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.
FLAG Parent Information Night
March 2, 2021 from 5:30-6:30 p.m.
This session will provide an overview of the elementary report card for FLAG
students, measures of progress in the target language including assessments,
and realistic expectations for language development. Practical
recommendations for parents to support students while they are learning
another language will also be included.
CLICK HERE TO REGISTER!

Glendale Library Arts and Culture
March 3, 2021 from 5:30-6:30 p.m.
Glendale Library, Arts and Culture will be sharing some of the most popular
library databases and electronic resources for children and adults. Library
assistant, Cecile Pham, will present the library children's electronic resources,
and Librarian Guillermo Garcia will present the adult electronic resources.
CLICK HERE TO REGISTER!

Glendale Council PTA
March 10, 2021 from 5:30-6:30 p.m.
The PTA is the oldest and largest child advocacy organization in the nation.
Glendale Council PTA Board members will discuss how our 24 school PTAs
positively impact the lives of all children and families. Learn more about what it
means to be a member of this organization, how they help schools locally and
how you can get involved.
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։

.
FLAG ծրագրի ծնողների համար տեղեկատվական երեկո
2021թ․ մարտի 2-ին, եր․ ժ․ 5:30-6:30
Այս սեմինարն ընդհանուր ակնարկ կտրամադրի տարրական դպրոցների FLAG-ի
աշակերտների առաջադիմության թերթիկի նկարագրի, նպատակային լեզվում
առաջընթացի ու գնահատումների և լեզվի զարգացման իրատեսական
սպասումների վերաբերյալ: Գործնական առաջարկություններ կներկայացվեն
ծնողներին․ ինչպես աշակերտներին աջակցել, մինչ նրանք նոր լեզու են
յուրացնում:
ՍԵՂՄԵՔ՝ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Գլենդելի գրադարանի արվեստներ և մշակույթ
2021թ․ մարտի 3-ին, եր․ ժ․ 5:30-6:30
Գլենդելի գրադարանի արվեստներ և մշակույթ բաժինը կներկայացնի գրադարանի
հանրածանոթ շտեմարաններն ու էլեկտրոնային ռեսուրսները երեխաների և չափահասների
համար: Գրադարանի օգնական Cecile Pham-ը կներկայացնի գրադարանի էլեկտրոնային
ռեսուրսները երեխաների համար, իսկ գրադարանավար Guillermo Garcia-ն՝ էլեկտրոնային
ռեսուրսները չափահասների համար:
ՍԵՂՄԵՔ՝ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Գլենդելի խորհրդի PTA
2021թ․ մարտի 10-ին, եր․ ժ․ 5:30-6:30
PTA-ը երկրում երեխաների շահերի պաշտպանության ամենահին և ամենաընդարձակ
կազմակերպությունն է: Գլենդելի խորհրդի PTA-ի անդամները կքննարկեն, թե ինչպես են մեր 24
դպրոցական PTA-ները դրական ազդեցություն ունենում բոլոր երեխաների և ընտանիքների
կյանքի վրա: Տեղեկացեք, թե ինչ է նշանակում լինել այս կազմակերպության անդամ, ինչպես են
նրանք օգնում տեղական դպրոցներին, և դուք ինչպես կարող եք մասնակցել։
ՍԵՂՄԵՔ՝ ԳՐԱՆՑՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

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.
Motivamos la asistencia de las familias.
Noche de Información para los padres de FLAG
2 de marzo del 2021 de 5:30-6:30 p.m.
Esta sesión proporcionará una visión general de la boleta de calificaciones de
primaria para los estudiantes de FLAG, medidas del progreso en el idioma

objetivo incluyendo las evaluaciones, y expectativas realistas para el
desarrollo del lenguaje. También se incluirán recomendaciones prácticas para
que los padres apoyen a los estudiantes mientras aprenden otro idioma.
¡Haga clic aquí para registrarse!

Artes y Cultura de la Biblioteca de Glendale
3 de marzo del 2021 de 5:30-6:30 p.m.
Artes y Cultura de la Biblioteca de Glendale compartirá algunas bases de datos y
recursos electrónicos más populares de la biblioteca para niños y adultos. La auxiliar
bibliotecaria, Cecile Pham, presentará recursos electrónicos de niños de la biblioteca
y el bibliotecario, Guillermo Garcia los recursos electrónicos de los adultos.
¡HAGA CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE!

Consejo de la PTA de Glendale
10 de marzo del 2021 de 5:30-6:30 p.m.
La PTA es la organización más grande y antigua de la nación que aboga por los
niños. Los miembros de la Junta Directiva del Consejo de la PTA discutirán cómo
los PTAs de 24 escuelas impactan positivamente las vidas de todos los niños y las
familias. Aprenda lo que significa ser un miembro de esta organización, cómo
ayudan a las escuelas locales y cómo pueden participar.
¡HAGA CLIC AQUÍ PARA
REGISTRARSE!

줌을 통한
학부모 아카데미 세션
GUSD 여러 부서들과 커뮤니티 단체들은 자신들이 제공하는
서비스와 부서에 대한 정보를 제공하는 세션을 주최할 것입니다.
가족들의 참여를 장려합니다.
FLAG 학부모 정보의 밤
2021년 3월 2일, 오후 5:30-6:30
이 세션은 언어 발달에 대한 현실적인 기대치및 평가를 포함하여 FLAG 학생들의
목표 언어에서의 진도를 측정하는 초등학교 성적표에 대한 개요를 제공합니다.
학생들이 다른 언어를 배우는 동안 이들을 돕는 학부모들을 위한 실질적인 권고들
역시 포함될 것입니다.
등록을 위해 여기를 클릭하세요!

글렌데일 예술 및 문화 도서관
2021년 3월 3일 오후 5:30-6:30
글렌데일 예술 및 문화 도서관은 아동과 성인들을 위해 가장 인기 있는 도서관
데이터베이스 및 전자 자료 일부를 공유합니다. Cecile Pham 부관장은 도서관의
아동 전자 자료들을 제공할 것이며, 사서 Guillermo Garcia 씨는 성인 전자
자료들을 제공할 것입니다.
등록을 위해 여기를 클릭하세요!

글렌데일 사친회 (PTA)
2021년 3월 10일, 오후 5:30-6:30
PTA는 이 나라에서 가장 오래되고 가장 큰 아동 옹호 단체입니다. 글렌데일
PTA 위원회 위원들은 우리들의 24 학교 PTA가 모든 아동들과 가족들의 삶에
긍정적인 영향을 어떻게 미칠 것인가에 대해 논의할 것입니다. 이 단체의 멤버가
되는 것의 의미, 지역에서 학교들을 도울 수 있는 방법 그리고 여러분이 참여할
수 있는 방법에 대해 더 배울 수 있습니다.
등록을 위해 여기를 클릭하세요!

