Parent 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.

MAY SESSIONS
City of Glendale, Community Services & Parks
May 12, 2021 from 5:30-6:30 p.m.
City of Glendale, Community Services & Parks Recreation Programming
Meline Amazaspyan and Danny Morales will be sharing information on all
programming and summer events occurring in the City of Glendale and how
families can join and participate in the summer fun!
CLICK HERE TO REGISTER!

Glendale Fire Department
May 19, 2021 from 5:30-6:30 p.m.
Fire Marshal Jeff Ragusa from Glendale Fire Department will be presenting on
summer safety and an overview of Glendale’s vegetation management program
for wildfire prevention.
CLICK HERE TO REGISTER!

Ծնողական ակադեմիայի
սեմինարներ՝ Zoom-ով
GUSD-ի տարբեր բաժիններ և համայնքային կազմակերպություններ սեմինարներ
կանցկացնեն` իրենց բաժինների և առաջարկած ծառայությունների վերաբերյալ
տեղեկություններ տրամադրելու նպատակով:

Ընտանիքներին խրախուսում ենք մասնակցել։

ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ
Գլենդելի քաղաքապետարան, Համայնքային
ծառայություններ և զբոսայգիներ
2021թ․ մայիսի 12-ին, ժ․ 5:30-6:30
Գլենդելի քաղաքապետարան, Համայնքային ծառայություններ և
զբոսայգիներում հանգստի պլանավորում
Մելինե Ամազասպյանը և Դանի Մորալեսը կներկայացնեն
տեղեկություններ Գլենդել քաղաքում տեղի ունեցող բոլոր ծրագրերի
կազմման և ամառային իրադարձությունների վերաբերյալ, և թե ինչպես
կարող են ընտանիքները միանալ և մասնակցել ամառային
զվարճանքներին։
ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Գլենդելի Հրշեջ վարչություն
2021թ․ մայիսի 19-ին, ժ․ 5:30-6:30
Գլենդելի հրշեջների վարչությունից հրշեջ մարշալ Ջեֆ Ռագուսան
կներկայացնի ամառային անվտանգության և անտառային հրդեհների
կանխարգելման՝ Գլենդելի բուսականության կառավարման ծրագիրը:
ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

줌을 통한
학부모 아카데미 세션
GUSD 여러 부서들과 커뮤니티 단체들은 자신들이 제공하는
서비스와 부서에 대한 정보를 제공하는 세션을 주최할 것입니다.
가족들의 참여를 장려합니다.

5월 세션들
글렌데일 시, 커뮤니티 서비스 & 공원
2021년 5월 12일, 오후 5:30-6:30
글렌데일 시, 커뮤니티 서비스 & 공원 오락 프로그램
Meline Amazaspyan 씨와 Danny Morales 씨는 글렌데일 시에서 열리는
모든 프로그램과 여름 행사들에 대한 정보 그리고 가족들이 여름 행사에
함께 하고 즐겁게 참여하는 방법을 공유할 것입니다!
등록을 위해 여기를 클릭하세요!

글렌데일 소방국
2021년 5월 19일, 오후 5:30-6:30
글렌데일 소방국 Jeff Ragusa 소방국장이 여름철 안전과
산불 예방을 위한 초목 관리 프로그램 개요를 발표할 것입니다.
등록을 위해 여기를 클릭하세요!

Sesiones de la Academia
de Padres por Zoom
Varios Departamentos del GUSD y organizaciones comunitarias ofrecerán
sesiones para proporcionar información sobre sus departamentos y los
servicios que ofrecen.
Se invita a las familias a participar.

¡SESIONES DE MAYO!
Servicios Comunitarios y Parques de la Ciudad de Glendale

12 de mayo del 2021 de 5:30 a 6:30 p.m.
Programas de Recreación de los Servicios Comunitarios y Parques de la
Ciudad de Glendale
¡Meline Amazaspyan y Danny Morales compartirán información sobre toda la programación y los eventos
del verano que tienen lugar en la ciudad de Glendale y cómo las familias pueden unirse y participar en la
diversión del verano!
¡HAGA CLIC AQUI PARA REGISTRARSE!

Departamento de Bomberos de Glendale

19 de mayo del 2021 de 5:30 a 6:30 p.m.
Jeff Ragusa, Oficial de Bomberos del Departamento de
Bomberos de Glendale, hablará sobre la seguridad en el verano
y presentará un panorama general del programa del manejo de
la vegetación para la prevención de incendios en Glendale.
¡HAGA CLIC AQUI PARA REGISTRARSE!

