
Glendale Unified School District 

 

DELAC Meeting 

Minutes for February 4, 2021 

Zoom Meeting 

5:30 pm - 6:30 pm 

 

I  Welcome  

    

  Meeting was called to order at 5:36 by Annie Samuelian 

  New Director Dr. Marine Avagyan was welcome and presented to parents 

  Ms. Bonnie Cervantes- Coordinator II, introduced herself and the rest of the participants. 

 

II New Business 

 

   Dr. Marine Avagyan explained about Local Control Accountability Plan (LCAP) 

   Dr. Avagyan talked about GUSD Board Priorities and LCAP Goal 

- District Priorities 

- LCAP 

- LCFF State Priorities 

- LCAP Development Process 

- Future Meeting for LCAP Town Hall on March 1, 2020 at 4:00 pm 

 

III Family Engagement Department   

 

   Dr. Narineh Hakopian, Teacher Specialist, explained about the Family Engagement Program  

- Plans on the Internet 

- Talked about new meetings and events 

- Parents Chat  

- Newcomer Online Resources 

 

IV Teacher & Instructional Aides Requirements 

 

    Dr. Zepure Hacopian, talked about the requirements for teachers and aides 

 

V  Questions 

 

    Participants and parents questions were answered by the director and coordinator 

 

VI Adjournment 

 

    Meeting was adjourned by Maribel Hernando at 6:30 pm 

    Annie Samuelian seconded the motion 
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Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան (GUSD) 

DELAC-ի ժողով 

2021թ․ փետրվարի 4-ի Zoom-ով ժողովի արձանագրություն 

Երեկոյան ժ․ 5:30-6:30 

 

I Ողջույնի խոսք  

    

  Էննի Սամուելյանը ժողովը հայտարարեց բացված եր․ ժ․ 5:36-ին։   

  Ողջունվեց և ծնողներին ներկայացվեց բաժնի նոր ղեկավար՝ Դկտր․ Մարինե Ավագյանը։ 

  Տկն․ Բանի Սերվանտեսը - համակարգող II, ներկայացրեց ինքն իրեն և մյուս   

մասնակիցներին։ 

 

II Նոր գործեր 

 

   Դկտր․ Մարինե Ավագյանը բացատրեց Տեղական վերահսկողության հաշվետու ծրագիրը 

(LCAP)։ 

   Դկտր․ Ավագյանը խոսեց GUSD-ի խորհրդի առաջնահերթությունների և LCAP-ի 

նպատակի մասին։ 

- Կրթաշրջանի առաջնահերթությունները 

- LCAP 

- LCFF-ի նահանգային առաջնահերթությունները 

- LCAP-ի զարգացման գործընթացը 

- Քաղաքապետարանի LCAP-ի հաջորդ ժողովը՝ 2020թ. մարտի 1-ին, ժամը 4:00-ին։ 

 

III Ընտանիքի ներգրավվածության բաժին   

 

   Մասնագետ ուսուցիչ Դկտր․ Նարինե Հակոբյանը բացատրեց Ընտանիքի 

ներգրավվածության ծրագիրը։  

- Ծրագրեր համացանցում 

- Նա խոսեց հետագա ժողովների և իրադարձությունների մասին 

- Ծնողների միջև զրույց  

- Նոր աշակերտների համար առցանց ռեսուրսներ 

 

IV Ուսուցիչներին և ուսումնական գծով օգնականներին ներկայացվող պահանջներ 

 

    Դկտր․ Զեփյուռ Հակոբյանը խոսեց ուսուցիչներին և օգնականներին ներկայացվող 

պահանջների մասին։ 

 

V Հարցեր 

 

Մասնակիցների և ծնողների հարցերին պատասխանեցին բաժնի ղեկավարը և համակարգողը։ 

 

VI ժողովի ավարտը 

 

    Մարիբել Հերնանդոյի կողմից ժողովը հայտարարվեց փակված երեկոյան ժ․ 6:30-ին։ 

    Էննի Սամուելյանը երկրորդեց առաջարկը։ 
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글렌데일 통합교육구  
 

교육구 영어학습자 자문위원회(DELAC) 모임 

2021 년 2 월 4 일 회의록 

줌 미팅 

오후 5:30 - 6:30 
 

I  환영  
    

  모임은 5:36 에 Annie Samuelian 씨에 의해 개회되었다.  

  신임 데렉터, Marine Avagyan 박사를 환영했으며 학부모들에게 소개하였다.  

  코디네이터 II, Bonnie Cervantes 씨가 자신을 소개하고 나머지 참가자들도 소개하였다.  
 

II 신업무 
 

   Marine Avagyan 박사가 지역 콘트롤 책무안 (LCAP)에 대해 설명하였다 

   Avagyan 박사는  GUSD 교육위원회 중점 사안 및 LCAP 목표에 대해 이야기하였다  

- 교육구 중점 사안 

- 지역 콘트롤 책무안 (LCAP) 

- 지방 콘트롤 기금 포뮬라 (LCFF) 주 중점 사안  

- LCAP 수립 과정  

- 2021 년 3 월 1 일, 오후 4:00 에 개최될 차기 LCAP 타운 홀 모임   
 

III 가족 참여 부서  
 

   전문교사 Narineh Hakopian 박사가 가족 참여 프로그램에 대해 설명하였다  

- 인터넷에서의 계획  

- 새로운 모임 및 행사에 대한 논의  

- 학부모 대담  

- 신입생 온라인 자원  
 

IV 교사 및 보조 교사 자격 요건 
 

    Zepure Hacopian 박사가 교사 및 보조 교사 자격 요건에 대해 이야기하였다   
 

V  질의 
 

    디렉터와 코디네이터가 참석자들과 학부모 질문에 답하였다  
 

VI 종료 
 

    오후 6:30 에 Maribel Hernando 씨가 모임 종료를 발의했다  

    Annie Samuelian 씨가 발의에 재청하였다  
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Distrito Escolar Unificado de Glendale 

 

Reunión del DELAC 

Minutas del 4 de febrero del 2021 

Reunión de Zoom 

5:30 pm - 6:30 pm 

 

I  Bienvenida 

    

  Annie Samuelian comenzó la reunión a las 5:36  

  Se dio la bienvenida y se presentó a los padres a la nueva directora Dra. Marine Avagyan.  

  La Sra. Bonnie Cervantes- Coordinadora II, se presentó y presentó al resto de los participantes. 

 

II Asuntos nuevos 

 

   La Dra. Marine Avagyan explicó el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP, por sus 

siglas en inglés). 

      La Dra. Avagyan habló acerca de las prioridades de la Junta Educativa del GUSD y la meta 

del LCAP. 

- Prioridades del distrito 

- LCAP 

- Prioridades estatales de LCFF  

- Proceso de desarrollo del LCAP  

- Reuniones futuras de Asamblea Pública de LCAP el 1ro de marzo del 2020 a las 4:00 

pm 

 

III Departamento de Participación Familiar  

 

   La Dra.  Narineh Hakopian, maestra especialista, explicó el programa de Participación Familiar. 

- Planes en la internet 

- Habló acerca de las reuniones y eventos nuevos 

- Charla de padres  

- Recursos por internet para los Recién llegados 

 

IV Requisitos para los maestros y asistentes educativos 

 

       La Dra.  Zepure Hacopian, habló de los requisitos para los maestros y asistentes educativos. 

 

V  Preguntas 

 

    La directora y la coordinadora respondieron las preguntas de los participantes y de los 

padres.  

 

VI Cierre 

 

    Maribel Hernando dio por terminada la reunión a las 6:30 pm. 

    Annie Samuelian secundó la moción. 
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