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Հարգելի ընտանիքներ, աշակերտներ և աշխատակիցներ 

 

Խնդրում եմ նշել, որ դպրոցները բացվելու վերաբերյալ նորությունների 

թողարկումները տեղադրված են շրջանի կայքում՝ անգլերեն, իսպաներեն և հայոց 

լեզուներով https://www.burbankusd.org/Reopening: Կորոնավիրուսին վերաբերվող 

նախնական թարմացումները տեղադրված են https://www.burbankusd.org/COVID-19 

կայքում:  

 

Դպրոցների բացումը 2020-21 ուսումնական տարվա ընթացքում  

Ինչպես հայտարարվեց, երկուշաբթի օրը, ուսումնական տարին կսկսվի օգոստոսի 17-

ին 100% հեռակա ուսուցման մոդելի միջոցով:  Մենք վերահսկում ենք առողջական 

վիճակը և իրականացնում ենք վերջերս հրապարակված Լոս Անջելեսի գավառի 

հանրային առողջապահության կրթությանը վերաբերվող հրամանները, որպեսզի 

որոշենք, թե երբ կկարողանանք օգտվել հիբրիդ մոդելից: Մենք նախորոք 

հարցադրում կկատարենք մինչև հիբրիդ մոդելին անցնելը:  

 

Տեխնոլոգիական նորություններ. Եթե դուք անցյալ շաբաթ չեք լրացրել մոդելին 

վերաբերվող հարցաթերթիկը և Քրոմբուկի, թեժկետի կամ երեխաների խնամքի 

կարիք ունեք, խնդրում ենք սեղմել համապատասխան հղումը նշելու ձեր 

տեխնոլոգիական կամ երեխաների խնամքի կարիքները յուրաքանչյուր երեխայի 

համար: Հարցաթերթիկին կարելի է պատասխանել մինչև 7/21/20: Եթե արդեն լրացրել 

եք հարցաթերթիկը կամ տեխնոլոգիական սարքի կամ երեխաների խնամքի կարիք 

չունեք, հարկավոր չէ լրացնել հարցաթերթիկը:  

 

Տարրական դպրոցի հարցաթերթիկ (հայերեն) 

Միջնակարգ դպրոցի հարցաթերթիկ (հայերեն) 

 

Հեռակա ուսուցման մոդել. Մենք շարունակում ենք աշխատել Բրբենքի ուսուցիչների 

ասոցիացիայի հետ՝ հեռակա ուսուցման աշնանային մեր նոր մոդելը մշակելու 

համար և կկիսվենք ձեզ հետ ապագա մի քանի շաբաթների ընթացքում: 

 

https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=burbankusd.org&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnVyYmFua3VzZC5vcmcvUmVvcGVuaW5n&e=bWF0dGhpbGxAYnVyYmFua3VzZC5vcmc=&t=LzRUbFRhekNlS1Y0YUFuemZKRExqUDl2SElZZjVpNDFXa1N6K3g0aEl6OD0=&h=a9d65816bb7b40bea971c9fc356bc3f0
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=burbankusd.org&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnVyYmFua3VzZC5vcmcvQ09WSUQtMTk=&e=bWF0dGhpbGxAYnVyYmFua3VzZC5vcmc=&t=d3ZyTWJvdk1aOC9pVWEzc0FXNkI5c3FvMTdaRW1Bb05FNU5rQkYweE9uQT0=&h=a9d65816bb7b40bea971c9fc356bc3f0
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3NSUkU0KJgb9vO_3ySGEHbSReBg1FbOno140URDl9VsJH9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU8iu_isT9eZG3SqPph3ZRDMI4ZquzM6yhw0pLZHMVS3gVEQ/viewform?usp=sf_link


Անկախ ուսուցման ակադեմիա (ILA). Եթե ցանկանում եք օգտվել անկախ ուսուցման 

ակադեմիայի մոդելից, խնդրում ենք էլեկտրոնային փոստով նամակ ուղարկել 

johnparamo@burbankusd.org հասցեին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար: 

 

2020/2021 ուսումնական տարվա սննդի արտոնություններ. Դիմումնագիրը կարելի է 

լրացնել համացանցում: Շատ կարևոր է, որ բոլոր այն ընտանիքները, ովքեր 

հավատում են, որ կորակավորվեն, պետք է ամեն տարի լրացնեն այս դիմումնագիրը: 

Մեկ դիմումնագիր յուրաքանչյուր աշակերտի համար: Խնդրում ենք սեղմել այս 

հղումը, դիմումնագիրը լրացնելու 

համար https://www.busdfoodservices.com/index.php?sid=1101131625567654&page=luncha

pps 

 

Դպրոցները բացվելու վերաբերյալ թարմացված փաստաթղթերը հասանելի են սեղմելով 

այստեղ: Խնդրում եմ նշել, որ այս տեղեկությունը կարող է փոփոխվել ըստ տեղական 

առողջապահական պայմանների և մեր աշխատակիցների արհմիությունների 

բանակցությունների:  

 

Թարմացված տեղեկություններ կհաղորդվեն օգոստոսի 6-ին կայանալիք կրթական 

գրասենյակի հերթական ժողովի ընթացքում, որը տեղի կունենա երեկոյան ժամը 7-

ին:  

 

Ամենավերջին նորությունների հետ կարելի է ծանոթանալ այս 

կայքում.  https://www.burbankusd.org/Reopening. Հաճախակի տրվող հարցերի հետ 

կարելի է ծանոթանալ այս կայքում. https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs. Ձեր 

առաջարկները կարող եք ուղարկել  re-opening@burbankusd.org հասցեին:  

 

Աշխատելով միասին, մենք ավելի կհզորացնենք ԲԴՄՇ-ն:  
 

Հոգատարությամբ, 

 
Դոկտոր Մաթ Հիլլ 

Գերատեսուչ 

mailto:johnparamo@burbankusd.org
https://www.busdfoodservices.com/index.php?sid=1101131625567654&page=lunchapps
https://www.busdfoodservices.com/index.php?sid=1101131625567654&page=lunchapps
https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/82/BUSD%20Reopening%20Update_vFinal_071620_Armenian.pdf
https://www.burbankusd.org/cms/lib/CA50000426/Centricity/Domain/82/BUSD%20Reopening%20Update_vFinal_071620_Armenian.pdf
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=burbankusd.org&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnVyYmFua3VzZC5vcmcvUmVvcGVuaW5n&e=bWF0dGhpbGxAYnVyYmFua3VzZC5vcmc=&h=e77c5c542a574930b59762187b6f575c&t=LzRUbFRhekNlS1Y0YUFuemZKRExqUDl2SElZZjVpNDFXa1N6K3g0aEl6OD0=
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=burbankusd.org&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnVyYmFua3VzZC5vcmcvcmVvcGVuaW5nZmFxcw==&e=bWF0dGhpbGxAYnVyYmFua3VzZC5vcmc=&h=e77c5c542a574930b59762187b6f575c&t=R3lCNFNxckc1ZUtKZGU3SFlqN1hTRUtuNm9ZMEx3WXhJL05YSzhUTk9PUT0=
mailto:re-opening@burbankusd.org

