
GLENDALE UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Teaching & Learning Department 

 
 

 

Science Instructional Materials for Grades 6-12 

Come learn about the process GUSD is using to select 

new science textbooks and instructional materials.  

 

Recommended programs will be on display for  

public review and comment. 

 

Wednesday, February 19, 2020 

5:00 pm – 8:00 pm 

 

GUSD District Office – Room 103 

223 N. Jackson St, Glendale 



ԳԼԵՆԴԵԼԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱՇՐՋԱՆ 
Դասավանդման և ուսուցման բաժին 

 

Translated by: GUSD Intercultural Office Science Information Night/6-12 
Armenian  
 

 

6-ից 12-րդ դասարանցիների համար 

գիտություն առարկային վերաբերող 

դասավանդման նյութեր 

Եկեք և տեղեկացեք, թե ինչպես է Գլենդելի հանրային 

դպրոցների կրթաշրջանն (GUSD) ընտրում 

գիտություն առարկային վերաբերող դասագրքեր և 

դասավանդման նյութեր:  

 

Դիտարկումների և մեկնաբանությունների 

համար առաջարկվող ծրագրերը կցուցադրվեն 

հանրությանը:  

Չորեքշաբթի՝ 2020 թվականի փետրվարի 19-ին 

Երեկոյան 5:00 – 8:00-ը 

   GUSD-ի 103 սենյակ 

223 N. Jackson St, Glendale                



GLENDALE	  UNIFIED	  SCHOOL	  DISTRICT	  
Teaching	  &	  Learning	  Department	  

	  
	  

	  

6-12 학년을 위한 과학 교육 자료물 

새로운	  과학	  교과서	  및	  학습	  자료물	  

	  선정을	  위해 GUSD 가	  사용하는	  절차에	  대해	  	  

오셔서	  알아보시길	  바랍니다	  

 

권고되는 	  프로그램들이 	  대중의 	  검토 	  및 	  견해를 	  
위해 	  전시될 	  것입니다 .	  	  

	  

2020 년	  2 월	  19 일,	  수요일	  

오후 5:00	  	  –	  오후 8:00	  	  

	  
글렌데일 	  통합교육구 	  사무실 -‐103 호실 	  

223	  N.	  Jackson	  St,	  Glendale	  



  DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE 
       Departamento de Enseñanza y Aprendizaje 

 
 

 

Materiales de Instrucción de Ciencias para los 

grados 6º a 12º   

Vengan a aprender sobre el proceso que está usando el 

Distrito Escolar Unificado de Glendale para seleccionar 

nuevos libros de texto y materiales instruccionales.  

 

Los programas recomendados estarán en exhibición 

para revisión y comentarios públicos.    

 

Miércoles, 19 de febrero del 2020 

5:00 pm – 8:00 pm 

 

Oficina del Distrito –Salón 103 

223 N. Jackson St, Glendale 


