
ԱՇԱԿԵՐՏԻ ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐԸ ՎԵՐԱՆԱՅՈՂ ԽՄԲԻ (SART) ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ  ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի Աշակերտների հաճախումները վերանայող խումբը ստացել է ուղղորդման ծանուցում
_________________________դպրոցից և կարծում է, որ
_______________________________________________ -ը, ծննդյան ամսաթիվ՝
_______________աշակերտի ինքնությունը հաստատող թիվ (ID)  # ՝_________________, կօգտվի այս պայմանագրի
պահանջներից։

□ Ընդհանուր ուսուցում □ Հատուկ ուսուցում □ 504 ծրագիր

Աշակերտը և ծնողը/խնամակալը համաձայնություն են տվել, որպեսզի Աշակերտի հաճախումները վերանայող խումբի պահանջները թվարկվեն  հետևյալ կերպով՝
ԱՇԱԿԵՐՏԸ ՊԵՏՔ Է (Համաձայն Կալիֆոռնիայի կրթութայան 48200 օրենքի)՝

□ Հաճախի դպրոց   ամեն օր երբ դասեր կան ։
□ Դպրոց/ յուրաքանչյուր դասի հաճախiի ամեն օր ճիշտ ժամին։

□ Դպրոցում մնա իրեն հատկացված ամբողջ ժամանակահատվածում։
□ Ենթարկվի դպրոցին առնչվող բոլոր կանոններին և կանոնակարգերին և պատշաճ վարք դրսևորի դպրոցում եղած ժամանակ։
□ Զեկուցի դպրորցի խորհրդատուին կամ  ղեկավարին ըստ նրանց տված ցուցումների։
□ Շաբաթական առաջադիմության զեկույցը տուն տանի, որպեսզի ծնողը (ները)/ խնամակալը (ները) ստորագրեն այն  և վերադարձնի

դպրոց հաջորդ օրը։
□ Ստուգի գնահատկանները/հաճախումներըն աշակերտական հարթակում (portal)։
□ Այլ

______________________________________________________________________________
____________________________________

ԾՆՈՂԸ(ՆԵՐԸ)/ ԽՆԱՄԱԿԱԼԸ ՆԵՐԸ) ՊԵՏՔ Է (Համաձայն Կալիֆոռնիայի կրթութայն 48200 օրենքի)՝
□ Իրազեկ լինեն իրենց օրինական պարտականությունների մասին, որպեսզի հետևեն, որ իրենց երեխան՝

a.Դպրոց հաճախի,    b. ժամանակին ներկայանա,  c. դպրոցում մնա իրեն հատկացված ամբողջ ժամանակահատվածում ամեն օր, երբ դասեր կան։
□ Մասնակցի, իրենց դպրոցում, երեխային վերաբերող  բոլոր դպրոցական ժողովներին և կոնֆերասներին։
□ Գրանցվի ծնողական հարթակում (portal)։
□ Մասնակցի ծնողական դասընթացներին (կապվեք՝  818-241-3111, ext. 1418 հեռախոսահամարով)։
□ Հիվանդությունների պարագայում, հիվանդությունը հաստատող գրավոր տեղեկանք ներկայացնել բժշկից։

ԴՊՐՈՑԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է (ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԿԱԼԻՖՈՌՆԻԱՅԻ ԿՐԹՈՒԹԱՅՆ 48321 ՕՐԵՆՔԻ)՝
□ Շարունակի վերահսկել դպրոցական հաճախումները և բացակայությունների մասին տեղեկացնի SARB -ի նախագահին, որպեսզի SARB-ի ժողով

հրավիրվի։

□ Քննարկի SARB-ի գործընթացը ծնողի/օրնական խնամակալի հետ։
□ Միջամտություններ՝

a) Դասապատրաստում
b) Խորհրդատվություն
c) Ծնողական դասընթացներ
d) Դպրոցի ներգրավվածություն

□
Այլ____________________________________________________________________________
__________________________

ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ, ԾՆՈՂԻՆ/ ԽՆԱՄԱԿԱԼԻՆ
Կրթաշրջանում առկա բոլոր ծառայությունները հասանելի են ձեզ  օգնելու համար, և մենք ցանկանում ենք հնարավորինս ամեն կերտ օգնել ձեզ, որպեսզի բարելավվի ձեր երեխայի
դպրոցական հաճախումները և  նա հարմարվի դպրոցին։ Ակնկալվում  ենք, որ ստորագրելով այս պայմանագիրը, դուք պատրաստ եք ձեր լավագույնն անել օգնելու ինքներդ ձեզ, քանի որ
SART -ի միակ այլընտրանքը կլինի ծանուցում ուղարկել Աշակերտի հաճախումները վերահսկող խորհրդին (SARB)։

_________________________________ __________________________
_________________________________

Աշակերտի ստորագրություն Ծնողի/խնամակալի  ստորագրություն Ամսաթիվ

_________________________________ ___________________________
__________________________________ Տնօրենի ստորագրություն Այլ

Ամսաթիվ
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