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Հարգելի ընտանիքներ, աշակերտներ և աշխատակիցներ. 
 
Խնդրում եմ նշել, որ նորությունների բոլոր թողարկումները տեղադրված են մեր կայքում՝ 
անգլերեն, իսպաներեն և հայոց լեզուներով:  https://www.burbankusd.org/Reopening  

 
2020-21 ուսումնական տարվա դպրոցների բացումը 
Մենք շարունակում ենք հետևել առողջապահական հրահանգներին և մի քանի իրավիճակներ 
ենք պլանավորում հիմնվելով առողջապահական պայմանների վրա: Ահա այս շաբաթվա 
նորությունները. 

• Հեռակա ուսուցման մոդել. Մենք աշխատում ենք Բրբենքի ուսուցիչների ասոցիացիայի 
(Burbank Teachers Association) հետ աշնանային հեռակա ուսուցման կրթական նոր մոդելի 
մշակման գործում: Ահա մի քանի կարևոր կետեր. 

-        Գուգլ դասասենակը հեռակա ուսուցման հարթակն է հանդիսանալու 

-        Գուգլ Միթ և Զում ծրագրերը հանդիսանալու են հեռակա ուսուցման ուղիղ                
եթերի հարթակները, որի ընթացքում, ուսուցիչները շփվելու են աշակերտների հետ: 
Ուղիղ եթերի այս դասաժամերը կձայնագրվեն և կտեղադրվեն Գուգլ դասասենյակում՝ 
բացակա աշակերտների համար, 72 ժամ (3 օր) տևողությամբ:  

Միջնակարգ դպրոցի 100% հեռակա ուսուցման դասացուցակ 
  

Ուղիղ եթերով դասավանդում.  50 րոպե յուրաքանչյուր դասընթացի համար 

երկուշաբթի/չորեքշաբթի երեքշաբթի/հինգշաբթի ուրբաթ  

1-ին դաս. 8:00 – 8:50 4-րդ դաս. 8:00 – 8:50 
Հեռակա ուսուցման 1 ժամ 
առաջադրանք աշակերտների հետ 
շփվելու համար (նահանգային 
դասավանդման պահանջ) 

•       Աշակերտներից ազատ օր 
ուսուցիչների համար 

•       Կորոշվի թե ներկայությունը 
հաշվի է առնվելու 

2-րդ դաս. 9:03 – 9:53 5-րդ դաս. 9:03 – 9:53 

3-րդ դաս. 10:06 – 10:56 6-րդ դաս. 10:06 – 10:56 

Ճաշ  11:04 – 11:56 

Տնային աշխատանք. 
90 րոպե յուրաքանչյուր դասի համար 

12:00 – 3:00 
30 րոպե յուրաքանչյուր 
դասի համար 

  

https://www.burbankusd.org/Reopeningg


Միջանկյալ դպրոցի 100% հեռակա ուսուցման դասացուցակ 
  

Ուղիղ եթերով դասավանդում.  45 րոպե յուրաքանչյուր դասընթացի համար 

երկուշաբթի/չորեքշաբթի երեքշաբթի/հինգշաբթի ուրբաթ  

1-ին դաս. 8:00 – 8:45 4-րդ դաս. 8:00 – 8:45 Հեռակա ուսուցման 1 ժամ 
առաջադրանք աշակերտների հետ 
շփվելու համար (նահանգային 
դասավանդման պահանջ) 

•       Աշակերտներից ազատ օր 
ուսուցիչների համար 

•       Կորոշվի թե ներկայությունը 
հաշվի է առնվելու 

2-րդ դաս. 9:03 – 9:48 5-րդ դաս. 9:03 – 9:48 

3-րդ դաս. 10:06 – 10:51 6-րդ դաս. 10:06 – 10:51 

Ճաշ  11:04 – 11:56 

Տնային աշխատանք. 
105 րոպե յուրաքանչյուր դասի համար 

12:00 – 3:00 
35 րոպե յուրաքանչյուր 
դասի համար 

  

 
Տարրական դպրոցի հեռակա ուսուցման դասագուցակի օրինակ – 2-րդ դասարան. 
պահանջվում է 230 րոպե  
  

Ժամը  Առարկա  Առաջադրանքներ  

 8:30 – 8:50 Անգլերեն լեզու  20 րոպե ուղիղ եթերով դասավանդում 

 8:50 – 9:30  Անգլերեն լեզու 40 րոպե ինքնուրույն աշխատանք 

 9:30 – 10:00 դասամիջոց կամ ավելորդ ժամ մաթեմատիկայի համար 

10:00 – 10:20 Մաթեմատիկա  20 րոպե ուղիղ եթերով դասավանդում 

10:20 – 11:00  Մաթեմատիկա  40 րոպե ինքնուրույն աշխատանք 

11:00 – 11:30 դասամիջոց կամ ավելորդ ժամ մաթեմատիկայի համար 

11:30 – 12:10 Ընթերցանություն  40 րոպե դաս  

12:10 – 1:00 
(դասամիջոց) 

Ճաշ  

1:00 – 1:20 Ֆիզկուրտուրա  20 րոպե դաս  

1:25 – 1:45 
Անգլերենի/մաթեմատիկայի 
կրկնողություն 
Այլ թեմաներ  

20 րոպե փոքր խմբով ուղիղ եթեր  

1:45 – 2:15 
հասարակագիտություն/ 
գիտություն/արվեստ 
/երաժշտություն 

30 րոպե դաս 

• Անկախ կրթության ակադեմիա (ILA) – միջնակարգ դպրոցի հեռակա ուսուցման 
վերոհիշյալ մոդելից բացի, 7-12-րդ դասարանցիները հնարավորություն ունեն 
արձանագրվել և մասնակցել անկախ կրթության ակադեմիայի դասընթացներին, որն 
օգտվում է APEX ուսումնական ծրագրից: Այս ծրագրով սովորելու համար, աշակերտների 
ընտրությունը կկատարվի սովորական ընտրության եղանակով, ինչպես միշտ ընդունված 
է եղել:  

• Կրթական մոդելի ընտրություն. Խնդրում ենք սեղմել ներքոհիշյալ հղումը (կամ ձեզ 
ուղարկված էլեկտրոնային փոստի նամակում) աշնանային կրթական մոդելն ընտրելու 
համար - կամ 100% հեռակա ուսուցում կամ հիբրիդ մոդել: Մեզ հարկավոր է այս 
տեղեկությունը, որպեսզի կարողանանք պլանավորել և դասացուցակ կազմել մինչև 
օգոստոսի 17-ը: Եթե դուք չկատարեք ձեր ընտրությունը մինչև չորեքշաբթի, հուլիսի 15-ը, 
ապա ձեր երեխային ինքնաբերբար կտեղադրենք հիբրիդ մոդելում:  



Տարրական դպրոցի հարցաթերթիկ (հայերեն) 

Միջնակարգ դպրոցի հարցաթերթիկ (հայերեն) 

Ինչպես նշեցինք անցյալ շաբաթ, դպրոցները բացելու կոմիտեն ափմոփիչ տեղեկություն է 
տեղադրել՝ ընդգծելով մինչև այսօր կատարած աշխատանքները:  Սեղմել այստեղ այդ 
փաստաթղթի հետ ծանոթանալու համար: Խնդրում ենք նշել, որ այս տեղեկությունը կփոփոխվի 
ըստ՝ տեղական առողջապահական պայմանների և աշխտակիցների արհմիությունների 
բանակցությունների: Մենք դեռ սպասում ենք Լոս Անջելեսի գավառի հանրային 
առողջապահական գրասենյակի կրթությանը վերաբերվող հրահանգներին: Մենք կվերանայենք 
այս հրամանները և անհրաժեշտության դեպքում կթարմացնենք մեր ծրագրերը: Այս 
հրամանները պաշտոնական առողջապահական փաստաթղթեր են, որոնց մենք ստիպված ենք 
ենթարկվել դպրոցները բացելուց առաջ:  

Թարմացված տեղեկատվություն կներկայացվի կրթական գրասենյակի հերթական ժողովի 
ընթացքում, որը տեղի կունենա հուլիսի 16-ին, երեկոյան ժամը 7-ին:  

Ամենավերջին թարմացված տեղեկատվությունը տեղադրված է այս կայքում. 
https://www.burbankusd.org/Reopening. Հաճախակի տրվող հարցեր 
(FAQs). https://www.burbankusd.org/reopeningfaqs. Ձեր առաջարկները կարող եք ուղարկել այս 
հասցեին. re-opening@burbankusd.org. 

Շարունակելով աշխատել  միասին, մենք ավելի կհզորացնենք ԲԴՄՇ-ն:  

Հոգատարությամբ, 

 
Դոկտոր Մաթ Հիլլ 

Գերատեսուչ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3NSUkU0KJgb9vO_3ySGEHbSReBg1FbOno140URDl9VsJH9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU8iu_isT9eZG3SqPph3ZRDMI4ZquzM6yhw0pLZHMVS3gVEQ/viewform?usp=sf_link
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=burbankusd.org&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnVyYmFua3VzZC5vcmcvY21zL2xpYi9DQTUwMDAwNDI2L0NlbnRyaWNpdHkvRG9tYWluLzgyL0JVU0QlMjBSZW9wZW5pbmclMjBVcGRhdGUlMjAtJTIwNy0yLTIwLnBkZg==&e=bWF0dGhpbGxAYnVyYmFua3VzZC5vcmc=&t=V1B1K3kwbzZQZVppN1RtM1FpQVRadmtDL2pxaHIydTVkd3NhNmhFcnhsST0=&h=8a8cf3454ac24981940befee5d052c84
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=burbankusd.org&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnVyYmFua3VzZC5vcmcvUmVvcGVuaW5n&e=bWF0dGhpbGxAYnVyYmFua3VzZC5vcmc=&h=e77c5c542a574930b59762187b6f575c&t=LzRUbFRhekNlS1Y0YUFuemZKRExqUDl2SElZZjVpNDFXa1N6K3g0aEl6OD0=
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=burbankusd.org&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnVyYmFua3VzZC5vcmcvcmVvcGVuaW5nZmFxcw==&e=bWF0dGhpbGxAYnVyYmFua3VzZC5vcmc=&h=e77c5c542a574930b59762187b6f575c&t=R3lCNFNxckc1ZUtKZGU3SFlqN1hTRUtuNm9ZMEx3WXhJL05YSzhUTk9PUT0=
mailto:re-opening@burbankusd.org

