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Տարրական դպրոցների հարգելի ընտանիքներ, 

Մենք շատ ուրախ ենք տեղեկացնել, որ երեկ Լոս Անջելոսի վարչաշրջանը դպրոցների վերաբացման շեմին հասավ` վերջին 
հինգ օրվա ընթացքում 100,000 մարդկանց մոտ 25 COVID-19-ի ճշգրտված դեպք գրանցելուց հետո: Գլենդելի հանրային 
դպրոցների կրթաշրջանը բավարարել է բոլոր անհրաժեշտ առողջապահության և անվտանգության չափանիշները և 
պատրաստվում է հնարավորինս շուտ դիմավորել աշակերտներին ֆիզիկական ներկայությամբ հիբրիդային գրաֆիկով 
ուսումնառության համար՝ սկսելով մեր ամենաերիտասարդ աշակերտներից՝ անցումային մանկապարտեզից մինչև 2-րդ 
դասարան և ընդլայնվելով մինչև տարրական դպրոցների ավելի բարձր դասարաններ: 

Ստորև լրացուցիչ մանրամասներ ենք ներառել դպրոցում անցկացվող հիբրիդային դասավանդման գրաֆիկի վերաբերյալ: 
Մենք խնդրում ենք, որ տարրական դպրոցների բոլոր ընտանիքները մինչև Կիրակի՝ փետրվարի 21-ին, լրացնեն և 
ուղարկեն Վերադարձ դեպի դպրոց հանձնառության ձևը, որպեսզի օգնեն մեզ նախապատրաստվել։ 

Տեղեկություն այն ընտանիքների համար, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ դպրոցում անցկացվող 
դասավանդմանը 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի տարրական դպրոցները պատշաճ ֆիզիկական հեռավորություն 
պահպանելու նպատակով կգործեն հիբրիդային գրաֆիկով: Աշակերտները դպրոց կհաճախեն կամ 
երկուշաբթի/երեքշաբթի կամ հինգշաբթի/ուրբաթ և կշարունակեն հեռակա ուսումնառությունը շաբաթվա մնացած 
օրերին: Բոլոր աշակերտները չորեքշաբթի օրերին կմասնակցեն հեռակա ուսումնառությանը` երկուշաբթի/երեքշաբթի 
օրերի խմբերից հետո ժամանակ տրամադրելով պատշաճ մաքրում ապահովելու հինգշաբթի/ուրբաթ օրերի խմբերի 
համար: Մենք լավագույնս կփորձենք անել, որպեսզի միևնույն տան անդամների աշակերտներին տրամադրենք նույն 
գրաֆիկը:  

Կարևոր նշում. Այն աշակերտները, ովքեր նախընտրում են հաճախել դպրոց, պետք է պահպանեն առողջապահության 
և անվտանգության բոլոր արարողակարգերը, ներառյալ՝ մշտապես դիմակ դնելը և ֆիզիկական հեռավորություն 
պահպանելը: 

Տեղեկություն այն ընտանիքների համար, ովքեր ցանկանում են շարունակել հեռակա ուսումնառությունը 

2020-21 ուսումնական տարվա մնացած ժամանակահատվածի համար հեռակա ուսումնառության տարբերակը 
կշարունակի մատչելի լինել բոլոր աշակերտների համար: Աշակերտները կշարունակեն իրենց ուսուցչից դասավանդումներ 
ստանալ այն նույն դասացուցակի համաձայն, ինչ որ ստանում էին աշնանը: Հեռակա ուսումնառություն ստացող 
աշակերտները կդիտեն իրենց ուսուցչի՝ դասարնում անցկացվող կենդանի դասավանդումը։  

Կարևոր նշում. Մեր խմբակները պահպանելու համար և աշակերտների ու աշխատակիցների առողջությունն ու 
անվտանգությունը պաշտպանելու նպատակով, այն աշակերտները, ովքեր կնախընտրեն այս գարնանը շարունակել 
հեռակա ուսումնառությունը, մինչև 2020-21 ուսումնական տարվա ավարտը հնարավորություն չեն ունենա անցնել 
դպրոցում անցկացվող դասավանդմանը: 

Մենք կշարունակենք ձեզ տեղյակ պահել դպրոց վերադառնալու մեր ծրագրերի մասին, ներառյալ աշակերտներին և 
ուսուցիչներին դպրոց անվտանգ վերադարձնելու նպատակով բոլոր դպրոցներում տարվող նախապատրաստական 
աշխատանքների մասին: Խնդրում ենք հիշել, որ մինչև Կիրակի՝ փետրվարի 21-ին, պետք է լրացնեք և ուղարկեք ձեր 
«Վերադարձ դեպի դպրոց» հանձնառության ձևը։ Եթե որևէ հարց ունեք, խնդրում ենք դիմել ձեր դպրոցի գրասենյակ: 

Հարգանքով, 

 
Վիվիան Էքչյան, Կրթ․ դկտր․ 
Դպրոցների գերատեսուչ 
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