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Նորություններ գերատեսչի կողմից  (3.31.20) 
  

 Հարգերլի ընտանիքներ, աշակերտներ և աշխատակիցներ. 

  

Այս շաբաթ, ուսուցիչները կապ են հաստատում աշակերտների հետ և վերանայում 

դասընթացները: Ապրիլի 6-ին, մենք կանցնենք հեռակա ուսուցման դասընթացների նոր 

մոդելի կիրառմանը: Մենք գիտակցում ենք, որ դժվարություններ, ինչպես նաև 

հաջողություններ, կունենանք այս մոդելի կիրառման ընթացքում: Անցման այս 

ժամանակաշրջանում, խնդրում եմ լինել համբերատար և ազատամիտ: Մենք միասին 

կհաղթահարենք դժվարությունները: 

  

Ծնողներ և աշակերտներ. 

  

Ձեր ուսուցիչները և տնօրենները կխոսեն ձեզ հետ մանրամասների մասին, բայց մենք 

հատկացնում ենք նաև այլ ռեսուրսներ: 

  

1. Google դասասենյակ. Երբ դուք հրավերք ստանաք ձեր ուսուցչից էլեկտրոնային նամակի 

միջոցով, դուք պետք է «մտնեք» Գուգլ դասասենյակ այս շաբաթվա ընթացքում.  How to log 

into Google Classroom 

  

2. Աշակերտի էլեկտրոնային փոստի հասցե.  6-12-րդ դասարանցիները կարող են օգտվել 

դպրոցական էլեկտրոնային փոստի հասցեից Outlook-ի միջոցով: Ծնողները պետք է 

թույլտվություն տան երեխաներին Էրիս պորտալ կայքի միջոցով: 

 Check for & authorize student email access 

  

3. Լրացուցիչ ռեսուրսներ.  Մենք շարունակում ենք կրթական լրացուցիչ ռեսուրսներ 

ավելացնել ծնողների և աշակերտների համար ԲԴՄՇ-ի կայքէջում: Խնդրում ենք օգտվել այս 

ռեսուրսներից օրվա ռեժիմ կամ դասացուցակ կազմելու համար. 

 Student and Family Resources 

  

4. Գնահատականներ.  Մենք աշխատում ենք գավառի և նահանգի ղեկավարության հետ, թե 

ինչպես գնահատել երեխաների կատարած աշխատանքը  մինչև ուսումնական տարվա 

վերջը: Միաժամանակ, երեխաները պետք է աշխատեն առաջընթաց և հմտություն 

ձեռքբերելու համար: 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQYMib627Ea2jjgaGq6b-ymxBDQgzLody1xfWye2B1u4P13a_jTnILlXRltesnAEvrEG-ZUzygzFz21/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQYMib627Ea2jjgaGq6b-ymxBDQgzLody1xfWye2B1u4P13a_jTnILlXRltesnAEvrEG-ZUzygzFz21/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTDCJqO3ZfKwcxVEbpAJuIaJjRi9LAxnUM9AAeVLm7vfmhT1IBUF27N3sbwKAPD_RrgdcfBXrUIG0MM/pub?start=false&loop=false&delayms=60000
https://www.burbankusd.org/Page/2688


  

5. Համացանցային վարք/կարգապահություն. Այժմ ժամանակն է հիշեցնել բոլորին, թե ինչպես 

կարգապահորեն օգտվել համացանցից.     

https://www.commonsense.org/education/family-resources 

  

Նաև, եթե ծնողը կամ աշակերտը ցանկանում է ձայնագրել ուսուցչի ձայնը կամ 

տեսաժապավենով նկարահանել, պետք է նախորոք թույլտվություն խնդրել նրանից: 

  

Շրջանի կողմից հաջորդ նորությունները կթողարկվեն հինգշաթբի, ապրիլի 2-ին:  

  

Անկեղծորեն, 

դոկտոր Մաթ Հիլլ, գերատեսուչ 

https://www.commonsense.org/education/family-resources

