Attachment A

Հաճախում
*Ամփոփում
*Մանրանասն

Գնահատականներ և
Հանձնարարություններ
*Ընդհանուր Գնահատական
*Սեղմել առարկայի վրա
Schoology միանալու համար
*Ուսուցչի Էլ Փոստ

Ստանդարտացված
Քննություններ
*STAR
*AP
*CELDT
*CAHSEE
*PFT
*PSAT
*SAT
*SBAC in development

Հատուկ Կրթյության
Ծառայություններ
*Դիտել Ակտիվ IEP
*Դիմել ESY
*Ինչ է IEP?
*Ինչ է ESY?
* SPED Կայքի Հղում

Անգլերենի
Առողջապահական
Առաջընթաց
*Պատվաստումների Օրենք
*Վերադասակարգման
*Կանոններ
Չափանիշ / Առաջընթաց *Պատմություն
*Բացառություն
*ԴպրոցականՊատվաստումների
Գրառում

Առցանց Ձևեր և
Դիմումներ
*Դպրոցական Սննդի Դիմում
*Դպ. Կամավորների Դիմում
*Մարզիկների Կամավոր Տեղեկ.
* Դպրոցի Ընտրության Ծրագրեր

Ավարտականի
Առաջադիմություն
*A-G Պահանջները
*A-G Առաջընթացք
*Ավարտած Դասերը
*LAUSD Պահանջները
*CDE Պահանջները
*GPA

Ուսանողների
Կարգապահություն
*Կասեցման Սահմանում
*Կասեցման Երեք Տեսակ
*Բողոքարկման Իրավունք
*ԿարգապահականԳործընթաց
*Կասեցման գրառում

Պատրաստվելով Ավագ
Դպրոցին
*Ավարտականիպահանջները
*Ավագ Դպրոց Ընդունվելու
Ընտրություն

Շտապ Քարտի
Տրանսպորտև
Տեղեկություն
ԱվտոբուսիԵրթ
*Ծնող/Խնամակալի Տեղեկություն *Ավտոբուսի Երթուղի
*Շտապ Կապի Տեղեկություն
*Տրանսպորտի ԻնֆFAQ
*Նորոգել Հեռախոսահամարը
*Տրանսպորտի Ձևը
*Նորոգել ԷլՓոստի Հասցեն
*Երթուղի Թիվը
*Կանգառի Վայրը և Ժամը
*Կանգառի Ժամը
* Մի Քանի Րոպե Ուշացումով
* Միջադեպի Տեղեկություններ

Adjunto A

Asistencia escolar

Calificaciones y deberes

Progreso como EL

*Resúmenes de asistencia
*Detalles sobre asistencia

*Calificaciones finales
*Criterios para la reclasificación
*Hacer clic en un cursopara acceder a Schoology *Progreso hacia la reclasificación
*Correo electrónico del maestro

Pruebas
normalizadas
*STAR
*AP
*CELDT
*CAHSEE
*PFT
*PSAT
*SAT
*SBAC en desarrollo

Servicios de educación
Formularios y Solicitudes
especial
por Internet
*Ver IEP en vigencia
*Solicitud para alimentos escolares
*Aplicar por ESY
*Solicitud de voluntarios escolares
*Información para voluntariosde deportes
*¿Qué es un IEP?
*¿Qué es ESY?
*Programas de opciones escolares
*Enlace para el sitio de SPED

Salud y bienestar

Disciplina estudiantil

Preparación para la preparatoria

*Ley sobre vacunas
*Definición de una suspensión *Requisitos de graduación
*Política distrital
*Tres tipos de suspensión
*Opciones para matrícula de escuela preparatoria
*Historial de vacunas
*Derechos de apelación
*Exenciones (si proceden)
*Proceso de disciplina
*Registro escolar de vacunas *Registro de suspensiones

Progreso hacia
la graduación
*Requisitos de A-G
*Progreso A-G
*Cursos completados
*Requisitos de LAUSD
*Requisitos de la CDE
*GPA

Tarjeta de información
de emergencia
*Información del padre/tutor
*Información para emergencias
*Actualizar números de teléfono
*Actualizar correo electrónico

Transporte y
rutas de autobuses
*Ruta de autobuses
*Preguntas frecuentes sobre transporte
*Tipo de transporte
*Número de ruta
*Ubicación/hora de la parada
*Hora de llegada
* Demora en minutos
* Información de incidente

