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Special Education Master Plan Committee

Burbank Unified School District is seeking parents of both general and Special Education students who
would like to serve on the Special Education Master Plan Revision Committee. This committee is
composed of district staff, principals, teachers, and parents who work collaboratively to set future goals
for the Special Education Department. The committee will meet monthly, on Tuesdays at 3:15pm. Our
first meeting will be Tuesday, November 16, 2021 at 3:15 via Zoom. Meetings will last from 60-90
minutes. If you would like to be on this committee, please email Kellie DeVries
at SandraShearer@burbankusd.org with the following information by November 8, 2021.
•
•
•
•

What is your name and email address?
What is your child’s school and grade?
Is your child in general education or Special Education?
Do you need translation and into which language?

You will be sent a Zoom link before the meeting on November 16th. Thank you for your time and
dedication.
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Comité del Plan Maestro de Educación Especial
El Distrito Escolar Unificado de Burbank está buscando padres de estudiantes de
educación general y de Educación Especial que deseen formar parte del Comité de
Revisión del Plan Maestro de Educación Especial. Este comité está compuesto por
personal del distrito, directores, maestros y padres que trabajan en colaboración para
establecer metas futuras para el Departamento de Educación Especial. El comité se
reunirá mensualmente, los martes a las 3:15 pm. Nuestra primera reunión será el
martes 16 de noviembre de 2021 a las 3:15 a través de Zoom. Las reuniones durarán
entre 60 y 90 minutos. Si desea formar parte de este comité, envíe un correo
electrónico a Sandra Shearer a SandraShearer@burbankusd.org con la siguiente
información antes del 8 de noviembre de 2021.
 ¿Cuál es su nombre y dirección de correo electrónico?
 ¿Cuál es la escuela y el grado de su hijo?
 ¿Está su hijo en educación general o Educación Especial?
 ¿Necesita traducción y en qué idioma?
Se le enviará un enlace de Zoom antes de la reunión del 16 de noviembre. Gracias por
su tiempo y dedicación.
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Հատուկ ուսուցման գլխավոր ծրագրի կոմիտե.
Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանը ընդհանուր և հատուկ ուսուցման
աշակերտների ծնողներին խնդրում է ծառայել Հատուկ ուսուցման գլխավոր
ծրագրի վերանայման կոմիտեում: Այն կազմված է շրջանի աշխատակազմից,
դպրոցի տնօրեններից, ուսուցիչներից և ծնողներից ովքեր
համագործակցությամբ աշխատում են Հատուկ ուսուցման բաժնի ապագա
նպատակները մշակելու համար: Կոմիտեն կհանդիպի ամիսը մեկ անգամ
երեքշաբթի օրերին, կեսօրից հետո ժամը 3:15-ին: Այս տարվա առաջին
հանդիպումը կկայանա 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին, կեսօրից հետո ժամը
3:15-ին, Զում ծրագրի հաթակով: Այն կտևի մոտավորապես 60 - 90 րոպե: Եթե
ցանկանում եք ծառայել կոմիտեում, խնդրում ենք էլեկտրոնային փոստով դիմել
Սանդրա Շրիրին SandraShearer@burbankusd.org հասցեով մինչև 2021 թվականի
նոյեմբերի 8-ը: Խնդրում ենք նշել հետևյալ տվյալները.
· Ձեր անունը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն
· Ո՞ր դպոցում և ո՞ր դասարանում է սովորում ձեր երեխան:
· Արդյոք ձեր երեխան սովորում է ընդհանուր ուսուցման, թե՞ հատուկ
ուսուցման ծրագրում:
· Եթե ձեզ թարգմանիչ է հարկավոր, ապա նշել, թե ինչ լեզվով:
Ժողովին մասնակցելու համար մենք կուղարկենք Զում ծրագրի հղումը մինչև
նոյեմբերի 16-ը: Շնորհակալություն ձեր ժամանակի և նվիրվածության համար:

