History/Social Science Instructional Materials
Adoption Overview: Grades K-12

GUSD IS ADOPTING NEW
HISTORY/SOCIAL
SCIENCE TEXTBOOKS
You are invited to attend an informational session to:
• Learn more about the process of selecting high quality
instructional materials
• Explore resources used in the selection process
• Provide feedback

Date: Thursday, November 5, 2020
Time: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
Location: Zoom - Click here to register for this event

Topics and Resources:
• Overview and Background
• Process Ahead
• Resources folder for Parents:
Contact the Teaching & Learning Department
for questions:
• Craig Lewis, H/SS Teacher Specialist - clewis@gusd.net
• Lynde Robertson, Elem Teacher Specialist - lrobertson@gusd.net
• Jill Firstman, Coordinator - jfirstman@gusd.net
• Dr. Chris Coulter, Director - ccoulter@gusd.net

Պատմության/հասարակագիտության
ուսումնական նոր ձեռնարկների որդեգրման
ակնարկ՝ K-12 դասարանների համար
GUSD-Ն ՈՐԴ ԵԳՐ Ո ՒՄ Է
ՊԱՏՄՈՒԹՅ ԱՆ /
ՀԱՍԱՐԱԿ Ա ԳԻ Տ ՈՒ Թ Յ ԱՆ
ՆՈՐ ԴԱՍԱԳՐ Ք Ե ՐԻ
Հրավիրվում եք մասնակցելու տեղեկատվական նստաշրջանի։
Սովորեք ավելի բարձրորակ ուսուցողական նյութերի
ընտրության գործընթացի մասին։
•

Ուսումնասիրեք ընտրության գործընթացում օգտագործված
ռեսուրսները

•

Կարծիք արտահայտեք

Օրը՝ Հինգշաբթի՝ 2020 թ․ նոյեմբերի 5-ին
Ժամը՝ երեկոյան ժ․ 6:00 –7:00-ը

Վայրը՝ Zoom – սեղմեք Click here- ին այս
միջոցառմանը մասնակցելու գրանցման համար

Թեմաներ և ռեսուրսներ․
• Վերանայում և նախապատմություն
• Առաջընթաց
• Ռեսուրսների փաթեթ ծնողների համար:
Հարցերի համար կապվեք Ուսուցման և
ուսումնառության բաժնի հետ.
• Craig Lewis, H/SS մասնագետ ուսուցիչ - clewis@gusd.net
• Lynde Robertson, տարր․ դաս․ մասնագետ ուսուցիչ lrobertson@gusd.net
• Jill Firstman, համակարգող - jfirstman@gusd.net
• Dr. Chris Coulter, տնօրեն - ccoulter@gusd.net

역사/사회과학 학습 교재 채택 개요:
유치원-12학년

GUSD는 새로운
역사/사회과학 교과서를
채택하는 중에 있습니다.
다음에 대한 정보 제공 세션에 귀하를 초대합니다:
• 고질의 학습 교재 선정 과정에 대해 더 배운다

• 선정 과정에서 사용되는 자원들을 살펴본다
• 피드백을 제공한다
날짜: 2020년 11월 5일, 목요일
시간: 오후 6:00 – 7:00

장소: 줌(Zoom) – 이 행사에 등록하기 위해선
여기를 클릭하십시요.

주제 및 자원:
• 개요 및 배경
• 앞으로의 과정
• 학부모들을 위한 자원 폴더 :
질문이 있는 경우, Teaching & Learning 부서의
다음 인사들에게 연락하십시요:
• Craig Lewis, H/SS 전문교사 - clewis@gusd.net
• Lynde Robertson, 초등학교 전문교사 - lrobertson@gusd.net
• Jill Firstman, 조정관 - jfirstman@gusd.net
• Dr. Chris Coulter, 디렉터 - ccoulter@gusd.net

Descripción de los Materiales Didácticos
Adoptados para Historia/Ciencias Sociales: Del K12 grado
E L GUSD ADOPTA R Á NUE VOS
L IBROS DE H ISTORIA Y
CIE NCIAS SOCIALE S
Están invitados a asistir a una sesión informativa para:

• Aprender más sobre el proceso de seleccionar
materiales didácticos de alta calidad.
• Explorar los recursos utilizados en el proceso de
selección
• Hacer comentarios
Fecha: jueves, 5 de noviembre del 2020
Hora: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
Lugar: Zoom – Haga clic aquí para registrarse a
este evento

Temas y Recursos:
• Descripción e Información General
• Proceso a Seguir
• Carpeta de Recursos para los padres:
Si tiene preguntas comuníquese con el
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje:
• Craig Lewis, H/SS Maestro Especialista- clewis@gusd.net
• Lynde Robertson, Maestra Especialista de Primaria lrobertson@gusd.net
• Jill Firstman, Coordinadora - jfirstman@gusd.net
• Dr. Chris Coulter, Director - ccoulter@gusd.net

