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ԱԱյյսս  աաննոորրոոշշ
ժժաամմաաննաակկիինն,,  կկ

՚՚ոոււզզեեմմ  ոորր  բբոոլլոորրդդ  իիմմաաննաաքք,,
թթէէ  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ--իի
աառռաաքքեելլոոււթթիիււննըը  յյսստտաակկ  էէ։։
ՄՄեեննքք  մմեերր
ոոււսսաաննոողղննեերրոոււնն  կկ
՚՚ոոււսսոոււցցաաննեեննքք,,  ոորր  աաննոոննքք
դդաառռննաանն  լլաաււ

ըըննթթեերրցցոողղննեերր,,  տտրրաամմաաբբաաննոողղննեերր  եեււ
ճճաառռաախխօօսսննեերր,,  իիրրեեննցց  դդաասսաարրաաննիի
մմաակկաարրդդաակկիինն։։    110000--օօրրոոււաայյ  ԱԱշշխխաատտաաննքքիի
ԾԾրրաագգիիրրըը  ոորր  թթոողղաարրկկեեցցիիննքք  աաննցցեեաալլ  աամմիիսս,,  կկ՚՚
ըըննդդգգծծէէ  աաննմմիիջջաակկաանն  կկաարրեեււոորրոոււթթիիււնն
ննեերրկկաայյաացցննոողղ  աայյնն    հհիիննգգ  մմաարրզզեերրըը,,  ոոււրր
մմիիաասսննաաբբաարր    կկըը  գգոորրծծեեննքք,,  բբաարրեելլաաււեելլոոււ  հհաամմաարր
մմեերր  ԴԴպպրրոոցցաակկաանն  ՇՇրրջջաաննըը..

11.. ՄՄիիշշտտ  ԿԿաատտաարրեելլաագգոորրծծեելլ  բբաարրձձրրոորրաակկ
դդաասսաաււաաննդդոոււթթիիււնն  եեււ  ոոււսսոոււմմ  ջջաամմբբեելլ  բբոոլլոորր
ոոււսսաաննոողղննեերրոոււնն։։

22.. ԲԲաարրեեկկաարրգգեելլ  ԴԴպպրրոոցցաակկաանն  ՇՇրրջջաաննըը  ։։

33.. ՊՊաատտրրաասստտեելլ  աապպաահհոովվ,,  աարրդդիիաակկաանն  եեււ
կկաարրգգիինն  դդպպրրոոցցննեերր։։

44.. ՀՀաաշշոոււեետտոոււոոււթթիիււնն։։

55.. ՅՅսստտաակկոոււթթիիււնն  եեււ  ննեերրդդրրոոււմմ

Մեր ցանկութիւնն է աշխատիլ մեր բոլոր
ծնողներուն եւ համայնքի գործակիցներուն հետ,
բարելաւելու համար մեր բոլոր ուսանողներուն
կրթական փորձառութիւնը։  Մեր զաւակները պիտի
մտնեն այնպիսի աշխարհի մը մէջ, ուր պէտք պիտի
ունենան շատ բարձրորակ հմտութիւններու՝
կարենալ յաջողելու համար գիտարուեստականօրէն-
յառաջացեալ տնտեսագիտութեան եւ
աշխատանքային  մարզի մէջ։   Կ՚աշխատինք օգնել
իւրաքանչիւր աշակերտի, որպէսզի կարենայ
դիմագրաւել այս առօրեայ դժուարութիւնները ։

Միասնաբար պիտի յաջողինք։
Շնորհակալութիւն,
RRaammoonn  CC..  CCoorrttiinneess
ԼԱՄԴՇ-ի Դպրոցներու Վերատեսուչ

Պատգամ
RRaammoonn  CC..  CCoorrttiinneess--իի  ՊՊաատտգգաամմըը
ԴԴպպրրոոցցննեերրոոււ  ՎՎեերրաատտեեսսոոււչչ««ԱԱյյոո  կկրրննաաննքք  ……  ԴԴաասստտիիաարրաակկեելլ

ԲԲոոլլոորր  ԵԵրրեեխխաաննեերրըը,,  ԱԱննխխտտիիրր»»  
Ծնողական Համագումարը Տեղի պիտի ունենայ Ապրիլի 25-ին»

1133--րրդդ  ՏՏաարրեեկկաանն

Ապրիլ 25, 2009
Տեսնել էջ 5

ԾԾննոողղաակկաանն
ՀՀաամմաագգոոււմմաարր

ՀՀաատտոորր  1133,,   ՀՀաամմաարր..   22 ••  ՁՁմմեեռռ  22000099

ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ--իի  ԾԾննոողղննեերր..  ՄՄիի  ՄՄոոռռննաաքք  աայյսս  ԿԿաարրեեււոորր  թթոոււաակկաաննըը։։
1133--րրդդ  ՏՏաարրեեկկաանն  ԾԾննոողղաակկաանն  ՀՀաամմաագգոոււմմաարրըը,,  տտեեղղիի  պպիիտտիի  ոոււննեեննաայյ  ՇՇաաբբաաթթ  ԱԱպպրրիիլլ  2255,,  22000099,,  կկ..աա..,,

ժժաամմըը  88։։օօօօ  էէնն    կկ..վվ..  ժժաամմըը  44։։օօօօ։։
ԱԱյյժժմմէէնն  ծծրրաագգրրեեցցէէքք  ննեերրկկաայյ  գգտտննոոււիիլլ։։    ՏՏեեսսննեելլ  ԴԴիիմմոոււմմննաագգիիրրըը  ԷԷջջ  55։։

Հաճեցէք Տեսնել ՎՎԻԻՃՃԱԱԿԿԱԱՑՑՈՈՅՅՑՑԸԸ էջ 2-ի վրայ։

ՄՄիիօօրրեեաայյ  ծծննոողղաակկաանն  ոոււսսոոււցցոոււմմըը,,  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ--իի
պպաատտաասսխխաաննաատտոոււննեերրոոււնն  հհեետտ  զզրրոոյյցցննեերրըը,,

եեււ  ոոււսսաաննոողղաակկաանն  ննեերրկկաայյաացցոոււմմննեերրըը,,  կկըը
յյաատտկկաաննշշեենն  տտաարրոոււաանն  մմեեծծաագգոոյյնն    ծծննոողղաակկաանն
հհաամմաագգոոււմմաարրըը։։    ՄՄիիաացցէէքք  հհաազզաարրաաււոորր
ծծննոողղննեերրոոււ    եեււ  հհաամմաայյննքքիի  աաննդդաամմննեերրոոււ,,
սսոորրվվեելլոոււ  հհաամմաարր  ննոորր  ձձեեււեերր,,  օօգգտտաակկաարր
գգոորրծծաակկիիցց  մմըը  դդաառռննաալլոոււ  հհաամմաարր    ձձեերր
եերրեեխխաայյիինն,,  ոոււսսմմաանն  եեււ  զզաարրգգաացցմմաանն  մմէէջջ։։    ՄՄիի
մմոոռռննաաքք,,  ոորր  ԾԾննոողղաակկաանն  ՀՀաամմաագգոոււմմաարրըը
ծծրրաագգրրոոււաածծ  էէ  ծծննոողղննեերրոոււ  կկոողղմմէէ՝՝  ծծննոողղննեերրոոււ
հհաամմաարր։։

Աւելի քան 30 տարբեր աշխատանիստեր տեղի
պիտի ունենան, մասնագէտներու առաջնորդութեամբ.
պիտի մատուցեն ծնողական դաստիարակութիւն,
նիւթ ունենալով  դասէ-Հրաժարման Կանխարգիլում
(Drop-Out), Անգլերէն Սորվողներու Գործընթաց,
College-Bound Dreams, Գոլէճային Երազներ,  Գոցել

Կատարելագործման բացը։
Դպրոցի Կրթական Խորհուրդի Անդամներուն

Հետ հանդիպում մը դասաւորուած է, ներկայի եւ
ապագայի ուսման մասին ձեր հարցումներուն եւ
անոնց պատասխաններուն համար։
Գիտարուեստական Տեղեկատւութիւն (InfoTech)։
Տարեկան ԼԱՄԴՇ-ի ուսանողական
գիտարուեստական  ցուցահանդէսը կը պարունակէ
համակարգչային նոր հմտութիւններու
ցուցադրութիւններ եւ նորագոյն ուսուցողական
գիտարուեստ։ 

Ուսանողական ամբողջ օրեայ Ներկայացումներ
պիտի ըլլան ։ Իւրաքանչիւր Տեղական Դպրոցական
Շրջան պիտի մատուցէ նախաճաշ, ճաշ, եւ
փոխադրամիջոց։

ԱԱյյժժմմէէնն  ծծրրաագգրրեեցցէէքք  ննեերրկկաայյ  գգտտննոոււիիլլ  1133--րրդդ
ՏՏաարրեեկկաանն    ԾԾննոողղաակկաանն  ՀՀաամմաագգոոււմմաարրիինն,,  ոորր  տտեեղղիի
պպիիտտիի  ոոււննեեննաայյ  ԱԱպպրրիիլլ  2255,,  22000099--իինն։։

ՆՆոորր  ՎՎիիճճաակկաացցոոյյցց  ԾԾննոողղննեերրոոււ  հհաամմաարր

ԱԱյյսսօօրր,,  ծծննոողղննեերրէէնն  շշաատտեերր  ԼԼոոսս
ԱԱննճճեելլոոսսիի  ՄՄիիաացցեեաալլ  ԴԴպպրրոոցցաակկաանն

ՇՇրրջջաաննիի  մմէէջջ  սստտաացցաածծ  եենն  ննոորր
ՎՎիիճճաակկաացցոոյյցցեերր,,  ոորրոոննքք  յյաատտոոււկկ
տտեեղղեեկկոոււթթիիււնն  կկոոււտտաանն  իիրրեեննցց    եերրեեխխաաննեերրոոււնն
դդպպրրոոցցիինն  կկաատտաարրաածծ  աաշշխխաատտաաննքքիինն  մմաասսիինն։։
630 վիճակացոյց ղրկուած է Յունուար ամսուան մէջ.
գլխաւոր հանգրուան մը, որ ծնողներուն կու տայ,
ուսանողներու աշխատանքին մասին թուանշաններ
(նահանգի  քննութեան նիշեր, ներկայութեան թիւ,
աւարտական աշակերտներու թիւ, եւալն) եւ այլ
յարակից տեղեկութիւն. (Արդեօ՞ք ծնողները գոհ են
իրենց ուսանողներուն հանդէպ դպրոցին ցոյց
տուած ընթացքէն, գոհացուցիչ կը գտնե՞ն դպրոցին
վարուելակերպը)։

Նոր  Դպրոցի Վիճակացոյցի նպատակներէն մին,
օգնե՛լ է ծնողներուն եւ ուսուցիչներուն, որպէսզի
իմաստալից կարծիքի փոխանակութիւններ ունենան
իրարու հետ։  Վիճակացոյցները ինը տարբեր

լեզուներով հրատարակուած  են- Անոնք յստակ
պատկերացում կու տան դպրոցի կատարողութեան
մասին։  Օրինակ. անոնց վրայ արձանագրուած է
նաեւ, Անգլերէն Սորվողներու յառաջդիմութիւնը, որ
ցոյց կ՚ուտայ ուսուցիչներու աշխատանքը այս
մարզին մէջ։ 

«Այս լուռը շատ լաւ է» կ՚ըսէ Kathleen  Mooney,
երեք զաւակներու մայր մը, եւ Դպրոցներէ Ներս,
Ընտանիքներու համար  Ծնողական եւ Ուսուցչական
Ուսումնական Ծրագրերու Տնօրէնուհի է։  «Ներկայիս
ունինք նահանգային չափանիշով  քննութեան
նիշերէն աւելին։  Իրապէս ունինք տեղական ճշգրիտ
տեղեկութիւն, որ կրնայ օգնել մեզի, աւելի լաւ
որոշումներ առնելու մեր երեխաներուն մասին եւ
բարելաւելու մեր դպրոցները։ »

Կարգ մը դպրոցներ սկսան ժողովներ գումարել,
ծնողներուն բացատրելու համար վիճակացոյցները։
Դպրոցի Վիճակացոյցներու կայքէջը (website)
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ունեցաւ աւելի քան 20.000 հասցէ, առաջին ամսուան
մէջ։ Եւ աշխատանքը սկսաւ, յաջորդ տարուայ
վիճակացոյցը պատրաստելու  համար։  «Ծնողներէն,
ուսանողներէն, եւ անձնակազմէն պիտի
պահանջուի, որ  ներդրում կատարեն գարնան մէջ,»
կ՚ըսէ Samuel Gilstrap, վիճակացոյցը պատրաստող
խումբէն անդամ մը։  «Նոր հարցադրումներէն մին
պիտի ըլլայ հետեւեալը, թէ ի՞նչպէս իւրաքանչիւր

pressParentthe pressParentthe2 ՀՀաատտոորր  1133,,   ՀՀաամմաարր..   22 •  ՁՁմմեեռռ  22000099 •  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ--իի  ԾԾննոողղննեերրոոււ   ՇՇրրջջաաբբեերրաակկաանն

Պատգամ ՝
RRiittaa  CCaallddeerraa,, Փոխ Վերատեսուչ, Յատկապէս Ֆինանսաւորուած Ծրագիրներ /Ծնողական Համայնքային

Ծառայութիններ 
CChhrriiss  DDoowwnniinngg,, Ղեկավար, Ծնողական Համայնքային Ծառայութիններ 

ԱԱյյսս  դդժժոոււաարրիինն
տտննտտեեսսաակկաանն
ժժաամմաաննաակկննեերրոոււնն,,
աաււեելլիի  կկաարրեեււոորր  էէ

ծծննոողղննեերրոոււ  մմաասսննաակկցցոոււթթիիււննըը  եերրբբ  մմեեննքք
ննպպաատտաակկաակկէէտտ  ոոււննիիննքք    բբաարրեելլաաււեելլոոււ
ոոււսսաաննոողղննեերրոոււ  կկաատտաարրեելլաագգոորրծծոոււմմըը  եեււ
զզօօրրաացցննեելլոոււ  մմեերր  դդպպրրոոցցննեերրըը։։ Նահանգը արդէն
իսկ 3.2 պիլիոն տոլար զեղջած է Քալիֆորնիոյ
դպրոցներէն, եւ վախ կայ որ աւելի զեղջէ յաջորդ 18
ամիսներուն։ Մեր երեխաները տունէն ներս պէտք
ունին ծնողներու քաջալերանքին եւ  օգնութեան
իրենց դպրոցական աշխատանքին մէջ,
տրամադրելով հանդարտ վայր մը տնային
պարտականութեան, ընտանեկան ընթերցանութեան,
եւ ծրագրումներուն համար։ Ծնողներուն յօժարակամ
ծառայութիւնը  կ՚ օգնէ ուսուցիչներուն եւ
անձնակազմին որ շարունակեն բերել իրենց
ծառայութիները, նաեւ՝ յիշեցնելու մեր երեխաներուն,
թէ մենք կը հաւատանք թէ իրենց ուսումը շատ
կարեւոր է։   Ծնողները, նաեւ կրնան ունենալ
քաղաքացիական ազդեցութիւն։  Քալիֆորնիան

արդէն իսկ կը դասուի 37-րդ շարքին, Ամերիկայի
կրթական կեանքին մէջ. գրեթէ հասած ենք յատակին։
Աւելի զեղջելով՝  նահանգը կը  դառնայ վերջինը։
Հանրային կարծիքը պէտք է արձագանքէ այս մասին։ 
Որովհետեւ ծնողներու մասնակցութիւնը
անկիւնադարձային նշանակութիւն ունի՝  կը
հրաւիրենք իւրաքանչիւրդ, որ անպայման
մասնակցիք Ծնողական համագումարին, որ տեղի
պիտի ունենայ Ապրիլի 25-ին։  Այս տարեկան
ձեռնարկը ծնողներուն համար սորվելու
պատեհութիւններով հարուստ օր մըն է։  Անցեալ
տարի, մօտ 5000 հոգի ներկայ գտնուեցան.
կատարուեցան հրաշալի սեմինարներ. պատկարելի
զեկուցողներ մասնակցեցան, եւ ծնողները
պատեհութիւն ունեցան ծանօթանալու  ուրիշ
ծնողներու, որոնք եկած էին Դպրոցական Շրջանի
բոլոր  կողմերէն։ Եկէք այս տարի պատրաստենք
աւելի միասնական յայտարարութիւն մը, ինչ որ ալ
ըլլայ օրէնսգէտներու կրթութեան մասին որոշումը։
ԼԱՄԴՇ-ի ծնողները գիտեն որ անիկա մեր խոստումն
է մեր երեխաներուն  անոնց ապագային
կապակցութեամբ։ 
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ՎՎԻԻՃՃԱԱԿԿԱԱՑՑՈՈՅՅՑՑԸԸ,,էջ 1 – էն։

Dr. Judy Elliott, Գլխաւոր Ակադեմական Պատասխանատու, զեկուցեց ծնողական  եւ  համայնքային
պատասխանատուներուն մասին Դպրոցի Վիճակացոյցի նպատակակէտին եւ  գործածութեան մասին։   

դպրոց կրնայ աւելի լաւ հասկցուի իր ծնողներուն
հետ։ 

Նոր կայքէջերու մասին յաւելեալ տեղեկութիւն
կրնաք ստանալ ձեր դպրոցի տնօրէնէն եւ
www.lausd.net/reportcard  կայքէջի վրայ։  Նաեւ
կազմուած գիրքեր կան, որոնք կը պարունակեն
վիճակացոյցը եւ տրամադրելի են իւրաքանչիւր
դպրոցի մէջ։ 
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հետ քննելու դպրոցական շրջանի կարեւոր հարցերը,
իրազէկ դառնալու ծնողական նոր
նախաձեռնութիւններու մասին, եւ ԼԱՄԴՇ-ի
ցանցակապի միջոցաւ կապի մէջ մտնելու ծնողներու
հետ։ Բոլորդ հրաւիրուած էք։  

Համագործակցութեան Ենթայանձնախումբերը կը
շօշափեն յատուկ նիւթեր, ինչպէս. Երեխայի
Չարաշահութեան Կանխարգիլում, Պիւտճէ, կամ
Ծնողական Համագումար։  Այս խմբաւորումները, նաեւ,
կը հաւաքուին ամիսը մէկ, քննելու համար ծրագիրներ,
որոնք կը հիմնաւորեն ծնողական  մասնակցութիւնը
տեղական դպրոցներու մէջ։  Ամբողջական ցանկի
համար այցելել հետեւեալ կայքէջը www.lausd.net  եւ
սեղմել  Ընտանիքներու կոճակը։ 

Այս յանձնառու ծնողները կը խնդրեն բոլոր
ծնողներէն, որ միշտ իրենց կարելին ընեն իրենց
մասնակցութիւնը բերելու  ամէն պարագաներուն.
Դպրոցական Շրջանէն ներս, Տեղական Դպրոցական
Շրջանի մէջ, ձեր Տեղական Դպրոցը, եւ ձեր տան մէջ։
Օգտուողները պիտի ըլլան ձեր երեխաները ։ 

pressParentthe pressParenttheՀՀաատտոորր  1133,,   ՀՀաամմաարր..   22 •  ՁՁմմեեռռ  22000099 •  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ--իի  ԾԾննոողղննեերրոոււ  ՇՇրրջջաաբբեերրաակկաանն3
ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ--էէնն  ՆՆեերրսս  ԳԳոորրծծոոււննեեաայյ  ԾԾննոողղննեերրըը  կկըը  ՀՀրրաաււիիրրեենն  ՁՁեեզզ  ՄՄիիաաննաալլոոււ  ԻԻրրեեննցց

ԾԾննոողղննեերրըը  կկրրննաանն  բբաազզմմաաթթիիււ  կկեերրպպեերրոովվ
մմաասսննաակկցցիիլլ  իիրրեեննցց  եերրեեխխաաննեերրոոււնն  կկրրթթոոււթթեեաանն։։

ԱԱննոոննքք  կկրրննաանն  տտաանն  մմէէջջ  սստտեեղղծծեելլ  սսոորրվվեելլոոււ
կկաաննոոննաաււոորր  ժժաամմ,,  ոորրպպէէսսզզիի  կկրրտտսսեերր  եերրեեխխաաննեերրըը
եեււ  աաննոոննցց    ծծննոողղննեերրըը  կկաարրեեննաանն  մմիիաասսիինն  կկաարրդդաալլ,,
կկաամմ  աաււեելլիի  մմեեծծ  եերրեեխխաաննեերրըը  կկաարրեեննաանն  տտննաայյիինն
պպաարրտտաակկաաննոոււթթիիււննըը  կկաատտաարրեելլ  եեււ  քքննննաարրկկեելլ
իիրրեեննցց  ծծննոողղննեերրոոււնն  հհեետտ  մմիիաասսննաաբբաարր,,  հհաաննդդաարրտտ
տտեեղղ  մմըը,,  ոորր  վվեերրաապպաահհոոււաածծ  էէ  աայյսս  կկաարրեեււոորր
աաշշխխաատտաաննքքիինն  հհաամմաարր։։  ԾԾննոողղննեերր,,  ննաաեեււ  կկրրննաանն
յյօօժժաարրաակկաամմ  ծծաառռաայյեելլ  իիրրեեննցց  տտեեղղաակկաանն
դդպպրրոոցցննեերրոոււնն,,  ննեերրկկաայյ  գգտտննոոււիիլլ  ծծննոողղաակկաանն
աաշշխխաատտաաննիիսստտեերրոոււնն  իիրրեեննցց  ծծննոողղաակկաանն
կկեեդդրրոոննննեերրոոււնն  մմէէջջ  եեււ  սստտեեղղծծեելլ
հհաաղղոորրդդաակկցցոոււթթեեաանն  մմիիջջոոցց  մմըը  ոոււսսոոււցցիիչչննեերրոոււնն  եեււ
իիրրեեննցց  մմիիջջեեււ։։  

Այստեղ ներկայացուած ծնողները կ՚ընեն այս
բոլորը։ Նաեւ՝ կամաւոր կերպով, անոնք
կանոնաւորապէս կը գործեն Ծնողական

Համագործակցութեան հետ (Parent Collaborative), որ
դպրոցական շրջանի կազմակերպութիւն մըն է, որ կը
քաջալերէ ուսանողական ուսումնական
կատարելագործումը՝ զօրացնելով տեղական
դպրոցները եւ համայնքները,  մարզելով, սորվեցնելով,
եւ զօրավիգ կանգնելով ծնողներուն, որպէսզի անոնք,
դառնան գործակիցներ իրենց երեխաներուն կրթութեան
մէջ։  

«Կամաւոր աշխատանքով երեխաներուն եւ բոլոր
աշակերտներուն ուսումնական կատարելագործումը
բարելաւելը՝  կարեւորագոյն գործն է, որ կրնամ ընել,
կ՚ըսէ Ruth Bautista, Հաղորդակցական
Ենթայանձնախումբի Ատենապետուհին։  Ծնողական
Համագործակցութիւնը, որ բաց է բոլոր ԼԱՄԴՇ-ի
ծնողներուն եւ խնամակալներուն առջեւ, կը մէկտեղուի
իւրաքանչիւր ամսուան առաջին Չորեքշաբթին, կ.վ
ժամը 4։15-ին, հանդիսասրահին մէջ, որ կը գտնուի 701
Cesar E. Chavez Avenue-ի վրայ։ Իւրաքանչիւր հաւաքոյթ
առիթ կ ՚ընծայէ դպրոցական շրջանի ղեկավարներուն

Հաղորդակցական Ենթա-Վարչութիւն։ Երեխայի Չարաշահութեան Կանխարգիլում/Ծնողական
Ցանցակապային Վարժութիւն 

Տնտեսական Ենթա-Վարչութիւն 2008 Ծնողական Համագործակցութեան Գործադիր Խորհուրդ։
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ԾԾննոողղննեերրըը  եեււ  հհաաննրրոոււթթիիււննըը  իիրրաաոոււննքքնն  ոոււննիինն
իիմմաաննաալլոոււ  ոորրեեււէէ  հհաամմաաձձաայյննոոււթթեեաանն

պպաայյմմաաննաագգրրիի  մմաաննրրաամմաասսննոոււթթիիււննննեերրըը
աաշշխխաատտաաււոորրննեերրոոււ  մմիիոոււթթիիււննննեերրոոււ  եեււ  ԼԼոոսս
ԱԱննճճեելլոոսսիի  ՄՄիիաացցեեաալլ  ԴԴպպրրոոցցաակկաանն  ՇՇրրջջաաննիի  մմիիջջեեււ,,
հհաամմաաձձաայյնն  վվեերրջջիինն  հհաաղղոորրդդաագգրրոոււթթեեաանն,,  ոորր
ղղրրկկոոււաածծ  էէրր  դդպպրրոոցցաակկաանն  շշրրջջաաննիի  բբոոլլոորր
դդպպրրոոցցննեերրոոււնն  եեււ  վվաարրիիչչննեերրոոււնն։։    ԱԱյյսս  էէ  օօրրէէննքքըը։։
ՔՔաալլիիֆֆոորրննիիոոյյ  ԿԿաառռաավվաարրաակկաանն  ՕՕրրիիննաաթթիիււ    33554400--ըը
կկըը  պպաահհաաննջջէէ,,  ոորր  տտեեղղեեկկոոււթթիիււննըը  հհաաննրրոոււթթեեաանն
մմաատտչչեելլիի  ըըլլլլաայյ  հհաաննրրոոււթթեեաանն  եեււ  ծծննոողղննեերրոոււնն  հհաամմաարր։։  

Համաձայնութեան սեղանի վրայ դրուած
փոխանակուած առաջարկութիւնները պէտք է
ներկայացուին Դպրոցական խորհուրդի
հանրային ժողովին։  Դպրոցական Շրջանը,
նոյնպէս պէտք է ժողով գումարէ, որպէսզի
ծնողներն ու համայնքի անդամները իրենց
նկատողութիւնները կատարեն
համաձայնութիւններուն մասին։ Բաց աստի,
հանրութեան անդամներէն որեւէ մէկը կրնայ
խօսիլ համաձայնութեան պայմանագրի մասին,
յաջորդող Դպրոցական խորհուրդի ժողովներուն
նոյնպէս։  Ծնողները կրնան խնդրել, որ իրենց
դպրոցի տնօրէնները ճիշդ ժամանակին զիրենք
տեղեակ պահեն դպրոցի համայնքին հետ՝
գործաւորներու ունեցած համաձայնական
պայմանագրի մասին ։

pressParentthe pressParenttheՀՀաատտոորր  1133,,   ՀՀաամմաարր..   22 •  ՁՁմմեեռռ  22000099 •  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ--իի  ԾԾննոողղննեերրոոււ  ՇՇրրջջաաբբեերրաակկաանն4
Ծնողները Իրաւունքն
ունին Իմանալու

ՆՆոոււաազզեեցցննեելլոոււ  ՀՀաամմաարր  ԵԵրրեեխխաայյիի  ՍՍեեռռաայյիինն  
ՉՉաարրաաշշաահհոոււթթիիււննըը  ((AAbbuussee))

ԱԱննոորր  ՎՎեերրննաագգիիրրնն  էէ  ««ՄՄոոււթթէէնն  դդէէպպիի  ԼԼոոյյսս»»
((DDaarrkknneessss  ttoo  LLiigghhtt))։։      ԱԱզզգգաայյիինն  գգեետտննիի  վվրրաայյ

ծծաաննօօթթ  աայյսս  ծծրրաագգիիրրըը  ննաախխաագգծծոոււաածծ  էէ
սսոորրվվեեցցննեելլոոււ  հհաամմաարր  ծծննոողղննեերրոոււնն՝՝  իիննչչպպէէսս
պպաաշշտտպպաաննեելլ  իիրրեեննցց  եերրեեխխաաննեերրըը  եեււ  ննոոււաազզեեցցննեելլ
եերրեեխխաայյիի  սսեեռռաայյիինն  չչաարրաաշշաահհոոււմմըը։։    ՎՎտտաաննքքըը
աակկննյյաայյտտ  էէ։։    ԱԱզզգգաայյիինն  վվիիճճաակկաագգրրոոււթթիիււննըը  ցցոոյյցց
կկոոււ  տտաայյ,,  թթէէ  չչոորրսս  աաղղջջիիկկննեերրէէնն  մմէէկկըը  եեււ  վվեեցց
տտղղաաննեերրէէնն  մմէէկկըը  զզոոհհեերրըը  պպիիտտիի  դդաառռննաանն  մմիիննչչեեււ
ոորր  1188  տտաարրեեկկաանն  ըըլլլլաանն։։    ՉՉաարրաաշշաահհոողղննեերրըը
ըըննդդհհաաննրրաապպէէսս  ըըննտտաաննիիքքիի  աաննդդաամմննեերր  կկաամմ
բբաարրեեկկաամմննեերր  կկ՚՚ըըլլլլաանն։։    ԴԴպպրրոոցցաակկաանն  ՇՇրրջջաաննիի
պպաատտաասսխխաաննաատտոոււննեերրըը  պպաահհաաննջջեեցցիինն,,  ոորր
ծծննոողղննեերրըը  հհաամմաապպաարրփփաակկ  վվաարրժժոոււթթիիււնն
ոոււննեեննաանն,,  եեււ  ««ՄՄոոււթթէէնն  դդէէպպիի  ԼԼոոյյսս»»
աաշշխխաատտաաննիիսստտեերրըը  սսկկսսաանն։։

«Ասիկա ծնողները կը շահագռգրէ, եւ ոչ՝
ուսսուցիչները կամ տեսուչները,»  կը բացատրէ
համակարգող Lori Vollandt. «Մենք կը սորվեցնենք
ծնողներուն որպէսզի անոնք մասնակցին այս ծրագրին,
իրենց տեղական դպրոցէն ներս։»  Անոնք կը սորվին, թէ
ի՞նչ պէտք է ընեն նուազեցնելու համար երեխայի
սեռային չարաշահումը, միշտ ուշադիր ըլլալով, թէ ու՞ր

եւ որու՞ հետ կ՚երթայ երեխան։ «Ընտանիքին բարեկամը
որ կամաւոր կերպով կ՚ուզէ իր տան մէջ օգնել ձեր
երեխայի տնային պարտականութիւններուն, բարեկամ
եկեղեցական մը որ կը հրաւիրէ ձեր երեխան եկեղեցի,
ազգական մը, որ իրապէս երեխաներու հետ կը սիրէ
ըլլալ, ահաւասիկ ասոնք են  նշանները,  երբ սկսիք
փնտռել», կը բացատրէ Ms. Vollandt. «Այս ծրագիրը
բուժիչ յատկութիւն չ՚ունի. Ծնողներ չեն խօսիր իրենց
փորձառութիւններուն մասին։ Ան կը սորվեցնէ խիստ
ուշադիր ըլլալ, ոչ խելացնոր, բայց ուշադիր։»

«Մութէն դէպի Լոյս»ը (Darkness to Light)
հանելուկին մէկ մասն է երեխայի չարաշահման
կանխարգիլման մէջ։   «Ծնողները պէտք է գիտնան թէ
ինչպէ՞ս պիտի խօսին մէկուն կամ միւսին հետ եւ
յատկապէս իրենց երեխաներուն եւ ընտանիքի
անդամներուն հետ» կ՚աւելցնէ Ms. Vollandt.  Ան կ՚ըսէ թէ
ԼԱՄԴՇ.ը կը յուսայ պատրաստել իր սեփական
մասնագէտները, Ծնողական կեդրոններու, PTA
աշխատանիստերու, եւ դպրոցէն ներս տեղի ունեցող
ժողովներու միջոցաւ։

«Մութէն դէպի Լոյս»ի(Darkness to Light)
վարժութիւնը ձեր դպրոցը բերելու մասին
տեղեկութիւններու համար, հաճեցէք հեռաձայնել Lori
Vollandt – ին հետեւեալ թիւով. 818-398-6946։

Ո՞ւր. Ventura Blvd – ի եւ Van Nuys Blvd.-ի
միջեւ եւ Kester – Sherman Oaks

Ե՞րբ. Կիրակի, Ապրիլ 19, 2009

Հեռաձայ
նել.

818-771-5667 հեռախօսահամարին։
www.villageatshermanoaks.com

Մուտքը Ձրի

Ո՞ւր. El Pueblo Պատմական Յուշարձան
125 Paseo de la Plaza, Los Angeles

Ե՞րբ. Շաբաթ, Ապրիլ 4, 2009-ին 
Կ.ա. ժամը 10 էն–  կ.վ. ժամը 3:00 -ը

Հեռաձայ
նել.

323-264-2700 xt 203
www.ufwfoundation.org/events/w
alk.html

Մուտքը Ձրի

1111--րրդդ  ՏՏաարրեեկկաանն  
CCeessaarr  EE..  CChhaavveezz  ՕՕրրոոււաայյ

ՏՏօօննաակկաատտաարրոոււթթիիււնն  

Այս տօնակատարութիւնը համայնքի ամենէն
մեծ հանդիսութիւնն է, որ նուիրուած է Chavez-ի
մարդասիրական ծառայութեան։  Հանդիսութիւնը
կ՚ընդգրկէ քայլարշաւ, համայնքային կրթութիւն եւ
ընտանեկան հաւաքական
պատասխանատւութեան գիտակցութիւն,
կարենալ ծառայելու համար  համայնքին։ 

ՁՁրրիի  ԸԸննտտաաննեեկկաանն
ԶԶոոււաարրճճաաննքք

Sherman Oaks գաղութը, կը կազմակերպէ
ամբողջօրեայ խրախճանքի ծրագիր մը, բոլոր
ընտանիքի անդամներուն համար։
Վաճառողներ,պիտի ցուցադրեն իրենց ձեռային
աշխատանքները, երկու բեմերու վրայ կենդանի
կատարողութիւն, միջազգային
ուտեստեղէններու տաղավարներ, հեծախաղեր,
խաղեր եւ ընտանի կենդանիներու
հանրապարտէզ։ 

SShheerrmmaann  OOaakkss--իի    99--րրդդ  ՏՏաարրեեկկաանն  ԳԳաարրննաաննաայյիինն  ՏՏօօննաակկաատտաարրոոււթթիիււնն..

Դպրոցական Շրջանի ծնողները կը դառնան մարզիչներու մարզիչներ, երեխայի չարաշահումը կանխարգիլող
գիտիլիքները  իրենց տեղական դպրոցներուն փողանձելով։ 
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ԾԾննոողղննեերրոոււ    ՈՈււշշաադդրրոոււթթիիււնն  
1133--րրդդ  ՏՏաարրեեկկաանն  ԾԾննոողղաակկաանն  ՀՀաամմաագգոոււմմաարրըը  

տտեեղղիի  պպիիտտիի  ոոււննեեննաայյ

Los Angeles Convention Center
1201 South Flower Street
Los Angeles, CA 90015

ԿԿիիրրաակկիի  ԱԱպպրրիիլլ  2255,,  22000099--իինն
կկ..աա..  ժժաամմըը  88։։0000  --էէնն  կկ..վվ..  ժժաամմըը  44։։0000--ըը։։

• Այս համագումարը բաց է բոլոր ԼԱՄԴՇ-ի ուսանողներու ծնողներուն եւ խնամակալներուն համար։
• Փոխադրութինը պիտի ապահովուի իւրաքանչիւր Տեղական Դպրոցական Շրջանի կողմէ։ 

• Համագումարին մասնակցութիւնը անվճառ է։ 
• Թարգմանութիւն պիտի մատուցուի։ 

ԱԱմմբբոողղջջաացցոոււցցէէքք  վվաարրիի  կկտտրրոոննըը  եեււ  պպաահհաարրաաննիի  մմէէջջ  դդննեելլոովվ
փփոոսստտոովվ  աարրաագգեեցցէէքք  հհեետտեեււեեաալլ  հհաասսցցէէիինն..
Parent Community Services Branch
Parent Summit Registration
701 W. Cesar E. Chavez Avenue, Suite 101
Los Angeles, CA 90012

ԱԱմմբբոողղջջաացցոոււցցէէքք  վվաարրիի  կկտտրրոոննըը  եեււ  յյաաննձձննեեցցէէքք  ձձեերր  եերրեեխխաայյիի  դդպպրրոոցցիի
գգլլխխաաււոորր  գգրրաասսեեննեեաակկըը։։

ՀՀեեռռաատտպպիիպպոովվ  ((FFaaxx))  աայյսս  աամմբբոողղջջ  էէջջըը  ղղրրկկեեցցէէքք  PPCCSSBB--իինն,,    հհեետտեեււեեաալլ  
221133--662266--44664444--թթիիււիինն։։

ԱԱրրձձաաննաագգրրոոււթթեեաանն  ՀՀաամմաարր  

13th Annual Parent Summit ԱԱրրձձաաննաագգրրոոււթթիիււնն

� Ես ծնող մըն եմ կամ խնամակալ մը
ԼԱՄԴՇ-ի ուսանողի։

Արդեօք քանի՞ չափահասներ 
պիտի մասնակցին։

� ՀՀաաճճեեցցէէքք  սստտոոււգգեելլ
NAME
LAST

FIRST

ADDRESS

CITY ZIP

TELEPHONE

E-MAIL

FAX

Los Angeles Convention Center April 25 2009

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT
�

• Գիտարուեստի Տեղեկատուական ԼԱՄԴՇ-ի տարեկան ցուցադրութիւնը ՝ բաց  պիտի մնայ բոլոր  Ծնողական Համագումարի
մասնակիցներուն առջեւ, պիտի մատուցէ ուսանողական ցուցադրութիւններ համակարգչային հմտութիւններու եւ նորագոյն

ուսուցողական գիտարուեստի մասին։

ԿԿԱԱՄՄ՝՝

««ԱԱյյոո  կկրրննաաննքք  ......  ԲԲոոլլոորր  ԵԵրրեեխխաաննեերրոոււնն    ԱԱննաաչչաառռօօրրէէնն  ԴԴաասստտիիաարրաակկեելլ»»

ՄՄաասսննաագգէէտտննեերր  պպիիտտիի  զզեեկկոոււցցեենն  ԾԾննոողղննեերրոոււնն  կկրրթթաակկաանն  ննիիււթթեերրոոււ  մմաասսիինն,,  ննեերրաառռեեաալլ՝՝..
• Ինքնարժեւորման եւ Երեխայի Զարգացման • Յատուկ կրթութեան • Սննդառութեան եւ բարեկեցութեան մասին

• Դպրոցի Անվտանգութեան • Ծնողական Ղեկավարման • Կանխահաս Մանկական Կրթութեան մասին։

ԴԴէէմմ  աառռ  դդէէմմ  զզրրոոյյցց՝՝  ԴԴպպրրոոցցիի  ԽԽոորրհհոոււրրդդիի  ԱԱննդդաամմննեերրոոււնն  հհեետտ։։
Ձեր հարցումներուն պատասխանները ներկայի եւ ապագայի ուսման մասին։
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SStteepphheenn  WWhhiittee  ՄՄիիջջննաակկաարրգգ  ԴԴպպրրոոցցըը
աամմսսաակկաանն  պպաատտոոււոոյյ  ցցաաննկկիի  կկ՚՚աաննցցննէէ    զզաաննաազզաանն
աաշշխխաատտաասսէէրրննեերրոոււ  խխոոււմմբբեերր։։  Այս ժրաջան
աշխատողները կը մէկտեղուին դպրոցավայրի վրայ
գտնուող Ծնողական Կեդրոնի Սենեակ թիւ 22.ի մէջ։
Անոնք որոնք պատուոյ յիշատակութեան արժանացած
են երկոտասնեակ այն ծնողներն են, որոնք կամաւոր
կերպով կանոնաւորապէս կը գործեն դպրոցէն ներս։
«Ասպետական Լուրերը, դպրոցի շրջաբերական
կայքէջը, կը հրապարակեն  անունները այն
ծնողներուն, որոնք  մեր ուսանողներուն վրայ եւ
դպրոցէն ներս մեծ ազդեցութիւն ունեցան, իրենց
ժամանակը եւ տաղանդը տրամադրելով,«կ՛ըսէ Maggie
Houston, Ծնողական Կեդրոնի Տնօրէնը։  «Մեր բոլոր
ծնողները   կրնան տեսնել իրենց մէջէն այն բոլոը
ծնողները, որ տարբերութիւն կ՚ընեն այստեղ։» 

Դպրոցի  շրջաբերականը նաեւ կը հաղորդէ
ծնողներու ժողովներու, հանդիպումներու եւ
աշխատանիստերու մասին տեղեկութիւններ։ White
Middle Միջնակարգ Դպրոցը կը քաջալերէ ծնողները
որ հետեւին  ուսման,  նաեւ  միջին հաշուով մէկ
ամսուան մէջ կը մատուցէ ութը զանազան տեսակի
առիթներ։ Այդ աշխատանիստերէն մէկը կ՚օգնէ
ծնողներու վերստին իշխանութիւն ունենալու
զաւակներուն վրայ, կարենալ բարելաւելու համար
ծնողք-պատանի փոխյարաբերութիւնները մինչեւ
գալիք Title I Համագումարները»,  կը շարունակէ Ms.
Houston։  «Միշտ օգտակար բան մը կայ ծնողներուն
համար։ Իրազէկ ծնողները լաւ դպրոցները կը
վերածեն նշանաւոր դպրոցներու։»

SSaann  FFeerrnnaannddoo  VVaalllleeyy--իի  ՀՀոովվիիտտիի  հհիիււսսիիսսաայյիինն
շշրրջջաաննիինն  մմէէջջ  ծծաագգաածծ  աաննզզոոււսսպպ,,  կկաատտաաղղիի  հհրրդդեեհհ
մմըը  պպաատտճճաառռ  դդաարրձձաաււ  ոորր  փփաակկ  մմննաայյնն
տտեեղղաակկաանն  ճճեեպպոոււղղիիննեերրոոււ--  ffrreeeewwaayyss--  կկաարրգգ  մմըը
մմաասսեերրըը։։  ԲԲաայյցց  աաննիիկկաա  աարրգգեելլքք  չչ՚՚եեղղաաււ  ՏՏեեղղաակկաանն
ՇՇրրջջաանն  ##11--իի    մմօօտտ  880000  ծծննոողղննեերրոոււ
ննեերրկկաայյոոււթթեեաամմբբ  տտաարրեեկկաանն  ԾԾննոողղաակկաանն
ՀՀաամմաագգոոււմմաարրիինն,,  ոորր  տտեեղղիի  ոոււննեեցցաաււ  ՆՆոոյյեեմմբբեերրիինն։։
«Այս մէկը լաւ առիթ մը հանդիսացաւ տեղւոյն վրայ
կացութեան մասին ունենալու տեղեկութիւններ,
որոնք կարեւոր էին մեզի համար,» կը բացատրէ Randi
Theodosopoulos, երեք տարբեր դպրոցներու մէջ չորս
զաւակներու  տէր մայր մը։ Ան կը ծառայէ իբրեւ
Ատենապետուհի Տեղական Դպրոցական Շրջան #1-ի
(LD #1) Ծնողական Համայնքի խորհրդատու
Վարչութեան մէջ (Parent Community Advisory Council)։
Զեկուցաբեր Dr. Mary Bacon անդրադարձաւ, թէ
ի՞նչպէս մշակոյթը կ՚ազդէ  երեխաներուն եւ
ծնողներուն վրայ։  Ան ըսաւ ներկայ
հանդիսատեսներուն. «Դուք կրնաք դպրոցը չըլլալ
միշտ, բայց դուք պարտաւոր էք միշտ օգնելու ձեր
երեխաներուն կրթութեան։» Կրթական Խորհուրդի
անդամներ Tamar Galatzan եւ Julie Korenstein ներկայ
եղան Համագումարին։  «Մենք առիթը ունեցանք
խօսելու անոնց հետ առանձին առանձին, այն, որ
ծնողները սովորաբար չունին» ըսաւ Ms.
Theodosopoulos։

ԿԿըը  կկոոչչոոււիի  99--GGAAPP։։    ՈՈրր  կկըը  ննշշաաննաակկէէ
ԻԻննննեերրոորրդդ  ԴԴաասսաարրաաննիի  ԱԱկկաադդեեմմաակկաանն
ԾԾննոողղաակկաանն  ԴԴպպրրոոցց,,  ծծննոողղաակկաանն  կկրրթթոոււթթեեաանն  ննոորր
ծծրրաագգիիրր  մմըը  MMoonnrrooee  HHiigghh  SScchhooooll--իի  մմէէջջ։։  «Ինչու՞
դուրսէն եկող խումբի մը վճարենք երբ կրնանք
պատրաստել ծրագիր մը, որ հիմնուած ըլլայ մեր
ծնողներուն նախասիրութիւններուն վրայ,» կը
բացատրէ Monro-յի տնօրէն Jose Ayala։  «Ուստի,
կազմեցինք մեր սեփական ծնողական ուսումնական
ծրագիրը, եւ լաւ ընթացքի մէջ է։» 

9-GAP-ի Monro -յի ծրագիրը սկսաւ ծնողներու,
ուսուցիչներու եւ տեսուչներու կողմէ կատարուած
գնահատութեամբ մը։  Ուսումնասիրութիւնը ցոյց
տուաւ թէ իններորդ կարգի ուսանողներու ծնողները
ամենէն շատ պէտք ունին դասընթացքներու։  «Իբրեւ
high school-ի նորեկներ, ուսանողներն ու իրենց
ծնողները պէտք է կապուած զգան դպրոցին եւ
ըմբռնեն թէ որքան կարեւոր է ծնողներու
գործակցութիւնը ուսման մէջ,» կ՚ըսէ Leticia Barba,
Monroe Youth Policy Institute-ի Համակարգողը։
Խորհրդատուներ, ուսուցիչներ եւ տեսուչներ
աշխատանքի լծուեցան ծնողներուն բացատրելու
համար  ակադեմական ծրագիրներու, ընկերային
ծառայութիւններու եւ գոլէճի խորհրդատւութեան
մասին, թէ ինչպէ՞ս  արձանագրուիլ դասարանները եւ
տեսնուիլ ուսուցիչներու հետ եւ տակաւին շատ
աւելին։  

Ծրագրին սկսիլը բաւական աշխատանքի կը
կարօտի։ «Ms. Barba  9-րդ դասարան կանչած Monroe-
ի ծնողներու հաշիւը կորսնցուց արդէն։  «Փոստով
թերթիկներ ղրկուեցան»։  Տեղեկատուական ժողովներ
գումարուեցան։  Եւ հեռաձայնեցինք,»  ըսաւ ան։

«Մեր ակնկալածէն աւելի լաւ արդիւնք տուաւ։»
Նախնական ծնողական աշխատանիստերըուն մաս
կազմեցին  մօտ 30 ծնողներ։  Աւելի քան 200 Monroe-ի
ծնողներ հետեւեցան անցեալ Աշնան 9-GAP-ի
դասընթացքներուն։ «Մեր ծնողները այնպէս կը
մտածեն թէ այս իրենց դպրոցն է։ Անոնք իրենց զիրենք
հանգիստ կը զգան եւ աւելի լաւ պատրաստուած,»
աւելցուց Mr. Ayala։  Այդ է Monroe – ի
գործընկերութիւնը։

pressParentthe pressParentthe
pressParentthe pressParenttheՀՀաատտոորր  1133,,   ՀՀաամմաարր..   22 •  ՁՁմմեեռռ  22000099 •  ԼԼԱԱՄՄԴԴՇՇ--իի  ԾԾննոողղննեերրոոււ  ՇՇրրջջաաբբեերրաակկաանն

LAUSD
Parent Community 
Services Branch

701 Cesar E. Chavez Avenue 
Los Angeles, 90012 

6
ԾԾննոողղաակկաանն  ՄՄաասսննաակկցցոոււթթեեաանն  վվրրաայյ  ԿԿեեդդրրոոննաացցոոււմմ

ԹԹիիււ  33    ՏՏեեղղաակկաանն  ԴԴպպրրոոցցաակկաանն  ՇՇրրջջաաննէէնն
ՀՀաարրիիււրրաաււոորր  ծծննոողղննեերր  եերրեեկկոոյյ  մմըը  ՆՆոոյյեեմմբբեերր
աամմսսոոււաանն  մմէէջջ  ննեերրկկաայյ  գգտտննոոււեեցցաանն  TToowwnn  HHaallll--իի
ՀՀաաււաաքքիի  մմըը,,  WWeebbsstteerr  MMiiddddllee  ՄՄիիջջննաակկաարրգգ
ԴԴպպրրոոցցիինն  մմէէջջ։։ Այս հաւաքը, իր տեսակին մէջ
առաջինն էր LD#3-ի, որ առիթ ընծայեց ծնողներուն
իմանալու թէ ինչպէ՞ս կազմակերպուած է իրենց
տեղական դպրոցական շրջանը եւ պատեհութիւն
ստեղծեց ընտանիքներուն դպրոցական շրջանի
պատասխանատուներուն հարցումներ ուղղելու։
Նաեւ, այլազան բաժանմունքներ սեղաններ բացին

ծնողներուն եւ մասնագէտներուն , որ դէմ դիմաց
նստելով աւելի ժամանակ ունենան իրարու հետ
խօսելու յատուկ կրթութեան, ծառայութիւններու,
Անգլերէն Սորվողներու, եւ magnet դպրոցներու
մասին։  «Կ՚ուզէինք տեղական ձեռնարկ մ՚ունենալ,
որպէսզի դպրոցի թաղի բնակիչներու ծնողները իրենց
հարցումներուն պատասխանները այդ դպրոցէն
ստանան,» ըսաւ Bill Ring, LD#3-ի ծնող մը եւ
ծնողական ղեկավար մը։ «Town Hall»-ը բաւարարեց
այդ նպատակը։  Կը յուսանք ունենալ  ուրիշ մը
շուտով։» 
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