 

5-րդ դասարան Pupil Edition, ISBN 002-

2965548 

Աուդիո CD հավաքածու, ISBN 002-2964649 

 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Մայիսի 21, 2007 

թ. 
 

Share the Music, McGraw Hill 
 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Օգոստոսի 19, 

1999 թ. 
 
 
        

Այո 0% 

 
 
 

Դպրոցի հաստատության պայմանները և պլանավորված բարելավումները (ամենավերջին տարին) 

 
Հաստատությունը լավ կարգավիճակում է։  Իրականացվում է պատշաճ պահպանում և բարեկարգում։  Այս պահին 

բարելավման որևէ նախագիծ (նախագծեր) նախատեսված չկա։ 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։ 
 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 10 18-ից 

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 

XԼավ        
 

 

Անվտանգությունը՝ Հրդեհի 

անվտանգություն, Վտանգավոր նյութեր 

XԼավ        
 

 

Կառուցվածքային՝ Կառուցվածքային 

վնաս, Տանիքներ 

XԼավ        
 

 

Արտաքին՝ 

Խաղահրապարակներ/Դպրոցական 

տարածքներ, 

Պատուհաններ/Դռներ/Դարպասներ/Ցա

նկապատեր 

XԼավ        
 

 

 

Հաստատության ընդհանուր գնահատական (ամենավերջին տարին) 

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

Ընդհանուր գնահատական X Լավ        
 

 
 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 11 18-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) 

55.0 61.0 61.0 63.0 48.0 50.0 

Մաթեմատիկա  

(3-8-րդ և 11-րդ դասարաններ) 
54.0 58.0 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 304 297 97.70 61.28 

Արական 150 147 98.00 55.10 

Իգական 154 150 97.40 67.33 

Սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի  14 14 100.00 50.00 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 12 18-ից 

Աշակերտների խումբ 
Ընդհանուր  

Գրանցում 

Թիվ  

Թեստ հանձնած 

Տոկոս  

Թեստ հանձնած 

Տոկոս  

Բավարար կամ 

գերազանցած 

Ամերիկյան հնդիկ կամ Ալյասկայի բնիկ -- -- -- -- 

Ասիացի 22 22 100.00 81.82 

Ֆիլիպինացի -- -- -- -- 

Իսպանացի կամ լատինաամերիկացի 48 47 97.92 40.43 

Հավայան կամ Խաղաղօվկիանոսյան 

կղզիների բնիկ 

-- -- -- -- 

Սպիտակամորթ 198 192 96.97 64.58 

Երկու և ավելի ռասա -- -- -- -- 

Սոցիալ-տնտեսապես անապահով 

վիճակում 

127 121 95.28 47.93 

Անգլերեն ուսանող 108 103 95.37 46.60 

Հաշմանդամություն ունեցող աշակերտ  34 33 97.06 24.24 

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 304 301 99.01 58.47 

Արական 150 149 99.33 62.42 

Իգական 154 152 98.7 54.61 

Սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի  14 14 100 35.71 

Ամերիկյան հնդիկ կամ Ալյասկայի բնիկ -- -- -- -- 

Ասիացի 22 22 100 90.91 

Ֆիլիպինացի -- -- -- -- 

Իսպանացի կամ լատինաամերիկացի 48 47 97.92 40.43 

Հավայան կամ Խաղաղօվկիանոսյան 

կղզիների բնիկ 

-- -- -- -- 

Սպիտակամորթ 198 196 98.99 60.2 

Երկու և ավելի ռասա -- -- -- -- 

Սոցիալ-տնտեսապես անապահով 

վիճակում 

127 125 98.43 43.2 

Անգլերեն ուսանող 108 107 99.07 43.93 

Հաշմանդամություն ունեցող աշակերտ  34 33 97.06 30.3 

Երիտասարդությանը խթանող -- -- -- -- 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 13 18-ից 

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 

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։ 

 

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 

---5--- 21.7 23.5 32.2 

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։ 

 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 14 18-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․) 
 

Էմերսոն դպրոցի (Emerson) PTA-ն (Էմերսոնի Ծնողների և ուսուցիչների ասոցիացիան) մի շարք հնարավորություններ 

է ստեղծում ծնողների մասնակցության համար՝ կազմակերպելով ամսական հանդիպումներ, նախագծեր դասարանի 

մակարդակով և համադպրոցական միջոցառումներ։  Ծնողները ներգրավված են դպրոցական այնպիսի 

խորհրդատվական մարմինների ղեկավար կազմում, ինչպիսիք են Դպրոցի խորհուրդը և Անգլերեն ուսանողների 

խորհրդատվական խորհուրդը։  Ավելին, «Back to School Night» և «Open House» ծրագրերը ընտանիքներին 

հնարավորություն են տալիս ծանոթանալու ուսուցման, կրթական ռազմավարությունների, դասարանային 

քաղաքականության և ընթացակարգերի, ինչպես նաև աշակերտների վարքագծից ակնկալվող սպասելիքների հետ։ 
 

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

մթնոլորտը (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------

- 

0.8 0.6 0.6 2.1 1.9 3.0 3.7 3.7 3.5 

Հեռացումներ------

- 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 

 

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

 
Էմերսոն տարրական դպրոցը (Emerson Elementary School) մշակել է դպրոցի անվտանգության համապարփակ պլան՝ 

երկու հիմնական բաղադրիչներով. 
 

Բաղադրիչ առաջին.  Մարդիկ և ծրագրեր – Ստեղծել «հոգատարության և միասնականության» մթնոլորտ դպրոցում 

Նպատակ 1.1     Նպաստել դասարանում և բակում աշակերտների պատշաճ վարքագծի դրսևորմանը՝ Խաղաղարարներ 

և Խաղաղ խաղահրապարակներ ծրագրերի իրագործման շնորհիվ։ 

Նպատակ 1.2     Ապահովել շարունակական, դասարանի մակարդակին համապատասխան կրթություն, ինչպես նաև 

աշակերտների մոտ «անձնական պատասխանատվության» դասընթացներ՝ ուղղված անվտանգության, առողջության, 

կոնֆլիկտների լուծման, սեփականության և շրջակա միջավայրի նկատմամբ հարգանքի թեմաներով։ 

Նպատակ 1.3     Ապահովել ծնողների շարունակական ներգրավվածություն տան/դպրոցի հաղորդակցման միջոցներով։ 
 

Բաղադրիչ երկրորդ.  Ֆիզիկական միջավայր – Ստեղծել այնպիսի ֆիզիկական միջավայր, որտեղ սովորելու և 

անհատների հանդեպ հարգանքի մթնոլորտ է տիրում։ 

Նպատակ 2.1     Շարունակել միջամտել երթևեկության գերբեռնվածության գործընթացին աշակերտներին դպրոց 

բերելու և դպրոցից տանելու ժամերին։ 

Նպատակ 2.2     Բարելավել դպրոցի անվտանգությունը՝ կիրառելով անվտանգության կանխարգելման լրացուցիչ 

միջոցներ։ 

Նպատակ 2.3     Նպաստել դպրոցի տարածքի անվտանգությանը՝ հրապարակելով հարևանների և ծնողների՝ վտանգի 

մասին հաղորդագրությունների ընթացակարգերը։ 
 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 15 18-ից 

Ավելի շատ տեղեկությունների համար այցելեք https://www.burbankusd.org/District/Department/Wellness-Programs-and-

Services կայքը 

 

D. SARC-ի մասին այլ տեղեկատվություն 

 

Այս բաժնում տեղ գտած տեղեկատվությունը պարտադիր պետք է ներառված լինի SARC-ի մեջ, սակայն այն 

ներառված չէ Տեղային հսկողության ֆինանսավորման բանաձևի (LCFF) համար նախատեսված նահանգի 

առաջնահերթությունների մեջ։ 
 

Միջին դասարանի չափը և դասարանի չափի բաշխում (Տարրական) 

Դասա

րան 

Մակա

րդակ 

2015-16 2016-17 2017-18 

Միջին 

Դասար

ան 

Չափ 

Դասարանների քանակը Միջին 

Դասար

ան 

Չափ 

Դասարանների քանակը Միջին 

Դասար

ան 

Չափ 

Դասարանների քանակը 

1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+ 

      K 
 

20 2 3  20 2 3  18 2 3  

      1 
 

24  4  24  4  22 1 4  

      2 
 

25  3  24  4  24  4  

      3 
 

26  5  20 1 3  24  4  

      4 
 

32  1 2 32  1 3 30  3  

      5 
 

33  1 2 25 1 3  24 2 3  

  Այլ 
 

9 1       7 1   

Դասարանների ընդհանուր քանակը ցույց է տալիս, թե որքան դասարան է ընդգրկված յուրաքանչյուր չափի կատեգորիայում (մեկ դասարանում 

աշակերտների ընդհանուր թիվը)։ 

** «Այլ» կատեգորիան նախատեսված է մի քանի դասարանների մակարդակներ միավորող դասարանների համար։ 

 

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------- 0 0 

Խորհրդատու (Սոցիալական/վարքագծային կամ 

կարիերայի զարգացում) 

0 Կիրառելի չէ 

Գրադարանի տեղեկատու ուսուցիչ 

(Գրադարանավար) 

0 Կիրառելի չէ 

Գրադարանի տեղեկատու աշխատակազմ 

(Խորհրդատու) 

1 Կիրառելի չէ 

Հոգեբան------- 0.4 Կիրառելի չէ 

Սոցիալական աշխատող------- 0 Կիրառելի չէ 

Բուժքույր------- 1 Կիրառելի չէ 

Խոսքի/լեզվի/լսողության մասնագետ 1 Կիրառելի չէ 

Ռեսուրսների մասնագետ (ոչ դասավանդող)------- 1 Կիրառելի չէ 

Այլ------- 1 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։ 

 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 16 18-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$ 1 703$ 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։ 

 

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

 
Ի հավելումն հիմնական ֆինանսավորման՝ Բըրբանքի միացյալ դպրոցական շրջանը նահանգային և դաշնային 

ֆինանսավորում է ստանում որոշակի կատեգորիաների հատուկ ծրագրերի համար։  Շրջանը դաշնային և նահանգային 

աջակցություն է ստացել հետևյալ կատեգորիաների ծրագրերի, հատուկ կրթության և այլ աջակցման ծրագրերի համար. 

 

Տեղային հսկողության ֆինանսավորման բանաձև (LCFF) 

Անգլերեն ուսանողների աջակցում (MOE) 

Հետդպրոցական անվտանգություն և ֆինանսական աջակցության տրամադրման ծառայություն (ASES) 

Ուսուցիչների արդյունավետության դրամաշնորհ 

Կրթական տեխնոլոգիաների աջակցություն 

Վիճակախաղ 

Հատուկ կրթություն 

Վերնագիր I, Վերնագիր II, Վերնագիր III 

 



 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 17 18-ից 

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/  
 

Մասնագիտական աճ (վերջին երեք տարիները) 

 
 

Մասնագիտական զարգացում տարրական դպրոցի ուսուցիչների համար 

 

Տարրական դպրոցի ուսուցչական ղեկավար թիմերը հիմնական ուսումնական ծրագրերում և Մրցունակ և 

տաղանդավոր կրթություն (GATE) ծրագրի մեջ։ 

Գնահատումներ տարրական դպրոցում/լայնամասշտաբ և ձևավորող 

Չափանիշների վրա հիմնված գնահատման մեխանիզմ 

Գրելու ունակություններ 

ELA (Անգլերեն լեզվի արվեստներ) հիմունքներ 

Մաթեմատիկայի պլանավորման լավագույն գործելակերպ 

Կոգնիտիվ խստության ձևավորում 

MakerSpace (Ազատ ստեղծագործական տարածք) 

BUSD-ի (Բըրբանքի միացյալ դպրոցական շրջան) նոր ուսուցիչների համար նախատեսված ուսումնական ծրագիր 

Առավելագույն աճին ուղղված դասարանի ձևավորում 

Փոքր խմբերում մաթեմատիկայի դասավանդում/Օրական 3 

Փոքր խմբերում դասարանի մակարդակի համար պլանավորում կոնկրետ բովանդակային ոլորտներում 

Մրցունակ և տաղանդավոր կրթություն 

Բաց դասեր որոշակի բովանդակային ոլորտներում 

Նոր ուսուցիչների համար նախատեսված ներածական դասընթաց համայնքների մասնագիտական ուսուցման 

վերաբերյալ 

Մենթորների վերապատրաստման ներածական դասընթաց 

  

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


 

Ralph Emerson Elementary School-ի (Ռալ ֆ Էմերսոն տարրական դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 18 18-ից 

 

Ուսուցողական տեխնոլոգիաներ մասնագիտական զարգացման համար 

Այս ուղղությամբ վերապատրաստումներն իրականացվում են մի քանի ձևաչափով. 

Խմբային վերապատրաստման դասընթացներ 

Նախադպրոցական Չկոնֆերանս 

Տեղում անձնակազմի զարգացմանն ուղղված հանդիպումներ 

½ օր տևողությամբ դասընթաց դպրոցական օրվա ընթացքում 

Անհատական կամ փոքր խմբերով նիստեր՝ պայմանավորվածություններ ըստ ուսուցչի խնդրանքի 

Ուղղակի և աջակցվող ուսուցանում աշակերտների հետ դասի ընթացքում 

 

Տրամադրվել է դասավանդում հետևյալ թեմաներով. 

Google Suite կրթության համար 

Aeries Gradebook 

Aeries Analytics համակարգը շրջանի ելակետային գնահատման համար 

Ողջ շրջանն ընդունել է ուսումնական ծրագրի համակարգչային ծրագիրը 

Outlook 

Green Screen տեսանյութեր 

MakerSpace Carts 
Breakout EDU 

Twitter (սոցիալական մեդիայի օգտագործում մասնագիտական զարգացման համար) 

OneNote 

21-րդ դարի դասասենյակային տեխնոլոգիաների տեղադրում 

Տեխնոլոգիաների ներմուծում ներկայիս ուսումնական մեթոդաբանության մեջ 

 
 


