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Parents' role as their 
child's first teacher and 
the types of parent 
involvement 

Session 2: Preparing 
for a lifetime of 
learning 
How children learn and 

basics of college readiness 
 

Session 3: 

Understanding our 

education system 

The structure of 
California’s public 
school system including 
local school funding 

 
Session 4: 
Understanding 
our school 

How schools are 
governed and decisions 
are made 

 
Session 5: Becoming 
an effective 
communicator 

The importance of 
communication 
between families, 
schools and other 
audiences 

 
Session 6: Standing 
up for quality 
education 

Becoming a leader and 
advocate on behalf of 
your child and all 
children 

 
Session 7: Taking 

action/Celebrating 

commitment Creating 
personal and group 
action plans 
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Series 2 Glendale 6pm-7:30pm 

Session 1              2/17/21 

Session 2              2/24/21 

Session 3              3/03/21 

Session 4              3/10/21 

Session 5              3/31/21 

Session 6              4/07/21 

Session 7              4/14/21 

 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/98867765446?pwd=cVVGeEYzSm9uUU1XdWErRjBxO
G1TQT09 
 
Bianca De La Torre 
Bdelatorre@capta.org 
 

https://zoom.us/j/98867765446?pwd=cVVGeEYzSm9uUU1XdWErRjBxOG1TQT09
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Ինչ են սովորում school smarts
ծնողները      ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԱՌԿԱ Է ԹՎԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ 
Սեմինար 1․ Ծնողների  
ներգրավվածություն 
Ծնողների դերը՝ որպես իրենց երեխայի 
առաջին ուսուցիչ, և ծնողների  
ներգրավվածության տեսակները 

Սեմինար 2․ Պատրաստել ուսման  
ողջ կյանքի ընթացքում 
Ինչպես են երեխաները սովորում, և 
քոլեջի պատրաստվածության հիմունքները 

Սեմինար 3․ Հասկանալ մեր  
կրթական համակարգը  
Կալիֆոռնիայի հանրային դպրոցների  
համակարգի կառուցվածքը և տեղական 
դպրոցների ֆինանսավորումը 

Սեմինար 4․ Հասկանալ  
մեր դպրոցի կառավարուման համակարգը 
Ինչպես են կառավարվում դպրոցները  
և կայացվում որոշումները  

Սեմինար 5․ Դառնալով  
արդյունավետ հաղորդակից  
Հաղորդակցության կարևորությունն 
ընտանիքների, դպրոցների և 
այլ խմբերի միջև 

Սեմինար 6․ Սատարել 
որակյալ կրթությանը  
Դառնալ առաջնորդ և ձեր ու բոլոր 
երեխաների շահերի պաշտպան 

Սեմինար 7․ Միջոցներ ձեռք առնել/     
նշել հանձնառությունը 
Ստեղծել անձնական  
և խմբակային գործողությունների ծրագրեր 

Տեսաժողովի հղումը՝  
Հարցերի դեպքում կապվել՝ Bdelatorre@capta.org

CLICK FOR ZOOM LINK!

   Երեկոյան ժ․ 6:00-7:30  

Օրերը․ 

Սեմինար 1: 2/17/2021 
Սեմինար 2: 2/24/2021 
Սեմինար 3: 3/03/2021 
Սեմինար 4: 3/10/2021 
 Սեմինար 5: 3/31/2021 
 Սեմինար 6: 4/07/2021 

     Սեմինար 7: 4/14/2021 

https://zoom.us/j/98867765446?pwd=cVVGeEYzSm9uUU1XdWErRjBxOG1TQT09


De 6:30 pm a 7:30 pm 
Horario: 

Lo que aprenden los padres 
Sesión 1: Participación de los 
Padres 
El papel de los padres como 
los primeros maestros de sus 
hijos y el tipo de participación  
de los padres 

Sesión 2: Preparando para el 
aprendizaje de toda la vida 

Cómo aprenden los niños y 
estar listos para la universidad 

Sesión 3: 
Comprensión de nuestro 
sistema educativo 
La estructura del sistema de 
educación pública de California 
incluyendo el financiamiento 
de la escuela local 

Sesión 4: 
Comprensión de nuestra 
escuela 
Cómo se gobiernan y se toman 
las decisiones en las escuelas 

Sesión 5: 
Siendo un comunicador 
efectivo 
La importancia de la 
comunicación entre la familia, 
las escuelas y otras audiencias 

Sesión 6: Defendiendo la 
Educación de calidad 
Siendo líder y abogando en 
beneficio de su estudiante y 
todos los niños 

Sesión 7: Tomar 
Acción/Celebrar el 
compromiso 
Crear planes de acción 
personales y de grupo 

¿Preguntas? Comuníquese con: Bdelatorre@capta.org

CLICK FOR ZOOM LINK!  

https://zoom.us/j/98867765446?pwd=cVVGeEYzSm9uUU1XdWErRjBxOG1TQT09

