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Հարգելի ընտանիքներ, աշակերտներ և աշխատակիցներ.
Խնդրում եմ նշել, որ նորությունների բոլոր թողարկումները տեղադրված են մեր կայքում՝
անգլերեն, իսպաներեն և հայոց լեզուներով: https://www.burbankusd.org/Reopening
2020-21 ուսումնական տարվա դպրոցների բացումը
Մենք շարունակում ենք հետևել առողջապահական հրահանգներին և մի քանի իրավիճակներ
ենք պլանավորում հիմնվելով առողջապահական պայմանների վրա: Ահա այս շաբաթվա
նորությունները.
•

Հեռակա ուսուցման մոդել. Մենք աշխատում ենք Բրբենքի ուսուցիչների ասոցիացիայի
(Burbank Teachers Association) հետ աշնանային հեռակա ուսուցման կրթական նոր մոդելի
մշակման գործում: Ահա մի քանի կարևոր կետեր.
-

Գուգլ դասասենակը հեռակա ուսուցման հարթակն է հանդիսանալու

-

Գուգլ Միթ և Զում ծրագրերը հանդիսանալու են հեռակա ուսուցման ուղիղ
եթերի հարթակները, որի ընթացքում, ուսուցիչները շփվելու են աշակերտների հետ:
Ուղիղ եթերի այս դասաժամերը կձայնագրվեն և կտեղադրվեն Գուգլ դասասենյակում՝
բացակա աշակերտների համար, 72 ժամ (3 օր) տևողությամբ:

Միջնակարգ դպրոցի 100% հեռակա ուսուցման դասացուցակ
Ուղիղ եթերով դասավանդում. 50 րոպե յուրաքանչյուր դասընթացի համար
երկուշաբթի/չորեքշաբթի երեքշաբթի/հինգշաբթի ուրբաթ
1-ին դաս. 8:00 – 8:50

4-րդ դաս. 8:00 – 8:50

2-րդ դաս. 9:03 – 9:53

5-րդ դաս. 9:03 – 9:53

3-րդ դաս. 10:06 – 10:56

6-րդ դաս. 10:06 – 10:56

Ճաշ

11:04 – 11:56
Տնային աշխատանք.
90 րոպե յուրաքանչյուր դասի համար

12:00 – 3:00

30 րոպե յուրաքանչյուր
դասի համար

Հեռակա ուսուցման 1 ժամ
առաջադրանք աշակերտների հետ
շփվելու համար (նահանգային
դասավանդման պահանջ)
•

Աշակերտներից ազատ օր
ուսուցիչների համար

•

Կորոշվի թե ներկայությունը
հաշվի է առնվելու

Միջանկյալ դպրոցի 100% հեռակա ուսուցման դասացուցակ
Ուղիղ եթերով դասավանդում. 45 րոպե յուրաքանչյուր դասընթացի համար
երկուշաբթի/չորեքշաբթի երեքշաբթի/հինգշաբթի ուրբաթ
1-ին դաս. 8:00 – 8:45
4-րդ դաս. 8:00 – 8:45
Հեռակա ուսուցման 1 ժամ
առաջադրանք աշակերտների հետ
2-րդ դաս. 9:03 – 9:48
5-րդ դաս. 9:03 – 9:48
շփվելու համար (նահանգային
3-րդ դաս. 10:06 – 10:51
6-րդ դաս. 10:06 – 10:51
դասավանդման պահանջ)
Ճաշ
11:04 – 11:56
Տնային աշխատանք.
• Աշակերտներից ազատ օր
105 րոպե յուրաքանչյուր դասի համար
ուսուցիչների համար
35 րոպե յուրաքանչյուր
դասի համար

12:00 – 3:00

•

Կորոշվի թե ներկայությունը
հաշվի է առնվելու

Տարրական դպրոցի հեռակա ուսուցման դասագուցակի օրինակ – 2-րդ դասարան.
պահանջվում է 230 րոպե
Ժամը
8:30 – 8:50
8:50 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:10
12:10 – 1:00
(դասամիջոց)
1:00 – 1:20
1:25 – 1:45

1:45 – 2:15

Առարկա
Առաջադրանքներ
Անգլերեն լեզու
20 րոպե ուղիղ եթերով դասավանդում
Անգլերեն լեզու
40 րոպե ինքնուրույն աշխատանք
դասամիջոց կամ ավելորդ ժամ մաթեմատիկայի համար
Մաթեմատիկա
20 րոպե ուղիղ եթերով դասավանդում
Մաթեմատիկա
40 րոպե ինքնուրույն աշխատանք
դասամիջոց կամ ավելորդ ժամ մաթեմատիկայի համար
Ընթերցանություն
40 րոպե դաս
Ճաշ
Ֆիզկուրտուրա
Անգլերենի/մաթեմատիկայի
կրկնողություն
Այլ թեմաներ
հասարակագիտություն/
գիտություն/արվեստ
/երաժշտություն

20 րոպե դաս
20 րոպե փոքր խմբով ուղիղ եթեր

30 րոպե դաս

•

Անկախ կրթության ակադեմիա (ILA) – միջնակարգ դպրոցի հեռակա ուսուցման
վերոհիշյալ մոդելից բացի, 7-12-րդ դասարանցիները հնարավորություն ունեն
արձանագրվել և մասնակցել անկախ կրթության ակադեմիայի դասընթացներին, որն
օգտվում է APEX ուսումնական ծրագրից: Այս ծրագրով սովորելու համար, աշակերտների
ընտրությունը կկատարվի սովորական ընտրության եղանակով, ինչպես միշտ ընդունված
է եղել:

•

Կրթական մոդելի ընտրություն. Խնդրում ենք սեղմել ներքոհիշյալ հղումը (կամ ձեզ
ուղարկված էլեկտրոնային փոստի նամակում) աշնանային կրթական մոդելն ընտրելու
համար - կամ 100% հեռակա ուսուցում կամ հիբրիդ մոդել: Մեզ հարկավոր է այս
տեղեկությունը, որպեսզի կարողանանք պլանավորել և դասացուցակ կազմել մինչև
օգոստոսի 17-ը: Եթե դուք չկատարեք ձեր ընտրությունը մինչև չորեքշաբթի, հուլիսի 15-ը,
ապա ձեր երեխային ինքնաբերբար կտեղադրենք հիբրիդ մոդելում:

Տարրական դպրոցի հարցաթերթիկ (հայերեն)
Միջնակարգ դպրոցի հարցաթերթիկ (հայերեն)
Ինչպես նշեցինք անցյալ շաբաթ, դպրոցները բացելու կոմիտեն ափմոփիչ տեղեկություն է
տեղադրել՝ ընդգծելով մինչև այսօր կատարած աշխատանքները: Սեղմել այստեղ այդ
փաստաթղթի հետ ծանոթանալու համար: Խնդրում ենք նշել, որ այս տեղեկությունը կփոփոխվի
ըստ՝ տեղական առողջապահական պայմանների և աշխտակիցների արհմիությունների
բանակցությունների: Մենք դեռ սպասում ենք Լոս Անջելեսի գավառի հանրային
առողջապահական գրասենյակի կրթությանը վերաբերվող հրահանգներին: Մենք կվերանայենք
այս հրամանները և անհրաժեշտության դեպքում կթարմացնենք մեր ծրագրերը: Այս
հրամանները պաշտոնական առողջապահական փաստաթղթեր են, որոնց մենք ստիպված ենք
ենթարկվել դպրոցները բացելուց առաջ:
Թարմացված տեղեկատվություն կներկայացվի կրթական գրասենյակի հերթական ժողովի
ընթացքում, որը տեղի կունենա հուլիսի 16-ին, երեկոյան ժամը 7-ին:
Ամենավերջին թարմացված տեղեկատվությունը տեղադրված է այս կայքում.
https://www.burbankusd.org/Reopening. Հաճախակի տրվող հարցեր
(FAQs). https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs. Ձեր առաջարկները կարող եք ուղարկել այս
հասցեին. re-opening@burbankusd.org.
Շարունակելով աշխատել միասին, մենք ավելի կհզորացնենք ԲԴՄՇ-ն:

Հոգատարությամբ,

Դոկտոր Մաթ Հիլլ
Գերատեսուչ

