Family Academy Sessions
via Zoom
Various GUSD Departments and community organizations will host sessions
to provide information about their departments and services they offer.
Families are encouraged to attend.

DECEMBER SESSIONS
GUSD Student Support Services Department
December 1, 2021 from 4:00-5:00 p.m.
Learn about ways to obtain school permits, enlist in school lottery
systems,enroll in GUSD Magnet and FLAG programs, find out about
enrollment dates campus-wide. There will also be a discussion about
campus safety and appropriate student conduct.
CLICK HERE TO REGISTER!

Glendale Community College
December 8, 2021 from 3:30-4:30 p.m.
Representatives from Glendale Community College will share information
regarding enrollment, financial support,career pathways,
accommodations for students with disabilities, the First Year Experience
(FYE), and programs for non credit adult ESL students.
CLICK HERE TO REGISTER!

Family Academy Sessions
via Zoom
GUSD-ի տարբեր բաժիններ և համայնքային կազմակերպություններ կանցկացնեն
ժողովներ՝ տեղեկություն տրամադրելու իրենց բաժինների և իրենց առաջարկած
ծառայությունների մասին:
Ընտանիքներին քաջալերվում է մասնակցել

ԺՈՂՈՎՆԵՐ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
GUSD-ի Աշակերտների աջակցման ծառայությունների
բաժին, 2021 թ. դեկտեմբերի 1-ին, կեսօրից հետո
ժ.4:00-5:00-ը:
Տեղեկացեք դպրոցի համար թույլտվություն ստանալու միջոցների, դպրոցական
վիճակախաղի համակարգերում գրանցվելու, GUSD-ի Magnet և FLAG
ծրագրերի մասին և բոլոր դպրոցներում ընդունելության ամսաթվերի մասին:
Քննարկում կանցկացվի նաև դպրոցի անվտանգության և աշակերտական
համապատասխան վարքագիծի վերաբերյալ:
ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Գլենդելի համայնքային քոլեջ
2021թ. դեկտեմբերի 8-ին, կեսօրից հետո ժ. 3:30-4:30:
Գլենդելի համայնքային քոլեջի ներկայացուցիչները կտեղեկացնեն արձանագրվելու,
ֆինանսական աջակցության, կարիերայի ուղիների, հաշմանդամություն ունեցող
ուսանողների համար հարմարեցված պայմանների, Առաջին տարվա փորձառության
(FYE) և չափահաս ուսանողների համար նախատեսված ոչ կրեդիտային անգլերենը
որպես երկրորդ լեզվի (ESL) ծրագրերի մասին:
ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ
ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ

REGISTER!

ՀԱՄԱՐ

Family Academy Sessions
via Zoom
Diversos Departamentos del GUSD y las organizaciones de la comunidad
ofrecerán sesiones que proporcionarán información sobre sus
departamentos y los servicios que ofrecen.
Se anima a las familias a asistir a las

SESIONES DE DICIEMBRE
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante del GUSD
1º de diciembre del 2021 de 4:00 a 5:00 p.m.
Aprenda sobre cómo obtener los permisos escolares, registrarse en el sistema de lotería
escolar, inscribirse en los programas Magnet y FLAG del GUSD, saber las fechas de
inscripción de todos los planteles. También habrá una plática sobre la seguridad escolar y
la conducta apropiada para los estudiantes.
¡HAGA CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE!

Glendale Community College
8 de diciembre del 2021 de 3:30-4:30 p.m.
Representantes del Colegio Comunitario de Glendale (GCC) compartirán
información sobre inscripción, ayuda financiera, orientación profesional,
acomodaciones para estudiantes con discapacidades, la Experiencia del
Primer Año (FYE) y programas sin crédito para estudiantes ESL adultos.
¡HAGA CLICK
PARA
REGISTRARSE!
HAGAAQUÍ
CLIC AQUÍ
PARA
REGISTRARSE!

Family Academy Sessions
via Zoom
GUSD 여러 부서들과 커뮤니티 단체들은 자신들이 제공하는
서비스와 부서에 대한 정보를 제공하는 세션을 주최할 것입니다.
가족들의 참여를 장려합니다.

12월 세션들
GUSD 학생 지원 서비스부
2021년 12월 1일, 오후 4:00-5:00
학교 퍼밋 획득, 학교 추첨 시스템 신청, GUSD 마그넷 및 FLAG
프로그램 등록, 전체 학교들의 등록 날짜를 알아보는 방법에 대해
배우십시요. 또한 캠퍼스 안전과 적절한 학생 품행에 대한 논의도
있을 것입니다.
등록은 여기 클릭

글렌데일 커뮤니티 칼리지
2021년 12월 8일, 오후 3:30-4:30
글렌데일 커뮤니티 칼리지 대표들이 등록, 재정지원, 경력으로의 진로,
장애생들을 위한 편의, 첫 학사년 경험 (FYE) 및 성인 학생들을 위한
비학점 ESL 프로그램에 관한 정보를 공유할 것입니다.
등록은 여기 클릭
REGISTER!

