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ՄՄեեննքք    հհաաշշվվիի  եեննքք
աառռննոոււմմ  մմեերր

աաշշաակկեերրտտննեերրիի
ծծննոողղննեերրիինն  ևև
խխննաամմաատտաարրննեերրիինն
ոորրպպեեսս  ԼԼոոսս

ԱԱննջջեելլեեսսիի  ՄՄիիաացցյյաալլ  ԴԴպպրրոոցցաակկաանն
ՇՇրրջջաաննիի  ((ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ))  ըըննտտաաննիիքքիի  մմիի  մմաասս::
ՄՄեեննքք  մմիիշշտտ  կկաարրիիքք  եենն  զզգգոոււմմ  ձձեերր
աաջջաակկցցոոււթթյյաանն  ևև  օօգգննոոււթթյյաանն  լլաավվ
ժժաամմաաննաակկննեերրիի  հհաամմաարր,,  հհաատտկկաապպեեսս
աայյսս  դդժժվվաարրիինն  տտննտտեեսսաակկաանն
պպաայյմմաաննննեերրիի  ժժաամմաաննաակկ::

Ի՞նչ կարող եք անել: Կան շատ ձևեր, որ
դուք կարող եք օգնել աշակերտներին և ուս.
շրջանին: Համոզված եղեք, որ ձեր երեխաները
գնում են դպրոց ամեն օր և ժամանում են
դպրոց շուտ կամ ժամանակին, պատրաստ

սովորելու և մնալու դպրոցում մինչև
հեռանալը: Դասերից հետո, համոզված եղեք,
որ ձեր երեխաները վերջացնում են տնային
աշխատանքը և բոլոր այլ
հանձնարարությունները: 

Տեղեկություն ուս. բաժնի վարիչ`
RRaammoonn  CC..  CCoorrttiinneess-ի կողմից

ՀՀաա տտոո րր   11 33 ,,   ՀՀաա մմաարր   33 ,,   ԱԱ մմաա ռռ   22 0000 99

««ԴԴոոււքք  չչեեքք  կկաարրոողղ  թթոողղննեելլ  ձձեերր
եերրեեխխաայյիինն  մմաաննկկաապպաարրտտեեզզոոււմմ

ևև  սսպպաասսեելլ,,  ոորր  եերրեեխխաանն  մմեեխխաաննիիկկոորրեենն
աավվաարրտտիի  դդպպրրոոցցըը  տտաասսննեերրեեքք  տտաարրիի
հհեետտոո»»,,  հհաայյտտաարրաարրեեցց  DDrr..  MMaarryy  BBaaccoonn,,
ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ  1133--րրդդ  ՏՏաարրեեկկաանն  ԾԾննոողղաակկաանն
ԺԺոողղոովվիի  հհիիմմննաակկաանն  խխոոսսոողղըը::

«Ծնողները կարող են և պետք է դառնան
հավասար գործընկերներ իրենց երեխաների
կրթության գործում»: Դա մի գործ էր 5000
մարդկանց համար, ովքեր հաճախեցին 2009
Ծնողական Ժողովին Լոս Անջելեսի
Համագումարների կենտրոնը Ապրիլի 25-ին:
Այդ համագումարը անցկացվեց InfoTech հետ
միասին, տեխնոլոգիաւյի տարեկան
ցուցադրման ժամանակ, որտեղ
ներկայացվում էր աշակերտի համակարգիչի
փորձառությունը և հրաշագոծ աշխատանքը
ժողովրդի մեջ:

Իր տեսակի մեջ ամենամեծ ծնողական
համագումարը ԱՄՆ-ում, այդ ժողովը քաշեց
ուս. մասնագետներին, ուս. շրջանի

բարձրագույն պաշտոնյաներին և հազարավոր
ծնողներին այդ սեմինարների,
խոսակցությունների և տեղեկությունների
համար, ուժեղացնելու իրենց դերը
պաշտպանելու համար ակադեմիական
նվաճումը և հաջող ապագան մեր բոլոր
երեխաների համար: ԼԱՄԴՇ Ուս. Բաժնի
Վարիչ Ramon  Cortines  անվանեց այդ
«տեսնելով շատ նիվիրված ծնողներին այս
դժվարին ժամանակներում»: Ծնողների
աշխատակից, նախագահ Mary Johnson
խոստացավ, «Այո, մենք կարող ենք կատարել
փոփոխություններ, որ մեր երեխաները
արժանի են,  ուժեղացնելով մեզ ուսման
միջոցով»:

Jose Sandoval համար, սա իր երրորդ
ծնողական ժողովն էր: «Նրանք միշտ օգնում
են ինձ իմ երեխաների համար և
ղեկավարման աշխատանքների համար
դպրոցում» բացատրում է նա: Նրա
երեխաները հաճախում են Gompers
Միջնակարդ Դպրոցը և Figueroa Տարրական
Դպրոցը:

««ԱԱյյոո  մմեեննքք  կկաարրոողղ  եեննքք  աաննեելլ  մմեերր  եերրեեխխաաննեերրիի  հհաամմաարր»»,,
դդաա  հհաամմաախխմմբբվվեելլնն  էէրր  22000099  ժժոողղոովվիի  հհաամմաարր::

ԼԱՄԴՇ աշակերտների ծնողները ներկա գտնվեցին ուս. սեմինարներին, որն առաջարկվել էր ծնողական
ժողովում: Ուս. Խորհրդի անդամների սեմինարի խոսակցության ժամանակ, ծնողները միացան,

տալու հարցեր խորհրդի անդամներին: 

Նայել 2009 ԾԾննոողղաակկաանն  ԺԺոողղոովվիինն,,  էջ 2 Նայել ՏՏեեղղեեկկոոււթթյյաաննըը,, էջ 9

ՆՆշշաաննաակկոոււթթյյոոււնն չչոոււննիի,,  թթեե
իիննչչքքաանն  վվաատտ  էէ  ըըննթթաաննոոււմմ
բբյյոոււջջեեիի  ճճգգննաաժժաամմըը,,  մմիիշշտտ
լլիիննեելլոոււ  էէ  ոոււսսոոււցցիիչչ  աամմեենն

դդաասսաարրաաննոոււմմ::  
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«Ես իմացա, թե ինչպես կատարել
մաթեմատիկայի խնդիրները այս առավոտվա
սեմինարի ժամանակ» ասեց նա: Ավելի քան
25 տարբեր վերնագրեր ներկայացվեցին այս
ժողովի համար, առողջարար ուտելքից մինչև
ինտերնետի ճիշտ օգտագործումը: Նկատելի
փոփոխությունը անցած տարիներից, դա
ուշադրությունն էր և հաճախումը այդ
ժողովներին: «Շատ գնահատումներ մեզ
ստիպեցին կատարելու դրանք ավելի երկար»,
հաղորդեց նախագահ Herlinda Donis: «Եվ
դրանցից մեծ մասը ամբողջովին լի էր»: 

«Ես ստացել եմ նման լավ տեղեկություն»,
ասեց Century Park դպրոցի ծնող  Elaine Green,
երբ նա նկարագրեց ադ ժողովը, սովորեցնելու
ձեր երեխային կարդալ: Ուս. Խորհրդի
անդամների սեմինարի խոսակցության
ժամանակ, ծնողների մի խումբ հարցրին
Monica Garcia, Julie Korenstein, Richard

Vladovic պաշտպանելու ուսուցիչներին
աշխատանքի ազատումից և  փրկելու տեղի
դպրոցի ծրագրերը:   

ԼԱՄԴՇ աշակերտների ծնողները ստացան
Theodore Alexander տարեկան պարգևները
արժանի, կամավոր ծառայության համար:
Դրանք էին Sylvia Sosa, Herlinda Donis, Diane
Evance, Bertha Rios և Irma Munoz: 

ԾԾննոողղաակկաանն  ԺԺոողղոովվ,,  22000099
««ԱԱյյոո  մմեեննքք  կկաարրոողղ  եեննքք  աաննեելլ  մմեերր  եերրեեխխաաննեերրիի  հհաամմաարր»»,,  1 էջից

«Այո  մենք  կարող  ենք  անել  մեր  երեխաների  համար»,
դա  համախմբվելն  էր  2009  ժողովի  համար:

Sylvia Sosa, Irma Munoz, Bertha Rios.
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«Մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք:
Մեր ծնողները շատ են մտածում մեր
ուսուցիչների մասին, երբ հեռացվում են
աշխատանքից: Փոփոխությունները տեղի են
ունենալու ամռանը», գուշակում է Sheri
Osborne, Chatsworth բարձրագուն դպրոցի
ծնողների կենտրոնի դիրեկտորը: «Մենք
կարող ենք ետ գալ դպրոց Սեպտեմբեր ամսին
և ասել  «Ի՞նչ զարմանալի բան պատահեց»: 

pressParentthe pressParenttheՀՀ աա տտ ոո րր   11 33 ,,   ՀՀ աա մմաա րր   33 ,,   ԱԱ մմ աա ռռ  22 00 00 99 •  ԼԼ ոո ււ րր եե րր իի   ՆՆ աա մմ աակկ   ԼԼ ԱԱ ՄՄ ԴԴՇՇ   ԾԾ նն ոո ղղ նն եե րր իի   հհ աա մմ աարր3
ԾԾննոողղննեերրըը  աարրաագգաացցննոոււմմ  եենն  ճճգգննաաժժաամմըը  

ՀՀաարրցց  չչկկաա,,  ոորր  ննոորր  ոոււսս..  շշրրջջաաննըը
ննմմաանն  չչիի  լլիիննեելլոոււ  աառռաաջջվվաա

ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ--իինն::  ԲԲյյոոււջջեեիի  ճճգգննաաժժաամմըը
շշաարրոոււննաակկվվոոււմմ  էէ  դդաառռննաալլ  աավվեելլիի
վվաատտ..  լլրրաացցոոււցցիիչչ  $$113311  մմիիլլիիոոնն
պպեետտքք  էէ  եերրևևաանն  գգաա    մմիիննչչևև  ՀՀոոււլլիիսս
11,,  $$114422  մմիիլլիիոոննիիցց  աավվեելլիինն  պպեետտքք  էէ
կկրրճճաատտվվիի    հհաաջջոորրդդ  ոոււսս..  շշրրջջաաննոոււմմ
ևև    $$11..33  մմիիլլիիաարրդդ    հհաաջջոորրդդ  եերրկկոոււ
տտաարրվվաա  մմեեջջ::  ԴԴպպրրոոցցիի
պպաաշշտտոոննյյաաննեերրըը  աաննվվաաննոոււմմ  եենն
աայյդդ  ««աավվեերրիիչչ»»::  

Ծնողները միասին պայքարում են այս
ֆինանսական ճգնաժամի դեմ: «Մենք պետք
է լինենք պահապաններ»: Մենք չենք կարող
գցել մեր երեխաներին դպրոցում և հուսալ
լավագույնի համար», ասում է երկար
ժամանակով աշխատող, ծնողների
ղեկավար`Bill Ring-ը: «Ծնողները պետք է
հարցնեն, թե ինչպես է դրամը ծախսվում
իրենց սեփական դպրոցում և վերցնում
ղեկավարության  պաշտոններ այս
թեմաների համար»: Լոս Անջելեսի Միացյալ
Դպրոցական Շրջանի տարբեր
դպրոցներում, ծնողները փորձում են
պաշտպանել իրենց երեխաների
կրթությունը: 

• ԼԱՄԴՇ-ի դպրոցական խորհուրդը,
որ բաղկացած են ծնողներից,
աշակերտներից և ուս. կազմից, որոշել
են ետ գնել 2408 ուսուցչի պաշտոններ
և 106 խորհրդատուներ, ովքեր
նշանակվել էին հնարավոր
կրճատումների համար:

• Ծնողները հավաքեցին դրամ,
պահելու ֆիզկուլտուրայի
մարզիչներին San Fernando Valley մի
քանի դպրոցներում:

• Tarzana տարրական դպրոցում 
դասացուցակը լրացնելուց հետո,     
ծնողները ստորագրեցին դա, 
օգնելու ուսուցիչներին 
հաղթահարելու մեծ դասարանների 
լրացուցիչ աշխատանքը:

• Burroughs միջնակարգ դպրոցը
անցկացրեց ութ ծնողական ժողով վեց
շաբաթվա  ընթացքում, որպեսզի
ծնողները կարողանան ավելի շատ բան
սովորել բյուջեի քննարկումների մասին,
որպեսզի նրանք կարողանան
պաշտպանել իրենց Եզակի Պլանը, որ
զոհաբերվեց նահանգի ֆինանսական
ճգնաժամի համար:

ԿԿաազզմմաակկեերրպպեելլոովվ  ծծննոողղիի
աաշշխխաատտաաննքքըը  

ՄՄոոտտ  220000  ծծննոողղննեերր  ևև  հհաամմաայյննքքիի  աաննդդաամմննեերր  հհաաճճաախխեեցցիինն  ՏՏեեղղիի
ոոււսս..  շշրրջջաանն  ##33--իի  ժժոողղոովվիինն,,  քքննննաարրկկեելլոոււ,,  թթեե  իիննչչպպեեսս    կկաարրոողղ  եենն
աազզդդեելլ  իիրրեեննցց  դդպպրրոոցցիի  փփոոխխոոխխոոււթթյյոոււննննեերրիի  վվրրաա::  Kate Anderson, Mar
Vista շրջանից մի ծնող, ով օգնեց կազմակերպելու այդ դեպքը, հաղորդում է
«Կար գործերի շատ խափանում և բոլորը համաձայնվեցին, որ ծնողները
պետք է ներգրավվեն ավելի կոնկրետ ուղիների վրա, ինչպես ուս. կոդի մասին
սովորելը, ուշադրություն դարձնելով ուս. շրջանի ժողովների և նահանգի
օրենսդիր մարմինների վրա»: Ուս. խորհրդի անդամ` Marlene Canter համոզեց
ծնողներին, որ աշխատեն փոփոխելու կոդերից մի քանիսը, ինչպես խիստ
պահանջները կատեգորիկ ֆոնդեր օգտագործելու համար: Նա բերեց մի
օրինակ. «Երբ դրամը գալիս է Շնորհալի և Տաղանդավոր Երեխաների
Կրթության (GATE) ծրագրերի  համար և այն չի օգտագործվում, այդ
գումարները պետք է վերադարձնել նահագին», բացատրեց նա: Նման
ճգնաժամի ժամանակ, դպրոցները պետք է կարողանան օգտագործել այդ
ֆինանսավորումը ուրիշ պահանջերի համար»: Ունկնդիրների
համաձայնությունն էր, որ ծնողի էներգիան և ներդնումը չպետք է կանգնեցվի,
թեմաները շատ վճռական են: Լրացուցիչ նստաշրջանները, որոնք կոչվում են
«Շարունակական Խորհրդակցություններ», պետք է սկսվի Հուլիս ամսին:
Նրանք, ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ, կարող են ուղարկել
kate.anderson@marvista.org լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար:     
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ՀՀաաշշվվիի  էէ  աառռննվվոոււմմ  ոոչչ  մմիիաայյնն  ծծննոողղիի
կկաարրծծիիքքննեերրըը,,  աայյլլ  ննաաևև  դդպպրրոոցցիի

աառռաաջջաադդիիմմոոււթթյյաանն  քքաարրտտեերրըը  չչեենն
օօգգտտաագգոորրծծվվիի  աառռաաննցց  դդրրաաննցց::

Լոս Անջելեսի Միացյալ Դպրոցական
Շրջանը ցանկանում է իմանալ, թե ինչ են
կարծում ծնողները իրենց երեխաների
դպրոցների մասին: Ուս. շրջանի զննումը
հարցնում է իրենց կարծիքները տեղի
դպրոցների թեմաների մասին, որը
դասակարգում է ուսուցման որակը և դպրոցի
ապահովությունը ծնողի պարտականությամբ:
Պատասխանները պետք է հավաքվեն 2008-09
Դպրոցի Առաջադիմության Քարտի մեջ, որը
պետք է հրատարակվի Հունվարին, 2010: 

Այս առաջին տարեկան զննումը բաշխվել է
ծնողներին, աշակերտներին, ուսուցիչներին
լրացնելու համար: «Այն տալու է յուրաքանչյուր
դպրոցի կատարման պատկերը», բացատրում է
Sam Gilstrap, ԼԱՄԴՇ Դպրոցի
Առաջադիմության Քարտի խմբից: «Այն պետք է
ցույց տա, թե ինչը պետք է բարելավվի,
խրախուսվի կամ փոփոխվի»: Ծնողները կարող
են լրացնել հարցերը, թե ինչպես է ողջունում
իրենց դպրոցը, թե ինչպես են ծնողնեը կապ
հաստատում ուսուցիչների, ուս. կազմի և այլ
ծնողների հետ դպրոցում: 

Lankershim տարրական դպրոցի ծնող`
Jenny Zelada-ն ասում է, որ «Բոլոր ծնողները
պետք է մասնակցեն»: Այդ զննումները
տարրական դպրոցի աշակերտների համար
ուղարկվեցին տները  Մայիս ամսին
երեխաների հետ: Միջնակարգ և բարձրագույն

դպրոցի աշակերտների ծնողների մոտ 50%
ստացան իրենց զննումը փոստով:
Համակարգիչը հնարավոր է այն ծնողների
համար, ովքեր ցանկանում են դնել  իրենց
տեղեկությունը դրա մեջ: Բոլոր
պատասխանները գաղտնի են:        

«Մեր նպատակը ծնողների համար է, որ
նրանք ձայն ունենան, թե ինչպես ենք մենք
նայում դպրոցի աշխատանքներին», ասեց
ԼԱՄԴՇ ուս. մասի վարիչ` Ramon Cortines-ը:
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ
երեխաները կատարում են ավելի լավ
աշխատանք, երբ իրենց ծնողները կատարում
են  ակտիվ աշխատանք իրենց կրթության
գործում: Maclay Միջնակարգ Դպրոցի ծնող Gus
Aranda անվանում է հաշվետվության թերթիկը
մի լավ գաղափար, եթե ծնողները ճշմարտացի
են և ուս. շրջանը ուշադրություն է դարձնում
այդ արդյունքների վրա:  

Ժողովների շարքը  ծնողների և այլ
մասնակիցների հետ անց է կացվելու Հուլիսին
և Օգոստոսին, խոսելու այդ զննման
պատասխանների մասին և թե ինչպես նրանք
կարող են լինել օգտավետ դպրոցների և
ընտանիքների համար: 

Ծնողի Համայնքի Խորհրդակցական Խորհրդի անդամները
Տեղի Ուս. Շրջան #2-ի համար, սովորեցին ծնողական
ժողովի  ժամանակ, նախքան դրա տուն ուղարկվելը

ԼԱՄԴՇ  շատ  ծնողների համար: 

ԼԼրրաացցոոււցցիիչչ  տտեեղղեեկկոոււթթյյաանն  հհաամմաարր  ևև
լլրրաացցննեելլոոււ  աայյսս  ձձևևըը

հհաամմաակկաարրգգիիչչոոււմմ,,  հհեետտևևեեքք  աայյսս  գգծծիինն..
http://www.reportcard.lausd.net

ՁՁեեզզ  կկխխննդդրրեենն  գգրրեելլոոււ  կկոոդդըը,,  ոորրըը
եերրևևոոււմմ  էէ  զզննննմմաանն  աայյսս  թթղղթթիի

վվրրաա,,  ոորր  դդոոււքք  սստտաացցեելլ  եեքք::  ԵԵթթեե
դդոոււքք  չչոոււննեեքք  աայյդդ  կկոոդդըը,,  խխննդդրրոոււմմ
եեննքք  մմեեզզ  հհեետտ  կկաապպ  հհաասստտաատտեելլ..  

reportcard@lausd.net

ՄՄեեզզ  հհաայյտտննեեքք,,  թթեե  ոորրտտեեղղ  էէ
հհաաճճաախխոոււմմ  ձձեերր  եերրեեխխաանն  ևև

մմեեննքք  ձձեեզզ  կկտտաաննքք  աայյսս  կկոոդդըը  4488
ժժաամմվվաա  ըըննթթաացցքքոոււմմ::    

ԼԼոոսս  ԱԱննջջեելլեեսսիի  ՄՄիիաացցյյաալլ
ԴԴպպրրոոցցաակկաանն  ՇՇրրջջաաննըը
ցցաաննկկաաննոոււմմ  էէ  իիմմաաննաալլ,,  թթեե  իիննչչ
եենն  մմտտաածծոոււմմ  ծծննոողղննեերրըը  իիրրեեննցց
եերրեեխխաաննեերրիի  դդպպրրոոցցննեերրիի
մմաասսիինն::  ՊՊաատտաասսխխաաննննեերրըը
պպեետտքք  էէ  հհաավվաաքքվվեենն  22000088--22000099
ԴԴպպրրոոցցիի  ԱԱռռաաջջաադդիիմմոոււթթյյաանն
ՔՔաարրտտիի  մմեեջջ,,  ոորրըը  պպեետտքք  էէ
հհրրաատտաարրաակկվվիի  22001100
ՀՀոոււննվվաարրիինն::

կկաարրծծիիքքննեերրըը::ՀՀաաշշվվիի  եենն  աառռննվվոոււմմ  ձձեերր  
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EEll  SSeerreennoo  ծծննոողղննեերրըը  սստտաաննոոււմմ  եենն
աաննվվճճաարր  հհաամմաակկաարրգգիիչչննեերր

EEll  SSeerreennoo  ՄՄիիջջննաակկաարրգգ  ԴԴպպրրոոցցիի
աավվեելլիի  քքաանն  225500  ծծննոողղննեերր  տտաաննըը

հհիիմմաա  ոոււննեենն  հհաամմաակկաարրգգիիչչննեերր  ոորրպպեեսս
աազզգգաայյիինն  ծծրրաագգրրիի    մմիի  մմաասս,,  ոորրըը
կկեեննտտրրոոննաաննոոււմմ  էէ  սստտեեղղծծեելլոովվ  աայյդդ
մմիիջջոոցցննեերրըը,,  ոորրըը  կկբբաարրեելլաավվվվիի
աակկաադդեեմմիիաակկաանն
ննվվաաճճոոււմմըը
չչեերրաաշշխխաավվոորրվվաածծ
աաշշաակկեերրտտննեերրիի
հհաամմաարր::

El Sereno վեցերրորդ
դասարանի
աշակերտների
ծնողները ստացել են
անվճար
համակարգիչներ
Computers for Youth-ից
(CFY), ոչ շահութաբեր
կազմակերպությունից,
որ տալիս է այս
սարքավորումները, համակարգիչի ծրագերը և
ուսուցումը, որ ծնողները և աշակերտները
կարողանան ունենենալ իրենց ուրույն, տանը
սովորելու կենտրոն:

El Sereno Միջնակարգ Դպրոցը ընտրվել է
լարված գնահատման պրոցեսից հետո:
«Դպրոցը և իր ծնողները պետք է կիսեն այդ
գաղափարը, որ վեցերորդ դասարանը կարևոր

ժամանակ է երեխաների և ծնողների
համար, միասին աշխատելու և
ցանկանալու հաճախել
աշխատանքներին և սովորելու, թե
ինչպես լավ օգտագործեն
տեխնոլոգիան աշակերտին սովորելու
համար», բացատրում է CFY Կալիֆոր-

նիայի
Դիրեկտոր
Emily Simas-ը,
«Դա El Sereno դպրոցն
էր»:  

Ընդունողները,
աշակերտները և
ծնողները սովորեցին,
թե ինչպես
համակարգիչները և 14
տարբեր ծրագրերը
միացվեցին դրան,
աշխատելու շաբաթ և
կիրակի օրերին: Այդ
ծրագրերը
դասակարգվում են

Անգլերեն լեզվից մինչև ֆիզիկան», ասում է
դպրոցի դիրեկտորի տեղակալ` Doug Franklin,
ով գրեց դիմումը CFY համար: «Երեխաները
մոռանում են, որ սովորում են, որովհետև շատ
հաճելի է:  Եվ դա շատ լավ  ժամանակ է,
որովհետև ծնողը և երեխան աշխատում են
միասին»:

«Դպրոցը և իր ծնողները պետք է
կիսեն այդ  գաղափարը, որ
վեցերորդ դասարանը կարևոր
ժամանակ է երեխաների և
ծնողների համար միասին
աշխատելու և ցանկանալու
հաճախել աշատանքներին և
սովորելու, թե ինչպես լավ
օգտագործեն տեխնոլոգիան
աշակերտի սովորելու համար: 

Emily Simas CFY Կալիֆորնիայի Դիրեկտոր 

Marisol Enriquez այն ծնողներից մեկն է, ով
օգուտ է ստանում Computers for Youth
ծրագրից: Նա ասում է, որ իր տան մոտ
գտնվող նոր դասավանդման կենտրոնը շատ
զբաղված է: «Ես իսկապես շատ ուրախ եմ
մասնակցելով նման սեմինարին: Ես
օգտագործում եմ համակարգիչ
աշխատանքում», ասում է նա, «բայց  ուս.
ծրագիրը մեր համարգիչի վրա տարբեր է:
Դասավանդումը շատ հաջող էր:» 

Սա միայն սկիզբն է El Sereno միջնակարդ
դպրոցի համար: CFY տալիս է երեք տարվա
ծրագիր, ամեն տարի տալով անվճար
համակարգիչներ վեցերորդ դասարանի
աշակերտների ընտանիքներին: «Մինչև
2011թ., մեր ամբողջ աշակերտները կունենան
տան ուս. կենտրոններ», ասում է  Mr. Franklin: 

Նախքան համակարգիչների տուն տանելը,
ծնողներից և աշակերտներից պահանջվում է
հաճախել Շաբաթ օրվա դասերին, որ տալիս է
ուսուցում համակարգիչը միացնելու մասին և
օգտագործելու ժամանակակից համակարգիչի
ծրագրերը:
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ԱԱռռաաջջիինն  հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււնն..
ԱԱշշխխաատտաաննքք  պպաատտաաննիիննեերրիի  հհաամմաարր

ԾԾաաննրր  տտննտտեեսսաակկաանն  պպաայյմմաաննննեերրիի
ժժաամմաաննաակկ,,  դդժժվվաարր  էէ  գգտտննեելլ  ոորրևևէէ  մմիի

աաշշխխաատտաաննքք::  ԳԳտտննեելլ    աաշշխխաատտաաննքք
պպաատտաաննիիննեերրիի  հհաամմաարր  աավվեելլիի  վվաատտ  էէ::
ԱԱհհաա  թթեե  իիննչչոոււ  աառռաաջջիինն
հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււննըը  աարրժժաաննիի  էէ  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ
աաշշաակկեերրտտննեերրիի  հհաամմաարր::  ԱԱռռաաջջիինն
հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււննըը,,  դդաա  աաշշխխաատտաաննքքիի
կկեեննտտրրոոնննն  էէ,,  ոորրըը  կկաապպոոււմմ  էէ    ոոււսս..  շշրրջջաաննիի
1144--իիցց  մմիիննչչևև  1188  տտաարրեեկկաանն  աաշշաակկեերրտտննեերրիինն
տտաարրբբեերր  աաշշխխաատտաաննքքննեերրիի  հհեետտ::
ԳԳրրաասսեեննյյաակկըը  տտաալլիիսս  էէ  աաշշխխաատտաաննքքիի
հհննաարրաավվոորրոոււթթյյոոււնն    մմեեծծ  ԼԼոոսս  ԱԱննջջեելլեեսսոոււմմ  ևև
2200,,000000  աաշշխխաատտաաննքքիի  տտեեղղ  աամմեենն  տտաարրիի::

Սկսելով 1973թ., ԼԱՄԴՇ Առաջին
հնարավորության գործընկերները շատ

ընկերությունների հետ միասին, կարգավորեցին
պաշտոններ աշակերտների համար: «Դա միայն
բուտերբրոտի աշխատանք չէ: Մենք
կենտրոնանում ենք այն աշխատանքների վրա,
որ կարող ենք ղեկավարել և պատրաստել
աշակերտներին զբաղմունքների  համար,
ինչպես նաև աշխատանք տվողների համար,
որոնք առաջարկում են ուսման վարձի
հատուցման ծրագրեր կոլեջի համար», ասում է
Victor Gonzalez-ը, առաջին հնարավորության
աշխատանքի կատարելագործողներից  մեկը:
«Այն ընդգրկում է աշխատանքներ օրենքի
հարկադրման, խոհարարական արհեստի,
գրասենյակային, կրթության, առողջության
ծառայությունների  և առևտրի վաճառքի մեջ:

Օրինակի համար, կան հնարավորություններ ԼԱ
Ոստիկանության Բաժանմունքի հետ մեր
ցուցակում վճարվող աշխատանքի և  չվճարվող
պաշտոնների համար, ինչպես հետախույզների
աշխատանքը»:

Աշակերտներին աշխատանք է տալիս First
Break: Նրանք աշխատում են  գրասենյակում,
զանգահարում  աշխատանք տվողներին
հավաքելու աշխատանքի պաշտոնները,
ավելացնելու ժամադրությունների համար: 14-ից
մինչև 17 տարեկան աշխատողները պետք է
ունենան աշխատանքի թույլատրություն:
Առաջին հնարավորության օգնության միջոցով,
անցյալ տարի ավելի քան 12,000
թույլատրություններ տրվեցին աշակերտներին,
ովքեր աշխատանք գտան ԼԱՄԴՇ գրասենակի
միջոցով: 

Jennifer Robledo, Belmont Բարձրագույն
Դպրոցի շրջանավարտը, վստահում է առաջին
հնարավորության վրա, ստեղծելով աշխատանքի
կարողություններ և անձնական վստահություն,
հնարավորություն տալով նրան ձեռք բերելու իր
ներկա պաշտոնը տեղի հիվանդանոցի
ընդունելության բաժանմունքում: «Ես շատ
ամաչկոտ և ներվային էի: Հետո ես սկսեցի
աշխատել First Break  գրասենյակում և սովորեցի,
թե ինչպես լինել պատասխանատու, ասեց
Jennifer: «Այժմ հիվանդանոցը գովում է իմ
կարողությունը, որ ես հաղորդակցվում եմ
հիվանդների հետ»:  Հավելյալ տեղեկություններ
ստանալու համար First Break մասին,
զանգահարել 213-241-0878: 
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ԼԱՄԴՇ մի քանի աշակերտների համար, իրենց առաջին աշխատանքի փորձառությունը գալիս է First
Break  գրասենյակից, որտեղ նրանք սովորում են, թե ինչպես քննարկել Լոս Անջելեսում աշխատանք

տվողների մասին ուրիշ պատանիների համար:  

ԾԾննոողղիի  ՀՀաամմաայյննքքիի
ԾԾաառռաայյոոււթթյյոոււննննեերրիի  ԲԲաաժժաաննմմոոււննքքըը

գգտտննվվոոււմմ  էէ  հհեետտևևյյաալլ  տտեեղղեերրոոււմմ::  ՄՄեերր
ննոորր  հհաասսցցեենն  էէ..

1360 West Temple Street
Los Angeles, CA 90026

(հհեեռռաախխոոսսիի  հհաամմաարրըը  ննոոււյյնննն  էէ)
213-481-3350

(ֆֆաաքքսսըը  մմննոոււմմ  էէ    ննոոււյյննըը)
213-481-3392 

Տեղափոխվել մեր առաջվա տեղից, որը
գտնվում է 701 W. Cesar Chavez պողոտայում,
դա ուս. շրջանի ջանքերի մի մասն է կրճատել
արժեքները: Այդ գրասենյակները գտնվում են
վարձվող տեղերում: Նոր վայրը պատկանում է
ԼԱՄԴՇ-ին: Մենք ունենք լսարան, ժողովների
սենյակ և երեխայի խնամքի տեղ, բացի մեր
գրասենյակից:   

Մենք անհամբերությամբ կսպասենք
աշխատել ձեզ հետ West Temple փողոցում
մինչև  Օգոստոսի 1-ը և ձեզ կակնկալենք մեր
նոր վայրում: Այս քարտեզը ցույց է տալիս, թե
ինչքան մոտ են հին և նոր տեղերը: Խնդրում
ենք այցելել մեզ: 

ՄՄեեննքք
տտեեղղաափփոոխխվվեելլ  եեննքք..

B

Hollywood Frwy.

Santa Ana

Frwy.

Pasa
dena Frw

y.

W
. Cesar E. Chavez Ave.

A

W
. Sunset Blvd.

N. B
ea

udry
 A

ve
.

W
. Tem

ple St.

101

110 N. G
rand    A

ve.

A – 701 W. Cesar E. Chavez Ave.
B – 1360 W. Temple St.

Խնդրում ենք մտնել 104 սենյակի միջով
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ՈՈււշշաադդրրոոււթթյյոոււնն  ծծննոողղիի  ննեերրգգրրաավվմմաանն  մմաասսիինն  

ԱԱռռաաջջիինն  հհաայյաացցքքիիցց  թթվվաացց,,  ոորր
ծծննոողղննեերրըը  ևև  եերրեեխխաաննեերրըը  BBeerreennddoo

ՄՄիիջջննաակկաարրգգ  ԴԴպպրրոոցցիիցց,,  աաննցց  եենն
կկաացցննոոււմմ  հհիիաաննաալլիի  ժժաամմաաննաակկ  ԼԼոոսս
ԱԱննջջեելլեեսսիի  ԳԳաազզաաննաաննոոցցոոււմմ::  

Եվ նրանք իհարկե անց են կացնում
հիանալի ժամանակ: Բայց էքսկուրսիան
նույնպես եզակի միջսեսիոն ծրագրի
մի մասն է, բարձրացնելու
Անգլերեն լեզվի
սահունությունը միջնակարգ
դպրոցների համար, ովքեր
եղել են ԱՄՆ երեք
տարուց պակաս և
հենց նոր սկսում են
սովորել լեզուն:  

ZooSchool,

չորս շաբաթանոց դասը անցկացվեց ամբողջ
տարին դասերի ընդմիջման ժամանակ և դա
Ներգաղթողների Անհրաժեշտ Կրթության
Ծրագրի (EIEP) մի մասն է: «Այդ ծրագիրը
գիտության և Անգլերեն լեզվի սովորելու
արդյունքն է»,

բացատրեց EIEP ուսմասվար` Walter Castro:
«Երեխաները հանդիպում են ամեն օր մոտ

չորս շաբաթ գազանանոցում: Նրանք
սովորում են կենդանիների մասին,
հարցազրույց են ունենում զազանանոցի
աշխատողների հետ  և աշխատում են
գիտության կամ կենդանաբանական
նախագծերի վրա, բոլորը Անգլերեն

սովորելու համար»: 
Յուրաքանչյուր միջսեսիոն

ծրագրի հիմնական հարցը
գտնվում է EIEP ZooSchool,

Ընտանեկան Օրվա մեջ:
Ծնողների և երեխաների

հետ որպես իրենց
ունկնդիր,

աշակերտները
ղեկավարում են
գազանանոցի
շրջագայությունը և
կատարում են
ներկայացումներ,
թե ինչ են սովորել
Անգլերեն:  «Այս
աշակերտները
ամաչկոտ,
հանգիստ
երեխաներ էին:
ZooSchool նրանց
տալիս է
վստահություն,
նոր լեզվի

կարողություններ և
համայնքի զգացում,

ավելացնում է Mr.
Castro, երբ մոտիկից

EIEP աշակերտները
բացատրեցին

կենսաբանության,
վարքագծի և  մեծ մողեսի

մասին իրենց ընտանիքներին:
ZooSchool բաց է ԼԱՄԴՇ-ի

միջնակարգ դպրոցների և
բազմաթիվ հերթ ունեցող դպրոցների

համար, ովքեր գտնվում են ELD
մակարդակում և գործում է  Beyond the

Bell կողմից: 

ՏՏեեղղիի
ոոււսս..  շշրրջջաանն

##66--իի  ըըննտտաաննիիքքիի    ևև  հհաամմաայյննքքիի
մմիիջջոոցցննեերրիի    ցցոոււցցաահհաաննդդեեսսիի  վվեերրջջիինն

թթեեմմաանն  ճճիիշշտտ  էէրր  վվեերրջջիինն  ննպպաատտաակկիի  հհաամմաարր::
LD 6 հյուրընկալեց այդ  իրադարձությունը, որը տվեց

միջոցներ և տեղեկություն Surviving The Economic
Downturn մասին: Անցկացնելով Southeast  բարձրագույն

դպրոցում, այդ ցուցահանդեսը ընդգրկեց մոտ երեսուն
տարբեր սեմինարներ, ինչպես զրկանքի կանխումը,

լարվածության ղեկավարումը և վստահության
պատրաստումը: Հարյուրավոր ծնողներ և

երեխաներ հաճախեցին այս սեմինարներին,
խոսեցին առողջապահության և աշխատանքի

գործակալությունների ներկայացուցիչների հետ և
նույնպես բավականություն ստացան նախաճաշից և

պարգևներից»: «Միջոցների և  լավ լինելու
ցուցահանդեսը երաշխավորվեց Տեղի ուս. շրջան

#6-ի կողմից և վեց քաղաքների կողմից,
որոնք գտնվում են ուս. շրջանի

սահմաններում: 
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««ՍՍաա  աառռաաջջիինն  աաննգգաամմնն  էէ,,  ոորր  եեսս
հհաաճճաախխեեցցիի  ծծննոողղաակկաանն

ժժոողղոովվիինն::  ԻԻննձձ  զզաաննգգաահհաարրեեցցիինն  դդրրաա
մմաասսիինն  ևև  դդաա  աարրժժաաննիի  էէրր  իիննձձ  հհաամմաարր»»,,
աասսեեցց  CChhaassee  SSttrreeeett  դդպպրրոոցցիի  ծծննոողղ`̀  LLuuppee
JJaarraa,,  եերրբբ    ննաա  պպաատտրրաասստտվվեեցց  գգննաալլ  աայյսս
հհաամմաագգոոււմմաարրիի  ժժոողղոովվննեերրիիցց  մմեեկկիինն::

Այդ զանգը և 480,000  այլ զանգեր
հրավիրեցին այդ ծնողներին և ուսուցիչներին
ժողովի համար, Ծնողի/Համայնքի
Ծառայությունների Բաժանմունքի Ղեկավար
Christopher Downing-ից: «Սա առաջին անգամն
է, որ մենք օգտագործում այդ սիստեմը և այն
անցավ հաջող», հաղորդեց նա:  

Այդ սիստեմը, դա Connect-ED է, վերջին
ավելացումը ուս. շրջանում, տեղյակ պահելու
ընտրողներին.  ծնողներին, ուսուցիչներին,
դասակարգված ծառայողներին, նույնիսկ
բարձրագույն դպրոց աշակերտներին, ովքեր
կարիքն ունեն ժամանակին արթնանալու և
հաճախելու դասերին: Downing-ի զանգը իր
ձայնագրած տեղեկության մեջ էր, որն
արագորեն հաղորդում է հեռախոսի զանգերը

ամբողջ ուս. շրջանում: «Ծնողները
ստացան այդ տեղեկությունը», ասում
է Տեխնոլոգիայի Գլխավոր
Դիրեկտոր`Paul Ishimaru-ն: «Այդ
սիստեմը ետ է հաղորդում բազմաթիվ
զանգեր, որը պատասխանվում է կամ
լսվում է, կախվում է հեռախոսը կամ
ցույց է տալիս զբաղված է: Այն
պատասխանում է  զանգերի 77% և դա
ազդեցիկ հասանելիք է: 

2008թ. Ապրիլից, ԼԱՄԴՇ ամեն մի
դպրոց կապ է ունեցել  Connect-ED հետ: Այն
կարելի է օգտագործել  ընդհանուր
հայտարարությունների համար, զանգարել
տները երեխայի բացակայության համար,
անհրաժեշտ զանգերի համար և
ծրագրավորված ուսուցչի զանգերը աշակերտի
կատարման մասին, գովասանքի կամ հոգսերի
մասին: «Նայեք հաճախման արդյունքներին:
Տեխնոլոգիայի խումբը  կարող է զանգահարել
միջնակարգ դպրոցի աշակերտներին
առավոտյան և կեսօրին, երբ նրանք
բացակայում են  երկու կամ երեք անգամ»,
ասում է Mr. Ishimaru-ն: «Այն զանգահարում է

դպրոցի ծնողներին իրենց երեխայի
բացակայության մասին, խնդրելով նրանցից
«սեղմել մեկը», եթե աշակերտը հիվանդ է,
«սեղմել երկուսը» բժշկի ժամադրության
համար: Անմիջապես դպրոցը ստանում է այդ
հաղորդումը: Ես տեսել եմ, որ հաճախումը
բարելավվել է այս տարվա Connect-ED մեջ»:      

Cheryl Ruiz և Paul Ishimaru ղեկավարում են
այդ տեխնոլոգիայի աշխատանքը: Անցյալ
տարի, 35,000 տեղեկություններ են ուղարկվել
20 միլիոն զանգերի համար: Այս տարի, այդ
թիվը կարող է հասնել մինչև  50 միլիոնի: Այս
սիստեմը երբեք ցած չի իջել: 

ԾԾննոողղիի  հհաասսաաննեելլիիոոււթթյյոոււնն
2211--րրդդ  դդաարրիի  ոոճճ

Այդ մեծ Connect-ED տեխնոլոգիան գործում է միայն երկու
մարդկանց` Cheryl Ruiz և Paul Ishimaru կողմից: 

««ԻԻմմ  աաշշխխաատտաաննքքիի  պպաայյքքաարրըը
ԾԾննոողղիի//ՀՀաամմաայյննքքիի

ԾԾաառռաայյոոււթթյյոոււննննեերրիի  ԲԲաաժժաաննմմոոււննքքիի
հհեետտ,,  եեղղեելլ  էէ  տտաալլ  ծծննոողղննեերրիինն

Կամավոր աշխատող ծնողները շնորհակալություն
հայտնեցին Rita Caldera-ին (ձախից երկրորդը) նրա

ծառայության և ԼԱՄԴՇ բոլոր ծնողների համար: 

ճճաաննաաչչոոււմմ,,  ոորր  ննրրաաննքք
աարրժժաաննիի  եենն,,  աասսոոււմմ  էէ
RRiittaa  CCaallddeerraa,,  ոովվ
հհեեռռաաննոոււմմ  էէ
աաշշխխաատտաաննքքիիցց    աայյսս
աամմռռաաննըը,,  ծծաառռաայյեելլոովվ
հհիիննգգ  տտաարրիի  ոորրպպեեսս
PPCCSSBB  ոոււսս..  մմաասսիի
ղղեեկկաավվաարրիի  տտեեղղաակկաալլ::

«Մեր ծնողները
սովորեցին, թե ինչպես
դառնալ ուժեղ կողմնակից

իրենց երեխաների համար:
Հաջորդ առաջադրանքն է սովորեցնել դպրոցի
կազմին ճանաչելու, հարգելու և օգտագործելու
ծնողներին որպես միջոց»: 

Mrs. Caldera ԼԱՄԴՇ ղեկավարների խմբի
մեջ է, ով սովորաբար եղել է ծնողի
ներգրավման աջակցողներից մեկը բոլոր
երեխաների կրթության համար: Այս

ԾԾննոողղեերրըը  հհրրաաժժեեշշտտ  եենն  տտաալլիիսս  ոոււսս..  շշրրջջաաննիի  ղղեեկկաավվաարրննեերրիինն::  

երկարատև ուս. շրջանի ղեկավարները,
ներառյալ Richard Alonzo, Ուս. Շրջան 4-ի ուս.
բաժնի վարիչը, Carmen  Schroeder, Ուս. Շրջան
5-ի ուս. բաժնի վարիչը, Carol Truscott, Ուս.
Շրջան 3-ի ուս. բաժնի վարիչը և Donnalyn
Anton, ուս. բաժնի վարիչի տեղակալը,
Հատուկ Կրթություն: 

Mrs. Caldera նշանակվեց  ղեկավարելու
համար PCSB 2004-ին, փոխարինելով նախկին
Dr. Theodore Alexander-ին: Այդ կնոջ
կարերիան եղել է 36 տարի ուսուցման մեջ,
դրանցից բոլորը Լոս Անջելեսի Միացյալ
Դպրոցական Շրջանի հետ: «Որպես ուսուցիչ,
դպրոցի դիրեկտոր և ուս. շրջանի ղեկավար,
ես միշտ հասկացել եմ ծնողների
կարևորության մասին և թե ինչ են նրանք
ներդնում», ասում է նա:  «Նայեք այս տարվա
ծնողական ժողովին: Դա մի լավ օրինակ է
որակով աշխատանքի համար, որն առաջ է
գալիս, երբ ծնողները աշխատում են  միասին:  
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Ի՞նչ կարող եք անել հատկապես բյուջեի
այս խոր կրճատումների ժամանակ: Երբ
երեխաները գալիս են տուն դպրոցից և
մտածում են իրենց ուսուցիչների մասին, որ
ազատվելու են աշխատանքից, ծնողներ և
խանամատարներ, խնդրում ենք նրանց
հանգստացնել այդ հարցում:  Նշանակություն
չունի, թե ինչքան վատ է բյուջեի վիճակը,
լինելու է ուսուցիչ ամեն մի դասարանում:
Բոլոր աշակերտները կարող են ունենալ
իրենց ցանկացած դասագրքերը և գրենական
պիտույքները: 

Այո, պետք է լինի որոշ
փոխոխություններ: Օրինակի համար,
աշակերտները պետք է կիսվեն իրենց
ուսուցչի հետ և այլ աշակերտների հետ
դասարանում: Երբ ծնողները և
խնամատարները ընդունում են այդ        

փոփոխությունը, աշակերտները կունենան
ավելի հեշտ ժամանակ կարգավորելու այդ:
Փոփոխությունը միշտ հեշտ չէ, բայց ներկա
բյուջեն պահանջում է մեզ բոլորիս իրար
միանալու և կենտրոնանալու մեր
երեխաների վրա: 

Անցյալում, ես խրախուսել եմ ԼԱՄԴՇ
ծնողներին, խնամատարներին և ընկերներին
գրելու ընտրված պաշտոնյաներին, ովքեր
կատարում են այդ կանոնները Sacramento-
ում և Washington  D.C.-ում և որոշում են, թե
ինչքան ֆինանսավորում պետք է ստանա
Ուս. շրջանը: Նման պաշտպանությունը
մնում է օգտակար, բայց այս անորոշության
շրջանում, հավաստիացումը մեր
աշակերտների համար պետք է լինի
առաջինը:    

ՏՏեեղղեեկկոոււթթյյոոււնն, շշաարրոոււննաակկոոււթթյյոոււննըը  11  էէջջիիցց

pressParentthe pressParenttheՀՀ աա տտ ոո րր   11 33 ,,   ՀՀ աա մմաա րր   33 ,,   ԱԱ մմ աա ռռ  22 00 00 99 •  ԼԼ ոո ււ րր եե րր իի   ՆՆ աա մմ աակկ   ԼԼ ԱԱ ՄՄ ԴԴՇՇ   ԾԾ նն ոո ղղ նն եե րր իի   հհ աա մմ աարր9

ՀՀաամմոոզզվվաածծ եեղղեեքք,,  ոորր ձձեերր եերրեեխխաաննեերրըը

հհաաճճաախխոոււմմ եենն դդպպրրոոցց  աամմեենն  օօրր  ևև

ժժաամմաաննոոււմմ  եենն  դդպպրրոոցց  շշոոււտտ  կկաամմ

ժժաամմաաննաակկիինն,,  պպաատտրրաասստտ սսոովվոորրեելլոոււ

հհաամմաարր  ևև  մմննաալլոոււ  եենն  դդպպրրոոցցոոււմմ  մմիիննչչևև

աարրձձաակկվվեելլըը::  ԴԴաասսեերրիիցց  հհեետտոո հհաամմոոզզվվաածծ

եեղղեեքք,,  ոորր ձձեերր եերրեեխխաաննեերրըը  կկաատտաարրոոււմմ  եենն

տտննաայյիինն  աաշշխխաատտաաննքքըը  ևև  բբոոլլոորր  աայյլլ

աառռաաջջաադդրրաաննքքննեերրըը::

ԼԼրրաացցոոււցցիիչչ տտեեղղեեկկոոււթթյյաանն հհաամմաարր,,  խխննդդրրվվոոււմմ  էէ  ննաայյեելլ.. hhttttpp::////wwwwww..llaauussdd..nneett
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