
Լոս Անջելեսի միացյալ 
դպրոցական շրջան

Դպրոցների և ընտանիքների 

աջակցության ծառայություն 

 ՀԵՌԱԽՈՍ՝ (213) 241-6701 
  ՖԱՔՍ՝ (877) 339-2684 

Էլ․հասցե՝ spedsfss@lausd.net 
Կայք՝ http://achieve.lausd.net/sped 

Աշխատանքային ժամեր 

երկուշաբթի – ուրբաթ 
 8:00 – 17:00 

Առկա է թարգմանչական ծառայություն 

 

Մեր առաքելությունը 
Հատուկ կրթության բաժնի Դպրոցների 
և ընտանիքների աջակցության 
ծառայության (SFSS) 
գործունեությունն ուղղված է 
համագործակցելու LAUSD-ի մեր  
ընտանիքների, աշակերտների, 
գործընկերների հետ՝ նպաստելով 
յուրաքանչյուր աշակերտի 
հաջողությանը նրա առաջիկա 
նախաձեռնություններում։ Այդ 
նպատակով մենք բոլոր շահառուներին 
ապահովում ենք հատուկ կրթության 
վերաբերյալ ճշգրիտ 
տեղեկատվությամբ, ռեսուրսներով, 
աջակցությամբ և առաջնորդությամբ։ 

Էնթոնի Ագիլար 

Հատուկ կրթության, հավասարության և 
հասանելիության հարցերով բաժնի պետ 

Մարիբել Լունա,  կրթ․ գիտ․ դոկտոր 

Հատուկ կրթության բաժնի ավագ ղեկավար 

Էյրոն  Ջեֆրի, կրթ․ գիտ․ դոկտոր 

Հատուկ կրթության և Դպրոցների և ընտանիքների 

աջակցության ծառայության հարցերով 

ադմինիստրատոր 

Հատուկ կրթության բաժին 

Դպրոցների և 
ընտանիքների 
աջակցության 

ծառայություն (SFSS) 

Վերանայված 2021 թվականի 
փետրվար 

Attachment C2—Armenian 

«Ամեն մի դպրոց, ամեն մի երեխա» «Ամեն մի դպրոց, ամեն մի երեխա» 



Դպրոցների և ընտանիքների 
աջակցության ծառայություն 

(213) 241-6701

Տեղեկություն ծնողների 
համար  

http://achieve.lausd.net/sped 

Հատուկ կրթության ծառայություններ 

Ծնողի ուղեցույց 

Այս ուղեցույցում, որը հասանելի է Հատուկ կրթության 

բաժնի ինտերնետ կայքում, դուք կգտնեք 

պատասխաններ հատուկ կրթության գործընթացի 

վերաբերյալ այնպիսի ընդհանուր հարցերին, ինչպիսիք 

են ուղեգրման ընթացակարգերը, գնահատումները, IEP-

ները և ծնողների իրավունքները։ 

Հաճախակի տրվող հարցերի պատասխաններ 

Գտե՛ք հատուկ կրթության և IEP գործընթացի  

վերաբերյալ ծնողների կողմից հաճախակի տրվող 

հարցերի պատասխանները։ 

Տեղեկություն ծնողների մասնակցության և 

աշակերտների հաջողությունների վերաբերյալ 

(PRESS)  

PRESS-ը ծնողների համար Շրջանի տարբեր մասերում 

կազմակերպվող սեմինարների օրացույց է։ Դասընթացի 

վերաբերյալ տեղեկությունը կարելի է ստանալ Հատուկ 

կրթության բաժնի կայքում՝ սեղմելով FAMILIES 

ներդիրը, այնուհետև Parent Workshops 

պատկերակը։ 

Տեղեկություն ծնողների 
համար 

Համայնքային խորհրդատվական կոմիտե 
(CAC) 

Այս կոմիտեն Շրջանի հատուկ կրթության 
տեղական պլանավորման շրջանին (SELPA) կից 
խորհրդատվական խումբ է՝ բաղկացած  
ծնողներից, մասնագետներից և համայնքի 
անդամներից, որոնց գործունեությունն ուղղված է 
հատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների 
աջակցությանը։ 

Կոմիտեի հանդիպումները տեղի են ունենում 
ամեն ամիս։ Հանդիպման վերաբերյալ 
տեղեկություն կարելի է ստանալ Հատուկ 
կրթության բաժնի կայքում՝ սեղմելով FAMILIES 
ներդիրը, այնուհետև Community Advisory Com-
mittee պատկերակը։ 

Ծնողների և Համայնքների կապի 

պատասխանատու 

Հատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների 
ծնողները կարող են ստանալ տեղեկություններ 
ծնողների վերապատրաստման 
հնարավորությունների և համայնքների 
ռեսուրսների վերաբերյալ։  

Կոնտակտային ծնողը եւ Համայնքի մասնագետ 

(213) 241-5445:

Ինչով ենք զբաղվում 
Եթե ունեք հատուկ կրթության կամ ձեր 
երեխայի IEP-ի հետ կապված որևէ հարց, 
մտահոգություն կամ բողոք, մենք կարող ենք 
օգնել։ Հատուկ կրթության բաժինը. 

• Կտրամադրի տեղեկություն հատուկ կրթության
սկզբունքները ճիշտ ընկալելու համար, որպեսզի
ծնողը կարողանա մանսակցի իր երեխայի
կրթության վերաբերյալ որոշումների կայացման
գործընթացին։

• Արագ կարձագանքի հարցերին, ինչպես նաև
կաջակցի Անհատական կրթական ծրագրի (IEP)
հետ կապված միջնորդության և/կամ
կարգավորման հարցերում։

• Կուսումնասիրի հատուկ կրթության ենթադրյալ
խախտումների վերաբերյալ բողոքները և ճիշտ
ժամանակին կառաջարկի համապատասխան
լուծումներ։

• Կլսի ծնողի մտահոգությունները և կտրամադրի
տեղեկացված որոշում կայացնելու համար
անհրաժեշտ ռեսուրսներ։

• Կառաջարկի տեղեկություններ ծնողների
մասնակցության հնարավորությունների
վերաբերյալ։

• Կնպաստի Շրջանի աշխատակազմի և ծնողների
միջև համագործակցության զարգացմանը։

• Կպատասխանի IEP-ի վերաբերյալ հարցերին։

• Կաջակցի փոխադրման անհրաժեշտության
դեպքում՝ ըստ IEP-ում նշված պահանջների։

• Կտրամադրի թարմ տեղեկություններ հատուկ
կրթության վերաբերյալ։


