
 

Good Evening Jefferson Families, 

This is Principal Alexan calling with my Sunday evening message. Please note there are multiple attachments 

with important details regarding many upcoming events.  The email has the Armenian text.  

Welcome Laura Abramian, who has joined Jefferson as our Resident Substitute Teacher. You might see Ms. 

Abramian when a regular classroom teacher is absent. She will be following the same schedule as all regular 

classrooms. 

Dates to Remember 
 
Thursday, October 1, 2:00pm – PTA Meeting. We are looking forward to having all interested parents 
join us, and we are excited to have a new board. Please see the attached for additional details regarding PTO 
Board Positions.  
 
Friday, October 2 – Crazy Hair Day. I look forward to seeing some colorful, creative hairstyles! 
 

 
 
Thursday, October 15, 11:30am - Great California Shakeout.  The Earthquake Preparedness Drill helps 
us be better prepared in case of a major emergency. Please talk to your child about the importance of listening 
and following directions. We want everyone to be prepared and as safe as possible.  
 
Reminders 
 
1. Free & Reduced Meal Applications - Please log on to https://family.titank12.com/ 
or go to parent.gusd.net then select Free and Reduced Meal App from the left hand column.  Please take just 
a few minutes today to submit your child's Free and Reduced Meal App  
for this year even if you do not plan to participate. Every application counts. We need to reach 75% so that 
we can receive funding for various supplemental instructional programs for next year.  The due date this year is 
OCTOBER 1. We only need one form per family.  
 
2. Home School Compact - PARENT/GUARDIAN AND STUDENT MUST SIGN & date.  Please submit to 
your child’s teacher by Monday, September 28, 2020.   
  
3. Learn to Code - See the attached Coding Flyer for students in 4th & 5th grade. 
 
4. I am happy to share that our Intervention program has started for selected students.  If your child has been 
offered this additional support, I urge you to make sure he or she participates regularly. If you have any 
questions contact your child’s teacher.  
 
 
Visit our website at Jefferson/gusd.net for more information. 
 
Thank you for listening and have a good evening. 
# 
 

https://www.google.com/url?q=https://family.titank12.com/&sa=D&source=calendar&ust=1601414620695000&usg=AOvVaw3bXUAgxA_WXQM8L3qGE8iV
https://www.google.com/url?q=http://parent.gusd.net/&sa=D&source=calendar&ust=1601414620695000&usg=AOvVaw32EAmzTCARVvqFuW55lOLI


Բարի երեկո Ջեֆերսոնի ընտանիքներ, 

Սա զանգում է տնօրեն Ալեքսանը `իմ կիրակնօրյա երեկոյան ուղերձով: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, 

որ այս զանգի էլփոստի տարբերակը կունենա բազմաթիվ հավելվածներ `կարևոր մանրամասներով, 

կապված բազմաթիվ առաջիկա իրադարձությունների հետ և կա նաև հայերեն տեքստ: 

 

Ողջույն Լաուրա Աբրամյանին, ով միացել է Ջեֆերսոնին որպես փոխարինող ուսուցիչ: Գուցե տեսնեք 

տիկին Աբրամյանին, երբ դասարանի սովորական ուսուցիչ բացակայում է: Նա հետևելու է նույն 

ժամանակացույցին, ինչ բոլոր սովորական լսարանները: 

 

Հիշելու ամսաթվերը 

 Հինգշաբթի, հոկտեմբերի 1 - PTA հանդիպում: Մենք ուրախ ենք նոր խորհրդ և անհամբեր սպասում 

ենք, որ բոլոր հետաքրքրված ծնողները միանան մեզ: Խնդրում ենք տե՛ս կցվածը `PTO խորհրդի 

պաշտոնների վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասների համար:  

 
Ուրբաթ, հոկտեմբերի 2 - Խենթ մազերի օր (Crazy hair Day): Ես անհամբեր սպասում եմ մազերի մի 

քանի գունագեղ, ստեղծագործական ոճերի:                                              

 

Հինգշաբթի, հոկտեմբեր 15 - Մեծ Կալիֆոռնիայի Shakeout. այս փորձն օգնում է մեզ ավելի լավ 

պատրաստվել արտակարգ իրավիճակների համար: 

 

Հիշեցումներ 

1. Անվճար և իջեցված կերակրատեսակների հայտեր - Խնդրում ենք մուտք գործել 

https://family.titank12.com/ կամ անցեք parent.gusd.net կայք, ապա ձախ ձեռքի սյունակից ընտրեք 

Անվճար և կրճատված կերակուրի ծրագիր: Խնդրում ենք ընդամենը մի քանի րոպե տրամադրեք այսօր 

`ձեր երեխայի Անվճար և կրճատված կերակուրների հավելվածը ներկայացնելու 

այս տարվա համար, նույնիսկ եթե չեք նախատեսում մասնակցել: Յուրաքանչյուր դիմում հաշվում է: 

Մենք պետք է հասնենք 75% -ի, որպեսզի հաջորդ տարվա համար կարողանանք ֆինանսավորում 

ստանալ տարբեր լրացուցիչ ուսումնական ծրագրերի համար: Այս տարվա վերջնաժամկետը 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 1 է: 

 

2. Տնային դպրոցի կոմպակտ – TITLE 1 Compact - Խնդրում ենք ներկայացնել ձեր երեխայի ուսուցչին 

մինչև երկուշաբթի, 28 սեպտեմբերի, 2020 թ: 

  

3. Սովորեք ծածկագրել (Coding) - Տե՛ս Կոդավորման թերթիկը կցված 4-րդ և 5-րդ դասարանների 

աշակերտների համար: 

 

4. Ուրախ եմ կիսել, որ մեր INTERVENTION ծրագիրը սկսվել է ընտրված ուսանողների համար: Եթե ձեր 

երեխային առաջարկվել է այս լրացուցիչ աջակցությունը, ապա ես ձեզ կոչ եմ անում համոզվել, որ նա 

պարբերաբար մասնակցում է: Հարցերի դեպքում դիմեք ձեր երեխայի ուսուցչին: 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք մեր կայքէջը ՝ Jefferson / gusd.net: 

 

Շնորհակալություն : Բարի գիշեր:  
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