
Թոմաս Ջեֆերսոն տարրական դպրոցի (անցումային 

մանկապարտեզից (TK) 6-րդ դաս․) ընդունելության 
բլանկներ/ձևեր և ընթացակարգեր 

2021-2022 ուս. տարվա ընդունելությունն սկսվում է 2021 թվականի փետրվարի 23-ին: Covid-

19-ի սահմանափակումների պատճառով գրանցումներն իրականացվում են միայն ըստ 

ժամադրության։ 

 
** Մենք խստորեն պահպանելու ենք COVID-19-ի հետ կապված անվտանգության բոլոր 

արարողակարգերը:** 

Ժամադրություններ․ 

Խնդրում ենք ժամադրություն նշանակեք՝ զանգահարելով մեր գրասենյակ՝ 818-243-4279 

հեռախոսահամարով: Ձեր ժամադրությունը կվերանշանակվի, եթե փաստաթղթերը թերի 

լինեն կամ 5 րոպեից ավել ուշանաք։ 

 

Փաթեթներ․ 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի (GUSD) նոր աշակերտներ. 

Նախքան գրանցման համար նշանակված ժամադրությունը, խնդրում ենք ստորև տրված 

ցուցակից ներբեռնել, տպել և լրացնել համապատասխան փաթեթը: Դուք կարող եք նաև 

տպագիր օրինակները վերցնել մեր դպրոցի գրասենյակից առավոտյան 08:00-ից մինչև 3:30-ն 

ընկած ժամանակահատվածում: Եթե փաթեթի վերաբերյալ հարցեր ունեք, խնդրում ենք 

զանգահարել մեր գրասենյակ: 

Անցումային մանկապարտեզի փաթեթներ Տարրական դասարանների փաթեթներ 

(մանկապարտեզից (K) 6-րդ դաս․) 

TK-ի փաթեթն անգլերենով     K- 6-րդ դաս․ փաթեթն անգլերենով 

TK-ի փաթեթն իսպաներենով    K- 6-րդ դաս․ փաթեթն իսպաներենով 

TK-ի փաթեթը հայերենով    K- 6-րդ դաս․ փաթեթը հայերենով 

TK-ի փաթեթը կորեերենով    K- 6-րդ դաս․ փաթեթը կորեերենով 

 

 

Տեղափոխումներ․ 



Եթե ձեր երեխան ներկայումս հաճախում է GUSD-ի մեկ այլ դպրոց, բայց դուք տեղափոխվել 

եք մեր տարածք և ցանկանում եք փոխել դպրոցը 21-22 ուսումնական տարվա համար, 

խնդրում ենք լրացնել տեղափոխման փաթեթը և տրամադրել ապացույց նոր բնակության 

վայրի վերաբերյալ: Խնդրում ենք փաթեթը և բնակության վայրի վերաբերյալ երկու ապացույց 

էլ. փոստով ուղարկել JeffersonEnrollment@gusd.net հասցեին։ 

 

Տեղափոխման փաթեթն անգլերենով  

Տեղափոխման փաթեթն իսպաներենով  

Տեղափոխման փաթեթը հայերենով 

Տեղափոխման փաթեթը կորեերենով 

 

Ինչպես պետք է հանձնեք փաստաթղթերը․ 

Ժամադրությամբ դուք կարող եք այցելել մեր գրասենյակ ձեզ համար նշանակված ժամին ԿԱՄ 

կարող եք վերբեռնել փաստաթղթերը առցանց: Եթե կնախընտրեք վերբեռնել, խնդրում ենք 

սեղմել այստեղ և սկսել նոր նախնական գրանցում: Մի մոռացեք նախնական գրանցումն 

ավարտելուց հետո սեղմել «submit» բառի վրա։ Այնուհետև դուք պետք է մեզ էլ.փոստով 

նամակ ուղարկեք JeffersonEnrollment@gusd.net հասցեին և տեղեկացնեք, որ ավարտել եք 

նախնական գրանցումը: Մենք կվերանայենք ձեր փաստաթղթերը և կզանգահարենք ձեզ ձեր 

համար նշանակված ժամին՝ ձեր երեխայի գրանցումն ավարտելու համար: Խնդրում ենք 

նկատի ունենալ, որ մենք չենք վերահսկում վերբեռնված փաթեթները: Ծնողներն իրենք պետք 

է մեզ էլ․ փոստով տեղեկացնեն, որպեսզի անդրադառնանք իրենց երեխայի գրանցման 

գործընթացին: Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը պետք է վերբեռնվեն նախքան ձեզ համար 

նշանակված ժամադրությունը: 

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ․ 

 

Ա․ Գրանցման փաթեթ՝ լրացված  

 

Բ․ Տարիքի վերաբերյալ իրավական ապացույց․ փաստաթղթերի ընդունելի տարբերակները 

ներառում են` ծննդյան վկայական, անձնագիր, մկրտության վկայագիր 

 

Գ․ Բնակության վերաբերյալ ապացույց (ՊԵՏՔ Է ԵՐԿՈՒ ԱՊԱՑՈՒՅՑ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ): 

 

1. Կոմունալ ծառայությունների ընթացիկ և բնօրինակ հաշիվ, որը երկու ամսից հին 

չպետք է լինի: (Եթե կոմունալ ծառայությունների երկու հաշիվ եք ներկայացնում, 

դրանք պետք է երկու տարբեր կոմունալ ընկերություններից լինեն): Մենք 

mailto:JeffersonEnrollment@gusd.net
https://q.gusd.net/production/preenrollment
mailto:JeffersonEnrollment@gusd.net


ընդունում ենք հաշիվներ ՄԻԱՅՆ ջրի/էլեկտրամատակարարման, գազի, 

մալուխային կապի, ֆիքսված կապի և ինտերնետային ընկերություններից: 

2. Ավանդաթղթեր, որտեղ նշված է գործարքի ամսաթիվը 

3. Վարձակալության համաձայնագիր 

4. Ընթացիկ գույքահարկի վճարման հնարավորինս վերջին անդորրագիր 

5. Ընտրողների գրանցման ընթացիկ անդորրագիր 

6. Աշխատավարձի հնարավորինս վերջին կտրոն 

7. Որևէ պետական կառույցի հետ հաղորդագրություն, որն իրականացվել է ոչ 

ավելի, քան երեք ամիս առաջ: 

8. Եթե դուք ներկայումս ապրում եք մեկ այլ անձի հետ և չունեք վերը 

թվարկվածներից երկուսը, խնդրում ենք լրացնել ստորև ներկայացված «Ծնող, 

ով ապրում է մեկ այլ անձի հետ» բլանկը/ձևը, և տրամադրեք պահանջվող 

փաստաթղթերը: Խնդրում ենք տեղյակ լինել, որ այս բլանկը/ձևը պետք է ամեն 

տարի թարմացվի: «Ծնող, ով ապրում է մեկ այլ անձի հետ» 

Բլանկը/ձևը:       Անգլերեն     Հայերեն     Իսպաներեն    Կորեերեն 

 

Դ․ Պատվաստումներ. Մենք պետք է ստանանք ձեր երեխայի պատվաստումների 

վերաբերյալ տվյալների պատճենը: Խնդրում ենք կարդացեք գրանցման փաթեթը` 

պահանջվող պատվաստումների համար: 

Ուսանողներն առանց ամբողջական պատվաստումների չենք կարող գրանցվել: 

Եթե ձեր երեխան պատվաստումների միջև է, մեզ տեղեկացրեք: 

 

  

Ե․Աշակերտին գրանցող ծնողի կամ խնամակալի նկարով ինքնության քարտ (ID)` 

վարորդական իրավունք կամ անձնագիր 

 

  

**** Մանկապարտեզի և 1-ին դասարանի աշակերտների համար. Մանկաբույժի կողմից 

ստորագրված երեխայի առողջությանը վերաբերող բլանկները/ձևերը պարտադիր չէ 

ներկայացնել գրանցվելիս, սակայն դրանք ունենալուն պես անհրաժեշտ է ներկայացնել 

դպրոցի գրասենյակ: Անցումային մանկապարտեզ, 2-րդ դասարանից մինչև 6-րդ դասարան 

ընդունվող աշակերտների համար անհրաժեշտ չէ առողջությանը վերաբերող բլանկը/ձևը։ 

 

  

**** Անցումային մանկապարտեզի և մանկապարտեզի աշակերտների համար. 

Ատամնաբույժի կողմից ստորագրված բերանի խոռոչի ստուգման բլանկները/ձևերը 

պարտադիր չեն գրանցվելիս, սակայն դրանք ունենալուն պես անհրաժեշտ է ներկայացնել 

դպրոցի գրասենյակ:  1-ին դասարանից մինչև 6-րդ դասարան ընդունվող աշակերտների 

համար անհրաժեշտ չէ բերանի խոռոչի ստուգման բլանկը/ձևը։ 

 

  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՄԻԱՅՆ ԵԹԵ ԴՐԱՆՔ ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ ԵՆ․ 

  

https://www.gusd.net/cms/lib/CA01000648/Centricity/Domain/58/20-21%20PLWAP%20Form.pdf
https://www.gusd.net/cms/lib/CA01000648/Centricity/Domain/58/Arm%2020%2021%20PLWAP%20Form.pdf
https://www.gusd.net/cms/lib/CA01000648/Centricity/Domain/58/Parents%20Living%20with%20Another%20Party%20PLWAP%2020%2021.pdf
https://www.gusd.net/cms/lib/CA01000648/Centricity/Domain/58/PLWAP%20Form%202020%2021.pdf


Ա․ Եթե երեխային վերաբերող դատական որոշումներ կամ իրավական 

պարտավորություններ կան, խնդրում ենք ներկայացնել կնքված կարգադրության 

պատճենը՝ ստորագրված դատավորի կողմից։ 

  

Բ. Եթե ձեր երեխան այլ կրթաշրջանում կազմված Անհատականացված ուսումնական 

ծրագիր (IEP) ունի, ապա ներկայացնել նրա վերջին IEP-ի պատճենը: 

 

Գ. Եթե ձեր երեխան այլ կրթաշրջանում 504 ծրագիրն ունի, խնդրում ենք մեզ տրամադրել 

դրա պատճենը: 

 

 
2021-2022 ուս․ տարվա համար տարիքային պահանջները. 

 21-22 ուսումնական տարվա ընթացքում Անցումային մանկապարտեզ ընդունվելու 

համար երեխան պետք է հինգ (5) տարեկան լինի 2021 թվականի սեպտեմբերի 2-ից 

(ներառյալ) մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-ը (ներառյալ) ընկած 

ժամանակահատվածում: 

 21-22 ուսումնական տարվա ընթացքում մանկապարտեզ ընդունվելու համար 

երեխան պետք է հինգ (5) տարեկան լինի 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ին կամ 

դրանից առաջ: 

 21-22 ուսումնական տարվա ընթացքում 1-ին դասարան ընդունվելու համար 

երեխան պետք է լինի վեց (6) տարեկան 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ին կամ 

դրանից առաջ: 

 Բոլոր մյուս դասարանային մակարդակներ գրանցվելու համար երեխան կընդունվի 

համապատասխան դասարանային մակարդակ` համաձայն ծննդյան ամսաթվի, մինչ 

այդ դպրոց հաճախելու վերաբերյալ տվյալների և կրթաշրջանի ցուցումների: 

 

Համաձայն Խորհրդի 5115 քաղաքականության, ձեր երեխան կարող է վերագրանցվել Գլենդելի 

մեկ այլ դպրոցում` ելնելով դասարանի չափից և առկա տեղերից: Աշակերտների աջակցության 

ծառայություններ բաժինը սպասողների ցուցակ կկազմի «Համալրումից ավել» աշակերտների 

համար ՝ առաջնայնություն տալով այն աշակերտներին, ովքեր ցանկանում են հաճախել իրենց 

բնակության վայրի դպրոց, և երբ ուսումնական տարվա ընթացքում դպրոցում տեղ լինի, այդ 

մասին կտեղեկացվի ծնողին կամ խնամակալին: Ձեր աշակերտի տեղավորման մասին ձեզ 

կտեղեկացնեն հեռախոսազանգով և/կամ էլ․ փոստի միջոցով: Մենք հնարավորին ամեն բան 

անում ենք, որպեսզի խուսափենք աշակերտներին տեղափոխելուց, սակայն լինում են պահեր, 

երբ դրա անհրաժեշտությունը ծագում է տեղերի սահմանափակության պատճառով: 


