
Good Evening Jefferson Families, 

This is Mrs. Alexan, calling with my Sunday message. Please note the email version of this 

call has the Armenian text and attachments.  

This will be the last Sunday message for this school year. We will continue to provide 

updates throughout the summer as we prepare for the next school year.  

Upcoming Dates 

Tuesday, June 9 – Grade 6 Promotion. Families of students in sixth grade, please see the 

email sent separately.   

Wednesday, June 10 – Last day of instruction for the academic year.  

Wednesday, June 10 to Friday, June 12 – Student Belongings Pick up Days - by 

SCHEDULE ONLY.  PLEASE SEE THE ATTACHED for more information about dates and 

times. Please help keep everyone safe by following district and county health guidelines.  

 

The next school year starts on August 19! 

 

Other 

For the 2020-21 Elementary Attendance Calendar visit www.gusd.net & 

www.gusd.net/jefferson 

 

The Free Tutoring from Tree of Knowledge is continuing for our GUSD students (all 

levels) until 6/30/20.  

 

Here are some fun educational things to do as a family: 

Go on a virtual field trip. Zoos and museums are great place to visit virtually. LA Parent 

magazine has lots of resources https://www.laparent.com/virtual-museum-tours/ 

Visit the NASA website at https://spaceplace.nasa.gov/ 

Cook and bake together 

Take nature walks in your neighborhood but remember to follow safety protocols 

Maintain a healthy daily routine; exercise and rest 

Practice math skills by continuing to work on iReady or Khan Academy 

Read 

Stay Safe!  

Thank you for listening and have a good evening. 

 

 

 

 

 

 

Բարի երեկո Ջեֆերսոն դպրոցի սիրելի ընտանիքներ. 

https://www.google.com/url?q=http://www.gusd.net&sa=D&ust=1590440203712000&usg=AOvVaw1OYvJtr4bffZod2QnVeYk6
https://www.google.com/url?q=http://www.gusd.net/jefferson&sa=D&ust=1590440203712000&usg=AOvVaw3IyxXcEePcBCsFQoYFijXi
https://www.laparent.com/virtual-museum-tours/
https://spaceplace.nasa.gov/


Սա տիկին Ալեքսանն է ՝ զանգահարելով իմ կիրակնօրյա ուղերձով:  

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս զանգի էլ. Փոստի տարբերակն ունի հայերեն տեքստ: 

Սա կլինի կիրակնօրյա վերջին հաղորդագրությունը այս ուսումնական տարվա համար: 

Մենք կշարունակենք լուրեր տրամադրել ամռանը, երբ նախապատրաստվում ենք հաջորդ 

ուսումնական տարվա համար: 

 

Առաջիկա ամսաթվերը 

Երեքշաբթի, հունիս 9 - 6-րդ դասարանի ավարտական ծրագիր: Վեցերորդ դասարանի 

աշակերտների ընտանիքներ, խնդրում ենք տեսնել առանձին ուղարկված էլ. Նամակը. 

Չորեքշաբթի, հունիս 10-ին `ուսումնական տարվա վերջին օր. 

Հունիսի 10-12 - Ուսանողների իրերը վերցնելու օրեր 

Խնդրում եմ, տեսեք տեղեկություններ կցված: Խնդրում եմ, եկեք ճիշտ օրերին և ժամերին 

մար: Խնդրում ենք օգնել բոլորին անվտանգ պահել ՝ հետևելով շրջանի և նահանգի 

առողջապահական ցուցումներին:  

 

Հաջորդ ուսումնական տարին սկսվում է օգոստոսի 19-ին: 

 

Այլ կարևոր նշումներ  

2020-21 տարրական օրացույցի համար այցելեք www.gusd.net & www.gusd.net/jefferson 

 

Tree of Knowledge -ը առաջարկում է անվճար դասավանդում մեր GUSD ուսանողների 

համար (բոլոր մակարդակներում) մինչև 6/30/20:  

 

Ահա մի քանի զվարճալի կրթական բաներ, որոնք պետք է արվեն որպես ընտանիք. 

Գնացեք վիրտուալ դաշտային ուղևորության. կենդանաբանական այգիները և 

թանգարանները մեծ տեղ են այցելելու համար իրականում: LA Parent ամսագիրը շատ 

ռեսուրսներ ունի https://www.laparent.com/virtual-museum-tours/ 

Այցելեք NASA- ի կայք ՝ https://spaceplace.nasa.gov/ 

Եփել և թխել միասին 

Այցելելք ձեր շրջակայքում գտնվող բնության զբոսանքներին, բայց հիշեք, որ հետևեք 

անվտանգության արձանագրություններին 

Քաջալերեք ձեր երեխաներին ամենօրյա ռեժիմով `պահպանել - մարզանք և հանգիստ 

Մաթեմատիկայի հմտություններ վարեք ՝ շարունակելով աշխատել iReady կամ Khan 

Academy 

Կարդացեք  

 

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել մեր գրասենյակ 818 243 4279 

հեռախոսահամարով կամ էլ. Փոստ ուղարկել ձեր երեխայի ուսուցիչներին: Մենք այստեղ 

ենք ձեր հարցերին պատասխանելու համար: 

Շնորհակալ եմ Ձեր ուշադրության համար:  


