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ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

ԴՊՐՈՑԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ (2022-2023 ուս․ տարի)
Անուն/ազգանուն

Աշակերտի ID

Ծննդյան ամսաթիվ________________

Դասարանը 22-23 ուս․ տարում__________

Տեղափոխվում է

դպրոցը

-ից

Տեղափոխության պատճառը (թույլտվությամբ/մագնետ/FLAG/հասցեի փոփոխություն…)․
Երեխան ապրում է՝ #1 ծնողի/խնամակալի հետ
Ծնողի/Խնամակալի անուն/ազգ․
Հասցեն
Հիմնական հեռախոսահամարը

էլ․փոստի հասցեն

Երեխան ապրում է՝ #2 ծնողի/խնամակալի հետ
Ծնողի/Խնամակալի անուն/ազգ․
Հասցեն
Հիմնական հեռախոսահամարը

էլ․փոստի հասցեն

Եթե ծնողները միասին չեն ապրում, խնդրում ենք տրամադրել
տեղեկությունները երեխայի հետ չապրող ծնողի վերաբերյալ․
Անուն/ազգ․

հետևյալ

□ Հայր □ Մայր □ Այլ ____________

Հասցեն
Հեռախոսահամարը

էլ․փոստի հասցեն

Ձեր երեխան ներկայումս ունի՞ Անհատականացված ուսումնական ծրագիր(IEP) □ԱՅՈ □ՈՉ
Ձեր երեխան 504 ծրագրու՞մ է։

□ ԱՅՈ

□ ՈՉ

Այս երեխայի անձնական գործում կա՞ն իրավական փաստաթղթեր (Սահմանափակումների,
խնամակալության մասին որոշումներ, Դատարանի վերահսկողություն և այլն) □ԱՅՈ □ ՈՉ
Դպրոց-տուն հաղորդակցության համար նախընտրելի լեզուն
__________________________________________

________________________

Ծնողի/Խնամակալի ստորագրություն

Ամսաթիվ

Եթե տեղափոխությունը պայմանավորված է հասցեի փոփոխությամբ, ապա պետք է տրամադրվի բնակության հասցեի ապացույց։
Խնդրում ենք չմոռանալ և թարմացնել ձեր երեխայի տեղեկությունները Parent Connect-ում։

Թարմացվել է 2021թ․

ԳԼԵՆԴԵԼԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱՇՐՋԱՆ
223 North Jackson St., Glendale, California 91206-4380
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ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ (TK-6)
Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանը ողջունում է ձեզ և ձեր զավակ(ներ)ին տարրական դպրոցում։
Ըստ Կրթաշրջանի և դպրոցի ընդունելության կանխատեսումների` 2022-2023 ուսումնական տարվա համար
մեր դպրոցի աշակերտների թիվը կհասնի սահմանագծին։
Դպրոցները առանձին դասարանային մակարդակների համար կարող են հասնել աշակերտների թվի
առավելագույնին ------ ուսումնական տարվա ընթացքում։ Սա կոչվում է «capping»: Կրթաշրջանի
Ուսումնական խորհրդի 5115 քաղաքականության համաձայն, երբ դպրոցում դասարանային մեկ
մակարդակում թափուր տեղերը լցվում են, և մի նոր աշակերտ փորձում է գրանցվել այդ լրացված
դասարանային մակարդակում, ապա այդ նոր աշակերտը տեղավորվում է Գլենդելի հանրային դպրոցների
կրթաշրջանի մեկ այլ դպրոցում, որտեղ առկա տեղեր կան։
Անցումային նախակրթարան (TK) ընդունվող աշակերտներ
1․ Անցումային մանկապարտեզ առաջարկում են Կրթաշրջանի բազմաթիվ, բայց ոչ բոլոր դպրոցները։ Ձեր
երեխան կգրանցվի իր բնակության հասցեի դպրոցին առկա ամենամոտ Անցումային մանկապարտեզում:
Աշակերտ-ուսուցիչ թվային հարաբերակցությունը կհամապատասխանի նախակրթարանի դասարանների
հարաբերակցությանը: Դպրոցներում հնարավոր է, որ Անցումային մանկապարտեզի ազատ տեղերը
լրացվեն ուս․ տարվա ընթացքում – ինչն անվանում ենք “capping” (թափուր տեղերի բացակայություն)։ Երբ
Անցումային մանկապարտեզում տեղերը լրացվում են, և նոր աշակերտ է փորձում գրանցվել, ապա նոր
աշակերտը տեղավորվում է մեկ այլ Անցումային մանկապարտեզում, որտեղ ազատ տեղ կա:
2․ Աշակերտները, ովքեր հաճախում են TK նշանակված դպրոցներից մեկում, Նախակրթարանի (K) համար
կվերադառնան իրենց բնակության հասցեի դպրոց:
Նախակրթարանից (K)-6-րդ դասարաններ ընդունվող աշակերտներ
1.
Աշակերտների աջակցության ծառայությունների բաժնի կողմից աշակերտները կտեղավորվեն ազատ
տեղ ունեցող ամենամոտ դպրոցում: Այլ դպրոցում տեղավորված բոլոր աշակերտներին հաջորդ տարի իրենց
թաղամասի դպրոց վերադառնալու առաջնահերթություն կտրվի։
2.
Թաղամասի դպրոցում ազատ տեղ բացվելու դեպքում Աշակերտների աջակցության
ծառայությունների բաժինը այլ դպրոցում տեղավորված աշակերտներին հնարավորություն կընձեռնի
վերադառնալ իրենց թաղամասի դպրոց, թեև այդ աշակերտներին խրախուսվում է ավարտել ուսումնական
տարին իրենց նշանակված դպրոցում՝ ուսուցման շարունակականությունը պահպանելու համար: Մայիսի 1ից հետո, վերատեղավորված աշակերտները չեն կարող վերադառնալ իրենց թաղամասի դպրոց՝ մինչև
հաջորդ ուսումնական տարվա սկիզբը։
3.
Դպրոցի տնօրենը և Աշակերտների աջակցության ծառայությունների բաժինը պետք է պահպանեն
սպասացանկի հերթականությունն այն աշակերտների համար, ովքեր ցանկանում են ընդունվել իրենց
թաղամասի դպրոցը և տեղեկացնեն ծնողին կամ խնամակալին, երբ տեղ է բացվում ուսումնական տարվա
ընթացքում:
4.

Աշակերտները կարող են դիմել «capped» դպրոցում մնալու համար։

** Միայն հատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտները կարող են իրավասու լինել օգտվելու ավտոբուսային
փոխադրամիջոցից։ GUSD-ն փոխադրամիջոց չի տրամադրում այն աշակերտներին, ովքեր թաղային
դպրոցի/դասարանի տեղ չունենալու պատճառով վերատեղավորվել են։**
Աշակերտի անուն/ազգ․

Դասարանը

Ես հասկանում են, որ գրանցման գործընթացն ավարտվել է իմ երեխայի համար։ Ես նաև հասկանում եմ, որ
դպրոցը հնարավորինս շուտ կտեղեկացնի ինձ իմ երեխայի գրանցման կարգավիճակի մասին ընթացիկ ուս․
տարվա համար, քանի որ հավանականություն կա, որ իմ երեխան չկարողանա գրանցվել այս դպրոցում՝
տեղերի սահմանափակության պատճառով: Այնուհետև իմ երեխան կտեղավորվի ազատ տեղ ունեցող
մոտակա դպրոցում:
Ծնողի կամ օրինական խնամակալի ստորագրություն

