
 
 
 
 
 
 

Գլենդելի կրթաշրջանի Ուսումնական խորհրդի ժողովների փոփոխված ընթացակարգեր 
 

Ուսումնական խորհուրդը հանձնառու է մնում ապահովելու Գլենդելի մեր հանրային ամբողջ դպրոցների 
առողջությունն ու անվտանգությունը։ 2020 թ. Մարտի 17-ին նահանգապետ Գավին Նյուսոմի կողմից տրված 
գործադիր հրահանգի համաձայն, Գլենդելի Ուսումնական խորհրդի ժողովները կփակվեն հանրության 
համար, քանի դեռ չեն վերացվել սոցիալական հեռավորությունը պահպանելու կանոնները։ Ինչպես միշտ, 
Խորհրդի ժողովի օրակարգը տեղադրվելու է առցանց`www.gusd.net/boardmeeting և փակցվելու է Գլենդելի 
կրթաշրջանի վարչական գրասենյակում` հերթական ժողովի 72 ժամվա կամ արտահերթ ժողովի դեպքում` 24 
ժամվա ընթացքում։ 
 

Ինչպես դիտել Ուսումնական խորհրդի ժողովները 
 

Ուսումնական խորհրդի բոլոր ժողովները ձայնագրվում և հեռարձակվում են ուղիղ եթերով։ Գլենդելի 
բնակիչները, ովքեր բաժանորդագրված են Charter Spectrum TV-ի կամ TV or AT&T U-verse-ի կայաններին կարող 
են ժողովները դիտել հեռուստատեսությամբ` միացնելով 15 ալիքը (Spectrum) կամ 99 ալիքը (U-verse)։ 
Ինտերնետի հնարավորություն ունեցողները կարող են Խորհրդի ժողովները դիտել 
http://spectrumstream.com/streaming/gusd/live.cfm ուղիղ եթերով։ 
 

Ուղեցույցներ հանրային հաղորդակցության համար 
 

Ժողովներին հասարակության մասնակցությունը դյուրացնելու համար, մինչ կպահպանվի սոցիալական 
հեռավորության պատաճ ուղեցույցները, Ուսումնական խորհուրդը կընդունի հանրային 
հաղորդակցություններ հեռակա կարգով խորհրդաժողովներում, մինչև նոր հայտարարություն արվի: Եթե 
ցանկանում եք հրապարակավ տեսակետ հայտնել, հետևեք հետևյալ ուղեցույցներին։  
 

1. Ժողովի օրը (հանրային ժողովի մեկնարկից 30 րոպե առաջ), ժամը կեսօրից հետո 4։00-ին, համայնքի 
անդամներին կտրվի արձանագրման հարցաշար` www.gusd.net/communication կայքում գրանցվելու 
համար։ 

2. Ելույթ ունեցողները պետք է նշեն իրենց անունը և որոշեն, թե արդյոք ցանկանում են դիմել Խորհրդին 
որոշակի օրակարգով/թեմայով կամ ոչ օրակարգային թեմայով։ 

3. Ելույթ ունեցողներին առաջարկվում է Խորհրդի ժողովին մասնակցել հեռավար կարգով անցկացվող 
տեսահաղորդակցության առցանց՝ Zoom ծրագրով՝ այցելելով հետևյալ կայքէջ 
https://glendaleusd.zoom.us/j/604976091։ Միայն նրանք, ովքեր լրացրել են արձանագրման հարցաշարը,  
կարող են մասնակցել Zoom-ի ժողովին։ 

4. Երբ ժանանակը գա, որ խոսնակը դիմի Խորհրդին, նրա անունը կնշվի և Zoom-ի խոսափողը կմիացվի։ 
Ելույթ ունեցողները պետք է ներկա լինեն Zoom-ի ժողովին, որպեսզի կարողանան դիմել Խորհրդին։ 

5. Ելույթ ունեցողները պետք է վերանվանեն իրենց Zoom-ի պրոֆիլը և ներկայանան իրենց իրական 
անունով`այս գործընթացը արագացնելու համար։ 

6. Ելույթ ունեցողներին առաջարկվում է իրենց անունը հայտնել նախքան Խորհրդի առջև ելույթ 
ունենալը։ 

7. Երբ ելույթ ունեցողն ավարտում է իր հրապարակային ելույթը կամ լրումին է հասնում իրեն տրվող 
հինգ րոպեանոց ելույթաժամը, Zoom-ի խոսափողը անջատվում է։ 

8. Zoom-ով ելույթ ունեցողի հեռահաղորդակցությունը կանջատվի` հանրային ժողովի շարունակության 
ընթացքում։ 

 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանը, նախապես ծանուցմամբ, հարմարեցումներ կտրամադրի հաշմանդամություն կամ 
թարգմանության կարիքն ունեցող անձերի, Ուսումնական խորհրդի հանրային ժողովում արտահայտվելու համար։ Խնդրում ենք 
հանդիպման մեկնարկից 24 ժամ առաջ կապվել Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի գրասենյակը  ̀ (818) 241-3111 x1218 
հեռախոսահամարով կամ publicinfo@gusd.net  կայքէջով  ̀ձեզ հարմարություն տրամադրելու համար։ 


