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.

NEW JANUARY SESSIONS!
English Language Proficiency Assessment of California
(ELPAC) Information
January 13, 2021 from 5:30-6:30 p.m.
We will be sharing information about the 20-21 administration of the Summative English Language
Proficiency Assessments for California (ELPAC), which every English Learner student takes every
spring. Families will learn about how the test is structured, what the test covers, and strategies to support
your child in achieving their best score.

CLICK HERE TO REGISTER!

Internet Safety and Your Child
January 28, 2021 from 5:30-6:30 p.m.
Please join us for an informational webinar with panellists from Glendale Unified School District’s Student Support
Services Department, Student Wellness Services Department, and School Resource Officers. Parents/guardians will
understand the importance of internet safety, how it affects a child’s mental health, and what they can do to support
children when dealing with instances that may occur.

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։

ՀՈՒՆՎԱՐՅԱՆ ՆՈՐ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ
Տեղեկատվություն Կալիֆոռնիայի համար անգլերենի
հմտության քննության (ELPAC) վերաբերյալ
2021թ․ հունվարի 13-ին, երեկոյան ժ․ 5:30-6:30
Մենք տեղեկություն կներկայացնենք 20-21 ուս․տարվա Կալիֆոռնիայի համար անգլերենի
հմտության ամփոփիչ քննության (ELPAC) անցկացման վերաբերյալ, որը յուրաքանչյուր անգլերեն
սովորող աշակերտ հանձնում է ամեն տարի գարնանը: Ընտանիքները կծանոթանան թեստի
կառուցվածքին և բովանդակությանը և երեխային աջակցելու ռազմավարություն կսովորեն, որ նա
իր համար հնարավոր առավելագույն միավորները վաստակի:

ՍԵՂՄԵՔ՝ԱՅՍՏԵՂ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ

Համացանցի անվտանգությունը և ձեր երեխան
2021թ․ հունվարի 28-ին, երեկոյան ժ․ 5:30-6:30
Խնդրում ենք միանալ մեզ՝ Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի Աշակերտների աջակցության
ծառայությունների բաժնի, Աշակերտների բարօրության ծառայությունների բաժնի և Դպրոցների
ռեսուրսների պատասխանատուների մասնակցությամբ տեղեկատվական վեբինարին: Ծնողները/
խնամակալները կհասկանան ինտերնետի անվտանգության կարևորությունը, ինչպես է այն ազդում երեխայի
հոգեկան առողջության վրա և ինչ կարող են իրենք անել՝ երեխաներին աջակցելու համար, երբ գործ ունենան
հնարավոր միջադեպերի հետ:
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.

새로운 1월 세션!
캘리포니아 영어 능숙 평가 (ELPAC) 정보
2021년 1월 13일, 오후 5:30-6:30
우리는 모든 영어학습자 학생들이 매년 봄에 치르는 캘리포니아 영어 능숙 종합 평가 (ELPAC)를
20-21 학사년에 실시하는 것에 대한 정보를 공유할 것입니다. 가족들은 이 테스트가 어떻게
구성되어 있고 무엇을 다루며 자녀가 최고의 성적을 거두도록 도울 방법들에 대해 배울 것입니다.

등록을 위해 여기를 클릭하세요!

인터넷 안전과 여러분의 자녀
2021년 1월 28일, 오후 5:30-6:30
글렌데일 통합교육구 학생 지원 서비스부, 학생 복지 서비스부 및 학교 자원 담당 페널리스트들과 함께 하는 정보
웨비나에 우리와 함께 참여해 주십시요. 학부모/후견인들은 인터넷 안전의 중요성, 아동의 정신 건강에 이것이
미치는 영향 그리고 발생할 수 있는 사례들을 다룰 때 자녀를 돕기 위해 무엇을 할 수 있는지 이해하실 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.

¡NUEVAS SESIONES DE ENERO!
Información de las Evaluaciones para California del Dominio
del Idioma Inglés (ELPAC)
13 de enero del 2021 de 5:30 a 6:30 p.m.
Compartiremos información sobre la administración de las Evaluaciones Sumativas para California del
Dominio del Idioma Inglés para el 20-21, que todo Estudiante que está Aprendiendo Inglés toma cada
primavera. Las familias aprenderán acerca de cómo está estructurado el examen, lo que el examen
abarca, y las estrategias de apoyo para qué su estudiante logre su mejor calificación.
¡HAGA CLIC AQUI PARA REGISTRARSE!

Seguridad en el Internet y Su Estudiante
28 de enero del 2021 de 5:30 a 6:30 p.m.
Por favor acompáñenos a un webinario informativo con panelistas del Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante, el
Departamento de Servicios de Bienestar Estudiantil, y los Oficiales de Recursos Escolares del Distrito Escolar Unificado de
Glendale. El padre/madre/ tutor legal comprenderá la importancia de la seguridad en el internet, como afecta la salud mental del
estudiante, y lo que pueden hacer para apoyar a los estudiantes cuando tratan con casos que pueden ocurrir.
¡HAGA CLIC AQUI PARA REGISTRARSE!

