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ԴԴոոււքք  գգիիտտեեքք,,  ոորր  ԼԼոոսս  ԱԱննջջեելլեեսսիի
ՄՄիիաացցյյաալլ  ԴԴպպրրոոցցաակկաանն  ՇՇրրջջաաննըը

((LLAAUUSSDD))  դդաասսաակկաարրգգվվոոււմմ  էէ  աառռաաջջիինն
տտեեղղոոււմմ  GGooooggllee  հհեետտաազզոոտտմմաանն  հհաամմաարր
ԼԼոոսս  ԱԱննջջեելլեեսսոոււմմ::  ՀՀաամմաաձձաայյնն  GGooooggllee
վվեերրջջիինն  տտաարրվվաա  ցցոոււցցաակկիինն,,  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ
աառռաաջջիինննն  էէրր  տտեեղղիի  հհեետտաազզոոտտմմաանն
թթիիմմեերրիի  մմեեջջ::

Ամենաբարձր տեղ նշանակում է
բազմաթիվ  հետաքրքրություն երկրի
երկրորդ ուս. շրջանի մեջ: Ես համոզված
եմ, որ նրանք, ովքեր փտրում են
տեղեկություն, դրանք 688,138
աշակերտների ծնողներն և
խնամատարներն են, ովքեր հաճախում
են մանկապարտեզից մինչև 12-րդ
դասարանը մեր 885 դպրոցների: Մենք
ջերմորեն ենք ընդունում ձեր
հետաքրքրությունը: Դնելով  առաջինը
տեղի  Google հետազոտումների մեջ, չի
արժանանա ոչ մի բանի: Մենք
ցանկանում ենք նույնպես  լինել համար
1-ը ձեզ հետ: 

Հանրային Դպրոցի Ընտրության
նախաձեռնությունը նույնպես գրավում է
մեծ ուշադրություն: Դիմումները`
վարելու նոր դպրոցները և գոյություն
ունեցող ցած կատարող դպրոցները
պետք է վերանայվեն: Համայնքի
ժողովները թույլ են տալիս ծնողներին  և
մյուսներին արտահայտելու իրենց
կարծիքները: Հավելյալ տեղեկության
համար նայել www.lausd.net, և նայել
«Նորություններ և Իրադարձություններ»
տեղում: 

Տեղեկություն ուս. բաժնի վարիչ
RRaammoonn  CC..  CCoorrttiinneess--իի  կկոողղմմիիցց

ՀՀաատտոորր  1144,,    ՀՀաամմաարր  11,, •  ՁՁմմեեռռ  22001100

ՎՎճճռռաակկաանն  ՊՊաահհաաննջջ    ՁՁեերր  ՁՁաայյննիի  ՀՀաամմաարր

Նայել ՁՁԵԵՐՐ  ՁՁԱԱՅՅՆՆԸԸ, 3-րդ էջ

22001100թթ..,,  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ  ծծննոողղննեերրիինն
խխննդդրրեեցցիինն    տտեեղղեեկկաաննաալլոոււ  ևև

ձձաայյննըը  տտաալլոոււ  ննոորր
լլաարրվվաածծոոււթթյյաանն  հհաամմաարր::  

Քանի որ ուս. շրջանը իրագործում է
Հանրային Դպրոցի Ընտրության (PSC) պրոցեսը
և փնտրում է փակել 1.2 միլիարդ բյուջեի
պակասությունը, ավելանոմ է ծնողների
ուշադրությունը: «Սա  ճնգաժամ է երեխաների
համար», ասում է Բիլլ Ռինգը:  «Նրանք
ցանկանում դիտել, լսել և խոսել դրամատիկ
փոփոխությունների մասին, որ կատարվում է
իրենց դպրոցներում և ուսուցման մեջ»: 

Դպրոցի ընտրման վճռումը
հնարավորություն կտա  դրսի անդամներին
կամ նոր ծրագրով ստեղված դպրոցին գործել
հանրային դպրոցները: 12 ոչ կատարող
դպրոցներ և  24  նոր կառուցված դպրոցներ,
որոնք բացվելու են 2010 Սեպտեմբեր ամսին,
ընտրվել են այդ պրոցեսի համար: Դիմումները
PSC համար ստացվել են 219 զանազան
խմբերից. ինքնուրույն ֆինանսավորված
դպրոցի կազմակերպություններ, ոչ-շահավետ,
վերստեղծված դպրոցի կազմի առաջարկներ, և

այլ ինքնուրույն խմբեր, ովքեր առաջարկում են
նոր ուսումնական օրինակներ: Հանրային
խորհրդատվական ժողովները անցկացվեց այս
տեղերում, կիսվելու համար
մանրամասնությունները և ստանալու
տեղեկություն ծնողներից և համայանքից:
Վետերան, ծնող ղեկավար Զելլա Քնայթը
ասում է, « Ուս. բաժնի վարիչ Ramon C.
Cortines-ը ասում է, որ  ցանկանում է  ծնողների
մասնակցություն: Հանուն մեր երեխաների,
մենք պետք է  հասկանանք, թե ինչ է
նշանակում Հանրային Դպրոցի Ընտրություն և
համոզված լինել, որ լսվում են մեր
ընտրությունները»: Բազմաթիվ տեղեկություն
ստանալու համար այս վճռման և հանրային
ժողովների մասին, հնարավոր է www.lausd.net,
և  թրխկացրեք Հանրային Դպրոցի Ընտրության
վրա:

Առաջին անգամ, ԼԱՄԴՇ բյուջեի պլանը բաց
է բոլորի համար տեսնելու, ներառյալ բյուջեի
կրճատումները մանրամասն հաշվետվության
համար, ինչպես  հետագայում կրճատվող ուս.
կազմը  կենտրոնական և շրջանային ուս.
շրջաններում և կատարելով խոր կրճատումները
ուս. շրջանի ծառայություններում: 

Կողմնորոշման բազմաթիվ ժողովները, ինչպես այս մեկը վերջին երեք տարիների ընթացքում,
ԼԱՄԴՇ ծնողները  տեղեկություն ստացան և պատասխանեցին հարցերին, թե ինչպես Հանրային

Կրթության Ընտրության ընթացքը կաշխատի իրենց աշակերտների և դպրոցների համար: 

ՀՀաաննրրաայյիինն  ԴԴպպրրոոցցիի  ԸԸննտտրրմմաանն  ՎՎճճռռոոււմմ    
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ՍՍաա  լլիիննեելլոոււ  էէ
լլաավվաագգոոււյյնն  տտաարրիի

ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ  աաշշաակկեերրտտննեերրիի
ծծննոողղննեերրիի  հհաամմաարր::

Որպես $1.2 ավելի
միլիարդ բյուջեի

պակասություն, նոր պլաններ են առաջարկվում
տեղի դպրոցների համար: Ուս. շրջանում,
ծնողները պատրաստվում են որոշ կայանալիք
պատասխանատվության համար: Այս աշնանը,
Ես անձնապես մասնակցեցի մոտ 40 զանազան
դասերի, որտեղ ծնողները և ուս. կազմի այլ
անդամների ղեկավարներ ընտրեցին դպրոցի
խորհուրդներ (SSC), սովորեցին բյուջետային
ծրագրեր:

Ուս. բաժնի վարիչ Ramon C. Cortines-ը
խնդրեց ծնողներին և SSC անդամներին,
կատարելու տեղի որոշումները, որոնք
վերաբերվում են $500 միլիոն կատեգորիկ
ֆինանսներին (նահանգի և պետության դրամ) և
պաշտոններին, ներառյալ ուսուցիչներին,
պակասեցնելու դասարանի չափսը, բուժքույրերի
քանակը, հոգեբաններին, գրական և
մաթեմատիկայի ուսուցիչներին,

Տեղեկություն CChhrriissttoopphheerr  DDoowwnniinngg--իիցց, Ծնողի Համայնքի Ծառայությունների
Մասնաճյուղի Ղեկավար  

ԾԾՆՆՈՈՂՂԻԻ  ՆՆԵԵՐՐԴԴՆՆՈՈՒՒՄՄ,,  ԾԾՆՆՈՈՂՂԻԻ  ՊՊԱԱՏՏՐՐԱԱՍՍՏՏՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ

պահապաններին, գրադավարներին և հաճախող
խորհրդատուներին:  Ես վստահ եմ, որ մեր
դպրոցի խորխուրդները պատրաստ կլինեն այդ
պարտականության համար:    

Մենք նույնպես շատ զբաղված ենք
ուժեղացնելու աշխատանքը մեր ծնողների
կենտրոնների համար Parent Engagement Tool Kits
նոր միջոցով: 2010թ. այդ կենտրոնները պետք է
լինեն հիմնական տեղը  նշանակալից ծնողական
կրթության և օգնության համար:  Տրվելու է ավելի
ուսուցում, որը հիմնված է ծնողների պահանջի
տեղեկության վրա, որ մենք ստանում ենք,
ղեկավարելով Listening Tours  ուս. շրջանով մեկ,
քննարկելու բարելավող ծնողի ներգրավումը:
Ծնողները խոսեցին այն մասին, թե ինչ կարող են
անել, պատրաստելով ծնողներին օգնել իրենց
երեխաներին ուրիշ ուղիների համար: Հարցրեք
Tool Kit ձեր դպրոց պարապմունքների մասին:
Toolkit կօգնի դպրոցներին գործել ծնողական
կենտրոնների մասին և վարել դասեր
հոգատարության համար, ներառելով ծնողներին,
ովքեր ցանկանում են աջակցել  իրենց
երեխաների ակադեմիական նվաճումը: 

ԾԾՆՆՈՈՂՂՆՆԵԵՐՐԻԻ  ԿԿԵԵՆՆՏՏՐՐՈՈՆՆԸԸ  ՈՈՐՐՊՊԵԵՍՍ  ԴԴՊՊՐՐՈՈՑՑԻԻ  ՏՏԵԵՂՂ

««ՄՄեեննքք  տտեեսսաաննեելլիի  եեննքք,,
եեննթթաարրկկվվոողղ  ևև  աամմեեննիիցց  աավվեելլիի

շշաատտ  զզբբաաղղվվաածծ»»,,  հհաաղղոորրդդոոււմմ  էէ
հհաամմաայյննքքիի  ննեերրկկաայյաացցոոււցցիիչչ`̀  ԴԴեեեելլաա
ՄՄաատտցցոոււմմաարրաանն,,    ծծննոողղաակկաանն
կկեեննտտրրոոննիի  մմաասսիինն  DDeennkkeerr  ՏՏաարրրրաակկաանն
ԴԴպպրրոոցցոոււմմ::  

Առաջին անգամ, ծնող ակտիվիստները
տեղավորվեցին պայծառ, միհարկանի
դպրոցական տնակում, որ գտնվում է դպրոցի
կենտրոնում և տեղը շատ հարմար է: «Մեր
ծնողները գիտեն, որ դա իրենց համար է և
ներգրավումը աճում է», ասում է Դիրեկտոր
Cindy Ahn: «Ծնողները բերում են  այլ ծնողներ.

Ծնողի նոր կենտրոնը Denker Տարրական Դպրոցում արագորեն դարձել է հավաքույթի տեղ այն
մարդկանց համար, ովքեր կամավոր են, փտրում են տեղեկություն, սովորում են ակադեմիական

կարողություններ և այլ աշխատանք ուրիշ ծնողների հետ:     

Խնդրվում է նայել DENKER, 4-րդ էջ
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Ֆինանսավորումը հատկապես կարևոր է
ծնողների համար, որովհետև ավելի քան $500
միլիոնը տրվելու է տեղի դպրոցներին
ղեկավարելու և բաժանելու համար: «Շարժելով
միջոցները և որոշումները դպրոցներում, դա մեր
աշակերտների լավագուն հետաքրքությունն է»,
ասեց Ուս. բաժնի վարիչ Ramon C. Cortines-ը:
Բյուջեի պլանները հնարավոր են ստանալ
lausd.net, որը կապված է Բյուջեի Լուծումների
հետ:  

pressParentthe pressParenttheՀՀաատտոորր  1144,,    ՀՀաամմաարր  11,, •  ՁՁմմեեռռ  22001100    •  ԼԼոոււրրեերրիի  ՆՆաամմաակկ  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ  ԾԾննոողղննեերրիի  հհաամմաարր

““TTooooll  KKiitt”” սստտեեղղծծեելլոոււ  աաշշաակկեերրտտիի  
ննվվաաճճոոււմմըը

ՆՆոորր  տտաարրվվաա  վվճճռռոոււմմըը  ծծննոողղննեերրիի
կկեեննտտրրոոննոոււմմ  ևև  աամմբբոողղջջ  ԼԼոոսս

ԱԱննջջեելլեեսսիի  ՄՄիիաացցյյաալլ  ԴԴպպրրոոցցաակկաանն
ՇՇրրջջաաննոովվ  մմեեկկ,,  դդաա  մմիի  մմիի  հհրրաաշշաալլիի
գգոորրծծ  էէ::  

Կարող են ներկալ լինել ծնողները և
խրախուսվել, իմանալու, թե ինչպես
ստեղծել իրենց երեխաների նվաճումը:  Մի
ընդարձակ ծրագիր: The Parent Engagment
Tool Kit, բացատրվել է ուս. շրջանի
յուրաքանչյուր դպրոցում: Tool Kit տալիս է
ծրագիր և հմուտ ղեկավարներ, ովքեր պետք
է վարեն սեմինարները, կապնվելու համար
ծնողների և ուսուցման հետ: Մենք կարծում
ենք, որ բոլոր ծնողները կարող են օգնել
իրենց երեխաներին: Եթե մենք նրանց
սովորեցնենք, նրանք կարող են և պետք է
սովորեն, ասում է Charlotte Castagnola, մի
փորձառու ծնող` կրթության ղեկավար Տեղի
ուս.  շրջան 2-ում:

Հարյուրավոր ծնողներ և նրանց
կենտրոնների դիրեկտորները
պատրաստվում են սովորեցնելու
ծնողներին Tool Kit-ից ծնողների կրթության
գրաքաղություն, որը ստեղծվել և քննվել է
Mrs. Castagnola կողմից: Ուսուցումը
ընդգրկում է  աշխատանքներ, ինչպես
Մանկապարտեզի Ծրագիրը, որը
սովորեցնում է ծնողներին, թե ինչպես
ստեղծել լեզվի և մաթեմատիկայի
կարողությունները, տան պատրաստված
խաղի տախտակներով և նախագծերով:
Բարձր հաճախականության բառերը
ներկայացնում են   տեխնիկա, օգնում են
երեխաներին բարելավելու սահունությունը

և Անգլերեն լեզվի հասկացումը, որն
օգտագործվում է շատ հաճախ: Tool Kit-ի
նպատակ է հանկարծակի դնել  ծնողի
ուսուցման գործում և  յուրաքանչյուր
դպրոցում, ինչպես Տեղի ուս.  շրջան 2-ում:
«Անցյալ տարի մենք գրանցեցինք, որ անց են
կացվել 19,000 սեմինարներ մեր ծնողների
կենտրոններում, որտեղ հաճախել էին 149,
762 ծնողներ, ասում է Sandra Caulkin-ը, LD2
Ծնողների պաշտոնական անձը: 

Tool Kit դա մի կապոց է, որն ունի երկու
ինչ հաստություն իր դասի ծրագրերով և
լավագույն փորձերով: Ծրագրված առարկան
պետք է լինի ավելի բարդ: Ծնողների
կենտրոնի դիրեկտոները  պետք է լինեն
պատրաստ սկսելու այս ծնողների
կրթությունը վաղ 2010-ին: Հարցրեք, թե երբ
են սկսվելու դասերը: Ձեր երեխայի
հաջողությունը չի կարելի սպասեցնել:  

Ծնող մանկավարժ Charlotte Castagnola (կանգնած), պատրաստում է ծնողների  կենտրոնի հրահանգները,
բացատրելու համար  2010  Tool Kit, մի ծրագիր, որը սովորեցնում է ծնողներին, թե ինչպես  տանը օգնել

աշակերտներին ստեղծել ակադեմիական կարողություն:

ԼԼՈՈՒՒՅՅՍՍԵԵՐՐ

ԼԼՈՈՒՒՍՍԱԱՆՆԿԿԱԱՐՐՉՉԱԱԿԿԱԱՆՆ  

ԱԱՊՊԱԱՐՐԱԱՏՏՆՆԵԵՐՐ

ԾԾՆՆՈՈՂՂՆՆԵԵՐՐ

ՀՀեեռռոոււսստտաասսաայյիինն  ննոորր  ծծրրաագգիիրրըը  ծծննոողղննեերրիի
հհաամմաարր  ննեերրկկաայյաացցվվեելլ  էէ  KKLLCCSS  ոովվ,,  ԿԿաայյաանն  5588::
ՆՆկկաարրաագգրրեելլոովվ  ծծննոողղննեերրիինն,,  դդպպրրոոցցիի
պպաաշշտտոոննյյաաննեերրիինն  ևև  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ  ոոււսս..
ղղեեկկաավվաարրննեերրիինն,,  ծծննոողղաակկաանն  կկաապպըը  սստտեեղղծծվվեելլ
էէ  օօգգննեելլոոււ  ծծննոողղննեերրիինն,,  ոորր  ննրրաաննքք  սստտեեղղծծեենն
աազզդդեեցցիիկկ  ծծրրաագգրրեերր,,  օօգգննեելլոովվ  իիրրեեննցց
եերրեեխխաաննեերրիինն,,  բբաարրեելլաավվեելլոոււ  աակկաադդեեմմիիաակկաանն
ննվվաաճճոոււմմըը  ևև  կկյյաաննքքիի  կկաարրոողղոոււթթյյոոււննննեերրըը::

Առաջին ծրագիրը հաղորդվեց Դեկտեմբերի
23-ին, երեկոյան ժամը  7:00 և ցուցադրվեց
երեք այլ օրերին և ժամերին: «Ծրագիրն աճեց,
երբ խնդրեցին ծնողները», բացատրեց
Christopher Downing-ը, Ծնողական Համայնքի
Ծառայությունների Բաժանմունքից, ով
ղեկավարվում էր այդ ծրագիրը: «Նրանք
ցանկանում են իմանալ ավելին, թե ինչպես
օգնել իրենց երեխաներին, իրենց դպրոցներին
և  թե ինչպես ներգրավել դպրոցի
ղեկավարման գործում: Այժմ նրանք կարող են
սովորել տնից: 

Այդ հաղորդումը ներգրավում է վիդեո
ծրագրեր ազդեցիկ ծնողական կենտրոնների
մասին և դպրոցները նորոգելու մասին,
գումարած քննարկումները ԼԱՄԴՇ ծնողների
մասին և համայնքի ղեկավարների մասին:
«Այս ծրագիրը կարող է բերել ամուր,
օգտակար տեղեկություն մարդկանց հազավոր
տները», ասում է KLCS ռեժիսոր`Barry Kibrick-
ը: Ծնողների կապը, ամսական
հաղորդումները,  ծնողների կողմից ողջունելի
առաջարկությունները ապագա ծրագրերի
համար: Գտնելու համար թվականը և
ժամանակը, որ ցուցադրվում է այդ ծրագիրը,
նայեք www.klcs.org կամ զանգահարեք
հեռուստատեսային կայան 213-241-4000
համարով: 

ՁՁԵԵՐՐ  ՁՁԱԱՅՅՆՆԸԸ, 11--իինն  էէջջիիցց

KLCS կազմը պատրաստում է մի շարք Ծնողական
Կապի համար, որն ամեն ամիս ցուցադրվում է

հեռուստատեսությամբ: 

3
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երեխաներին մաթեմատիկայի և այլ
առարկաների համար:  Շաբաթական
դասացուցակը օգնելու համար ուսուցիչներին,
դա ավելի շատ է քան եղել է իր
կամավորներով, օգնելու համար ուսուցման
առարկաները դասարանում: Ժամանակավոր
գրադարանը արդեն գործում է, որտեղ
երեխաների գրքերը, DVD-ները և ծնողների
համար գրականության գրքերը կարելի է
վերցնել: Եվ իհարկե, այնտեղ միշտ կա սուրճ և
խոսակցություն: «Մեր ծնողները միշտ կարող
են գալ այստեղ» ասում է Միտսումուրան: Երբ
աճում է ծնողների ներգրավումը, ստանդարտ
քննության միավորները բարձրանում են: Մեր
դպրոցի համայնքը կայուն է և բարձրանում է
աշակերտների նվաճումը»:   

pressParentthe pressParenttheՀՀաատտոորր  1144,,    ՀՀաամմաարր  11,, •  ՁՁմմեեռռ  22001100    •  ԼԼոոււրրեերրիի  ՆՆաամմաակկ  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ  ԾԾննոողղննեերրիի  հհաամմաարր4

Դա անում  է մեծ տարբերություն»:    
Մի քանի տարի է, ինչ Denker Ծնողների

Կենտրոնը իսկապես մի փոքրիկ տեղ էր
կցված դպրոցի զուգարանին: «Մենք դա
կատարեցինք», ասեց Տիկին Մատցումուրան:
«Սակայն, ունենալով ավելի մեծ տեղ մեր
ակտիվությունների համար, Ես գնահատում
եմ մեր ծնողների 50%-ին, որ  այժմ ակտիվ
կերպով զբաղվում են դպրոցում: Նրանք
այստեղ են նոր կենտրոնում, նախքան
դասերը, դասերից  ժամանակ և դասերից
հետո»:

Նոր տեղը ունի ավելի շատ
հարմարություններ Denker ընտանիքների
համար: ESL դասերը կազմվում են  նրանց
համար համակարգիչների հետ ուսուցման
խմբերում: Անց են կացվում սեմինարներ,
ծնողներին սովորեցնելու, թե ինչպես օգնեն

ՍՍաա  մմիի  աարրժժաաննիի  մմիիջջոոցց  էէ  ծծննոողղննեերրիի  հհաամմաարր,,
ոորր  տտաալլիիսս  էէ  պպաատտկկեերրաացցոոււմմ,,  թթեե  իիննչչպպեեսս  էէ

կկաատտաարրեելլ  իիրրեեննցց  եերրեեխխաանն  դդպպրրոոցցոոււմմ  աաննցցյյաալլ
տտաարրիի,,  տտրրվվաածծ  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ  կկոողղմմիիցց::  Դպրոցի
Առաջադիմության Թերթիկը ամփոփում է
տվյալները յուրաքանչյուր դպրոցի կատարման
մասին, որպեսզի ընտանիքները և համայնքի
անդամները կարողանան գնահատել, թե
ինչպես է իրենց դպրոցը  ծառայում
աշակերտների համար: Սա երկրորդ տարին է
Առաջադիմության Թերթիկների համար: 

2008-2009 Առաջադիմության Թերթիկները,
որ թողարկվել է Հունվարի 19, 2010, տալիս է
600 անհատների ճիշտ նկարագրությունը ուս.
շրջաններում: Հավաքված տեղեկությունը
անցալ տարի ընդգրկում է.

• Նահանգի քննության միավորների
արդյունքները Կալիֆորնիայի
Լուսավորության Բաժանմունքից:

• Տեղի տվյալները ԼԱՄԴՇ-ից, ինչպես
ավարտականի տոկոսները բարձրագույն
դպրոցներում և թե ինչպես են Անգլերեն
սովորողները առաջադիմում իրենց
կարողության համար:

• Քննության արդունքները ծնողների,
աշակերտների և ուս. կազմի անդամների
կողմից: 

• Հաղորդումներ սովորելու շրջապատի և
աշակերտական խմբերի մասին
յուրաքանչյուր դպրոցում:

• Շահույթներ շատ ցուցիչներից, սկսած
2007-08 թվականից: 

• Ինչպե՞ս է համեմատվում դպրոցի
աշխատանքը ԼԱՄԴՇ-ի միջինի հետ: 

Դպրոցի Առաջադիմության Թերթիկները
տրվում են տարրական դպրոցի ծնողներին
իրենց դպրոցների կողմից: Միջնակարգ և
բարձրագույն դպրոցի Առաջադիմության
Թերթիկները տրվում են ընտանիքներին ԱՄՆ
փոստով: Դրանք նույնպես հնարավոր են
www.lausd.net/reportcard-ում:   

1144--րրդդ  ՏՏաարրեեկկաանն  ԾԾննոողղաակկաանն  ԺԺոողղոովվ

ՇՇաաբբաաթթ,,  ԱԱպպրրիիլլ  2244,,  22001100,,  աառռ..  ժժաամմըը  88::0000--44::0000
ԼԼոոսս  ԱԱննջջեելլեեսսիի  ՀՀաամմաագգոոււմմաարրննեերրիի  ԿԿեեննտտրրոոնն

Միացեք ԼԱՄԴՇ-ի հազարավոր
ծնողներին  և համայնքի
անդամներին երկարօրյա
հնարավորությունների համար,
կիսվելու ծրագրերը և
փորձառությունները, որոնք կարող
են ավելի լավ ծառայել մեր
երեխաների և մեր դպրոցների
համար:  

Մասնակցեք այս արժանավոր
համագումարին և հանդիպեք
անվանի հեղինակներին երեխաների
կրթութան և զարգացման գործում,
տեղի ուս. շրջանի  

ՈՈչչ,,  սսաա  հհրրաավվեերրքք  չչէէ  DDiissnneeyyllaanndd--իի  հհաամմաարր
ՀՀոոււննիիսս  աամմսսիինն::  ԱԱյյսս  աավվաարրտտաակկաաննիի  եերրեեկկոոնն

աամմսսվվաա  դդեեպպքք  էէ  MMoonnrrooee  ԲԲաարրձձրրաագգոոււյյնն  ԴԴպպրրոոցցիի
աաշշաակկեերրտտննեերրիի  ըըննտտաաննիիքքննեերրիի  հհաամմաարր  իիրր
ննպպաատտաակկննեերրոովվ,,  ոորր  բբաացցաատտրրվվաածծ  էէ  աայյսս
վվեերրաաննգգրրոոււմմ..    ՊՊաատտրրաասստտ  եեղղեեքք  ննվվաաճճեելլոոււ
ննպպաատտաակկննեերրըը::

«Մենք ցանկանում ենք օգնել ծնողներին և
իրենց երեխաներին հասկանալ, թե ինչպես
ավարտել բարձրագույն դպրոցը, դիմել և
հաջողվել կոլեջի համար» ասում է այդ ծրագրի
դիրեկտոր` Maura Draheim-ը:

Ամբողջ ընտանիքին խրախուսվում է
հաճախել, նույնիսկ փոքրիկ

երեխաներին, որոնց հնարավոր է խնամք:
Մոտ 90 ծնողներ դարձել են կանոնավոր
հաճախորդներ երեկոյան ժողովների համար:
«Ընդունվելով կոլեջ, դա միայն չորս տարվա
ջանք չէ Monroe ներկա աշակերտների համար:
Դա ութ տարվա նախագիծ է ծնողների և
երեխաների համար: Ամեն մի ժողով
կենտրոնանում է տարբեր թեմաների վրա,
ինչպես ֆինանսական օգնության վրա, որը
կոչվում է "Got Money” և ստանդարտ
քննության բացատրությունը ինչպես SAT կամ
ACE: Ծանո՞թ չեք դրանց հետ: Մի
անհանգստացեք: Ահա թե ինչի նման են
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆԻ Երեկոները:

Monroe ծրագիրը պատկերվում է փոքրիկ
փոխադարձ սեմինարներով: «Դրանց
ղեկավարները հասկանում են մեր
ընտանիքներին: Նրանք  առաջին սերունդն են
իրենց ընտանիքների մեջ, որ գնում են կոլեջ,
ասում է Ms. Draheim-ը: «Այնպես որ, նրանք
օգնում են պարզաբանելու այդ պրոցեսը: Եվ
պետք է հիշեցնել, թե ինչքան հասանելի են այդ
երազները»:   

ԱԱՎՎԱԱՐՐՏՏԱԱԿԿԱԱՆՆԻԻ  ԵԵրրեեկկոո  ԸԸննտտաաննիիքքննեերրիի  հհաամմաարր

Լրացուցիչ տեղեկության համար
զանգահարել Parent Community
Services 866-7272 կամ նայեք
www.lausd.net և թրխկացրեք
ընտանքիներ բառի վրա:

պաշտոնյաների և Խորհրդի
Անդամների հետ, ցուցադրողների
հետ  և ԼԱՄԴՇ հիանալի
աշակերտական զբաղմունքի հետ:

Monroe Բարձրագույն Դպրոցի աշակերտները և
նրանց ընտանիքները սովորում են, թե ինչպես

դառնալ կոլեջի համար պատրաստ:

Denker, 22--րրդդ  էէջջիիցց

ՁՁեերր  ԴԴպպրրոոցցիի  ԱԱռռաաջջաադդիի--
մմոոււթթյյաանն  ԹԹեերրթթիիկկըը
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pressParentthe pressParenttheՀՀաատտոորր  1144,,    ՀՀաամմաարր  11,, •  ՁՁմմեեռռ  22001100    •  ԼԼոոււրրեերրիի  ՆՆաամմաակկ  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ  ԾԾննոողղննեերրիի  հհաամմաարր5
ԻԻսսկկաակկաանն  ՈՈււժժ  ԴԴպպրրոոցցննեերրիի

ԽԽոորրհհոոււրրդդննեերրիինն

ՈՈրրպպեեսս  ջջաաննքքիի  մմիի  մմաասս  աամմբբոողղջջ
ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ--ոոււմմ,,  տտաաննեելլոոււ  դդպպրրոոցցիի

ղղեեկկաավվաարրոոււթթյյոոււննըը  աավվեելլիի  մմոոտտ
դդպպրրոոցցննեերրիինն,,  աավվեելլիի  քքաանն  55000000  մմաարրդդիիկկ  ևև
կկաաննաայյքք,,  մմոոտտ  մմեեկկ  եերրրրոորրդդըը  մմաասս
ծծննոողղննեերրիի,,  հհաաճճաախխեեցցիինն
պպաարրաապպմմոոււննքքննեերրիինն  աայյսս  աաշշննաաննըը,,
սսոովվոորրեելլոոււ  ոորրոոշշոոււմմ  կկաայյաացցննեելլոոււ
կկաաննոոննննեերրիի  ևև  կկաարրոողղոոււթթյյոոււննննեերրիի  մմաասսիինն::    

Կայացավ  բուռն ուսուցում դպրոցի
խուրհուրդների անդամների մեջ (SSC) և
ծնողները, ուսուցիչները, և ղեկավարները
ընտրվեցին  անհատական դպրոցի
համայքի  կողմից: Այս SSC սեմինարները
նպատակ դրեցին ապակենտրոնացման
համար, կատարելու Լոս Անջելեսի
Միացյալ Դպրոցական Շրջանում: 

Դպրոցի խորհրդի անդամներ, ուս.
շրջանի համարյա ամեն մի դպրոցից
մասնակցեցին կես օրվա սեսիային:
Կարևոր թեմանները` ինչպես դպրոցի
բյուջեն, ուս. կազմը , և օգտագործելով
աշակերտի տվյալները, կայացան այդ
դասավանդման մի մասը:  Քանի որ
վատանում է նահանգի ֆինանսը, ասեց
ուս. բաժնի վարիչ Ramon C. Cortines-ը
SSC անդամների համար, «Մենք բոլորս էլ
պետք է կատարենք բարդ ընտրություն:
Շատ որոշումներ պետք է լինեն ձերը այս
տարի»:

Դպրոցի խուրհուրդը, դա որոշում
կայացնելու մի մասն է, ոչ խորխուրդ
տվող մասը, շեշտեց Christopher Downing-
ը, ով ղեկավարում էր այս սեմինարը:
Ղեկավարությունը բառ առ բառ կարդաց

Կալիֆորնիայի Կրթության Կոդը:
«Խաղադաշտը հավասարվել է այս
ուսուցման միջոցով», ասեց նա:
Հետաքրքրվող մարդիկ ընտրեցին
դպրոցի խորհուրդներին, որ հիմա ունեն
կանոններ և գաղափար, որոշելու, թե որն
է լավը իրենց դպրոցի համար: Այլևս
ծնողները չեն կարող ունենալ  խոնարհ
դեր և թողնել, որ դիրեկտորը կայացնի
բոլոր որոշումները»:

Տեղեկությունը SSC անդամների
կողմից յուրաքանչյուր ուսուցման համար
ուղղակի ուղարկվել էր դպրոցների ուս.
բաժնի վարիչին: Նրանք հավանություն
տվեցին դպրոցի որոշում կայացնելու
համար: «Ոչ մեկը չգիտե դպրոցի
պահանջների մասին, քան SSC
անդամները, գրեց Roxana Faber, Ansari
Hale Միջնակարգ Դպրոցից: Շատ
մասնակիցներ նույնպես պահանջեցին
ավելի պարզություն համար,
օգտագործելով ինտերնետ, որ ծնողները
և համայնքի անդամները, ինչպես նաև
ԼԱՄԴՇ աշխատողները կարողանան
ստանալ տեղեկություն, ինչպես բյուջեի
առաջարկները: Ապակենտրոնացումը
պետք է կատարվեր մի քանի տարի
առաջ», ասեց ծնող` Seymour Amster-ը:
ԼԱՄԴՇ ծնողները կարող են տեսնել նոր
ղեկավարություն աշխատանքի վայրում,
իրենց տեղի դպրոցի խորհրդում, երբ
սկսվի 2010: 

Քանի որ առաջ է ընթանում որոշում կայացնելու մեթոդը տեղի դպրոցներում, հետաքրքրվող մարդիկ ընտրեցին
այդ պատասխանատվությունը, ինչպես Southgate դասերի ուժը այդ գործի  համար: 

ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ  վվեեցց  դդպպրրոոցցննեերր  պպաարրգգևևաատտրրվվեելլ
եենն  ոորրպպեեսս  22000099  NNaattiioonnaall  BBlluuee  RRiibbbboonn
ԴԴպպրրոոցցննեերր:: Նրանք ընտրվել են,
որովհետև նրանք ակադեմիկորեն
ստացել են աշակերտի նվաճումը, ԱՄՆ
միայն 314 դպրոցներ ստացել են  բարձր
գնահատականներ: 

Clifford Street տտաարրրրաակկաանն  դդպպրրոոցց
Danube Avenue տտաարրրրաակկաանն  դդպպրրոոցց
Delevan Drive տտաարրրրաակկաանն  դդպպրրոոցց
Hamlin Street տտաարրրրաակկաանն  դդպպրրոոցց
Solano Avenue տտաարրրրաակկաանն  դդպպրրոոցց
156th Street տտաարրրրաակկաանն  դդպպրրոոցց

«Այս Blue Ribbon դպրոցները ցույց են տվել,
որ բոլոր երեխաները կարող են սովորել
հարմար օգնության միջոցով», ասեց ԱՄՆ
Կրթության քարտուղար` Արնե Դունքանը:
Դրանք այն տեղերն, որտեղ բարելավվում են
ուսուցումը  և սովորելու օգուտները
յուրաքանչյուր աշակերտի համար»:
Ներկայացուցիչները ԼԱՄԴՇ պարգևատրված
դպրոցներից պարգևներ ստացան
Վաշինգտոնում, D.C: 

•
ԱԱվվեելլիի  քքաանն  հհիիսսոոււնն  տտաարրիի,,  MMoonntteerreeyy  ջջաազզիի
ֆֆեեսստտիիվվաալլըը    աաչչքքիի  էէ  ըըննկկեելլ  ոորրպպեեսս  եերրկկրրիի
տտաաղղաաննդդաավվոորր  եերրաաժժիիշշտտննեերրիի  տտեեղղ::  Դա
նույնպես համարվում է որպես բարձրագույն
տաղանդով դպրոց երկրում, զբաղեցնելու նույն
ծրագրով անվանի մարդկանց հետ, ինչպես`
Dave Brubeck և Chick Corea: Հաճախելով ավելի
քան 40,000 երաժշտության սիրողներով, այս
տարվա ֆեստիվալի ծրագիրը տվեց մի
ներկայացում HHaammiillttoonn  ԲԲաարրձձրրաագգոոււյյնն  ԴԴպպրրոոցցիի
ԱԱկկաադդեեմմիիաայյիի  ԵԵրրաաժժշշտտոոււթթյյաանն  ՋՋաազզիի  ԽԽմմբբիի
կկոողղմմիիցց:: Hamilton Բարձրագույն Դպրոցը
ընտրվեց երկրով մեկ տաղանդավոր մարդկանց
կողմից, ովքեր մրցեցին հաջորդ Սերնդի
ֆեստիվալին գարնանը: «Այս լավ
երաժիշտներին առաջարկվեց լավ տեղեր
սեպտեմբեր ամսին: Hamilton դրանցից մեկն էր,
բացատրեց Թիմ Օրրը, Ֆեստիվալի
հաղորդակցության դիրեկտորը: 

•
Մահացել է AAllvvaann  BBuurrttoonn--ըը, ԼԱՄԴՇ

Ծնողական Համայնքի Ծառայությունների
Մասնաճյուղի և ուս. շրջանի սպորտային
ծրագրերի, ավելի քան երեսուն տարվա
ծառայող անձը: Նա ծառայեց անհաշվելի
ձևերով, օգնելու և  բարելավելու ակադեմիական
նվաճումը բոլոր աշակերտների համար և
վստահ լինելով, որ  սպորտում գտնվող բոլոր
աշակերտները մասնակցեն ապահով,
մրցակցական և ազգային սպորտային
ծրագրերին: 

ԱԱշշաակկեերրտտննեերր,,  ոորրոոննքք  ոոււննեենն
բբաարրձձրր  պպաատտիիվվ
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ՈՈււշշաադդրրոոււթթյյոոււնն  ծծննոողղիի  ննեերրգգրրաավվմմաանն  վվրրաա

ԺԺաամմաաննեելլոովվ    WWeesstt  AAddaammss
ՆՆաախխաապպաատտրրաասստտաակկաանն  ԲԲաարրձձրրաագգոոււյյնն

ԴԴպպրրոոցց  աառռաավվոոտտյյաանն,,    եեղղեելլ  էէ  մմիի  պպաայյքքաարր  շշաատտ
աաշշաակկեերրտտննեերրիի  ևև  ծծննոողղննեերրիի  հհաամմաարր,,  ոովվքքեերր
գգաալլիիսս  եենն  աառռաաջջ::  ՊՊաատտաաննիիննեերրըը  վվաազզոոււմմ  եենն
եերրթթևևեեկկոոււթթյյաանն  մմիիջջոովվ::  ԾԾննոողղննեերրըը  ըըննտտրրոոււմմ  եենն
կկաաննգգննեելլ  աաննօօրրիիննաակկաանն  կկաամմ  խխաախխտտոոււմմ  տտրրվվաածծ
գգծծեերրըը::  ՄՄեեքքաաննաաննեերրիի  շշաատտ  լլիիննեելլըը  աազզդդոոււմմ  էէ
ոոււսսոոււցցիիչչննեերրիինն  մմտտննեելլ  իիրրեեննցց  կկաաննգգաառռիի  տտեեղղեերրըը::
ԴԴաա  մմիի  խխոոչչըըննդդոոտտ  էէ,,  ոորր    տտհհաաճճ  էէ  ևև
աամմեեննաակկաարրևևոորրըը,,  ոորր  աապպաահհոովվ  չչէէ::   ԴԴաա  մմիիննչչևև
սսեեպպտտեեմմբբեերր  աամմսսիինն  էէ,,  եերրբբ  կկաամմաավվոորր  ծծննոողղննեերրըը
փփոոխխոոււմմ  եենն  իիրրեեննցց  սսիիսստտեեմմըը::    

«Մեքենաների շատ լինելը ահավոր է,
ասում է Maggie Vasquez, ում տղան սովորում է
West Adams Դպրոցում: «Մենք ծնողներս

ԾԾննոողղննեերրըը  աավվեելլաացցննոոււմմ  եենն  աապպաահհոովվոոււթթյյոոււննըը
պպաատտաաննիիննեերրիի  հհաամմաարր

որոշել ենք կատարել մի ինչ-որ բան  դրա
համար»: Նրանց կատարած աշխատանքը դա
մի կարևոր բան էր, մի խումբ կամավոր
ծնողների հետ միասին, ովքեր դրեցին կոն,
շեղելու երթևեկությունը դպրոցի ապահով
մուտքի համար, և հետո ով բացում է մեքենայի
դուռը, արագացնում է երեխաներին իջեցնելու
համար: «Դա գործում է», ասում է Ms. Vasquez,
30 կամավորներից բաղկացած խմբի
ղեկավարը: «Սկզբում, որոշ ծնողներ չէին
ենթարկվում: Մենք ծիծաղեցինք և ասեցինք, որ
մենք անում ենք այս, որովհետև ձեր երեխան
հատուկ է»: West Adams
Նախապատրաստականը, դա առաջին
բարձրագույն դպրոցն է ԼԱՄԴՇ-ում, որն
օգտագործում է ծնողների այս սիստեմը: 

Վաղ ըմբռնում այն մասին, թե ինչպես

պատանիները կարող են գործել  դռները
բացելու համար:  «Երեխաներին դուր է գալիս
են այդ:  Թվում է, որ նրանք գնահատում են
ապահով ելքը և դրականորեն ողջունում և
լսում են ապահության մասին», ասում է
դիրեկտոր` Susan Allen: Եվ ուսուցիչները այլևս
չեն ուշանում դասից երթևեկության
պատճառով: Հետագա ապացույցը, դա Լոս
Անջելեսի Դպրոցական Ոստիկանության
ստատիստակայի մեջ է: 75% պակասեցում
երթևեկությայն փակման  համար, 90%
կրճատում երթևեկության համար, և ավելի քիչ
ուշացումներ: 

ԴԴաա  հհաաղղոորրդդոոււմմ  էէրր,,  ոորր  սստտիիպպեեցց  ՀՀաամմաակկաարրգգիիչչիի  ոոււսսոոււցցիիչչ  LLuuiiss
TTrreejjoo  ծծիիծծաաղղեելլ::  ««ԵԵսս  աայյլլևևսս  իի  վվիիճճաակկիի  չչեեմմ  հհաաճճաախխեելլոոււ  դդաասսեերրիի..

ԵԵսս  գգտտեելլ  եեմմ  աաշշխխաատտաաննքք»»,,  աասսեեցց  ննաա::    «Ահա թե ինչու ենք մենք
այստեղ», ասեց նա, անվճար համակարգիչների ուսուցման
համար: Բաց լինելով ԼԱՄԴՇ բոլոր ծնողների համար երեք
ժամանոց դասը, որն անց է կացվում շաբաթը երկու անգամ
Ծնողական Համայնքի Ծառայությունների Մասնաճյուղում
(PCSB), ունի երկու նպատակ. տալ արժեքավոր ուսուցում և
ստեղծել աշխատանքի կարողություններ չափահասների
համար:                        

Այդ դասը նույնպես սովորեցնում է ուսուցիչներին, թե
ինչպես օգնել իրենց երեխաներին տնային աշխատանքի
հարցում: Ծնողները կարող են բարկանալ, երբ աշակերտները
ստանան հանձնարարություններ, որ պահանջվում է
համակարգիչով: ԼԱՄԴՇ բոլոր աշակերտները ամեն օր
հաճախում են դպրոցները համակարգիչներով իրենց
դասարաննները, լաբորատորիանները և գրադարանները: Դա
կարող է բացատրել, թե ինչու չափահասները, որ ընդունվել են
դասերի PCSB-ում, մտադիր են տիրապատելու այդ
տեխնիկան: Կամ, ինչպես բացատրում է Mr. Trejo, «Շատերը
փնտրում են ավելի լավ աշխատանք կամ փորձում են պահել
մեկը, որ պահանջում է համակարգիչի հմտություններ»: 

Դասը բաց է և կա բաց ընդունելություն, որը նշանակում է,
որ ծնողները կարող են ընդունվել որևէ մի ժամանակ:
Աշակերտները սովորում են ամեն ինչ, թե ինչպես միացնել

համակարգիչը Word, Excel, Windows և PowerPoint համար:
«Նրանք չպետք է  իմանան, թե ինչպես տպագրել կամ խոսել
Անգլերեն», ասեց Mr. Trejo, երբ քայլեց դասարանում: «Բոլորն
առաջադիմում են իրենց հունով»:  Նա դասավանդում է
չափահասների դպրոցներում 1999 թվականից և
բավականություն ստանում նայելով իր աշակերտների
առաջադիմության համար: «Շատերը սկսում են շատ
վախեցած: Բայց, մեկ անգամ որ նրանք փորձում են այդ,
նրանք  հրապուրվում են»:  Դասերի մասին լրացուցիչ
տեղեկություն ստանալու համար, զանգահարել PSCB, 866-
669-7272 համարով: 

Համակարգիչի անվճար դասեր 
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