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Հաճախումների իրազեկության վերաբերյալ 

պաստառների մրցույթ 

Սեպտեմբերը հաճախումների իրազեկության ամիս է, որը համազգային արշավ է` ճանաչելու դպրոց 

հաճախելու, ներգրավվածության և ուսումնական նվաճումների միջև կապը: Մենք խրախուսում ենք 

բոլոր դպրոցներին միանալ արշավին՝ օգնելու տարածել սեպտեմբերի՝ որպես հաճախումների 

զգոնության ամսվա մասին լուրը: Արշավին մասնակցում են մանկավարժներ, աշակերտներ, 

ընտանիքներ և համայնքը: 

Այս տարի Աշակերտների բարօրության ծառայություններ բաժինը հովանավորում է պաստառների 

մրցույթ` 1-ինից մինչև 8-րդ դասարանի աշակերտներին ներգրավելու հեռակա ուսուցման ժամանակ 

դասերին հաճախելու գաղափարի խթանմանը։ 

Աշակերտներին առաջարկվում է սեպտեմբերին նախատեսված 2020թ. հաճախումների իրազեկության 

ամսվա տոնակատարության նախագիծ ստեղծել: Սա աշակերտների համար հնարավորություն է կիսելու 

իրենց ստեղծագործական տեսակետները հեռակա ուսուցման վերաբերյալ և այն մասին, թե ինչու է 

դպրոց հաճախելը և ներգրավվածությունը կարևոր: Պաստառների դիմումները պետք է ներառեն 

հետևյալ թեման՝ «Ներկա, ներգրավված և աջակցված. նույնիսկ հեռվից»: 

Աշակերտները կմրցեն հետևյալ դասարանային մակարդակի խմբերից մեկում. անցումային 

մանկապարտեզ-մանկապարտեզ (TK-K), 1-5-րդ դասարաններ, 6-8-րդ դասարաններ: Յուրաքանչյուր 

խմբից կընտրվի գլխավոր մրցանակի դափնեկիր: 

Հաղթող նախագծերը որպես ցուցապաստառներ կտեղադրվեն և կցուցադրվեն մեր դպրոցի շենքերի 

վրա, մեր կրթաշրջանի կայքէջում և սոցիալական ցանցերում: Հաղթողները կճանաչվեն Գլենդելի 

հանրային դպրոցների կրթաշրջանի (GUSD) Ուսումնական խորհրդի և գերատեսուչի կողմից՝ 

հոկտեմբերին կայանալիք Խորհրդի ժողովի ժամանակ: 

Կանոնները. 

• Դիմումները պետք է լուսաբանեն դպրոց հաճախելու կարևորությունը և ներառեն «Ներկա, 

ներգրավված և աջակցված. նույնիսկ հեռվից» թեման: 

• Միայն մեկ դիմում յուրաքանչյուր աշակերտ-նկարչի համար 

• Նախագիծը պետք է ներառի աշակերտի կողմից հեղինակած արվեստի բնօրինակ գործ 

• Պաստառները պետք է լինեն 8 1/2 x 11 դյույմ (մատնաչափ) կամ 11 x 17 դյույմ (մատնաչափ) 

• Աշակերտ-նկարչի անունը, դպրոցը և դասարանային մակարդակը պետք է տպված լինեն 

արվեստի գործի ետևի աջ անկյունում (համոզվեք, որ ամեն ինչ գրված է ճիշտ և ընթեռնելի) 

• Բոլոր դիմումները կդառնան GUSD-ի սեփականությունը 

• Հանձման վերջնաժամկետը. ուրբաթ՝ 2020 թ. սեպտեմբերի 25-ը 

Աշակերտ-նկարիչները կարող են դիմումները փոստով ուղարկել Գլենդելի հանրային դպրոցների 

կրթաշրջանի գրասենյակ՝ 223 N. Jackson Street, Glendale, CA 91206  կամ կարող եք հանձնել ձեր դպրոց կամ 

մեր կրթաշրջանի գրասենյակ, սենյակ 101:  

Դիմումներն ուղարկեք Աշակերտների բարօրության ծառայություններ բաժին (արվեստի գործը մի ծալեք): 

Հաճախումների հարցերով զբաղվող թիմը կքննարկի պաստառները, թե որքանով է արվեստի գործը 

նպաստում թեմային: 

Հավելյալ հարցերի դեպքում դիմել Աշակերտների բարօրության ծառայություններ բաժին 

Դկտր. Ilin Magran-ին էլեկտրոնային փոստի հետևյալ հասցեով՝ imagran@gusd.net 


