
 2.1a Գլխավոր ծրագրի մշակումը անգլերեն 
սովորողների համար 

X 2.1.b Կարիքների գնահատման շրջանային քննություն 
անցկացնել յուրաքանչյուր դպրոցում 

 
2.1.c Շրջանային ծրագրեր և նպատակներ հաստատել 

անգլերեն սովորողների համար 

 2.1d Ծրագիր մշակել ուսուցիչների և օգնականների 
պահանջները համապատասխանեցնելու համար 

X 2.1.e Վերանայել և ակնարկել շրջանի 
վերադասակարգման գործընթացը 

 

 2.2 Սեմինար պարապմունք DELAC-ի 
անդամների համար 

X 2.3 Համախմբված դիմումը մշակվել է 
DELAC -ի առաջարկների հիման վրա 

 2.1f Վերանայել և ակնարկել 
ծնողներին/պահապաններին ուղարկվող գրավոր 
հաղորդակցության վերաբերյալ 

X 2.1g Վերանայել և ակնարկել LCAP ծրագրի 
մշակման վերաբերյալ 

  

 

Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջան 
Անգլերեն Սովորողների Խորհրդի Շրջանային Կոմիտե 

Համացանցային ժողովի ID. 
https://us02web.zoom.us/j/83037825554?pwd=cTl3RHk2aFhRNnRCUlp6SVN6MnVqdz09&from=msft 

 
Օրակարգ 

Երեքշաբթի, ապրիլի 27, 2021 
Կեսօրից հետո ժ. 3:00 – 4:30 

 

 
I. Ժողովի բացում 3:00-3:10 

ա. 2021 թվ. մարտի 16-ի ժողովի բովանդակության հաստատում 

բ. Առաջարկված օրակարգի հաստատում 

II. Իրավական պահանջներ 3:10-3:50 

ա. Անցկացնել հարցադրում շրջանի յուրաքանչյուր դպրոցի ELD ծրագրի համար 
բ. Վերանայել և ակնարկել Տեղական Վերահսկողության և Հաշվետվողականության ծրագրի (LCAP) 
մշակման վերաբերյալ գ. Վերանայել և 
ակնարկել շրջանի վերադասակարգման գործընթացը. 4-րդ չափանիշ/հիմնական հմտությունների 
համեմատություն դ. Համախմբված դիմումնագիր 

III. Չավարտված գործեր 

չկան 

IV. Նոր գործեր 3:50-4:10 

ա. Տեղեկություն ամառային դպրոցի վերաբերյալ 

V. Հանրային ակնարկներ 4:10-4:30 

VI. Ժողովի ավարտ 4:30 
 
 
 

Բրբենքի Միացյալ Դպրոցական Շրջանը հետևում է, որ կրթական հավասարություն լինի բոլոր անհատների համար: Շրջանի ծրագրերն ու գործունեությունները զերծ պիտի լինեն 
անօրինական խտրականույթունից, ներառնելով խտրականություն որևէ անհատի կամ խմբի նկատմամբ, որը հիմնված է նրա ռասսայի, մաշկի գույնի, ծագման, ազգության, ազգային 
ծագման, ներգաղթի կարգավիճակի, էթնիկ խմբերի ճանաչման, էթնիկության, տարիքի, կրոնի, ամուսնական կարգավիճակի, հղիության, ծնողական կարգավիճակի, ֆիզիկական կամ 
հոգեկան անկարողունակության, սեռի,  սեռային կողմնորոշման, սեռային ինքնության, սեռային արտահայտության կամ  սեռային տեղեկության, մեկ կամ մի քանի իրական կամ ընկալվող 
հատկանիշներ ունեցող անհատի կամ խմբի վրա: 

https://us02web.zoom.us/j/83037825554?pwd=cTl3RHk2aFhRNnRCUlp6SVN6MnVqdz09&from=msft
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