
 

 

Good Evening Jefferson Families, 

This is Principal Alexan calling with my Sunday evening message. The email has the Armenian text. 

Dates to Remember 
1. Monday, October 14,  5:30-6:30pm, GUSD Administration Boardroom - DELAC Meeting 
2. Tuesday, October 15, 6:00pm, Auditorium  - 4th Grade Parent Meeting 
3. Wednesday, October 16, 6:00pm, Auditorium – 3rd Grade Parent Meeting   
4. Wednesday, October 16, 9:30 am, Auditorium – Coffee with the Principal. We will review 

our School Safety Plan/Emergency Preparedness Plan. 
5. Thursday, October 17, 10:17am – GREAT CALIFORNIA SHAKEOUT.  We will have a full 

“Drop, Cover, And Hold” and Evacuation Drill.  
6. Friday, October 18, 1:30-3:00 pm, Atrium – School Uniform Sale by PTA 
7. There will be no school for all students on FRIDAY, OCTOBER 25.  

 
Reminders  

If you would like your children to have breakfast at school, please drop them off by 7:50am. 
We stop serving breakfast at 8:10am. Arriving to school at or after 8:00am does not allow enough 
time for students to get to the cafeteria, get and eat breakfast.  We want all students to be ready to 
learn every day.  
 
We still have incorrect parent contacts and missing parent emails.  Please log in to Parent Connect 
and update your information as soon as possible so that you can get the latest news, and updated 
information in case of emergencies.   
 
When you or an emergency contact come in, please make sure you have photo identification.  We will 
be checking.  In the near future, we will also begin using an electronic check in system. Each visitor 
will be required to check in electronically for the safety and security of everyone.  
 
If your child has ANY medical exclusions or allergies, please being in documentation from a medical 
professional.  
 
Please help us model and teach responsibility.  If a student forgets something (homework, water 
bottle, a book) in the classroom right after dismissal and the teacher is nearby or in the class, students 
may be allowed to enter the class to get the item.  After the teacher leaves, it is not feasible or 
appropriate for the student to go to the classroom.   Therefore, it is important for students to be 
responsible and remember all their belongings at dismissal time.  
 
I would like to remind you to please call or email your child’s teacher first if you have ANY 
concerns.  Talking to your child’s teacher should always be your first step.  
 
 
Thank you for listening and have a good evening. # 
 
 

Բարի երեկո Jեֆերսոնի ընտանիքներ, 

Սա զանգում է տնօրեն Ալեքսանը `իմ կիրակնօրյա երեկոյան ուղերձով: Էլ.փոստը ունի 

հայերեն տեքստ: 



Հիշելու ամսաթվերը 

1. Երկուշաբթի, հոկտեմբերի 14-ին Ժամը 5:30-6:30, GUSD- ի կառավարման կենտրոնի 

նիստերի դահլիճ DELAC հանդիպում  

2. Երեքշաբթի, հոկտեմբերի 15-ին, երեկոյան ժամը 6:00-ին, լսարան - 4-րդ դասարանի 

ծնողների ժողով 

3. Չորեքշաբթի, հոկտեմբերի 16-ին, երեկոյան ամը 6:00-ին, լսարան - 3-րդ դասարանի 

ծնողների ժողով 

4. Չորեքշաբթի, հոկտեմբերի 16-ին, առավոտյան 9:30-ին, լսարան - Սուրճ `տնօրենի 

հետ: Մենք կվերանայենք դպրոցի անվտանգության պլանը / արտակարգ իրավիճակների 

պատրաստման ծրագիրը: 

5. Հինգշաբթի, հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 10: 17-ին - ՄԵԾ ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱ ՇՆՔԱԿ: 

Մենք կունենանք լիարժեք «Drop, Cover, Hold» և Էվակուացման փորվածք: 

6. Ուրբաթ, հոկտեմբերի 18-ին, ժամը 1: 30-3: 00, ատրիում `PTA- ի կողմից դպրոցի 

համազգեստի վաճառք 

7. Ուրբաթ, 25 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, բոլոր աշակերտների համար դպրոց չի լինի: 

 

Հիշեցումներ 

Եթե նախատեսում եք, որ ձեր երեխաները նախաճաշեն դպրոցում, խնդրում եմ, դրանք թողեք 

առավոտյան ժամը 7:50-ին: Մենք դադարում ենք նախաճաշել առավոտյան 8:10-ին: Առավոտյան ժամը 

8-ին կամ դրանից հետո դպրոց ժամանելը թույլ չի տալիս ուսանողների համար բավականաչափ 

ժամանակ տրամադրել սրճարան, նախաճաշել և ուտել: Մենք ուզում ենք, որ բոլոր ուսանողները 

պատրաստ լինեն ամեն օր սովորելու: 

 

Անհրաժեշտ է, որ դուք թարմացնեք ձեր ծնողի կոնտակտային տվյալները Ծնողների միացմամբ: Մենք 

դեռ ունենք սխալ email կամ բացակայող հեռախոսահամարներ: Խնդրում ենք մուտք գործել Ծնողների 

միացում, հնարավորինս շուտ թարմացնել ձեր տեղեկատվությունը, որպեսզի ստանաք վերջին 

նորությունները և արտակարգ իրավիճակների դեպքում ստացեք նորացված տեղեկատվություն: 

 

Երբ դուք կամ արտակարգ իրավիճակների կապը գալիս եք, համոզվեք, որ լուսանկարների 

նույնականացում ունեք: Մենք ստուգում ենք անելու: Մոտ ժամանակներս մենք նույնպես կսկսենք 



օգտագործել էլեկտրոնային չեկային համակարգ: Յուրաքանչյուր այցելուի համար անհրաժեշտ կլինի 

էլեկտրոնային եղանակով ստուգել բոլորի անվտանգությունն ու անվտանգությունը: 

 

Եթե ձեր երեխան ունի բժշկական բացառություններ կամ ալերգիա, խնդրում ենք փաստաթղթեր 

ներկայացնել բժշկական մասնագետի համար: 

 

Խնդրում ենք օգնել մեզ մոդելավորել և ուսուցանել պատասխանատվությունը: Եթե աշակերտը 

աշխատանքից ազատելուց անմիջապես հետո դասարանում մոռանա ինչ-որ բան (տնային աշխատանք, 

ջրի շիշ, գիրք), և ուսուցիչը գտնվում է մոտակայքում կամ դասարանում, ապա ուսանողներին կարող է 

թույլ տալ մուտք գործել դասարան ՝ իրը ստանալու համար: Ուսուցիչը լքելուց հետո ուսանողի 

դասարան գնալը հնարավոր չէ կամ տեղին է: Ուստի ուսանողների համար կարևոր է պատասխանատու 

լինել և հեռացման պահին հիշել իրենց բոլոր իրերը: 

Ես կցանկանայի հիշեցնել, որ նախօրոք զանգահարեք կամ էլ. Փոստով ուղարկեք ձեր երեխայի 

ուսուցչին, եթե ունեք որևէ մտահոգություն: Ձեր երեխայի ուսուցչի հետ խոսելը միշտ պետք է լինի ձեր 

առաջին քայլը: 

Շնորհակալություն: # 

 

 
 


