
 

 

 

 

             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Մարտավարական լսումներ 

Հունվար 2019 

ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՀԱՍԿԱՆԱԼՈՒ ՈՒՂԻՆ 

GUSD-ի Ուսումնական խորհուրդը գերատեսուչ Դոկտոր Ուինֆրեդ Ռոբերսոնի միջոցով 

պարտավորություն է ստանձնել, որ կրթաշրջանը ծնողներին/խնամակալներին լսելու 

հանդիպումներ է անցկացնելու 2018թ․ նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում։ 

Դոկտոր Ջենիֆեր Ըրլը աջակցեց և կազմակերպեց բոլոր հանդիպումները Հուվեր ավագ 

դպրոցում։ Հանդիպումների նպատակներն էին՝ 1) ծնողների/խնամակալների 

մտահոգությունները հասկանալը, 2) քննարկել փոփոխությունները/գործողությունները, որ 

ծնողները/խնամակալները անհրաժեշտ են համարում, 3) ստեղծել հնարավորություններ 

ծնողների/խնամակալների համար, որպեսզի լսեն և սովորեն մեկը մյուսից և 4) փոխել 

կրթաշրջանի ընկալումները՝ թշնամական վերաբերմունքից արդյունավետ մոտեցումների և 

հաջողված արդյունքների համար դաշնակիցներ գտնելուն։  

Ծնողներն ու խնամակալները 

արձագանքեցին 

Մենք լսեցինք ․․․ 

Բոլոր ծնողների/խնամակալների հիմնական հինգ 

(5) մտահոգություններն էին՝ 

 Հաղորդակցությունը 

 Աշակերտների և դպրոցի անվտանհությունը 

 Առկա ռասայական և մշակութային խնդիրները 

 Ավելի շատ վստահության կարիք՝ GUSD-ի հետ 

հաղորդակցության և հարաբերությունների 

առումով 

 Կանխարգելման և ներգրավվածության 

աջակցություն աշակերտների համար  

Կիրառելով էլեկտրոնային քվեարկության 

գործընթացը, մասնակիցները հաստատեցին, որ 

ներկայացված խնդիրները քննարկվել են այդ 

հանդիպումների ընթացքում։ Ինչպես նաև, 

ծնողները/խնամակալները և  ղեկավարները 

նշեցին, որ այդ մտահոգությունները նոր չեն և 

համաձայնվեցին, որ դրանք պետք է ընդունվեն և 

անդրադարձ ունենան։ Հակառակ դեպքում, այդ 

խնդիրները կշարունակեն բացասաբար ազդել 

Գլենդելի կրթական համակարգի վրա։ 

Ծնողները/խնամակալները նույնպես նշեցին, որ 

այս տեղեկությունը պետք է կիսել այլ 

ծնողների/խնամակալների հետ, ովքեր 

կցանկանան միանալ խնդիրները լուծելու 

ջանքերին։  

Յոթ (7) միմյանց լսելու հանդիպումներ 

անցկացվեցին 2018թ․ նոյեմբերի 7-ից 

դեկտեմբերի 12-ը ընկած 

ժամանակահատվածում։ Ավելի քան 80 

ծնող/խնամակալ մասնակցեց այս 

գործընթացում։ Չնայած նրանց մեծ մասը 

աշակերտներ ունեն, ովքեր հաճախում են 

Հուվեր դպրոց, հանդիպումներին 

մասնակցեցին նաև ծնողներ, ովքեր 

աշակերտներ ունեն տարրական և միջին 

դպրոցներում։ Հուվեր դպրոցի 

ծնողների/խնամակալների 25 տոկոսից ավելին 

մասնակցեց բազմաթիվ հանդիպումների։ 

Ծնողները/խնամակալները անկեղծորեն 

կիսվեցին վերջին և նախկինում տեղի ունեցած 

իրենց փորձառությունով, օրինակներով և 

կարծիքներով։ 

Հանդիպումներում նաև ներգրավված էին 

GUSD-ի ավելի քան քսան (20) ղեկավարներ, 

ովքեր եկել էին լսելու և մանրամասն 

արձանագրելու ծնողների/խնամակալների 

կարծիքները, որպեսզի ոչինչ բաց չթողնեն։ 

Ղեկավարների շարքում էին միջին, ավագ 

դպրոցների և կրթաշրջանի առաջնորդները։ 

Ծնողների/խնամակալների նման, նրանք 

նույնպես մասնակցեցին մի շարք ժողովների։  

Մենք խրախուսում ենք 

մասնակցությունը։ Ժողովները 

կանոնավոր կերպով անցկացվեցին 

ամեն չորեքշաբթի երեկոյան։  

Դրանից բացի, մի հանդիպում 

կազմակերպվեց  ցերեկը՝ այլ 

ծնողներին/ խնամակալներին 

հարմարեցնելու համար։ Այս 

հանդիպումները նաև 

կազմակերպվել են լատինո և հայ 

ծնողների/խնամակալների համար 

կազմակերպված խմբակային 

ժողովներին՝ ընդգրկելով ավելի 

քան 30 ծնող/խնամակալ 

իսպաներեն և հայերեն լեզուներով։  

Aspire Group-ը մասնագիտորեն 

կազմակերպեց հանդիպումները։ 

Բոլոր ժողովներին ներկա էին 

թարգմանիչներ։  

ՀԱՋՈՐԴ ՔԱՅԼԵՐԸ 

Մարտավարական լսումների հանդիպումները օգտակար տեղեկություններ են տրամադրում, որ կարող են կիրառվել 

հետագա աշխատանքների համար։ Շահագրգիռ ծնողները/խնամակալները հնարավորություն կունենան միանալ այլ 

հետաքրքրված անձանց, ինչպես օրինակ՝ դասարանի ուսուցիչները, աշակերտները, քաղաքացիական և 

համայնքային առաջնորդները և ղեկավարները, ովքեր այժմ խորն են հասկանում իրենց մտահոգությունները։ Այս 

աշխատանքն առաջ տանելու Գերատեսուչի ծրագիրը կներկայացվի հաջորդ հանդիպման ժամանակ՝ չորեքշաբթի, 

2019թ․ հունվարի 23-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, Հուվեր ավագ դպրոցի 12101 սենյակում։ Խնդրում ենք կանգնեցնել ձեր 

մեքենան School փողոցի կողմի կայանատեղիում։ Բոլորը հրավիրված են մասնակցելու։ Որևէ հարց ունենալու 

դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել Հուվեր ավագ դպրոցի տնօրեն դոկտոր Ջենիֆեր Ըրլի հետ՝ (818) 242-6801 

հեռախոսահամարով կամ jearl@gusd,net էլեկտրոնային փոստի միջոցով։  


