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Վերնագիր I, Մաս Ա Համաձայնագիր դպրոցի և ծնողի միջև 

Վերնագիր I, Մաս Ա-ի կողմից ֆինանսավորվող գործողությունները, 

ծառայությունները և ծրագրերը, որոնց մասնակցում են ուսանողների ծնողները, 

ինչպես նաև Options for Youth – Duarte-ն (OFY-Duarte) համաձայնում են, որ դպրոցի 

և ծնողի միջև համաձայնագիրն ընդգծում է, թե ինչպես են ծնողները, դպրոցի ողջ 

անձնակազմը և ուսանողները բաժանելու իրենց պարտականությունները 

ուսանողների բարելավված ակադեմիական ձեռքբերումների համար և այն 

միջոցները, որոնցով դպրոցը և ծնողները կձևավորեն և կմշակեն գործակցություն, 

որը կօգնի երեխաներին ձեռք բերել նահանգի բարձր ակադեմիական 

ստանդարտները (ESSA-ի բաժին 1116[դ])։ 

Նկարագրեք, թե ինչպիսին է դպրոցի պարտականությունը՝ տրամադրելու 

բարձրորակ ուսումնական պլան և ուսուցում աջակցող և արդյունավետ 

ուսումնական միջավայրում, որը հնարավորություն է տալիս Վերնագիր I, Մաս Ա-ի 

շրջանակում սպասարկվող երեխաներին համապատասխանել նահանգի 

ակադեմիական բարդ ստանդարտներին և եղանակները, որոնցով յուրաքանչյուր 

ծնող պատասխանատու կլինի իր երեխայի ուսուցման աջակցման համար, և, ըստ 

անհրաժեշտության մասնակցել իրենց երեխաների կրթությանը և 

արտաուսումնական ժամանակի դրական կերպով կիրառմանն առնչվող 

որոշումներին (ESSA-ի բաժին 1116[դ][1]): 
 

 
 

OFY-Duarte-ն մասնագիտանում է կրթական հնարավորությունները 

հանրային դպրոցի ուսանողների համար ընդլայնող ծրագրերի մշակման և 

իրականացման ոլորտում։ Մեր առաքելությունն է կրթական ընտրություն 

ստեղծել ուսանողների համար։ Մեր անձնակազմը սերտ շփվում է 

ուսանողների հետ, որպեսզի հզորացնի և ոգեշնչի նրանց ձեռք բերել իրենց 

նպատակները և իրականություն դարձնի նրանց երազանքները։ 

 
OFY-Duarte-ն համատեղում է ուսուցման անհատական պլաններն 

ինգնագնահատականի և առաջնորդության զարգացման հետ, ինչպես նաև 

քոլեջի նախապատրաստական խիստ ուսումնական պլանի և Աշխատուժի 

բացառիկ նորարարության և հնարավորությունների մասին օրենքի շրջանակում 

(WIOA) գործակցությունները, որպեսզի ապահովի, որ բոլոր ուսանողները, 

անկախ իրենց դպրոցական նախկին փորձից, ավարտելիս ավելացնեն իրենց 

ընտրանքները կամ հետդպրոցական ուսուցման, կամ մասնագիտական 

աշխատավայր մուտք գործելու նպատակով։ 

 
OFY-Duarte-ի ծնողներն աջակցում են դպրոցի ջանքերին՝ կողմնորոշման, 

ընտանեկան ներգրավվածության երեկոների այցելելու միջոցով (Վերադարձ 

դպրոց գիշերվան, Բաց տուն և LCAP-ի գիշերներ), հաճախելով Ձեռքբերումներին 

ուղղված զրույցներին և կարծիք տրամադրելով ողջ տարվա ընթացքում 

անցկացված տարբեր հարցումների միջոցով։ Բացի այդ, ծնողները խորհուրդ են 

տալիս տնօրենին՝ մեր դպրոցական տարածքի խորհրդին և շրջանի անգլերեն 

սովորողների խորհրդատվական կոմիտեին մասնակցելու միջոցով։ 
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Նկարագրեք, թե ինչպիսին է ուսուցիչների և ծնողների միջև հաղորդակցության 

կարևորությունն ընթացիկ հիմունքներով և առնվազն հետևյալ միջոցներով (ESSA-ի 

բաժիններ 1116[դ][2][Ա-Դ])․ 

(A) ծնողների և ուսուցիչների միջև համաժողովները տարրական 
դպրոցներում, առնվազն տարեկան կտրվածքով, որի ընթացքում պետք է 
քննարկվի համաձայնագիրը, քանի որ այն առնչվում է անհատ երեխայի 
ձեռքբերումներին, 

(B) հաճախակի հաշվետվություններ ծնողներին իրենց երեխաների առաջընթացի 
վերաբերյալ, 

(C) խելամիտ հասանելիություն անձնակազմին, հնարավորություններ 
կամավորների համար և մասնակցություն իրենց երեխայի դասին, ինչպես նաև 
դասարանական գործողությունների դիտարկում և 

(D) ապահովել կանոնավոր երկկողմանի, նշանակալից հաղորդակցություն 
ընտանիքի անդամների և դպրոցի անձնակազմի միջև, և որքանով կիրառելի 
է, այն լեզվով, որը կարող են հասկանալ ընտանիքի անդամները։ 

 

 
 

Այս համաձայնագիրը հաստատվել է Options for Youth - Duarte-ի կողմից 2022 թվականի 

մարտի 3-ին և ուժի մեջ կմնա 2022 թվականի մարտի 3-ից մինչև 2026 թվականի 

հունիսի 30-ը։ Դպրոցը տարեկան կտրվածքով կտարածի համաձայնագիրը բոլոր 

ծնողներին և ուսանողների ընտանիքի անդամներին, ովքեր մասնակցում են Վերանգիր 

I, Մաս Ա ծրագրին մարտի 31-ին կամ դրանից հետո։ 

OFY- Duarte-ն ձգտում է ուժեղացնել հաղորդակցությունը տարբեր մեթոդների 
կիրառմամբ։ 

- Դպրոցական կայքէջեր և սոցիալական ցանց 

- Ծնողների իրավունքների բրոշյուրներ և այլ ռեսուրսներ 

- Թարգմանություններ և թարգմանչական ծառայություններ, որոնք հասանելի են 
ուսանողների մայր լեզուներով 

- Վերնագիր I-ի տարեկան հանդիպումներ 

- LCAP-ի հանդիպումներ 

- Բաց տուն և Վերադարձ դպրոցական գիշերներին 

- Ծնողների համաժողովներ/աշխատաժողովներ 

- Առաջադիմության մասին հաշվետվությունները/վերանայմանն ուղղված 
հանդիպումներ 

- Ձեռքբերումներին ուղղված զրույցներ (ամեն կիսամյակ) 

- Թռուցիկներ և ամսական տեղեկագրեր 

- Համայնքային իրազեկվածություն 

- Էլ․նամակ, տեքստային հաղորդագրություններ՝ Remind-ի, Talking Points-ի և 
դպրոցական Messenger-ի միջոցով 

- Հաղորդագրություններ անգլերենով և ուսանողների մայր լեզուներով; 

- Ուսանողների պլանավորման գործիքներ 

- Ծնողական հարթակ և Edmentum Sensei 
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Ստորագրության էջ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Բեռնադետտե Գրանտ, OFY-Duarte-ի տնօրեն 
 

 
 

 
 

 
 

Ամսաթիվ՝ մարտի 8, 2022 թ․ 
 
 

Կալիֆոռնիայի կրթության վարչություն 
ապրիլ 2020 թ․ 

 

 

Մուտքագրել ամսաթիվ 

Մուտքագրել լիազորված պաշտոնյայի ստորագրությունը 

Մուտքագրել անունը և լիազորված պաշտոնյայի պաշտոնը 


