GUSD will be offering
Parent Academy sessions
via Zoom throughout the
2020-2021 school year!
Various GUSD Departments and community organizations will host sessions
to provide information about their departments and services they offer.
Families are encouraged to attend.
Language Acquisition in Dual Language Immersion Programs
December 1, 2020 from 5:30-6:30 p.m.
This session is highly recommended for parents of elementary age students who are new to the
FLAG program. Learn about the theories of language acquisition, cognitive advantages of learning
another language, and the social emotional benefits of being a part of a dual language immersion
program. The session will also debunk myths about language learning and will provide some
practical tips for parents to support students on their journey to bilingualism and biliteracy.
CLICK HERE TO REGISTER!

iReady Online Instruction
December 2, 2020 from 5:30-6:30 p.m.
Parents/guardians will understand the purpose of the i-Ready diagnostic assessment, how it
informs planning and instruction, and what they can do to support their students.
CLICK HERE TO REGISTER!

Glendale Community College
December 2, 2020 from 5:30-6:30 p.m.
Glendale Community offers many programs that can help everyone achieve their college and
career goals! We will be showcasing credit, noncredit and career programs. Join us to meet our
staff and ask questions!
CLICK HERE TO REGISTER!

2020-2021 ուսումնական
տարվա ընթացքում GUSD-ն
առաջարկելու է
Ծնողական Ակադեմիայի
դասընթացներ Zoom-ով
GUSD- ի տարբեր բաժանմունքներ և համայնքային կազմակերպություններ
կանցկացնեն դասընթացներ` իրենց բաժանմունքների և առաջարկած
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու համար:
Ընտանիքներին խրախուսում ենք մասնակցել։
Լեզվի յուրացումը երկլեզու ուսուցման ներթափանցման ծրագրերում

2020թ․ դեկտեմբերի 1-ին, երեկոյան ժ․ 5:30-6:30
Այս դասընթացը մեծապես խորհուրդ է տրվում տարրական դպրոցի տարիքի
աշակերտների ծնողներին, ովքեր նոր են FLAG ծրագրում: Ծանոթացեք լեզվի յուրացման
տեսություններին, այլ լեզու սովորելու ճանաչողական առավելություններին և երկու
լեզուների ներթափանցման ծրագրին մասնակցելու սոցիալ-զգացմունքային
առավելություններին: Դասընթացը նաև կբացահայտի լեզուն սովորելու վերաբերյալ
առասպելները և ծնողներին կտրամադրի մի քանի գործնական խորհուրդներ`
աշակերտներին իրենց երկու լեզուների և երկակի գրագիտության յուրացման
ճանապարհին աջակցելու համար:
ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ՝ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

i-Ready առցանց ուսուցում
2020թ․ դեկտեմբերի 2-ին, երեկոյան ժ․5:30-6:30
Ծնողները/խնամակալները կհասկանան i-Ready-ի որոշիչ գնահատման նպատակը, թե

ինչ տեղեկություններ է այն տրամադրում ծրագրերին և ուսուցմանը, և իրենք ինչ կարող
են անել իրենց աշակերտներին աջակցելու համար:
ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ՝ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Գլենդելի Համայնքային Քոլեջ
2020թ․ դեկտեմբերի 2-ին, երեկոյան ժ․ 5:30-6:30
Գլենդելի համայնքն առաջարկում է բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք կարող են օգնել
յուրաքանչյուրին` իրենց նպատակներին հասնելու քոլեջում և կարիերայում: Մենք
կներկայացնենք կրեդիտային, ոչ կրեդիտային և կարիերայի ծրագրեր։ Միացեք մեզ՝ մեր
անձնակազմին հանդիպելու և հարցեր տալու համար:
ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ՝ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

GUSD는 2020-2021
학사년 전기간 동안
학부모 아카데미 세션을
줌을 통해 제공합니다!
여러 GUSD 부서들과 커뮤니티 단체들은 자신들이 제공하는
서비스와 부서에 대한 정보를 제공하는 세션을 개최할 것입니다.
가족들의 참여를 장려합니다
이중언어 몰입 프로그램에서의 언어 습득
2020년 12월 1일, 오후 5:30-6:30
FLAG 프로그램에 새로이 참여한 초등학교 학령기 학생 부모들에게 이 세션을 강력히
권고합니다. 언어 습득 이론, 다른 언어를 배우는 이점에 대한 인식 그리고 이중언어 몰입
프로그램의 한 부분이 되는 사회 정서적 혜택에 대해 배우십시요. 또한 이 세션은 언어
학습에서 잘못된 믿음의 정체를 밝히고 이중언어 구사 및 읽고 쓰는 능력을 키우는
여행에서 자녀를 돕기 위한 학부모들에게 실질적인 조언을 제공합니다.
등록을 위해 여기를 클릭하십시요!

`

아이-레디 온라인 교육
2020년 12월 2일, 오후 5:30-6:30
학부모/후견인들은 아이-레디 진단 평가의 목적, 계획 및 교육을 알리는 방법 그리고
학부모들이 자신의 자녀를 돕기 위해 무엇을 할 수 있을지에 대해 이해하게 될 것입니다.
등록을 위해 여기를 클릭하십시요!

글렌데일 커뮤니티 칼리지
2020년 12월 2일, 오후 5:30-6:30
글렌데일 커뮤니티 칼리지는 모든 사람들이 대학과 경력 목표 성취를 도울 수 있는
많은 프로그램들을 제공합니다! 우리들은 학점이 인정되는 프로그램, 비학점 프로그램
및 경력 프로그램들이 있습니다. 교원을 만나 질의를 하기 위해 우리와 함께 하십시요!
등록을 위해 여기를 클릭하십시요!

¡GUSD ofrecerá cursos
de la Academia de
Padres por Zoom
durante el año escolar
2020-2021!
Varios departamentos del GUSD y organizaciones comunitarias ofrecerán cursos
para proporcionar información de sus departamentos y los servicios que ofrecen.

Se anima a las familias a asistir.
Adquisición del Idioma en los Programas de Doble Inmersión

1 de diciembre del 2020 de 5:30-6:30 p.m.
Este curso es muy recomendable para los padres/tutores legales que tienen estudiantes en edad
de escuela primaria que son nuevos en el programa FLAG. Aprenda sobre las teorías de la
adquisición del idioma, ventajas cognitivas de aprender otro idioma, y los beneficios sociales y
emocionales de ser parte de un programa de doble inmersión. Además, este curso desmentirá
los mitos sobre el aprendizaje de idiomas y proporcionará algunos consejos prácticos para que
los padres/tutores legales apoyen a los estudiantes en su trayecto a la educación bilingϋe.
¡HAGA CLIC AQUI PARA REGISTRARSE!

Enseñanza en Línea del iReady
2 de diciembre del 2020 de 5:30 - 6:30 p.m.
Los padres/tutores legales comprenderán el objetivo de la evaluación de diagnóstico del iReady,
cómo la evaluación constituye la base de la planificación y la enseñanza y de lo que pueden
hacer para apoyar a sus estudiantes.
¡HAGA CLICK AQUI PARA REGISTRARSE!

Colegio Comunitario de Glendale
2 de diciembre del 2020 de 5:30-6:30 p.m.
¡El Colegio Comunitario de Glendale ofrece muchos programas que ayudan a que todos logren
sus metas universitarias y profesionales! ¡Presentaremos programas de carreras con crédito o
sin crédito. Acompañenos para conocer a nuestro personal y hacer preguntas!
¡HAGA CLIC AQUI PARA REGISTRARSE!

