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Ներկա են. Դեբբի Կուկտա, Լարրի Քրոսս, Քյաթի Սեսինգհաուս, Ստեյսի Քաշման, Սալլի Չյու, 

Ինգրիդ Ջեյմս, Շերի Բուրկհարթ, Սուզի Դանն, Ռիկ Վոնկ, Սանդրա ԴիԲարրոս, Վենդի 

Հարվել, Թոնի Ֆրանկո, Լենորա Ագիլերա, Չառ Թաբեթ, Մարիա  

 

Ենթակոմիտեների զեկույցներ   

 

Առողջապահություն և անվտանգություն.  

● Դպրոցների ստուգումը բարեհաջող է անցնում: Մտածում ենք թափանցիկ, բաժանարար   

   միջնորմ տեղադրել միջանցքում:   

● Դեռ պետք է բանակցություն վարել մաքրելու վերաբերյալ: 

● Նշել բանակցությունների առարկաները  

● Առողջության և անվտանգության հաղորդակցման ժամանակացույց  

 

Սննդի ծառայություններ. 

 ● Քյաթի – այսօր հանդիպել և խոսել ենք տարրական դպրոցի վերաբերյալ, ուրբաթ օրը   

     կխոսենք միջանկյալ և միջնակարգ դպրոցների վերաբերյալ: 

 ● Օգտվել առաջարկված մոդելներից – սննդի ծառայությունները պլանավորում է, թե ինչպես  

     պետք է սննունդ մատակարարի: Որ մեթոդը կաշխատի և որը՝ոչ:  

 ● Սնունդ վաճառող մեքենանե՞ր: Դեռ կօգտվե՞նք դրանցից: Ձեռքերի ախտահանիչ  

     տեղադրե՞լ:   

● Ջուր խմելու աղբյուրներ – եթե դրանք օգտագործվեն միայն շշի մեջ ջուր լցնելու համար,  

    ապա բոլոր աշակերտները չեն որ կկարողանան օգտվել:   

● Դպրոցի աշխատակիցների աշխատաժամերը և ձևը տարբեր կլինի:   

● Սննդի մատակարարում – մեկ օրվա մատակարարում, միգուցե ուրբաթ օրերին, ավելի  

   արդյունավետ կլինի:   

 

Շինությունների բաժին.  

● Մինչև շաբաթվա վերջը ավելի մեծ քանակությամբ ձեռքի ախտահանիչներ, դիմակներ,  

   ձեռնոցներ, կաթիլային ախտահանիչ (դրանք ախտահաիչ են փչում) 8 մեքենաներ ձեռք  

   կբերենք:   

● Ստվարաթղթե ախտահանիչ մեքենաներ ձեռք բերել ե՞նք (միգուցե սննդի վաճառքի  

   մեքենաների մոտ տեղադրելու համար):   

● HVAC ֆիլտրներ – եթե բարձրորակ ֆիլտրներ գնենք, այն կվճարվի՞ FEMA-ի կողմից: Դեբբի    

   – միգուցը:   

● Ուսումնասիրել դպրոցական այլ շրջաններ – Դաունի, Փասադենա, Հարավային  

   Փասադենա – դպրոցները չեն բացելու:   

● Հավաքարարների աշխատանք – հաջորդ շաբաթ, ախշատելով Լուիի հետ, կփորձարկվեն   

   ախտահանիչ տարբեր նյութեր:  

● Լենորա – ըստ LACOE-ի ժողովի – եթե դիմակներ պահանջվեն, ապա այն կլինի ծնողի  

   պարտականությունը (ինչպես պատվաստումները):  

● Ռիկ – Ինչպես է կաթիլային ախտահանիչները ազդում համակարգիչների, ստեղնաշարի և  



   էկրանների վրա: Լարրին կդիմի արտադրող ընկերությանը:   

● Ստեյսի- հարցնել Լարրիին, եթե տարրական դպրոցները հանձնել են իրենց անհրաժեշտ  

   դպրոցական նյութերի ցուցակը:  

 

Տեխնոլոգիայի բաժնի կառուցվածք.  

● Ալիսոն Էջը ստուգում է, թե փաստաթուղթ ցուցադրող տեսախցիկներ կկարողանանք  

    օգտագործել, բայց միկրոֆոնը համապատասխան չէ այդպես աշխատելու համար: Այլ  

    տարբերակներ ենք փնտրում:   

● Դեռ փորձում ենք Քրոմբուկները ետ ստանալ 5-րդ դասարանցիներից, դեռ ետ ենք ստացել  

    մոտավորապես 40%-ը:   

● Թեժկետեր – ցանկանում ենք դադարեցնել օգտագործումը ամառվա ընթացքում, մոտ 20  

    հազար դոլար խնայելու համար:   

● Պատրաստել Քրոմբուկները հաջորդ փուլում օգտագործելու համար:   

● Չառ – Պետք է թեժկետերը ետ վերցնել անջատելու փոխարեն: Ռիկ – սա կբարձրացնի  

   ազդեցությունը, այնպես որ միտքը նույն տեղում թողնելն է:   

● Լենորա – ծածկոց համակարգչի ստեղնաշարի համար: 

 

 Խմբակային ակնարկներ   

● Ստեյսի – Սթիվ Հաբբլլը և մյուս մարզիչները աշխատում են այն ուղղությամբ, թե ինչպիսի  

   տեստ կունենա սպորտով զբաղվելը, եթե հետևենք հասարակական հեռավորության  

   օրենքներին, և այլն:   

● Լենորա – հիվանդության դեպքերը շատացել են մեռելոցի տոնից հետո, սպասում ենք նոր  

   թվերին, քանի որ վերջերս (բողոքի) հավաքներ տեղի ունեցան ամբողջ երկրով մեկ: 

● Քյաթի - հարց – ոչ մի ուրիշ շրջանից չի լսել, որ ունեն առաովյան կամ կեսօրից հետո  

    հանդիպումներ: Նա ցանկանում է համագործակցել նրանց հետ:  

● Սանդրա – սննունդը որակավորված երեխաների համար է, թե՞ բոլորի: Մյուս երեխաները  

    չեն կարող անվճար սննունդ ստանալ, դրա պատճառով մենք այլ կերպ ենք ցանկանում  

    ստասարկել նրանց, միգուցե նախօրոք պատվերի միջոցով:   

● Երգչախումբ և նվագախումբ – Սալլին զեկուցեց, որ ինքը խոսել է Գայ Մայերսի և Բրենդա  

   Ջեննինգսի հետ, որոնք ամեն մեկը աշխատում է վարել դասերը հաշվի առնելով  

   առողջապահական կանոնները (դրամա, երգչախումբ) հասարակական հեռավորություն     

   պահելով, դիմակներով և այլն: Նրանք կօգտվեն տեխնոլոգիային և դպրոցի լայն  

   տարածություններից:  
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