
ՁԵՎ  1 – ԾՆՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ  

2020-2021 ուս․ տարի 

Ձև 1-ը պետք է լրացվի Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի ԲՈԼՈՐ աշակերտների 

ծնողների կամ խնամակալների կողմից և ԿԱՄ (1)վերադարձվի աշակերտի դպրոցի գրասենյակ, 

ԿԱՄ (2)առցանց ParentConnection-ում լրացվի «Աշակերտի տարեկան տեղեկատվության 

նորացում» բաժինը։ 

 

                     

(Տպատառերով) Աշակերտի անունը      Նույնականացման համարը      Դպրոցը                    Դասարանը 

Խնդրում ենք այս ձևը ստորագրել և 30 օրվա ընթացքում վերադարձնել աշակերտի դպրոց։ Սույնը 

հաստատում է, որ Կալիֆոռնիայի օրենքի (EC § 48982) համաձայն  դուք տեղեկացվել եք ծնողի և աշակերտի 

իրավունքների ու պարտականությունների մասին։ Ձեր ստորագրությունը չի նշանակում որևէ մասնակի 

ծրագրի մասնակցելու համաձայնություն, պարզապես հաստատում եք, որ ստացել եք օրենքով պահանջվող 

կանոնների այս ծանուցումը։  

 

      

Ծնողի կամ խնամակալի ստորագրությունը                                     Ամսաթիվ 

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՇԱԿԵՐՏ ՊԵՏՔ Է ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԻ ԻՐ ԾՆՈՂԻ ԿԱՄ ԽՆԱՄԱԿԱԼԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ ԱՅՍ ՁԵՎԸ՝ Ի ՀԱՍՏԱՏՈՒՄՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ  

 



ՁԵՎ  2 – ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ 

ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ  

2020-2021ուս․ տարի 

Ձև 2-ը ը պետք է լրացվի Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի ԲՈԼՈՐ աշակերտների 

ծնողների կամ խնամակալների կողմից և ԿԱՄ (1) վերադարձվի աշակերտի դպրոցի գրասենյակ, 

ԿԱՄ (2)առցանց ParentConnection-ում լրացվի «Աշակերտի տարեկան տեղեկատվության 

նորացում» բաժինը։ 

 

                     

(Տպատառերով) Աշակերտի անունը      Նույնականացման համարը      Դպրոցը                    Դասարանը 

Խնդրում ենք այս ձևը ստորագրել և 30 օրվա ընթացքում վերադարձնել աշակերտի դպրոց։  Սույնը 

հաստատում է, որ դուք ստացել եք Վիլյամսի Համընդհանուր բողոքարկման ընթացակարգի մասին տարեկան 

ծանուցումը։ Ձեր ստորագրությունը չի նշանակում որևէ մասնակի ծրագրի մասնակցելու համաձայնություն, 

պարզապես հաստատում եք, որ ստացել եք օրենքով պահանջվող կանոնների այս ծանուցումը։  

      

Ծնողի կամ խնամակալի ստորագրությունը                                 Ամսաթիվ 

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՇԱԿԵՐՏ ՊԵՏՔ Է ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԻ ԻՐ ԾՆՈՂԻ ԿԱՄ ԽՆԱՄԱԿԱԼԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ ԱՅՍ ՁԵՎԸ՝ Ի ՀԱՍՏԱՏՈՒՄՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ 



ՁԵՎ 3 – ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

2020-2021 ուս․ տարի 

Ձև 3-ը պետք է լրացվի Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի ԲՈԼՈՐ աշակերտների 

ծնողների կամ խնամակալների կողմից և ԿԱՄ (1)վերադարձվի աշակերտի դպրոցի գրասենյակ, 

ԿԱՄ (2)առցանց ParentConnection-ում լրացվի «Աշակերտի տարեկան տեղեկատվության 

նորացում» բաժինը։ 

                      
(Տպատառերով)Աշակերտի անունը     Նույնականացման համարը        Դպրոցը               Դասարանը 

 

Կալիֆոռնիայի օրենքի  համաձայն (Ընտանեկան օրենսգիրք, մաս 3010) ծնողները հավասարապես 

իրավասու են իրենց երեխայի խնամակալության հարցում։ Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի 

վարած քաղաքականությունը հիմնված է Ընտանեկան օրենսգրքի 3010 բաժնի վրա, որի համաձայն անձը 

հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելով՝ ծնողը կարող է երեխային դպրոցից վերցնել կամ որոշումներ 

կայացնել նրա առողջության, կրթության և բարեկեցության վերաբերյալ։  

Համաձայն Ընտանեկան օրենսգրքի 3025 մասի, ոչ-խնամարկու ծնողի՝ իր երեխայի վերաբերյալ դպրոցական 

գրառումներին ծանոթանալու ցանկությունը չպետք է մերժվի։ Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանը 

պետք է թույլ տա ծնողին ծանոթանալ իր երեխայի դպրոցական տվյալներին, այդ թվում՝ դպրոցի 

տրամադրության տակ գտնվող բժշկական փաստաթղթերին։ 

Եթե դատարանի որոշմամբ սահմանափակվել են երեխային այցելելու կամ խնամակալության և/կամ 

երեխայի մասին տեղեկություններ ստանալու ծնողի իրավունքները, երկու ծնողի պարտականությունն է  

անմիջապես իրենց յուրաքանչյուր երեխայի դպրոցին տրամադրել դատավորի ստորագրությամբ և 

դատարանի կնիքով վճիռի ընթեռնելի պատճենը։ Դատարանի որոշման պատճենները կարելի է ստանալ այն 

դատարանի գրասենյակից, որտեղ ընդունվել է որոշումը։   

Մի ծնողի բանավոր կամ գրավոր հայտարարությունը, առանց ստորագրված դատական փաստաթղթի, 

դպրոցի համար անբավարար պատճառ է երեխային մոտենալու և/կամ երեխայի դպրոցական 

արձանագրությունները ձեռք բերելու մյուս ծնողի իրավունքը մերժելու համար։ 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի դպրոցները պետք է հիմնվեն են երեխայի խնամակալության 

մասին ներկայացված դատարանի կողմից ստորագրված ամենավերջին որոշման վրա։ Փաստաթղթի 

բացակայության դեպքում, համաձայն Կալիֆոռնիայի վերոհիշյալ օրենքի, ծնողներին տրվում են երեխայի 

խնամակալության հավասար իրավունքներ։  

Ծնողներին խնդրում ենք դպրոցի անձնակազմին չներքաշել երեխայի խնամակալության վերաբերյալ վեճերի 

մեջ։ Եթե ծնողը համոզված չէ, թե արդյոք դպրոցն ունի իր երեխայի խնամակալության վերաբերյալ վերջին 

տեղեկությունները, նա պետք է կապվի դպրոցի հետ և պարզի, թե արդյոք դպրոցը ստացե՞լ է դատական 

ամենավերջին որոշումների ընթեռնելի պատճենները։ 

ԵՍ ԿԱՐԴԱՑԵԼ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑԵԼ ԵՄ ՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ 

 

 

                         
(Տպատառերով) Ծնողի/խնամակալի անունը        Ստորագրությունը   Ամսաթիվ 

 

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՇԱԿԵՐՏ ՊԵՏՔ Է ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԻ ԻՐ ԾՆՈՂԻ ԿԱՄ ԽՆԱՄԱԿԱԼԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ ԱՅՍ ՁԵՎԸ՝ Ի ՀԱՍՏԱՏՈՒՄՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ 



ՁԵՎ 4 -  ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (EIS) 

ՊԱՏՇԱՃ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԵՎ ԿՐԹԱՇՐՋԱՆԻ ԱԶԱՏՈՒՄ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ)  

2020-2021 ուս․ տարի 

Ձև 4-ը պետք է լրացվի Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի ԲՈԼՈՐ աշակերտների 

ծնողների կամ խնամակալների կողմից և ԿԱՄ (1)վերադարձվի աշակերտի դպրոցի գրասենյակ, 

ԿԱՄ (2)առցանց ParentConnection-ում լրացվի «Աշակերտի տարեկան տեղեկատվության 

նորացում» բաժինը։ 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանը աշակերտներին թույլ է տալիս օգտագործել կրթաշրջանին պատկանող կամ 

այլ կերպ տրամադրված ուսումնական նպատակների համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիա։ Կրթաշրջանի 

սարքավորումների օգտագործումը ըստ կրթաշրջանի հայեցողության տրված արտոնություն է և ենթակա է Խորհրդի 

քաղաքականության կիրառելի կանոններով, վարչական կանոնակարգերով և այս Պատշաճ Օգտագործման  

Համաձայնագրով սահմանված պայմաններին և սահմանափակումներին: Կրթաշրջանն իրեն իրավունք է վերապահում 

ցանկացած պահի, առանց զգուշացման, ցանկաված պատճառով կասեցնել օգտագործման իրավունքը: 

Կրթաշրջանն ակնկալում է բոլոր աշակերտներից պատասխանատւ կերպով օգտագործել տեխնոլոգիաները՝ հնարավոր 

խնդիրներից և պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Կրթարջանը կարող է ողջամիտ սահմանափակումներ 

մտցնել այն կայքերի, նյութերի և/կամ տեղեկատվության հանդեպ, որոնք հասու են աշակերտներին համակարգի միջոցով: 

Յուրաքանչյուր աշակերտ, որը իրավասու է օգտագործել կրթաշրջանի տեխնոլոգիան, և նրա ծնողը/խնամակալը, պետք 

է ստորագրեն այս Պատշաճ Օգտագործման Համաձայնագիրը՝ ի նշան այն բանի, որ կարդացել և հասկացել են 

համաձայնագիրը: 

Սահմանումներ. Կրթարջանի տեխնոլոգիան ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով․ համակարգիչներ, 

կրթաշրջանի համակարգչային ցանց, այդ թվում սերվերներ և անլար համակարգչային ցանցի տեխնոլոգիա (wi-fi), 

համացանց, էլ.փոստ (միայն 9-12-րդ դասարանի աշակերտների համար), USB կրիչներ, անլար հասանելիության կետեր 

(routers), պլանշետային համակարգիչներ, սմարթֆոններ և այլ սարքեր, հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ, անձնական 

թվային օգնականներ, փեյջերներ, MP3 նվագարկիչներ, կրելի տեխնոլոգիա, ցանկացած անլար հաղորդակցման սարք, այդ 

թվում արտակարգ դեպքերի ռադիոկապ և/կամ ապագա տեխնոլոգիական նորամուծություններ, անկախ այն բանից, թե 

դրանք դպրոցում են օգտագործվել, թե դրա տարածքից դուրս, և այդ սարքավորումները կամ սարքերը կրթաշրջանին են 

պատկանում, թե անձնական սեփականություն են հանդիսանում։ 

Աշակերտների պարտավորություններն ու պատասխանատվությունները. Աշակերտներից ակնկալվում է կրթաշրջանի 

էլեկտրոնային սարքերն օգտագործել ապահով, պատասխանատու կերպով և միայն ուսումնական նպատակներով։ 

Աշակերտը, որին հատկացվել է տեխնոլոգիան, ողջ ընթացքում պատասխանատու է դրա ճիշտ օգտագործման համար։ 
Աշակերտները  չպետք է ուրիշի հետ կիսեն իրենց հատկացված առցանց ծառայությունների հաշվի տեղեկությունները, 

գաղտնաբառերը կամ նույնականացման և իրավասության նպատակով օգտագործվող այլ տեղեկություններ, և պետք է 
օգտագործեն համակարգը միայն իրենց հատկացված հաշվի ներքո։ 

Աշակերտներին արգելված է օգտագործել կրթաշրջանի սարքերը ոչ պատշաճ նպատակներով, այդ թվում, բայց 

չսահմանափակված հետևյալով․ 
1. Մտնել, տեղադրելլ, ցուցադրել կամ այլ կերպ օգտագործել խտրական նյութեր, որոնք զրպարտիչ են, 

պիտակավորող, անպարկեշտ, սեռական բնույթի կամ խանգարող: 

2. Բռնանալ, ոտնձգություններ կատարել, ահաբեկել կամ սպառնալ աշակերտներին, աշխատակազմին կամ այլ 
անձանց ("cyberbullying")։ 

3. Բացահայտել, օգտագործել կամ տարածել այլ անձի նույնականացման մասին տեղեկություններ (ինչպիսիք են 

անունը, հասցեն, հեռախոսահամարը, սոցիալական ապահովության համարը կամ այլ անձնական 

տեղեկությունները)՝ այլ աշակերտի, աշխատակազմի անդամի կամ այլ անձի սպառնալու, ահաբեկելու, 
ոտնձգություն կատարելու կամ ծաղրելու նպատակով:  

4. Խախտել հեղինակային իրավունքի, արտոնագրի, ապրանքանիշի կամ մտավոր սեփականության այլ 
իրավունքներ։ 

5. Միտումնավոր վնասել կրթաշրջանի սարքավորումները կամ խանգարել գործունեությունը (օրինակ` 

կրթաշրջանի սարքավորումները ոչնչացնել, համակարգիչներում վիրուս տեղադրել, համակարգչային ծրագիր 

ավելացնել կամ հեռացնել առանց ուսուցչի կամ կրթաշրջանի աշխատակցի թույլտվության, փոխել 
պարամետրերը ընդհանուր օգտագործման համակարգիչների վրա): 

6. Տեղադրել չարտոնված ծրագրեր։ 
7. Անօրինականորեն «կոտրել» համակարգը՝ կրթաշրջանի կամ այլ օգտատերերի տվյալները շահարկելու 

նպատակով։ 



8. Ներգրավվել կամ նպաստել ցանկացած գործունեությանը, որը դեմ է բարոյական չափանիշներին, խախտում է 
որևէ օրենք կամ Խորհրդի քաղաքականությունը, վարչական կանոնները կամ կրթաշրջանաի աշխատանքը: 

Գաղտնիություն. Քանի որ կրթաշրջանի տեխնոլոգիայի օգտագործումը նախատեսված է ուսումնական նպատակների 

համար, աշակերտները կրթաշրջանի սարքերն օգտագործելիս չպետք է ակնկալեն գաղտնիություն: 

Կրթաշրջանն իրավունք է վերապահում վերահսկելու և գրանցելու կրթաշրջանի տեխնոլոգիաների օգտագործումը, 

ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով․ համացանց կամ սոցիալական լրատվամիջոցներ, կրթաշրջանի տեխնոլոգիաներից 

ուղարկված կամ ստացված հաղորդագրություններ կամ օգտագործման այլ ձևեր: Նման վերահսկողությունը / գրանցումը 

կարող է տեղի ունենալ ցանկացած պահի, առանց նախնական զգուշացման, ցանկացած օրինական նպատակներով, 

ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ գրառումների պահպանում, ոչ պատշաճ, ապօրինի կամ արգելված գործունեության 

տարածում և/կամ ուսումնասիրում: Աշակերտները պետք է տեղյակ լինեն, որ շատ դեպքերում կրթաշրջանային 

տեխնոլոգիաների (օրինակ՝ ցանցի որոնումները և էլեկտրոնային հասցեները) օգտագործելը չի կարող ջնջվել կամ 

հեռացվել: 

Կրթաշրջանի տեխնոլոգիայի համար ստեղծված կամ օգտագործվող բոլոր գաղտնաբառերը միայն կրթաշրջանի 

սեփականությունն են: Կրթաշրջանի սարքերի վրա աշակերտի կողմից գաղտնաբառի ստեղծումը կամ օգտագործումը չի 

ստեղծի գաղտնիության ակնկալիք: 

Անձնական սարքեր. Եթե աշակերտն օգտագործում է անձնական սարք` կրթաշրջանի  տեխնոլոգիա մուտք գործելու 
համար, նա պարտավոր է ենթարկվել Խորհրդի բոլոր կիրառելի քաղաքականություններին, վարչական կանոնակարգերին 

և Պատշաճ Օգտագործման Համաձայնագրին: Անձնական սարքի ցանկացած այդպիսի օգտագործումը կարող է ենթակա 

լինել սարքի բովանդակության և սարքի վրա ուղարկված կամ ստացված ցանկացած հաղորդակցության բացահայտման՝ 

համաձայն օրինականության կամ հանրային տվյալների պահանջների: 

Հայտնել. Եթե աշակերտը տեղյակ է ապահովության որևէ խնդրի (օրինակ ՝ որևէ մուտքի կամ հաշվի տվյալների 

գաղտնիության որևէ փոխզիջման մասին) կամ կրթաշրջանի տեխնոլոգիաների չարաշահման մասին, նա պետք է 
անհապաղ հայտնի ուսուցչին կամ կրթաշրջանի անձնակազմին: 

Խախտումների հետևանքները. Օրենքի, Խորհրդի քաղաքականության կամ սույն համաձայնագրի խախտումները 

կարող են հանգեցնել աշակերտի հանդեպ խիստ միջոցների կիրառմանը՝ զրկել կրթաշրջանի տեխնոլոգիաներից օգտվելու 
իրավունքից, և/կամ այլ միջոցների ձեռք առնելուն, ընդհուպ մինչև օգտագործման կասեցմանը կամ հեռացմանը: Բացի 

այդ՝ օրենքի, Խորհրդի քաղաքականության կամ սույն համաձայնագրի խախտումները կարող են հաղորդվել իրավապահ 

մարմիններին։ 

Ծնողի կամ պաշտոնական խնամակալի ծանուցում․ Որպես այս աշակերտի ծնող/խնամակալ, ես կարդացել եմ, 

հասկանում և համաձայն եմ, որ իմ երեխան պետք է ենթարկվի Պատշաճ Օգտագործման Համաձայնագրի պայմաններին: 

Ստորագրելով սույն Համաձայնագիրը, ես թույլ եմ տալիս իմ երեխային օգտագործել կրթաշրջանի տեխնոլոգիան և / կամ 

մուտք գործել դպրոցի համակարգչային ցանց և համացանց: Ես հասկանում եմ, որ չնայած կրթաշրջանի բոլոր ջանքերին, 

դպրոցի համար անհնար է սահմանափակել բոլոր վիրավորական և հակասական նյութերի հասանելիությունը։ Համաձայն 

եմ դպրոցին, կրթաշրջանին և կրթաշրջանի անձնակազմին զերծ պահել պատասխանատվությունից, հատուցել և զերծ 

պահել բոլոր տեսակի պահանջներից, վնասներից և ծախսերից, որոնց կարող են հանգեցնել իմ երեխայի կողմից 

կրթաշրջանի տեխնոլոգիաների օգտագործումը կամ կրթաշրջանի օգտագործած տեխնոլոգիական 

պաշտպանվածության միջոցների ձախողումը: Ավելին, ես ընդունում եմ իմ երեխայի հաշվի վերահսկողության ողջ 
պատասխանատվությունը, եթե դպրոցից դուրս է իր հաշվից օգտվում: 

 

 

                    

(Տպատառերով)Աշակերտի անունը                 Նույնականացման համարը         Դպրոցը                          Դասարանը 

   

 

      

Ծնողի կամ խնամակալի ստորագրությունը                       Ամսաթիվ 

 

 

ԵՐԲ ԴՊՐՈՑԸ ՍԿՍԻ ԱՅՍ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ  ՓԱՍՏԸ ՃՇՏԵԼ, 4-12-րդ 

ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՇԱԿԵՐՏ ԿՍՏԱՆԱ ԱՅՍ ՁԵՎԻ ՊԱՏՃԵՆԸ  

ՍՏՈՐԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 



ՁԵՎ 5 – ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԶԵՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԾՆՈՂԻ/ԽՆԱՄԱԿԱԼԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ    

2020-2021 ուս․ տարի 

Ձև 5-ը պետք է լրացվի Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի ԲՈԼՈՐ աշակերտների 

ծնողների կամ խնամակալների կողմից և ԿԱՄ (1)վերադարձվի աշակերտի դպրոցի 

գրասենյակ, ԿԱՄ (2)առցանց ParentConnection-ում լրացվի «Աշակերտի տարեկան 

տեղեկատվության նորացում» բաժինը։      

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի աշակերտների և աշխատակազմի համար անվտանգ 

ուսումնական միջավայրի ապահովումը  մեր գերակա առաջնահերթություններից մեկն է։ Մենք բոլորս 

տեղյակ ենք շրջակա համայնքներում և ողջ երկրում ինքնավնասման կամ հրազենային բռնությունների 

դեպքերի մասին։ Ամեն տարի Կալիֆոռնիայում միջին հաշվով մինչև 18 տարեկան 27 երեխա մահանում 

է հրազենով կատարված ինքնասպանության պատճառով։ Այս միջադեպերից մեծ մասում անչափահասը 

օրինականորեն ձեռք բերված հրացանը վերցրել է իրենց կամ ազգականի բնակարանից 

(lawcenter.giffords.org)։ 

Սենատի 172 օրինագծով (2019 թ․, հոկտեմբերի 12-ի), Սենատոր Էնտոնի Պորտանտինոյի 

հեղինակությամբ օրինագիծը Կալիֆոռնիայում հանցագործություն է համարում անչափահասի տանը 

բեռնված կամ բեռնաթափված հրազեն պահելը՝ առանց պատշաճ կերպով պահպանելու և զենքը 

փականքի տակ տեղավորելու կամ հրազենի անվտանգության սարքի օգտագործելու: (California Penal 

Code Section 25100(A)) 

Տանը չապահովված զենքերի գոյությունը դպրոցներում ինքնավնասման կամ զենքով կատարված 

բռնություններից բացի այլ վտանգներ է ներկայացնում մեր աշակերտների համար: Ամեն տարի մինչև 

18 տարեկան 350 երեխա պատահաբար կրակում է իր կամ մեկ ուրիշի վրա: Դա մոտավորապես օրը մի 

կրակոց է (everytownresearch.org)։ 

Մի ուսումնասիրություն պարզել է, որ երեխաների 87%-ը գիտի, թե որտեղ են պահվում իրենց ծնողների 

զենքերը, իսկ 60 %-ը` ձեռք է տվել դրան (Baxley and Miller, 2006)։  Հետազոտությունները ցույց են տալիս, 

որ հրազենի ապահով պահեստավորումը 85%-ով նվազեցնում է երեխաների և դեռահասների շրջանում 

ինքնավնասման և ոչ դիտավորյալ հրազենային վնասվածքների վտանգը (everytownresearch.org)։ 

Հրազենի ապահով պահեստավորումը պաշտպանում է տանը բնակվող երեխաներին, ինչպես նաև մեր 

կրթաշրջանի և ողջ համայնքի երեխաներին: 

Երեխայի անվտանգության նախազգուշական միջոցները ուժի մեջ են մնում, նույնիսկ եթե երեխաներ 

չունեք կամ եթե ձեր երեխաները չափահաս են արդեն։  Ազգականի կամ հարևանի երեխան կարող է ձեզ 

այցելել, այդ  պատճառով խնդրում ենք միշտ կիրառել հրազենի անվտանգությունը և զենքի ապահով 

պահպանումը: 

Զենքը սխալ կերպով պահելու հետևանքով վնասվածքներից կամ մահերից խուսափելու համար այն 

տանը, որտեղ հնարավոր է երեխաների ներկայություն, դուք պետք է բոլոր զենքերը պահեք 

բեռնաթափված, հրազենային անվտանգության սարքով և բեռնարկղում փականված:  Զինամթերքը 

պետք է պահվի առանձին՝ հրազենից հեռու:  
Դուք կարող եք մանրամասներ իմանալ և ներբեռնել օգտակար ռեսուրսներ, այդ թվում անվտանգ 

պահեստավորելու փաստերի թերթիկ, ձեր երեխաներին զենքի մասին բացատրելու տեղեկատու 

ուղեցույց և փաստեր ու ռեսուրսներ երեխաների հրազենային ինքնասպանությունների մասին 

BeSMARTforKids.org/resources  կայքում։  

    

                     

(Տպատառերով) Աշակերտի անունը                 Նույնականացման համարը        Դպրոցը                           Դասարանը 

 

 

       

Ծնողի կամ խնամակալի ստորագրությունը                                               Ամսաթիվ 

 



ՁԵՎ  6 -  ՔՍԱՆՉՈՐՍԺԱՄՅԱ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿ 

2020-2021 ուս․ տարի 

Ձև 6-ը պետք է լրացվի բոլոր այն երեխաների ծնողների կողմից, ովքեր տանը դեղորայք են ընդունում և 

վերադարձվի իրենց դպրոցի առողջապահության գրասենյակ։ 

                     

(Տպատառերով) Աշակերտի անունը      Նույնականացման համարը      Դպրոցը                    Դասարանը 

 

Դեղի անունը 

       

Դեղաքանակը 

Դեղի օգտագործման 

պատճառը 

Դեղն ընդունելու 

ժամերը 

1.                                     

2.                                                       

 

                           

        Բժշկի անունը                                      Հասցեն                                             Հեռախոսահամարը 

 

Սույնով հաստատում եմ, որ իմ համոզմամբ, վերոհիշյալ տեղեկությունները ճիշտ են։ Ես տալիս եմ համաձայնությունս, 

որ դպրոցի բուժքույրը խորհրդակցի երեխայիս բժշկի հետ՝ վերոհիշյալ դողորայքի օգտագործման հետևանքների, 

բացասական կողմնակի ազդեցության, բաց թողած կամ գերբարձր դեղաչափերի նշանների և ախտանիշների մասին: 

 

      

Ծնողի կամ խնամակալի ստորագրությունը                                 Ամսաթիվ 

      

Հասցեն                                            Հեռախոսահամարը 

 

Եթե դեղը պետք է օգտագործվի դպրոցում, ձեր բժիշկը պետք է լրացնի ու ստորագրի Ձև HS25-ը “Դեղը դասերի 

ընթացքում օգտագործելու մասին պահանջագիր”,որը կարող եք ստանալ ձեր դպրոցից։ Եթե փոխվի դեղը, 

դեղաքանակը կամ դեղի օգտագործման ժամերը, պետք է նոր պահանջագիր ներկայացվի դպրոցին։  

 



ՁԵՎ  7 -  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԱՆԸ ՉՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԽՆԴՐԱԳԻՐ 

2020-2021 ուս․ տարի 

 

Ձև 7-ը պետք է լրացվի ծնողների կողմից, ովքեր ցանկանում են իրենց երեխային ազատել մարդու 

բեղմնավորմանն անդրադարձող առարկաների ուսուցումից, և վերադարձվի դպրոցի գրասենյակ։ 

Ես խնդրում եմ, որ  

                     

(Տպատառերով) Աշակերտի անունը                  Նույնականացման համարը      Դպրոցը                          Դասարանը 

 

ազատվի այն դասերից, որոնք անդրադառնում են հետևյալ թեմաներին՝     

         հետևյալ առարկաներից․   

              

Ես հասկանում եմ, որ դասից ազատված աշակերտները այդ ժամանակահատվածն անց են կացնելու 

գրադարանում կամ ուսումնական դահլիճում: 

      

Ծնողի կամ խնամակալի ստորագրությունը                                    Ամսաթիվ 

 



ՁԵՎ 8 – ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՇԱԿԵՐՏԻ ԱՆՎԱՆ, ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻ, 

ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԶԱՆԱԶԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  

2020-2021 ուս․ տարի 

Թույլտվությունների այս փաթեթը կմնա ուժի մեջ, քանի դեռ ձեր աշակերտը հաճախում է 

Գլենդելի հանրային դպրոցներ: Ձև 8-ի թույլտվությունները կարող եք ցանկացած պահի 

փոփոխել Parent Connection-ում կամ դպրոցի միջոցով: 

 

                     

(Տպատառերով) Աշակերտի անունը      Նույնականացման համարը      Դպրոցը                    Դասարանը 

 

Այս ձևը թույլտվություն է տալիս կամ արգելում է աշակերտի անունը, լուսանկարը և/կամ տեսապատկերը 

հրապարակել տեղեկատուներում, դպրոցի/կրթաշրջանի կայքէջում, սոցիալական ցանցերում, 

լրատվամիջոցներում կամ կրթաշրջանի, լրատվամիջոցների, կրթաշրջանի կողմից վավերացված այլ խմբերի 

հրապարակումներում։ 
Աշակերտները երբեմն լուսանկարվում կամ տեսագրվում են լրատվամիջոցների կողմից՝ ուսումնական 

ծրագրերի, միջոցառումների ու գործունեության մասին ծնողներին ու համայնքին տեղեկացնելու 

նպատակով։ Աշակերտները կարող են նաև լուսանկարվել կամ տեսագրվել դպրոցի կամ կրթաշրջանի 

կայքէջերի, տեղեկատուների, սոցիալական ցանցի, գովազդային նյութերի կամ  հանդիսությունների համար, 

նրանց ձեռքբերումների գնահատման և պարգևատրման հանդեսի, դպրոցի կամ կրթաշրջանի ուսումնական 

ծրագրերը կարևորելու կամ իրադարձությունները ներկայացնելու նպատակով։ 

 Կրթաշրջանը հարգում է աշակերտների ու նրանց ընտանիքների տեղեկությունները գաղտնի 

պահելու իրավունքը։ Խնդրում ենք ստորև ընտրել Այո կամ Ոչ պատասխանը։ 

 _____ Այո, Լիովին թույլատրում եմ․ Ես թույլտվություն եմ տալիս, որ իմ աշակերտի լրիվ անունը, 

լուսանկարը և/կամ տեսապատկերը օգտագործվի վերը նշված ցանկացած և բոլոր 

հրապարակումներում: 

 

 _____ Այո, միայն դպրոցի հրապարակումների համար․ Ես թույլտվություն եմ տալիս, որ իմ աշակերտի 

անուն-ազգանունը, լուսանկարը և/կամ տեսապատկերը օգտագործվեն միայն դպրոցական 

հրապարակումների համար (օր. ՝ տարեգիրք, դասարանի շնորհանդեսներ կամ տպագիր դպրոցական 

լրատու), որոնք մատչելի չեն հանրությանը։ 

 

 _____ Ոչ, մի՛ հրապարակեք աշակերտի մասին որևէ տեղեկատվություն․ Ես թույլ չեմ տալիս, որ 

իմ աշակերտի անունն օգտագործվի կամ նա լուսանկարվի կամ նկարահանվի որևէ հրապարակման 

կամ լրատվամիջոցների, այդ թվում տարեգրքի կամ դպրոցական թերթի համար: 

 

 

      
Ծնողի կամ խնամակալի ստորագրություն                                     Ամսաթիվ 

Նշում. Այս ձևը չլրացնելը նշանակում է դպրոցին/կրթաշրջանին թույլ եք տալիս օգտագործել 

ձեր աշակերտի անունը, լուսանկարը և տեսապատկերը ցանկացած և բոլոր 

հրապարակումներում և լրատվամիջոցներում: 



ՁԵՎ  9 – ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ, ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻՆ, ՔՈԼԵՋՆԵՐԻՆ/ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻՆ՝ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ 11-ՐԴ ԵՎ 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՉՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԽՆԴՐԱԳԻՐ 

2020-2021 ուս․ տարի 

«Յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է հաջողի» (Every Student Succeeds Act (ESSA)) օրենքը  կրթաշրջանից 

պահանջում է՝ զինվորական մարմիններին, ապագա գործատուներին, քոլեջներին ու համալսարաններին 

պահանջելու պարագայում տրամադրել ավագ դպրոցի բոլոր 11-րդ և 12-րդ դասարանցիների անունները, 

հասցեներն ու հեռախոսահամարները։   

Եթե ավագ դպրոցի 11-րդ և 12-րդ դասարանի աշակերտ ունեք և չեք ցանկանում, որ Գլենդելի հանրային 

դպրոցների կրթաշրջանը տրամադրի ձեր 11-րդ և 12-րդ աշակերտների տվյալները, խնդրում ենք լրացնել 

ստորև նշված տեղեկությունները, ստորագրել և վերադարձնել այն ձեր երեխայի տնօրենի գրասենյակ։ Եթե ձեր 

երեխամ 18 տարին անց է, ծնողի կամ խնամակալի փոխարեն նա ինքը պետք է ստորագրի այս ձևը։ 10-րդ կամ 

ավելի ցածր դասարանի աշակերտների մասին ոչ մի տեղեկություն չի հաղորդվում: Խնդրում ենք չլրացնել այս 

ձևը, եթե աշակերտը 10-րդ կամ ավելի ցածր դասարանի աշակերտ է։  

 

 

Խնդրում ենք վերադարձնել այս փաստաթուղթը մինչև ուրբաթ, 2020 թ․ հոկտեմբերի 2-ը, քանի որ 

պահանջվող տեղեկատվությունը տրամադրվելու է զիմվորական մարմիններին ուրբաթ, 2020թ․ 

հոկտեմբերի 9-ին։ 

 

Հավելյալ հարցերի համար խնդրում ենք զանգահարել Աշակերտների աջակցության ծառայությունների 

գրասենյակ՝ (818)241-3111, ներքին 1285 հեռախոսահամարով։  

 

 

========================================================================== 

 

11-ՐԴ ԵՎ 12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՉՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԽՆԴՐԱԳԻՐ 

 

Խնդրում ենք ստորև տպատառերով լրացնել ԲՈԼՈՐ պահանջվող տեղեկությունները․  

 

                     

(Տպատառերով) Աշակերտի անունը      Նույնականացման համարը      Դպրոցը                    Դասարանը 

 

Խնդրում եմ երեխայիս անունը, հասցեն և հեռախոսահամարը, առանց իմ գրավոր նախնական 

համաձայնության, չտրամադրել հետևյալներին (նշել մեկը կամ բոլորը)՝ 

 

 ԱՄՆ Զինված ուժեր   Գործատուներ     Քոլեջ և/կամ Համալսարան 

 

 

Ծնողի ստորագրությունը      

 

 

*Աշակերտի ստորագրությունը      
   (ՄԻԱՅՆ եթե 18 տարին լրացել է) 

 

 

 



ՁԵՎ  10 – ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ, ՈՒՄ ԾՆՈՂՆԵՐԸ ԾԱՌԱՅՈՒՄ ԵՆ ԶԻՆՎԱԾ 

ՈՒԺԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱԿԱԽՄԲՈՒՄ  

ԼՐԻՎ ԴՐՈՒՅՔՈՎ  

2020-2021 ուս․ տարի 

Ձև 10-ը պետք է լրացվի և դպրոցի գրասենյակ վերադարձվի միայն այն ծնողների կողմից, ովքեր 

Զինված Ուժերի անդամ են։ 

 

                     

(Տպատառերով) Աշակերտի անունը                 Նույնականացման համարը      Դպրոցը                            Դասարանը 

 

«Յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է հաջողի» (Every Student Succeeds Act (ESSA)) օրենքի 

համաձայն՝ պահանջվում է ներկայացնել այն աշակերտների տվյալներըր, ում ծնողները կամ 

խնամակալները Զինուժի (ցամաքային, ռազմածովային, օդային ուժերի, նավատորմային կամ 

առափնյա պահակախմբի) կամ լրիվ դրույքով Ազգային պաշտպանության պահակախմբի անդամ 

են։  

Եթե Դուք Զինված ուժերի անդամ եք, խնդրում ենք ստորև ընտրել մեկ վանդակ և հայտնել 

ծառայությունը սկսելու և ավարտելու օրը (եթե հայտնի է). 

 Ցամաքային (Army)   

 Ռազմածովային նավատորմ (Navy) 

 Օդային ուժեր (Air Forces) 

 Ռազմածովային կորպուս (Marine Corps) 

 Առափնյա պահակախումբ (Coast Guard) 

 Ազգային պաշտպանության պահակախումբ (National Guard) 

 

       
Սկսելու ամսաթիվը Ավարտելու ամսաթիվը(եթե հայտնի է) 

 

      
Ծնողի կամ խնամակալի ստորագրություն                                    Ամսաթիվ 
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