
 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 1 15-ից 

 

 

Ջոն Մյուր միջնակարգ 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/


 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 2 15-ից 

Այս դպրոցի մասին 

 

Կոնտակտային տվյալներ (Դպրոցական տարի 2018-19 թթ․) 

Դպրոցի կոնտակտային տվյալներ 

Դպրոցի անունը---

---- 

Ջոն Մյուր միջնակարգ դպրոց 

Փողոց------- 1111 North Kenneth Rd. 

Քաղաք, Նահանգ, 

Փոստային դասիչ-
------ 

Burbank, CA 91504-4011 

Հեռախոսահամար
------- 

818-558-5320 

Տնօրեն------- Greg Miller 

Էլփոստ------- gregmiller@burbankusd.org 

Կայք------- http://www.burbankusd.org/JMMS 

CDS կոդ 19- 64337- 6066724 

 

Շրջանի կոնտակտային տվյալներ 

Շրջանի 

անվանումը------- 

Burbank Unified (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․) 

 
Ջոն Մյուր դպրոցը (John Muir) Burbank Unified School District-ի (Բըրբանքի միացյալ դպրոցական շրջան) երեք 

միջնակարգ դպրոցներից մեկն է։ Այն միջնակարգ դպրոցների շարքում ամենամեծն է, և այստեղ են սովորում էթնիկ և 

մշակութային ամենաբազմազան ուսանողական խմբեր։ 

Մեր նպատակներն են. 

1) Ուսումնական ծրագրերի մշակում և իրականացում, որպեսզի բոլոր աշակերտները տիրապետեն Կալիֆորնիա 

նահանգի ակադեմիական չափանիշներին և բավարարեն Burbank Unified School District-ի (Բըրբանքի միացյալ 

դպրոցական շրջան) ակնկալիքները յուրաքանչյուր դասարանի համար նախաատեսված յուրաքանչյուր 

առարկայի համար։ 

2) Ուսանողների աճը ժամանակի ընթացքում չափելու տարբեր մեթոդների կիրառման խթանում, և 

3) Տեխնոլոգիաների օգտագործում՝ որպես դասավանդման մի մաս բոլոր առարկաների բնագավառներում։ 

4) Փոխադարձ հարգանքի և քաղաքակրթության մթնոլորտի խթանմանը նպաստող զանազան միջոցառումների 

իրականացում։ 
 

Մեր առաքելությունն է ստեղծել և պահպանել այնպիսի մթնոլորտ դպրոցում, որը կլինի անվտանգ, կունենա 

դաստիարակչական ուղղվածություն, կենտրոնացած կլինի աշակերտների ուսումնական գործունեության վրա և 

կխրախուսի նրանց ձեռքբերումները և հաջողությունները։ 
 

Մյուր (Muir) դպրոցում մենք պարտավորվում ենք մեր դպրոցում սովորող բոլոր աշակերտներին ուսուցանել որակյալ 

ուսումնական ծրագրերի միջոցով։ Մեր շրջանը սպասարկում է բացի անգլերենից բացի 63 այլ լեզուներով խոսող 

աշակերտների փոխօգնության և հոգատարության այնպիսի մթնոլորտում, որտեղ բոլոր մշակույթներն են 

գնահատված։ 
 
 



 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 3 15-ից 

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

Դասարան Թիվ 

Մակարդակ Աշակերտներ 

6-րդ դասարան 455        

7-րդ դասարան 474        

8-րդ դասարան 475        

Ընդհանուր գրանցում 1 404        

 

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

Աշակերտ Տոկոս 

Խումբ Ընդհանուր գրանցում 

Սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի 2.3        

Ամերիկյան հնդիկ կամ Ալյասկայի 

բնիկ 

0.1        

Ասիացի 7.6        

Ֆիլիպինացի 4.3        

Իսպանացի կամ 

լատինաամերիկացի 

20.8        

Հավայան կամ 

Խաղաղօվկիանոսյան կղզիների 

բնիկ 

0.3        

Սպիտակամորթ 62.1        

Սոցիալ-տնտեսապես անապահով 

վիճակում 

41.5        

Անգլերեն ուսանող 8.5        

Հաշմանդամություն ունեցող 

աշակերտ 

9.5        

Երիտասարդությանը խթանող 0.1        

 
 

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 56 56 58 732 

Առանց ամբողջ հավաստագրի 0 0 00 0 

Դասավանդում է կարողություններից դուրս գտնվող առարկա 

(ամբողջ հավաստագրով) 

0 0 0 0 

 



 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 4 15-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 

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՝ 
www.burbankusd.org 
 

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/Միջնակարգ 

դպրոց՝ 
 

6-րդ դասարան 

Houghton Mifflin Harcourt 
9780544607071 

2017 

Հարմարեցրած է՝ 3/2/2017 

 

California Collections 

7-րդ դասարան 

Houghton MifflinHarcourt 
9780544607088 

2017 

Հարմարեցրած է՝ 3/2/2017 

 

California Collections 

8-րդ դասարան 

Houghton Mifflin Harcourt 
9780544607095 

2017 

Հարմարեցրած է՝ 3/2/2017 

 
        

Այո 0% 

Մաթեմատիկա Մաթեմատիկա/6-8. 
 

6-րդ դասարան 

Core Connections Կուրս 1 

Մաթեմատիկա՝ քոլեջ ընդունվելու համար 

9781603281942 

2013 

Այո 0% 



 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 5 15-ից 

Առարկա 
Դասագրքեր և դասավանդման նյութեր/ 

Հարմարեցման տարին 

Սկսած 

Առավել 

վերջինը 

Հարմարեցր

ա՞ծ է 

Աշակերտների 

տոկոսը 

Բացակայում է 

սեփականը 

Նշանակվել է 

պատճենը 

Հարմարեցրած է՝ 4/21/2016 

 

7-րդ դասարան 

Core Connections Կուրս 2 

Մաթեմատիկա՝ քոլեջ ընդունվելու համար 

9781603282079 

2013 

Հարմարեցրած է՝ 4/21/2016 

 

8-րդ դասարան 

Core Connections Կուրս 3 

Մաթեմատիկա՝ քոլեջ ընդունվելու համար 

9781603282215 

2013 

հարմարեցրած է՝ 4/21/2016 

 

Հանրահաշիվ 

Core Connections ծրագիր հանրահաշվի 

համար 

Մաթեմատիկա՝ քոլեջ ընդունվելու համար 

9781603281508 

2013 

Հարմարեցրած է՝ 4/21/2016 

 

Երկրաչափություն 

Core Connections ծրագիր երկրաչափություն 

համար 

Մաթեմատիկա՝ քոլեջ ընդունվելու համար 

9781603282352 

2013 

Հարմարեցրած է՝ 4/21/2016 

        

Գիտություն Ապրիլի 19, 2001 թ. 

Մայիսի17, 2007 թ. 
        

 0% 

Պատմություն-Հասարակական 

գիտություններ 

Մայիսի 4, 2006 թ.         0% 

Օտար լեզուներ Օտար լեզու/Դասարաններ 6-8․ 
 

Realidades, by Peggy Palo Boyles, Myriam Met, 
Richard S. Sayers, Carol Eubanks Wargin, 
Prentice Hall, c. 2004, Student Edition Level A, 
ISBN 0-13-035966-1 and Student Edition Level 
B, ISBN 0-13-035967-X 

 

Հարմարեցման տարեթիվը՝  Հուլիսի 17, 2003        

 0% 

Տեսողական և կատարողական 

արվեստներ 

«Accent on Achievement» նվագախմбերի 

համար նախատեսված մեթոդաբանության 

գրքեր, մաս 1-3        

Ոչ 0% 

 



 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 6 15-ից 

 
 

Դպրոցի հաստատության պայմանները և պլանավորված բարելավումները (ամենավերջին տարին) 

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

տարածքի արտաքին հատվածը ներկվել է։  Տեղանքի անլար ցանցի ենթակառուցվածները փոխարինվել են։  Այս պահին 

բարելավման այլ նախագիծ (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 է խմելու ջրի մեկ ցայտաղբյուր և երկու 

լվացարաններ, որոնք չեն գործում, ինչպես 

նաև չամրացված յոթ զուգարանակոնքեր 

Անվտանգությունը՝ Հրդեհի 

անվտանգություն, Վտանգավոր նյութեր 

XԼավ        
 

 

Կառուցվածքային՝ Կառուցվածքային 

վնաս, Տանիքներ 

XԼավ        
 

 

Արտաքին՝ 

Խաղահրապարակներ/Դպրոցական 

տարածքներ, 

Պատուհաններ/Դռներ/Դարպասներ/Ցա

նկապատեր 

XԼավ        
 

 

 



 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 7 15-ից 

Հաստատության ընդհանուր գնահատական (ամենավերջին տարին) 

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

Ընդհանուր գնահատական X Լավ        
 

 
 

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) 

63.0 67.0 61.0 63.0 48.0 50.0 

Մաթեմատիկա  

(3-8-րդ և 11-րդ դասարաններ) 
52.0 56.0 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։ 

 



 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 8 15-ից 

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 1396 1388 99.43 66.93 

Արական 687 683 99.42 60.32 

Իգական 709 705 99.44 73.33 

Սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի  30 30 100.00 56.67 

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

Ասիացի 103 103 100.00 87.38 

Ֆիլիպինացի 59 59 100.00 84.75 

Իսպանացի կամ լատինաամերիկացի 288 286 99.31 54.55 

Հավայան կամ Խաղաղօվկիանոսյան 

կղզիների բնիկ 

-- -- -- -- 

Սպիտակամորթ 872 866 99.31 67.90 

Երկու և ավելի ռասա 32 32 100.00 65.63 

Սոցիալ-տնտեսապես անապահով 

վիճակում 

582 581 99.83 56.45 

Անգլերեն ուսանող 363 359 98.90 47.63 

Հաշմանդամություն ունեցող աշակերտ  133 130 97.74 20.00 

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 1 398 1 387 99.21 55.84 

Արական 689 682 98.98 53.96 

Իգական 709 705 99.44 57.67 

Սևամորթ կամ աֆրոամերիկացի  30 30 100 33.33 

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

Ասիացի 103 103 100 81.55 

Ֆիլիպինացի 59 59 100 76.27 

Իսպանացի կամ լատինաամերիկացի 290 286 98.62 42.66 



 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 9 15-ից 

Աշակերտների խումբ 
Ընդհանուր  

Գրանցում 

Թիվ  

Թեստ հանձնած 

Տոկոս  

Թեստ հանձնած 

Տոկոս  

Բավարար կամ 

գերազանցած 

Հավայան կամ Խաղաղօվկիանոսյան 

կղզիների բնիկ 

-- -- -- -- 

Սպիտակամորթ 872 865 99.2 56.94 

Երկու և ավելի ռասա 32 32 100 53.13 

Սոցիալ-տնտեսապես անապահով 

վիճակում 

584 580 99.32 44.39 

Անգլերեն ուսանող 363 359 98.9 38.55 

Հաշմանդամություն ունեցող աշակերտ  135 130 96.3 11.54 

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 

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։ 

 



 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 10 15-ից 

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 

---7--- 16.6 24.6 28.8 

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։ 

 

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․) 

 
Ջոն Մյուր դպրոցի (John Muir) PTA-ը (Ծնողների և ուսուցիչների ասոցիացիա) խրախուսում և համակարգում է 

ամսական հանդիպումների միջոցով ծնողների ներգրավվածության լայն հնարավորություններ։ Մենք ուսումնական 

տարվա ընթացքում անցկացնում ենք տեղեկատվական հանդիպումներ հատուկ խմբերի բոլոր ծնողների համար, 

ինչպիսիք են Մրցունակ և տաղանդավոր կրթություն (GATE) ծրագիրը, հատուկ կրթությունը, Title I-ը և սահմանափակ 

անգլերենի իմացությունը։ 
 

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------

- 

4.2 4.3 4.3 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․) 

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

կարևորագույն բաժիններից։ 

Մյուր դպրոցի անվտանգության պլանն անդրադառնում է հետևյալ թեմաներին. 

 

A. Ծրագրերի և ռազմավարություն դպրոցի անվտանգության համար 

 



 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 11 15-ից 

B. Պատրաստվածություն արտակարգ իրավիճակների դեպքում` հատուկ անվտանգության ընթացակարգեր և 

նախատեսված աղետի դեպքերի համար, անձնակազմի պարտականությունները և վերապատրաստումը 

 

C. Ուսանողների աջակցություն և միջամտություն – ուսանողական կարգապահությանը, հագուստին, երեխաների վատ 

վերաբերմուքի ենթադրվող դեպքերին, աշակերտների կասեցմանը և հեռացմանը, խտրականության դեպքերին, 

ոտնձգությանը և ատելության վրա հիմնաված հանցագործություններին վերաբերող քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր։ 
 

D. Դպրոցի անվտանգության նպատակները, որոնք մշակվում են վարչակազմի կողմից, քննարկվում, փոփոխվում և 

հաստատվում են Դպրոցի Խորհրդի կողմից 

 

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

Services կայքը 

 

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

բաղադրիչներց։ 
 

Մյուր (Muir) դպրոցում. 

 

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

քայլերը. Կրթելով աշխատակազմին «Բնավորության կարևորությունը» դասընթացի միջոցով, աշակերտներին 

հնարավորություն տալով մասնակցելու «Մարտահրավերների օր» միջոցառմանը. 6-րդ դասարանի աշակերտները 

հնարավորություն ունեն 10 շաբաթ տևողությամբ «Բնավորության կարևորությունը» դասընթացն անցնել որպես 

ընտրովի առարկա, իսկ ուսանողները մասնակցում են ահաբեկումների դեմ ուղղված քարոզչական ակցիային։ 
 

Բաղադրիչ 2 «Դպրոցի ֆիզիկական միջավայրը» ուղղված է հետևյալ հարցերի լուծմանը. վերափոխել ամենօրյա 

վերահսկման ընթացակարգերը, մասնավորապես սրճարանում, 300-ից ավելի շենքում ապամոնտաժել 

պահարանները՝ միջանցքների անցանելիությունը թեթևացնելու համար, գիտության լաբորատորիաներում 

բարձրացնել անվտանգության մակարդակը` պայուսակների կամար կախիչներ տեղադրելու միջոցով, Bethany 

(Բեթանի) դարպասի մուտքը վերացնելով՝ վերափոխել երթևեկության հոսքը դպրոցից առաջ և դպրոցից հետո։ 
 

Բաղադրիչ 3 «Դպրոցի սոցիալական միջավայրի» հարցը լուծվել է հետևյալ կերպ. Աշակերտների, ծնողների, 

աշխատակիցների և համայնքի նվիրվածության զգացումի խրախուսում։ 
 

Բաղադրիչ 4 «Դպրոցի մշակութային միջավայրի» հարցը լուծվել է հետևյալ կերպ. Խթանել այնպիսի միջավայրի 

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

պաշտպանված։ 
 
 

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 14 25 7 25.0 11 26 6 25.0 15 20 9 

Մաթեմատիկա 

---------- 

26.0 7 18 6 17.0 4 3  25.0 9 26 4 

Գիտություն------

- 
---------- 

29.0 7 8 21 27.0 7 16 13 27.0 7 14 14 

Հասարակական 

գիտություններ 

---------- 

30.0 4 16 14 29.0 4 16 13 29.0 4 20 9 

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։ 

 



 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 12 15-ից 

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------- 2.5 540 

Խորհրդատու (Սոցիալական/վարքագծային կամ 

կարիերայի զարգացում) 

0 Կիրառելի չէ 

Գրադարանի տեղեկատու ուսուցիչ 

(Գրադարանավար) 

0 Կիրառելի չէ 

Գրադարանի տեղեկատու աշխատակազմ 

(Խորհրդատու) 

1 Կիրառելի չէ 

Հոգեբան------- 0.45 Կիրառելի չէ 

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

Բուժքույր------- 0.6 Կիրառելի չէ 

Խոսքի/լեզվի/լսողության մասնագետ 0.2 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։ 

 

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$ 8 725$ 7 388$ 78 314$ 

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

Տոկոսների տարբերություն Դպրոցը և 

Շրջանը 

Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ -16.6 0.0 

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

Տոկոսների տարբերություն Դպրոցը և 

Նահանգը 

Կիրառելի չէ Կիրառելի չէ -44.5 -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 ծրագրերի 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։ 
 

Հետդպրոցական անվտանգություն և ֆինանսական աջակցության տրամադրման ծառայություն (ASES) 

CAHSEE միջամտություն 

Տնտեսական ազդեցության օգնություն/Անգլերեն ուսանողների ծրագիր 

Կրթական տեխնոլոգիաների աջակցություն 

Թմրամիջոցներին/ալկոհոլին/ծխախոտին դիմակայելուն ուղղված ծրագրեր 

Վիճակախաղ 

Տասներորդ դասարանի խորհրդատվություն 



 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 13 15-ից 

Տարածաշրջանային աշխատանքային ծրագիր (ROP) 

Հատուկ կրթություն 

Միջին մասնագիտական և Կարիերայի տեխնիկական կրթություն 

Վերնագիր I 

Վերնագիր II, Ուսուցիչների որակը 

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/


 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 14 15-ից 

Մասնագիտական աճ (վերջին երեք տարիները) 
 

Մասնագիտական զարգացում միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչների համար 
 

Միջնակարգ դպրոցի ուսուցողական ղեկավարության թիմերը (եռամսյակային դասընթացներ Շրջանի գրասենյակում 

և թիմերի կողմից տրամադրվող ամենամսյա PD-ներ), որոնց ուշադրության կենտրոնում լինելու են հետևյալ հիմնական 

թեմաները. 

Աշակերտների վրա կենտրոնացած ուսուցում 

John Hattie-ի տեսանելի ուսուցում 

Ուսուցման համար համընդհանուր նախագծում 

Ուսուցիչների ղեկավարության ուսուցում 

Genius Hour 

Գնահատում և հետադարձ կապ 

Գրավոր խոսքի դասավանդում բովանդակային ոլորտներում 

Աճի մտածելակերպ 

Ծրագրի հիմքում ընկած է 

Նախագծի վրա հիմնված 

Kagan Cooperative ուսուցում 

Ինտերակտիվ նոթատետրեր/նշումներ կատարելու ռազմավարություն 
 

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. 

Չկոնֆերանս 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. 



 

John Muir Middle School-ի (Ջոն Մյ ուր միջնակարգ դպրոց) 2017-18 թթ․ Հաշվետվողականությ ան զեկու յ ցի քարտ    Էջ 15 15-ից 

Ամբողջ օրվա, կեսօրյա աշխատաժողովներ շրջանի գրասենյակում կամ տեղերում 

Կարճ, դպրոցից հետո նախատեսված աշխատաժողովներ տեղում 

Շաբաթօրյա կամ նախադպրոցական աշխատանքային օրը տեղի ունեցող աշխատաժողովներ 

Ամառային հաստատություններ 

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 


