
Burbank Unified School District
High School-ի ամառային ծրագիր 2022 @ Burbank High School

Credit Recovery (անհատական), գնահատականի բարելավում (հեռավար ուսուցում) և սկզբնական կրեդիտ
(հիբրիդ, բայց ոչ անձամբ)
*Ենթակա է փոփոխման*

Գտնվելու վայրը՝ Burbank High School , 902 N. Third Ave. Burbank, CA 91502

Ժամանակացույց:
Դասի ժամը՝ 7։40ից -10:10
Սնուցման ընդմիջում՝ 10:10-ից 10:25-ը
Դասի ժամ. 10:30-ից 1:00
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Կիսամյակ 1

1 6/6 6/7 6/8 6/9 4

2 6/13 6/14 6/15 6/16 4

3 6/20 6/21 6/22 6/23 4

Կիսամյակ 2

4 6 /27 6/28 6/29 6/30 4

5 7/5 7/6 7/7 7/8 4

6 7/11 7/12 7/13 7/14 4

Օրերի ընդհանուր թիվը 24

Ծրագրի նկարագրություններ՝
վարկի վերականգնում (* անձամբ) - (Ես ձախողեցի մի դաս, որը ես պետք է նորից ընդունեմ)
Վերականգնում 9-12-րդ դասարանների աշակերտների համար, ովքեր ստացել են F գնահատական   այն
դասարանում, որն անհրաժեշտ էր ավարտելու համար:

Դասարանի բարելավում (հեռավար ուսուցում) - (ես դասարանում ստացել եմ «D» և ցանկանում եմ
բարելավել իմ գնահատականը)
9-12-րդ դասարանների աշակերտների համար, ովքեր ստացել են D գնահատական   այն դասարանում, որն
անհրաժեշտ է ավարտելու համար:

Սկզբնական կրեդիտ (հիբրիդ) – (Ես ուզում եմ դասի մասնակցել՝ «առաջ գնալու» համար)
Սահմանափակ թվով դասեր են առաջարկվում այն   ուսանողների համար, ովքեր ազդել են սովորական
ուսումնական տարվա ժամանակացույցի վրա: Սինքրոն հատվածը տեղի կունենա: Գրանցման ձևերը
ժամանակային դրոշմավորված են (առցանց) և բացատներ կլրացվի առաջին գալ, առաջինը մատուցել
սկզբունքով: Միջին դպրոցի մաթեմատիկայի աքսելերացիան տեղի կունենա անձամբ (in
person)

Հատուկ ծրագրեր.



Ընդլայնված ուսումնական տարի (*անձամբ) (Իմ գործավարը գրանցում է ինձ դասերի համար)
Իրենց IEP-ում Երկարաձգված ուսումնական տարվա (ESY) ծառայություններ ունեցող աշակերտները
կստանան առանձին գրանցման ձև իրենց հատուկ կրթության գործի կրիչից:

Անգլերեն լեզվի զարգացում (*անձամբ) - (Ես ուզում եմ բարելավել իմ լեզվական հմտությունները)
Անգլերեն լեզվի զարգացման (ELD) ծրագրի ուսանողները, ովքեր ցանկանում են բարելավել իրենց
լեզվական հմտությունները, կգրանցվեն իրենց խորհրդատուի կամ ELD համակարգողի կողմից:

*Եթե առողջական պայմանները թույլ չեն տա մեզ անձամբ լինել այս ամառ, ապա վարկերի
վերականգնման ամառային ծրագիրը կլինի հեռավար ուսուցման ձևաչափով։

Գրանցման ամսաթվերը.
Վարկերի վերականգնման գրանցումը բացվում է :երկուշաբթի Մարտի 28-ին ժամը 3:00-ին
ավարտվում է չորեքշաբթի, հունիսի 1-ին, ժամը 3:00-ին։

:Վերականգնման գրանցման հղում՝ https://forms.gle/QNNTvx3Fv9Grjh9W8
Կրեդիտի վերականգնման դասընթացների առաջարկներ (անհատական).
«A»-ն ցույց է տալիս, որ դուք պետք է վերականգնեք դասընթացի աշնանային կիսամյակը, մինչդեռ «B»-ը
ցույց է տալիս գարնանային կիսամյակը:

● Հանրահաշիվ 1A և 1B
● Երկրաչափություն A և B
● Երկրի և տիեզերական գիտություն A և B
● Կենսաբանություն A և 1B
● Անգլերեն 9A, 9B, 10A, 10B, 11A և 11B
● Համաշխարհային պատմություն A և B
● ԱՄՆ պատմություն A և B
● Ֆիզիկական կրթություն A և B

դասարանների բարելավման գրանցում Հղում․ https://forms.gle/QNNTvx3Fv9Grjh9W8
Դասընթացի գնահատականների բարելավման առաջարկներ (հեռավար ուսուցում).
Ուսանողները պետք է աշխատեն իրենց խորհրդատուների հետ՝ որոշելու, թե որ դասընթացը բարելավելու
համար:

● Անգլերենի
● մաթեմատիկայի
● գիտության
● սոցիալական հետազոտություններ
● Իսպաներեն

հատուկ կրթության կրեդիտների վերականգնման գրանցման հղում՝
https://forms.gle/QNNTvx3Fv9Grjh9W8
վերականգնման դասընթացների առաջարկներ (անհատական).

● Հատուկ
● կրեդիտներիՀիմնական A և B, ԱՄՆ-ի պատմություն Հիմնական A և B
● Առողջություն Հիմնական A և B
● Երկրի և տիեզերական գիտությունների հիմնական A և B, Կենսաբանություն Հիմնական A և B
● Հանրահաշիվ Հիմնական 1A և 1B, Երկրաչափություն Հիմնական A և B

Iնախնական վարկի գրանցման հղում՝ https:/ /forms.gle/LR7Fr2Mn1xcBexNX7



Վարկային դասընթացի սկզբնական առաջարկներ (հիբրիդ. առցանց՝ որոշ
համաժամանակյա մասերով, բայց ոչ անձամբ)Առողջություն

● (ներկայիս 8-րդ դասարանցիներ / մուտքային 9-րդ դասարանցիներ)
● Համաշխարհային պատմություն (ներկայիս 9-րդ դասարանցիներ (ներկայիս 9-րդ դասարանցիներ)
● ԱՄՆ 10-րդ պատմություն )
● Ֆիզիկական դաստիարակություն (բոլոր դասարաններ)
● ELD սկզբնական կրեդիտ

○ անգլերեն 9A, 9B, 10A, 10B, 11A և 11B (միայն EL-ի ներկայիս ուսանողները):
Միջին դպրոցի մաթեմատիկայի արագացում (անձամբ)

● մաթեմատիկա 8
● հանրահաշիվ I

ամառային դպրոցի քաղաքականություն՝
հաճախում.
Ամառային դպրոցի առաջին օրը պարտադիր է։ Քանի որ կիսամյակները տեւում են երեք շաբաթ,
դասաժամի մեկ օր բացակայելը կարող է հանգեցնել աշակերտի հեռացման ամառային դպրոցի դասերից՝
անկախ նրանից, որ բացակայությունը արդարացված է, թե անհիմն: Բոլոր բացակայությունները
պահանջում են ստորագրված գրություն ծնողից/խնամակալի կողմից:

Գնահատականներ և կրեդիտներ. Հաշվետվությունների քարտերը կուղարկվեն տուն ամառային
դպրոցի ավարտին: Գնահատականները տեսանելի են Aeries պորտալում: Ծնողները կտեղեկացվեն, եթե
ուսանողը կիսամյակի կեսին ձախողվի: Վաստակած կրեդիտները կորոշվեն ուսանողի հաճախումով և
դասընթացի հաջող ավարտով:

Կոնտակտային տվյալներ.
Խորհրդատուներ. Եթե օգնության կարիք ունեք կամ հարցեր ունեք ամառային դպրոցում գրանցվելու
վերաբերյալ, դիմեք ձեր ներկայիս խորհրդատուին:
Վարկային ծրագրի սկզբնական հարցեր՝ TBD, ամառային դպրոց TOSA
վարկերի վերականգնման ծրագրի հարցեր՝ TBD, ամառային դպրոց TOSA
Ամառային դպրոցի տնօրեն՝ Հեդեր Փիթման HeatherPittman@burbankusd.org (818)729-5100 Արտ. 51906
թաղամասի ղեկավար՝ տեսուչի օգնական, կրթական ծառայություններ՝ դոկտոր Ջոն Պարամո
JohnParamo@burbankusd.org
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