
Topics and Resources:
• Overview & Background
• Presentation from TCI -
recommended program
for Grades 6-12

• Parent Feedback
• Click here for Resources
folder with resource
documents and preview
instructions

Contact the Teaching & 
Learning Department for 
questions: 
• Dr. Chris Coulter,  Director -
ccoulter@gusd.net

•Jill Firstman, Coordinator -
jfirstman@gusd.net

•Craig Lewis, H/SS Teacher
Specialist - clewis@gusd.net

•

•

•

Date:  Wednesday, January 
27, 2021

Time:  4:00 p.m. – 5:30 p.m.

Location:  Zoom - Click here 
to register for this event
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Ն
ՁԵՌՔ Է ԲԵՐՈՒՄ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱ
ՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆՈՐ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ

Թեմաներ և ռեսուրսներ
•Ակնարկ և
նախապատմություն

•Ներկայացում TCI ծրագրի
կողմից. 6-12-րդ
դասարանների համար
առաջարկվող ծրագիր

•Ծնողների կարծիքը
• Ռեսուրսներ պարունակող
փաստաթղթերի և
ուղղորդումների
նախնական վերանայման
համար սեղմեք՝
Ռեսուրսների թղթապանակ-
ի վրա

Հարցերի դեպքում դիմել 
Ուսուցման և 
ուսումնառության բաժին՝
• Dr. Chris Coulter, տնօրեն -
ccoulter@gusd.net

•Jill Firstman, համակարգող -
jfirstman@gusd.net

•Craig Lewis, պատմ./հասարակ.
մասնագետ ուսուցիչ -
clewis@gusd.net

ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ

Ձեզ հրավիրում ենք 
մասնակցելու տեղեկատվական 

ժողովին

• Իմացեք ավելին բարձրորակ
ուսումնական նյութերի
ընտրության գործընթացի
մասին

• Իմացեք ավելին ծրագրի
մասին որը խորհուրդ են
տալիս ի
պատմության
հասարակագիտության
ուսուցիչները րդ
դասարանների համար

• Ձեր կարծիքը հայտնեք

Ամսաթիվ՝ Չորեքշաբթի՝ 
հունվարի 27, 2021թ․

Ժամը՝  կեսօրից հ. ժ.4:00-5:30

Վայրը՝  Zoom - Սեղմել 
այստեղ այս ժողովին 

գրանցվելու համար
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는
새로운 학년
역사사회과학
교과서를채택하고

있습니다

주제 및 자원:
• 개요 & 배경
• TCI 프레젠테이션 –

6-12학년을 위한
프로그램 권고

• 학부모 피드백
• 자원에 관해 서류화된
자원 폴더 및 교육에
대한 사전 검토를
위해선 여기를
클릭하시오

질문이 있는 경우, 
Teaching & Learning 
부서로 연락하십시요: 
• Dr. Chris Coulter,  디렉터 -

ccoulter@gusd.net
• Jill Firstman, 조정관 -

jfirstman@gusd.net
• Craig Lewis, H/SS 전문교사 –

clewis@gusd.net

다음의정보세션에여러분을
초대합니다

• 양질의교재물선정과정에
대해더알아보기

• 학년역사 사회
과학교사들이권고한
프로그램에대해더
알아보기

• 피드백제공하기

날짜:  2021년 1월 27일, 
수요일

시간:  오후 4:00 – 5:30

장소:  줌 – 이 행사에 
등록하기 위해선 여기를
클릭하십시요
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Temas y Recursos:
● Resumen y Antecedentes
● Presentación del TCI- 
programa recomendado para 
6to-12vo grado
● Aporte de los Padres
● Haga clic aquí para la 
Carpeta de Recursos  con 
documentos de recurso y 
una anticipación de las 
instrucciones
Si tiene preguntas 
comuníquese con el 
Departamento de 
Enseñanza y Aprendizaje:
●Dr. Chris Coulter, Director - 
ccoulter@gusd.net

●Jill Firstman, Coordinadora - 
jfirstman@gusd.net

●Craig Lewis, Maestro Especialista 
de H/SS- clewis@gusd.net

•

•

•
Fecha:  miércoles, 27 de enero 
del 2021
Hora:  4:00 p.m. – 5:30 p.m.

Ubicación:  Zoom - Haga Clic 
aquí para registrarse para este 
evento

https://drive.google.com/drive/folders/1AdjEveH-qseQqEjfVJHsk-w6KCkZdv5u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AdjEveH-qseQqEjfVJHsk-w6KCkZdv5u?usp=sharing
https://glendaleusd.zoom.us/meeting/register/tZEpcO6qrzIiH9Aef8WKx0ZN9vGP1OlqWjLr
https://glendaleusd.zoom.us/meeting/register/tZEpcO6qrzIiH9Aef8WKx0ZN9vGP1OlqWjLr



