
 
Good Evening. 
This is Principal Alexan calling with my Sunday evening message. Please visit our school website at 
www.gusd.net/Jefferson for more information.  The email has the Armenian Text.  
 
Congratulations to our fourth grade team - Mrs. Chobanyan, Mrs. Khachikian, Mrs. Majarian and Mr. 
Stanley for receiving a grant of $2400 from the GEF. Our fourth graders will benefit by going on a special 
field trip this week! 
 
Important Dates 

• Monday, January 13, 6:00pm is the next LCAP Meeting at the GUSD Board Room. 
• Monday, January 20 is Martin Luther King Jr Day. There will be no school.  We will commemorate 

Dr. King’s life and learn about his work throughout this week.   
 

Martin Luther King Jr. (January 15, 1929 – April 4, 1968) was an American minister and activist who became the 
most visible spokesperson and leader in the Civil Rights Movement from 1955 until his assassination in 1968. Born 
in Atlanta, Georgia, King is best known for advancing civil rights through nonviolence. 

He helped organize the 1963 March on Washington where he delivered his famous "I Have a Dream" speech, and 
on October 14, 1964, King won the Nobel Peace Prize for combating racial inequality through nonviolent resistance. 

 
Reminders 
FLAG applications deadline is January 31. FLAG families, please note that upcoming kindergartners have 
sibling priority when they complete and submit their online application 
on www.gusdmagnetandflag.com. The sibling priority is not given automatically, and unfortunately, 
every year we have some parents who miss the deadline and do not complete an application.  
 
Jefferson is a PBIS school. We teach and model safety, respect, responsibility and being a team player. You 
may have noticed the posters and banners we have posted around campus.   In next few weeks, your child 
will review/learn about behavior expectations and ways to earn a Tiger Ticket for following PBIS 
expectations in various parts of our campus. Every Friday we randomly reward one student from each 
class who has earned a Tiger Ticket. We will also have monthly celebrations to recognize positive 
behavior.   
You can help! Talk to your child about being safe, respectful, and responsible and a good team player.   
 
This is a reminder to use Ruberta Ave if you are dropping off your child from a vehicle and use Justin Ave 
if you are walking to school.  
If you are driving, please do not drop off your child at the corner of Ruberta and Fifth St.  Have your child 
wait in the vehicle until you pull up close to one of our ‘Drop off Zones’.  
 
The Center for Disease Control (CDC) recommends the following precautions regarding the flu: 

• Avoid close contact with sick people. 
• If you are sick with flu-like illness, stay home for at least 24 hours after your fever is gone except 

to get medical care or for other necessities.  
• Cover your nose and mouth with a tissue when you cough or sneeze. Throw the tissue in the trash 

after use. 
• Wash your hands often with soap and water.  
• Avoid touching your eyes, nose and mouth.  
• Make sure you get enough rest and nutrition.  
• If your child is ill, please keep him/her at home. Notify the school by calling or completing an 

absence form and be sure to bring a doctor’s note if applicable. 

http://www.gusd.net/Jefferson
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_rights_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_and_political_rights
https://en.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_resistance
http://www.gusdmagnetandflag.com/


 
Thank you. Have a good evening!  
 
 
Բարի երեկո. Սա զանգում է տնօրեն Ալեքսանը `իմ կիրակնօրյա երեկոյան ուղերձով: Լրացուցիչ 

տեղեկությունների համար այցելեք մեր դպրոցի կայք ՝ www.gusd.net/Jefferson: Էլ.փոստը ունի հայերեն 

տեքստ:  

 

Շնորհավորում ենք մեր չորրորդ կարգի թիմին `տիկին Չոբանյանին, տիկին Խաչիկյանին, տիկին 

Մաջարյանին և պարոն Ստենլիին GEF- ից 2400 դոլար դրամաշնորհ ստանալու համար: Մեր չորրորդ 

դասարանցիներն օգուտ կբերի այս շաբաթ հատուկ դաշտային ուղևորություններին:  

 

Կարևոր ժամկետներ  

• Երկուշաբթի, հունվարի 13-ին, երեկոյան 6: 00-ին LCAP- ի հաջորդ հանդիպումն է GUSD- ի Խորհրդի 

սենյակում:  

• Երկուշաբթի, հունվարի 20-ը Մարտին Լյութեր Քինգի օրն է: Դպրոց չի լինելու: Մենք ոգեկոչելու ենք 

դոկտոր Քինգի կյանքը և կիմանանք այս աշխատանքի մասին այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքում: 

 

Հիշեցումներ  

FLAG դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է հունվարի 31-ը: FLAG ընտանիքներ, խնդրում ենք 

նկատի ունենալ, որ իրենց առաջիկա մանկապարտեզներն ունեն առաջնահերթություն քույրերի հետ, 

երբ նրանք լրացնում և ներկայացնում են իրենց առցանց դիմումը www.gusdmagnetandflag.com կայքում: 

Քույրերի ու եղբայրների գերակայությունը ինքնաբերաբար չի տրվում, և, ցավոք, ամեն տարի մենք 

ունենք որոշ ծնողներ, ովքեր բաց են թողնում վերջնաժամկետը և չեն լրացնում դիմում:  

 

  
Մեր դպրոցը  PBIS դպրոց է: Մենք սովորեցնում և մոդելավորում ենք անվտանգությունը, հարգանքը, 

պատասխանատվությունը և լինելով թիմային խաղացող: Կարող եք նկատել պաստառներն ու 

պաստառները, որոնք մենք փակցրել ենք համալսարանի շուրջը: Հաջորդ մի քանի շաբաթվա ընթացքում 

ձեր երեխան կվերանայի / կիմանա վարքի ակնկալիքների և Վագրերի տոմս վաստակելու եղանակների 

վերաբերյալ `մեր համալսարանի տարբեր մասերում PBIS սպասումներին հետևելու համար: Ամեն 

ուրբաթ մենք պատահականորեն պարգևատրում ենք յուրաքանչյուր դասի մեկ ուսանողի, ով վագրերի 

տոմս է վաստակել: Դրական պահվածքը ճանաչելու համար մենք կունենանք նաև ամսական 

տոնակատարություններ: Դուք կարող եք օգնել: Խոսեք ձեր երեխայի հետ `ապահով, հարգալից և 

պատասխանատու և թիմի լավ խաղացող լինելու մասին:  

 

Սա հիշեցում է Ruberta պողոտայից օգտվելու մասին, եթե երեխային մեքենայով եք բերում  իսկ եթե 

դպրոց եք քայլում, օգտագործեք Justin պողոտայ: Եթե մեքենա եք վարում, խնդրում եմ մի թողեք ձեր 

երեխային Ռուբերտայի և Հինգերորդ փողոցի անկյունում: Ձեր երեխան սպասի մեքենայի մեջ, մինչև որ 

մոտենաք մեր աշխատողներին: 

 

Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնը (CDC) առաջարկում է գրիպի հետ կապված հետևյալ 

նախազգուշական միջոցները. 

 •Խուսափեք սերտ շփումից հիվանդ մարդկանց հետ:  

• Եթե դուք հիվանդ եք գրիպի նման հիվանդությամբ, ձեր տենդն անցնելուց առնվազն 24 ժամ տանը 

մնացեք, բացառությամբ բժշկական օգնություն ստանալու կամ այլ անհրաժեշտության: 

 • Քաշեք կամ փռշտացնելիս քիթը և բերանը ծածկեք հյուսվածքով: Օգտագործելուց հետո հյուսվածքը 

նետեք աղբարկղին:  

• Ձեռքերը հաճախ լվացեք օճառով և ջրով:  

• Խուսափեք ձեր աչքերի, քթի և բերանի հպումից:  



•Համոզվեք, որ բավականաչափ հանգստացեք և կերակրեք:  

• Եթե ձեր երեխան հիվանդ է, խնդրում ենք նրան տանը պահեք: Տեղեկացնել դպրոցը զանգահարելով 

կամ լրացնելով բացակայության ձևը և համոզված եղեք, որ անհրաժեշտության դեպքում բերեք բժշկի 

նոտա:  

Շնորհակալություն.  


