
 

 
 

 

Վերնագիր I, Մաս Ա-ի LEA-ի ծնողների և ընտանիքի 
ներգրավվածության մասին քաղաքականություն 

 
Options for Youth, Duarte-ն ծնողների և ընտանիքի անդամների հետ համատեղ մշակել է 

տեղական կրթական գործակալության (LEA) ծնողների և ընտանիքի ներգրավվածության մասին 

գրավոր քաղաքականություն, որի շուրջ առկա է փոխադարձ համաձայնություն և այն բաժանվել է 

մասնակցող երեխաների ծնողներին և ընտանիքի անդամներին։ 

 

1. Նկարագրեք, թե ինչպես են ծնողները և ընտանիքի անդամները ներգրավված Վերնագիր I, Մաս 

Ա-ի ծնողների և ընտանիքի ներգրավվածության մասին քաղաքականությունում (ESSA-ի բաժին 

1116[ա][2])․ 

 

 
 

2. Նկարագրեք, թե ինչպես ծնողները և ընտանիքի անդամները կներգրավվեն LEA-ի պլանի 

մշակմանը և աջակցման ու բարելավման պլաններին ESSA-ի 1111(դ)(1-2) բաժնի ներքո (ESSA-

ի բաժին 1116[ա][2][Ա])․ 

 

 
 

3. Նկարագրեք, թե ինչպես է LEA-ն ապահովում համակարգումը, տեխնիկական գնահատումը և 

այլ աջակցություն, որն անհրաժեշտ է՝ աջակցելու և ձևավորելու բոլոր մասնակից դպրոցների 

կարողությունները LEA-ի շրջանակում, պլանավորելու և իրականացնելու ծնողների և ընտանիքի 

արդյունավետ ներգրավվածության գործողություններ, բարելավելու ուսանողների ակադեմիական 

ձեռքբերումները և դպրոցի կատարողականը, և թե ինչպես սա կարող է ներառել նշանակալի 

Մեր շրջանի պլանների մշակման ընթացքում մենք հավաքել ենք կրթական գործընկերների 
հարցումներ ծնողների և ընտանիքի անդամների համար, որպեսզի տրամադրենք 
ներգրավվածություն և հետադարձ կապ։ Պլանները բերվում են մեր SSC-ի և DELAC-ի 
կոմիտեներ՝ վերանայումների, առաջարկությունների և հաստատման նպատակով՝ նախքան 
այն կներկայացվի կառավարման խորհրդին վերջնական հաստատման համար։ Բոլոր 
դպրոցական տարածքներն ակտիվորեն հավաքագրում են ծնողների և ընտանիքի 
անդամների, որպեսզի նրանք մասնակցեն խորհրդատվական մակարդակով և կարիքների 
գնահատման գործընթացին։ 

OFY- Duarte-ն հանդիպումներ կանցկացնի Ծնողների և ընտանիքի ներգրավվածության մասին 
քաղաքականության վերաբերյալ, 
- OFY- Duarte-ն կհյուրընկալի բազմաթիվ հանդիպումներ ծնողների և խնամակալների հետ՝ 

ապահովելու ծնողների ներգրավվածությունը։ 
- Կարծիք տրամադրելու հարցում հետաքրքրված ծնողները կարող են դա անել՝ հարցումների, 

էլ․նամակների և հանդիպումների միջոցով։ 
- Ծնողների և ընտանիքի ներգրավվածության մասին քաղաքականության պատճենները 

հասանելի կլինեն ծնողներին, որպեսզի նրանք վերանայեն և կարծիք տրամադրեն 
Վերադարձ դպրոց գիշերներին և Բաց տան վերաբերյալ և հասանելի կլինեն դպրոցական 
տարածքի խորհրդի և շրջանի անգլերեն սովորողների խորհրդատվական կոմիտեի 
հանդիպումներին։ 

- Ծնողների և ընտանիքի ներգրավվածության մասին այս քաղաքականությունը կդառնա 
կենտրոնում տրամադրվող բարի գալուստի փաթեթների մաս, քանի որ նոր ուսանողներ 

են գրանցվում մեր ծրագրին։ 



խորհրդատվություն գործատուների, բիզնեսի առաջնորդների և բարեգործական 

կազմակերպությունների կամ անհատների հետ, որոնք փորձ ունեն կրթության բնագավառում 

ծնողների և ընտանիքի անդամների արդյունավետ կերպով ներգրավվածություն ապահովելու 

հարցում (ESSA-ի բաժին 1116[ա][2][Բ])․ 
 

OFY- Duarte-ն Վերնագիր I, Մաս Ա-ի օժանդակությամբ աջակցություն կտրամադրի 
մասնավոր դպրոցում սպասարկվող ուսանողների ծնողներին և խնամակալներին՝ 
ծնողների, ընտանիքի և համայնքային ներգրավվածության կարողությունների հզորացման 
միջոցով։ OFY-Duarte-ն կնշանակի անձնակազմի առկա անդամներին, որպեսզի 
պատասխանատու լինեն՝ ապահովելու, որ ընտանիքի ներգրավվածության պլանները լավ 
կառավարվում են, իրագործվում և բարելավվում ողջ համակարգով մեկ։ Մեր գրանցման և 
իրազեկվածության հարցերով մասնագետները, կարիերայի ուղու խորհրդատուները կամ 
այլ նշանակված անձնակազմը մեր կենտրոններում և հարակից համայնքներում կատարվող 
գործողությունների վերաբերյալ ամսական տեղեկագրեր կտրամադրեն։ Ծնողների և 
ընտանիքներին հրավիրում են մասնակցել կենտրոնի գործողություններին՝ վիրտուալ 
և/կամ առերես անցկացվող հանդիպումներին, Բաց տան, Վերադարձ դեպի դպրոց 
գիշերներ, LCAP-ի ընտանիքի հանդիպումներին, DELAC-ի, SSC-ի հանդիպումներին, 
Ձեռքբերումներին ուղղված զրույցներին և առաջադիմության վերանայմանն ուղղված 
ժողովներին՝ նպատակ ունենալով բարելավել և տոնել ուսանողների ակադեմիական 
ձեռքբերումները։ 

 

Ուսուցիչները և խորհրդատուները ծնողների հետ կքննարկեն դպրոցի՝  Ծնողների և 
ընտանիքի ներգրավվածության մասին քաղաքականությունը ծնողների համաժողովների 
ընթացքում։ 

 
Մեր դպրոցական տարածքում ծնողների ներգրավվածությունն ավելացնելու նպատակով 
մենք կստեղծենք նախաձեռնություններ, որոնք կհիմնվեն ընտանիքի ուժեղ կողմերի վրա և 
կխթանեն ընտանիքի բարօրությունը։ Այս նախաձեռնությունները կարող են նաև 
տրամադրվել համայնքի կազմակերպությունների և մասնագետների հետ 
գործընկերությունների միջոցով։ OFY-Duarte-ում մենք հույս ունենք ինտեգրել ընտանեկան 
կրթության, զբաղվածության և աշխատուժի դասընթաց և հարակից սոցիալական 
ծառայության աջակցություններ ուսանողների և նրանց ընտանիքների համար։ 
 
Լրացուցիչ նախաձեռնություններ, այդ թվում շրջանի կայքէջի տեխնիկական սպասարկում 
ընթացիկ ռեսուրսներով, որոնք հասանելի են ծնողներին՝ աջակցելու նրանց աշխատել 
իրենց երեխաների ակադեմիական, սոցիալական և հուզական կարիքների հետ, հզորացնել 
ուսուցիչների, տնօրենների և անձնակազմի իրազեկվածությունն ու հմտությունները՝ 
շփման և հաղորդակցության տեսանկյունից և աշխատել ծնողների հետ որպես հավասար 
գործընկերներ, կդիտարկվեն նաև հեռախոսային համաժողովները, նախադպրոցական և 
հետդպրոցական գործողություները և տնային այցերը։ OFY-Duarte-ն հիմնավորում է այս 
դիտարկումներից յուրաքանչյուրը ծնողների տարեկան հարցման արդյունքներով։ 

 

 

4. Նկարագրեք, թե ինչպես է LEA-ն համակարգում կամ ինտեգրում ծնողների և ընտանիքի 

ներգրավվածության ռազմավարություններն այլ համապատասխան դաշնային, նահանգային, 

տեղական օրենքների և ծրագրերի հետ (ESSA-ի բաժին 1116[ա][2][Գ])․ 

 

 

Ծնողների և ընտանիքի ներգրավվածությունը մի ոլորտ է, որի շուրջ OFY-Duarte-ն պետք է 
աշխատի։ Մենք մշակում ենք ծրագրեր և ռեսուրսներ, որպեսզի աջակցենք/ներառենք մեր 
բոլոր ընտանիքներին, այդ թվում ցածր եկամուտ ունեցող և անգլերեն սովորող 
ընտանիքներին։ Նահանգները, LEA-երը և դպրոցները միասին պատասխանատվություն են 
կրում՝ խթանելու և իրականացնելու ընտանիքի արդյունավետ ներգրավվածություն, 
որպեսզի բարելավեն ուսանողների ձեռքբերումները և սոցիալական հուզական 
զարգացումը։ 



5. Նկարագրեք, թե ինչպես LEA-ն կանցկացնի այս Քաղաքականության արդյունավետության և 

բովանդակության տարեկան գնահատում՝ ծնողների և ընտանիքի անդամների նշանակալի 

ներգրավվածությամբ՝ բարելավելու Վերնագիր I, Մաս Ա-ի շրջանակում սպասարկվող բոլոր 

դպրոցների ակադեմիական որակը (ESSA-ի բաժին 1116[ա][2][Դ])․ 

 

 
 
6. Նկարագրեք, թե ինչպես է LEA-ն ներառում հետևյալը Վերնագիր I, Մաս Ա-ի՝ ծնողների և 

ընտանիքի ներգրավվածության քաղաքականության տարեկան գնահատմանը․սահմանել ծնողների 

կողմից ավելի մեծ մասնակցություն ապահովելու խոչընդոտներ այս բաժնի կողմից թույլատրված 

գործողություններին (առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով այն ծնողներին, ովքեր 

սոցիալապես անապահով են, հաշմանդամ, սահմանափակ են տիրապետում անգլերեն լեզվին, 

ունեն սահմանափակ գրաճանաչություն կամ ռասայական կամ էթնիկ փոքրամասնության 

ակունքներ ունեցող որևէ բնագավառից են), սահմանել ծնողների և ընտանիքի անդամների 

կարիքները՝ աջակցելու իրենց երեխաների ուսուցմանը, այդ թվում դպրոցի անձնակազմի ու 

ուսուցիչների հետ և սահմանել ռազմավարություններ, որոնք կաջակցեն հաջողակ դպրոցի և 

ընտանիքի փոխազդեցություններին (ESSA-ի բաժին 1116[ա][2][Դ][i-iii])․ 

 

 
 
7. Նկարագրեք, թե ինչպես LEA-ն կօգտագործի այդպիսի գնահատման եզրահանգումները 

ESSA-ի բաժին 1116(ա)(2)(Դ)(i-iii)-ի շրջանակում, որպեսզի մշակի փաստերի վրա հիմնված 

ռազմավարություններ ծնողների ավելի արդյունավետ ներգրավվածության համար և վերանայի, 

ըստ անհրաժեշտության, ծնողների և ընտանիքի ներգրավվածության մասին 

քաղաքականությունը (ESSA-ի բաժին 1116[ա][2][Ե])․ 
 

 

Ընտանիքի ներգրավվածության ռազմավարությունների և գործողությունների մասին 
տվյալները կվերլուծվեն ուսանողների ակադեմիական տվյալների հետ մեկտեղ։ 
Հետևելով այն աստիճանին, որով համակարգերը և ծրագրերը ներգրավում են 
ընտանիքներին՝ ուսանողների ձեռքբերումների և սոցիալական հուզական 
զարգացածության չափումների հետ մեկտեղ, LEA-երը, դպրոցները և ծրագրերը կարող 
են որոշումներ կայացնել, թե ընտանեկան ներգրավվածության որ գործելակերպերն են 
առնչվում ուսանողների բարելավված արդյունքների հետ։ 

Չնայած առկա են ծնողների մասնակցության մի շարք խոչընդոտներ թե՛ դպրոցների, թե՛ 
ընտանիքների համար, որոշ խոչընդոտներ ստեղծվում են սահմանափակ ռեսուրսների 
պատճառով։ Վիրտուալ և/կամ առերես հանդիպումներ կանցկացվեն, որպեսզի 
տեղավորեն աշխատող ընտանիքներին։ LEA-ն կապահովի թարգմանչական 
ծառայություններ, ըստ պահանջի։ Մեր ծրագրերի արդյունավետությունը գնահատելու 
նպատակով կատարվող հարցումները, վերջնական հարցումները և ծնողների 
գնահատումները կտրամադրվեն ընտանիքի մայրենի լեզվով։ 

Ծնողների և ընտանիքի ներգրավվածության մասին քաղաքականությունը կվերանայվի 
տարեկան կտրվածքով մեր դպրոցական խորհրդում և DELAC-ի կոմիտեի 
հանդիպումներին, տարեկան ձեռքբերումների զրույցներին և LCAP-ի ընտանիքի 
ներգրավվածության գիշերների ընթացքում։ Ծնողները կպատասխանեն հարցումներին, 
իսկ արդյունքները կքննարկվեն և/կամ ներառվեն քաղաքականությունում։ Հարցումները 
կներառեն արգելքների սահմանում՝ ապահովելու ծնողների ավելի մեծ մասնակցություն 
ծնողների ներգրավվածության գործողություններում։ Առանձնահատուկ ուշադրություն 
պետք է դարձնել այն ծնողներին, ովքեր սոցիալապես անապահով են, հաշմանդամ, 
սահմանափակ են տիրապետում անգլերեն լեզվին, ունեն սահմանափակ գրաճանաչություն 
կամ ռասայական կամ էթնիկ փոքրամասնության ակունքներ ունեցող որևէ բնագավառից 
են։ Շրջանը կօգտագործի հարցման եզրահանգումները, որպեսզի մշակի 
ռազմավարություններ ծնողների ավելի արդյունավետ ներգրավվածության համար։ 



8. Նկարագրեք, թե ինչպես է LEA-ն ներգրավում ծնողներին Վերնագիր I, Մաս Ա-ի շրջանակում 

սպասարկվող դպրոցական գործողություններում, որոնք կարող են ներառել ծնողական 

խորհրդատվական խորհրդի հիմնում, որը բաղկացած է LEA-ի կողմից սպասարկվող ծնողների կամ 

ընտանիքի անդամների ներկայացուցչական խմբից և բավականաչափ քանակից, որպեսզի 

համարժեք կերպով ներկայացնի LEA-ի կողմից սպասարկվող բնակչության կարիքները՝ նպատակ 

ունենալով մշակել, վերանայել և ուսումնասիրել ծնողների և ընտանիք ներգրավվածության մասին 

քաղաքականությունը (ESSA-ի բաժին 1116[ա][2][Զ])․ 

 

 
 

OFY-Duarte-ի Վերանգիր I, Մաս Ա-ի՝ Ծնողների և ընտանիքի ներգրավվածության մասին 
քաղաքականությունը մշակվել է համատեղ ջանքերով և համաձայնեցվել է Վերնագիր I, Մաս Ա-
ի ծրագրերին մասնակցող երեխաների ծնողների և ընտանիքի անդամների հետ X-ԱՄՍԱԹՎԻՆ։ 
Դպրոցը տարեկան կտրվածքով կտարածի քաղաքականությունը Վերնագիր I, Մաս Ա-ին 
մասնակցող ուսանողների բոլոր ծնողների և ընտանիքի անդամների շրջանում X-ԱՄՍԱԹՎԻՆ 
կամ դրանից առաջ։ 

 

Ստորագրության էջ 
 

 

 

Անունը և լիազորված պաշտոնյայի պաշտոնը 
 

 

Լիազորված պաշտոնյայի ստորագրություն 
 

 

Ամսաթիվ 
 

Կալիֆոռնիայի կրթության վարչություն 

ապրիլ 2020 թ․ 

Մուտքագրել լիազորված պաշտոնյայի ստորագրությունը 

OFY-Duarte-ի դպրոցական խորհրդի և շրջանի անգլերեն սովորողների խորհրդատվական 
կոմիտեի միջոցով՝ ծնողներն ի վիճակի են խորհուրդ տալ տնօրենին այս 
քաղաքականության մշակմանն առնչվող ծնողական մտահոգությունների վերաբերյալ։ 
DELAC-ը կազմված է EL հրահանգիչներից, վարչական պատասխանատուից, 
դպրոցական անձնակազմից, ուսուցիչներից և ծնողներից։ SSC-ը կազմված է (1) 
վարչական պատասխանատուից, (1) անձնակազմից, (3) ուսուցիչներից, (2) 
ուսանողներից և (3) ծնողներից։ Մեր DELAC-ն ապահովում է հետադարձ կապ մեր 
ծրագրերի և ծառայությունների մասին մեր անգլերեն սովորող ուսանողների համար։ 
SSC-ն ապահովում է դաշնային ֆինանսական միջոցների օգտագործման 
ներգրավվածություն՝ ըստ փաստերի վրա հիմնված ռազմավարությունների՝ ուսանողների 
ձեռքբերումներն ավելացնելու նպատակով։ 

 
Ի լրումն Վերնագիր I-ի ծնողների ներգրավվածության հանդիպումներին 
(Ձեռքբերումների մասին զրույցներ, կողմնորոշման հանդիպումներ)՝ ուսուցիչներն 
առաջադիմության վերանայման հանդիպումներն անհատապես են անցկացնում 
ուսանողների ծնողների հետ իրենց հերթապահության ցուցակում և, ըստ 

անհրաժեշտության, հասանելի են հանդիպումների համար ողջ տարվա ընթացքում։ 


