
NEW MARCH SESSIONS!

California Healthy Youth Act 
March 23, 2021 from 5:30-6:30 p.m. 

AB 329 - California Healthy Youth Act 

Informational meeting for parents/guardians regarding the legally mandated 

comprehensive sexual health and HIV/AIDS education. 

Various GUSD Departments and community organizations will host sessions to provide 
information about their departments and services they offer. 

Parent Academy 
Sessions via 
Zoom 

Families are encouraged to attend.

CLICK HERE TO REGISTER! 

 

High School Science Pathways
March 30, 2021 from 5:30-6:30 p.m.

Informational meeting for parents/guardians regarding the high 
school science pathways and science graduation requirements.

CLICK HERE TO REGISTER! 

https://glendaleusd.zoom.us/j/86988651726?pwd=MWRzcFpvRWJWMlpnL2drTmxaSGtsUT09
https://glendaleusd.zoom.us/j/82936275929?pwd=T0JtWHQ3SWlVTW1LS3Npc200Y3VXUT09


Կալիֆոռնիայի առողջ երիտասարդության մասին օրենք 
2021թ․ մարտի 23-ին, եր․ ժ․ 5:30-6:30 

AB 329 - Կալիֆոռնիայի առողջ երիտասարդության մասին օրենք․ 
Տեղեկատվական ժողով ծնողների/խնամակալների համար՝ օրենքով պահանջվող սեռական առողջության և 
HIV/AIDS-ի վերաբերյալ համապարփակ կրթության մասին: 

   Ծնողական ակադեմիայի 

         սեմինարներ՝  Zoom-ով 

 Ընտանիքներին խրախուսում ենք մասնակցել։

ՍԵՂՄԵՔ՝ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

 

   Գիտության ուղին ավագ դպրոցում
2021թ․ մարտի 30-ին, եր․ ժ․ 5:30-6:30

Տեղեկատվական ժողով ծնողների/խնամակալների համար՝ ավագ 
դպրոցի գիտական ուղիների և Գիտության ավարտական 

պահանջների վերաբերյալ:

  ՍԵՂՄԵՔ՝ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ՄԱՐՏԻՆ՝ ՆՈՐ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

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

https://glendaleusd.zoom.us/j/82936275929?pwd=T0JtWHQ3SWlVTW1LS3Npc200Y3VXUT09
https://glendaleusd.zoom.us/j/86988651726?pwd=MWRzcFpvRWJWMlpnL2drTmxaSGtsUT09


줌을 통한  

학부모 아카데미 세션 

GUSD 여러 부서들과 커뮤니티 단체들은 자신들이 제공하는 

서비스와 부서에 대한 정보를 제공하는 세션을 주최할 것입니다. 

새로운 3월 세션들!

캘리포니아 청소년 보건법 
2021년 3월 23일, 오후 5:30-6:30 

AB 329 – 캘리포니아 청소년 보건법 

법적으로 요구되는  포괄적인 성보건 및 HIV/AIDS 교육에 관한 

학부모/후견인 정보 모임 

가족들의 참여를 장려합니다. 

 

고등학교 과학 경로 
2021년 3월 30일. 오후 5:30-6:30 

고등학교 과학 경로 및 과학 과목 졸업 요건에 관한 

학부모/후견인 정보 모임   

등록을 위해 여기를 클릭하세요! 

등록을 위해 여기를 클릭하세요! 

https://glendaleusd.zoom.us/j/86988651726?pwd=MWRzcFpvRWJWMlpnL2drTmxaSGtsUT09
https://glendaleusd.zoom.us/j/82936275929?pwd=T0JtWHQ3SWlVTW1LS3Npc200Y3VXUT09


Sesiones de Academia de 
los Padres vía Zoom  

Varios Departamentos del GUSD y organizaciones comunitarias llevarán a 
cabo sesiones para proporcionar información sobre sus departamentos y los 

servicios que ofrecen. 

NUEVAS SESIONES EN MARZO!

Decreto de California para la Salud Juvenil 
23 de marzo del 2021 de 5:30-6:30 p.m. 

AB 329 – Decreto de California para la Salud Juvenil 
Junta informativa para los padres/tutores con respecto a la educación legalmente 

obligatoria de la salud sexual comprensiva y HIV/AIDS. 

Motivamos la asistencia de las familias. 

¡HAGA CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE!

Senderos de la Escuela Secundaria para Ciencias 
30 de marzo del 2021 de 5:30-6:30 p.m. 

Junta informativa para los padres/tutores con respecto al campo de las Ciencias y 
los requisitos de graduación de Ciencias en la escuela secundaria. 

¡Haga clic aquí para registrarse! 

CLICK HERE TO REGISTER! 

https://glendaleusd.zoom.us/j/82936275929?pwd=T0JtWHQ3SWlVTW1LS3Npc200Y3VXUT09
https://glendaleusd.zoom.us/j/86988651726?pwd=MWRzcFpvRWJWMlpnL2drTmxaSGtsUT09
https://glendaleusd.zoom.us/j/82936275929?pwd=T0JtWHQ3SWlVTW1LS3Npc200Y3VXUT09
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