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Տեսուչի Հաղորդագրություն 

 
 
 
Հարգելի Լոս Անջելեսի Միացյալ Ընտանիքներ, 

Դպրոցները ապահով և աջակցող ուսումնական միջավայր են, որտեղ աշակերտները ստանում են 
ուսուցում, սնուցում, սոցիալական զգացմունքային աջակցություն և արտադպրոցական 
գործողություններ՝ նպաստելու ամբողջ երեխայի զարգացմանը: Լոս Անջելոսի Միացյալը 
պարտավորվում է ապահովել համաշխարհային մակարդակի կրթություն և այն ծառայությունները,  
որոնք անհրաժեշտ են ուսանողների համար՝ դասարանում և դասասենյակից դուրս բարգավաճելու 
համար: 

Լոս Անջելեսի Միացյալ Ընտանիքի և Ուսանողների Ռեսուրսների Ուղեցույցը կանդրադառնա ձեր 
հարցերին, կօգնի ձեզ և ձեր աշակերտին հասանելիություն ունենալ ուսանողական գործունեությանը, 
ռեսուրսներին և կարևոր ծառայություններին, ինչպես նաև նավարկելու դպրոցի փակմանը բնորոշ 
դժվարությունները: Ձեր դպրոցները ամեն օր կապ կհաստատեն ձեզ հետ՝ թարմացումներ 
տրամադրելու համար, բայց խնդրում ենք մի հապաղեք կապվել ձեր տնօրենի հետ կամ այցելեք 
achieve.lausd.net/schoolupdates լրացուցիչ տեղեկությունների համար: Ընտանեկան թեժ գիծը հասանելի է 
նաև (213) 443-1300 հեռախոսահամարով առավոտյան  ժամը 6:00 և 18:00: 

Մենք անում ենք ամեն ինչ՝ հասնելու այնպիսի համաձայնության, որը արդարացի է, 
հարկաբյուջետային առումով պատասխանատու և արտացոլում է մեր աշխատասեր 
աշխատակիցների արժանապատվությունը: Մենք բոլորս խորապես հոգ ենք տանում մեր 
աշակերտների և դպրոցական համայնքների բարօրության համար, և ես վստահ եմ, որ մենք 
ընդհանուր լեզու կգտնենք: 
 
Շնորհակալություն ձեր շարունակական աջակցության համար,  
  
Ալբերտո Մ. Կարվալո 
Տեսուչ 
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Ընդհանուր Ակնարկ 
 
 
 
Այս Լոս Անջելեսի Ընտանիքի և Ուսանողների Ռեսուրսների Միասնական Ուղեցույցը 
տրամադրում է տեղեկատվություն՝ օգնելու ընտանիքներին և համայնքներին նախապատրաստվել 
ուսանողների ուսմանը հնարավոր գործադուլի պատճառով հնարավոր դպրոցների փակման 
ժամանակ:  
  
Շրջանի աջակցության անձնակազմին ներկայացնող միությունը, ինչպիսիք են խնամակալները, 
օգնականները, ավտոբուսի վարորդները և պարապրոֆեսիոնալներ – SEIU Local 99 – ը, հայտարարել 
է եռօրյա գործադուլ, որը սկսվելու է Երեքշաբթի, Մարտի 21-ից մինչև Հինգշաբթի, Մարտի 23-ը: 
Միությունը, որը ներկայացնում է մեր ուսուցիչներին և այլ ուսուցողական և հոգեկան առողջության 
աշխատակազմ – United Teachers Los Angeles – խորհուրդ է տվել իրենց անդամներին աջակցել իրենց 
SEIU գործընկերներին, ինչը նշանակում է, որ ուսուցիչները նույնպես կարող են մատչելի չլինել 
դասարանի ուսուցումը ապահովելու համար:  
 
Եթե գործադուլն առաջ ընթանա, ինչպես նշել են մեր աշխատանքային գործընկերները, չնայած դրանից 
խուսափելու մեր լավագույն ջանքերին, թե՛ ուսուցիչների և թե՛ դպրոցի անձնակազմի ակնկալվող 
պակասի պատճառով, ամենայն հավանականությամբ, ստիպված կլինենք փակել դպրոցները 
աշակերտների համար – առանց վիրտուալ կրթության – մինչև գործադուլի ավարտը: 

Այս Ուղեցույցում Դուք Կգտնեք Հետևյալը՝ 

• Ինչպե՞ս աջակցել ձեր երեխային շարունակել ուսումը տանը, ներառյալ մուտք գործել առցանց 
ուսանողական ռեսուրսներ կամ միջոցառումներ, պատրաստվել գործադուլին և ունենալ ծրագիր, 
որը ներառում է տեղեկացված մնալը, ձեր տեղեկությունների թարմացումը և կամավորությունը 
ձեր դպրոցում 

• Ինչպե՞ս է Շրջանն աջակցում ուսանողների ուսուցմանը, ուսանողներին և ընտանիքներին 
հասանելի ակադեմիական ռեսուրսների հետ զուգահեռ  

• Ինչպե՞ս խոսել ձեր երեխայի հետ գործադուլի մասին 
• Կոնտակտային տվյալներ Ձեր դպրոցի և Լոս Անջելեսի այլ միասնական գրասենյակների համար 
• Լոս Անջելեսի միասնական ուսանողների համար թարմ սնունդ մուտք գործելու ուղեցույց 
• Հաճախակի տրվող հարցեր, որոնք վերաբերում են աշակերտների հաճախելության, 

դպրոցական գրաֆիկին և դպրոցական սննդին 
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Օնլայն Ուսանողական Գործունեության և 
Ռեսուրսների Հասանելիություն 
 
 

Տեխնոլոգիա 
Լոս Անջելեսի Միացյալ Դպրոցի Շրջանը պարտավորվում է ապահովել, որ բոլոր ուսանողները ունենան 
մի սարք, որը թույլ կտա նրանց մնալ կապի մեջ և մուտք գործել բոլոր մարզային առցանց 
ակադեմիական հարթակներ: Եթե ձեզ անհրաժեշտ է սարք կամ համացանցային կապ, խնդրում ենք 
դիմել device.lausd.net: 
 
Միացում 
Շրջանը տրամադրում է անվճար LTE-ի հնարավորություն ունեցող սարքեր կամ Home Broadband 
համացանցի կապ: Եթե ձեր տանը չունեք համացանցային ծառայություն և ցանկանում եք դիմել 
համացանցին, խնդրում ենք դիմել device.lausd.net: 
 
Սարքի խնամք և Շահագործում 
Լոս Անջելեսի Միացյալի կողմից տրամադրվող սարքավորումները ուսանողների համար են, որպեսզի 
նրանք կարողանան օգտվել ուսումնական հաստատություններում իրականացվող միջոցառումներից 
և ռեսուրսներից:  Ահա խորհուրդներ խնամքի և պաշտպանության մասին՝  
 

● Ձեր երեխային զգուշացրեք խնամքով վարվել պլանշետի կամ նոթբուքի հետ  
 

● Օգնեք աշակերտին գտնել ապոհով տեղ էլեկտրոնային սարքերը պահելու համար 
փոխառության ժամանակահատվածում 
 

● Սարքի հավելվածները և կարգավորումները մի շահարկեք. դրա միակ նպատակը դպրոցին 
առնչվող գործունեությունն է 
 

● Տեղեկացնել աշակերտներին, որ վանդալիզմը ոչ միայն հանցագործություն է, և 
ծնողները/խնամակալները կարող են ֆինանսական պատասխանատվություն կրել վնասի 
համար  
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Օնլայն Ուսանողական Գործունեության և 
Ռեսուրսների Հասանելիություն 
 
 
Schoology 
Խնդրում ենք ամեն օր մուտք գործել Schoology (lms.lausd.net)՝ ուսանողների գործունեությանն ու 
ռեսուրսներին ծանոթանալու համար: Մուտքը կարող է փոքր-ինչ տարբերվել՝ կախված 
աշակերտի հաճախած դպրոցի մակարդակից, ինչպես նշված է ստորև բերված գծապատկերում. 
  

Տարրական Դպրոցի Աշակերտներ Միջին և Ավագ Դպրոցների Աշակերտներ 

QR Կոդ* Կամ Էլ. Փոստ՝ Գաղտնաբառով Էլ. փոստ՝ գաղտնաբառով 

   

*Եթե ձեր երեխան չգիտի էլ փոստը գաղտնաբառով՝ Schoology մուտք գործելու համար, ապա QR կոդը 
(scannable barcode) կարող է վերցնել դպրոցից. 
 
Ստանալ QR Կոդ Միայն Տարրական Դասարանների 
Սովորողների Համար 
QR կոդերը տարրական դասարանների աշակերտներին տրամադրում են պարզեցված, ապահով 
մուտք՝ աշակերտի գործունեությանն ու ռեսուրսներին ապահով մուտք գործելու համար: QR 
կոդերի միջոցով աշակերտները կարող են պարզապես պահել գրանշանը պլանշետի կամ 
նոութբուքի տեսախցիկի վրա՝ մուտք գործելու համար: Շատ տարրական դպրոցներ մշակել են QR 
կոդերը տուն փոստով կամ էլեկտրոնային եղանակով ծնողին էլեկտրոնային նամակ ուղարկելու 
համակարգ: Խնդրում ենք դիմել ձեր տեղական դպրոց՝ ձեր երեխայի QR կոդը բաշխելու 
գործընթացի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար: 
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Օնլայն Ուսանողական Գործունեության և 
Ռեսուրսների Հասանելիություն 
 
Ստանալ Ձեր Երեխայի Էլ Փոստի Հասցե 
Բոլոր ուսանողները Լոս Անջելեսում գրանցվելուց հետո ունեն հատուկ էլ.հասցե։ Դպրոցների մեծ 
մասը մշակել է ընտանիքներին էլեկտրոնային հասցեներ բաժանելու համակարգ: Խնդրում ենք 
կապվել ձեր տեղական դպրոցի կամ Ընտանեկան Թեժ Գծի հետ (213) 443-1300 
հեռախոսահամարով առավոտյան 6:00-ից մինչև 18:00-ն ավելի շատ տեղեկություններ ստանալու 
համար, թե ինչպես ստանալ ձեր երեխայի էլ.հասցեն։ 
 

Ի՞Նչ Կասեք Իմ Երեխայի Գաղտնաբառի Մասին: 
Եթե ձեր երեխան նոր է ստանում իր էլ․հասցեն կամ կորցրել է իր էլ․հասցեն և/կամ 
գաղտնաբառը, դպրոցը PIN կհատկացնի։ PIN-ը գաղտնաբառը չէ. PIN-ն օգտագործվում է միայն 
էլփոստի հաշիվը ակտիվացնելու կամ վերակայելու համար: Երբ ձեր երեխայի հաշիվն 
ակտիվացվի կամ զրոյացվի, կարող է ընտրվել ձեր ընտրած գաղտնաբառը: Խնդրում ենք դիմել 
ձեր տեղական դպրոցին օգնության համար։ 
 

Ուսանողների Էլ.Փոստի Հաշիվների Ակտիվացում/Վերակայում 
Նոր էլ. հասցե ունեցող ուսանողները նախ 
պետք է ակտիվացնեն իրենց հաշիվները: 
Ուսանողները, ովքեր մոռացել կամ սխալ են 
տեղադրել իրենց գաղտնաբառը, պետք է 
վերականգնեն իրենց հաշիվները: Բոլոր այն 
ուսանողնեը, ովքեր պետք է ակտիվացնեն կամ 
վերակայեն իրենց հաշիվը, անհրաժեշտ կլինեն 
հետևյալը: 
 

• District ID – 10 նիշից բաղկացած 
ծածկագիր, որը պետք է ձեռք բերել 
երեխայի դպրոցից 

• Ծննդյան Ամսաթիվ 

• PIN համար – 4-նիշանոց թիվ, որը կարելի 
է ստանալ երեխայի դպրոցից 

 
Հաշիվն ակտիվացնելու կամ վերակայելու 
համար զանգահարեք Ընտանեկան Թեժ Գիծ 
(213) 443-1300 հեռախոսահամարով 
առավոտյան 6:00-ից մինչև երեկոյան 6:00-ը: 
կամ օգնություն խնդրեք ձեր երեխայի 
դպրոցից: 
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Ուսուցման Շարունակականություն։ 
Աշակերտների Գործունեություններ 
 
 
Ուսանողները կարող են մուտք գործել այն գործողությունները, որոնք նրանք ինքնուրույն են 
կատարում գործադուլի օրերին: Ուսանողների աշխատանքը հասանելի է հետևյալ կերպ. 
 

 
 
Խնդրում ենք զանգահարեք ձեր երեխայի դպրոց, եթե ձեզ հարկավոր է վերցնել աշակերտի 
համար նախատեսված փաթեթը։ 
 

Գործունեությունների և Ռեսուրսների Հասանելիություն Բոլոր 
Ընտանիքներին և Ուսանողներին 
 
Ուսանողների գործունեությունն ու ռեսուրսները հասանելի են ընտանիքներին և ուսանողներին: 
Մուտք գործեք Schoology lms.lausd.net հասցեով՝ այս ռեսուրսները ձեռք բերելու համար: 
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Ինչպե՞Ս Խոսել Ձեր Երեխայի Հետ Գործադուլի 
Մասին Քո երեխաները 

 
 
Գործադուլի դեպքում երեխաները կարող են շփոթվել: Մենք խորհուրդ ենք տալիս կանոնավոր 
կերպով խոսել ձեր երեխաների հետ՝ հարցնելու, թե արդյոք նրանք որևէ մտահոգություն ունեն: 
Ահա մի քանի խորհուրդներ, որոնք կօգնեն ձեզ շփվել ձեր երեխաների հետ իրենց տարիքային 
մակարդակում: 
 

 

Վստահեցրեք Ձեր Երեխաներին։ 
Բացատրեք, որ գործադուլը ժամանակավոր է, և մարդիկ կվերադառնան 
աշխատանքի: 
 
 

 

Կենտրոնացած Մնացեք Դպրոցական Աշխատանքի Վրա։ 
Խրախուսեք ձեր երեխաներին շարունակել կենտրոնանալ իրենց ուսման 
վրա: 
 
 

 

K-5 Դասարանների Երեխաների Համար։ 
Այս իրավիճակը կարող է օգտագործվել որպես ուսուցանվող պահ: Դուք 
կարող եք ասել ձեր երեխաներին, որ երբեմն մեծահասակները 
տարաձայնություններ ունեն, ուստի նրանք պետք է հավաքվեն, որպեսզի 
խոսեն այդ մասին և միասին աշխատեն լուծումներ գտնելու համար: 
Գործադուլի մասին խոսակցությունները պետք է անհատականացված 
լինեն երեխայի տարիքին համապատասխան: Հավաստիացրեք ձեր 
երեխաներին, որ նրանք ոչ մի սխալ բան չեն արել. 
 
 

 

6-12-րդ Դասարանների Երեխաների Համար: 
Այս իրավիճակը կարող է օգտագործվել որպես ուսուցանվող պահ: Ավելի 
մեծ երեխաների համար կարող եք լրացուցիչ տեղեկություններ 
տրամադրել և զրուցել այս հարցի շուրջ: 
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Ինչպե՞ս Պատրաստվել Գործադուլին։  

Ունենալ Ծրագիր 

 
 
 
 
 Թարմացրեք Ձեր Տեղեկությունները 

Համոզվեք, որ ձեր Լոս Անջելեսի Միասնական շտապ օգնության քարտի 
տեղեկատվությունը թարմացվում է, որպեսզի ձեր դպրոցը կարողանա 
տեղեկացնել ձեզ ցանկացած փոփոխության մասին: Ձեր դպրոցին 
անհրաժեշտ կլինեն թարմացված հեռախոսահամարներ, էլ. հասցեներ և 
տան հասցեներ: Համոզվեք, որ ձեր դպրոցն ունի ձեր երեխայի դեղերի 
թարմացված ցանկը: Դուք կարող եք կատարել այս փոփոխությունները 
Ծնողական Պորտալում: 
 
 

 Ներգրավվեք 
Դպրոցի կամավորները, ովքեր ցանկանում են ծառայել դպրոցներում, 
կարող են դիմել իրենց դպրոցի կայքի ադմինիստրատորին: Կարող եք 
նաև կամավոր լինել Grab & Go վայրերից մեկում երեքշաբթի՝ մարտի 21-
ին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք 
https://bit.ly/GrabNGoVolunteer321: 
 
 

 Խոսեք Ձեր Երեխաների Հետ 
Հնարավոր գործադուլի դեպքում կանոնավոր կերպով խոսեք ձեր 
երեխաների հետ: Այս փորձը կարող է շփոթեցնող լինել նրանց համար: 
 
 

 Մնալ Տեղեկացված 
Ձեր դպրոցը շարունակական տեղեկատվություն կտրամադրի ձայնային 
փոստի, էլ.փոստի, տեքստային և սոցիալական լրատվամիջոցների 
թարմացումների միջոցով: Լրացուցիչ տեղեկությունների և 
թարմացումների համար այցելեք achieve.lausd.net/schoolupdates կամ 
զանգահարեք Ընտանեկան թեժ գիծ (213) 443-1300 առավոտյան 6:00-ից 
մինչև 18:00-ն:. 
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Ծնողական Պորտալ 
 
 
 
Ծնողները Հնարավորություն Կունենան Օգտվելու Schoology-Ից Ծնողական Պորտալի Միջոցով:  
Լոս Անջելեսի Միացյալ Ծնողական Պորտալը ձեր մեկանգամյա առցանց գործիքն է ձեր երեխայի մասին 
կարևոր տեղեկությունների համար: Օգտագործելով Ծնողների պորտալը՝ դուք մուտք եք գործում ձեր 
երեխայի համար նախատեսված ուսումնական գործունեության և ռեսուրսների: Ծնողական պորտալի 
մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք՝ achieve.lausd.net/Page/10470: 
 

Դուք կարող եք գրանցվել հետևյալ հասցեով՝ parentportalapp.lausd.net/parentaccess: 
 
Անձնական նույնականացման համարը (PIN) է պահանջվում՝ ձեր երեխայի դպրոցին թույլ տալու համար 
ստուգել, որ դուք իրական ծնողն եք կամ խնամակալը և իրավունք ունեք աշակերտի տեղեկատվության 
նկատմամբ: Դուք պետք է կապվեք ձեր երեխայի դպրոց՝ ձեր PIN կոդը ստանալու համար, որպեսզի 
ավարտեք ձեր ծնողական պորտալի գրանցումը: Եթե ծնողական պորտալի վերաբերյալ հարցեր ունեք, 
խնդրում ենք զանգահարել Ընտանեկան թեժ գիծ (213) 443-1300 հեռախոսահամարով առավոտյան 6:00-ից 
մինչև 18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում: 
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Կապվեք Մեզ Հետ  

 
 

ԶԱՆԳԵՔ ՁԵՐ ԴՊՐՈՑԻՆ 

Եթե օգնության կարիք ունեք, սկսեք կապ հաստատել ձեր դպրոցի հետ: Ձեր դպրոցի կոնտակտային 
տվյալների համար կարող եք դիմել: schooldirectory.lausd.net/schooldirectory. 

 

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԹԵԺ ԳԻԾ 

Զանգահարեք (213) 443-1300, առավոտյան 6:00-ից մինչև 18:00-ն ընկած 
ժամանակահատվածում, որպեսզի աջակցենք գործադուլի վերաբերյալ ձեր հարցերին և ինչպես 
է դա ազդում ձեր դպրոցի և երեխայի վրա: 

 

ՄԱՐԶԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐ 

Տարածաշրջանի Արևելյան Տեսուչ 
Խոսե Պ. Հուերտա  
(323) 224-3100 

Տարածաշրջանի Հյուսիսային Տեսուչ 
Դոկ. Դեյվիդ Բակա  
(818) 654-3600 

Տարածաշրջանի Արևմտյան Տեսուչ 
Դոկ. Դենիզ Քոլիեր  
(310) 914-2100 

Տարածաշրջանի Հարավային Տեսուչ 
Անդրե Սփայսեր  
(310) 354-3400 

 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ, ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ 

1360 W. Temple St. 
Los Angeles, CA 90026 
(213) 481-3350 
7:30 a.m. to 5:00 p.m. 
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Հաճախակի Տրվող Հարցեր 
 
 

1. Ինչի՞ Մասին Է Այս Գործադուլը։ Ե՞րբ Է Այս Գործադուլը Տեղի Ունենալու: Los Angeles Unified-
ը առանձին պայմանագրային բանակցություններ է վարում SEIU Local 99-ի և UTLA-ի հետ: 
Շրջանի աջակցող անձնակազմը, ինչպիսիք են խնամակալները, օգնականները, ավտոբուսի 
վարորդներն ու մասնագետները՝ SEIU Local 99-ը, հայտարարել է 2023 թվականի մարտի 21-ից 
մինչև մարտի 23-ը եռօրյա գործադուլ անցկացնելու մտադրության մասին: Los Angeles Unified-
ը պատմական առատաձեռն առաջարկ է արել: SEIU Local 99-ին, որը գերազանցում է 
տեղական, պետական և ազգային համեմատությունները: Շրջանը նաև նշել է, որ այս 
առաջարկը մեկնարկային կետ է, և կա հետագա բանակցությունների տեղ: 
 
Մեր ուսուցիչներին և ուսուցողական և հոգեկան առողջության այլ աշխատակիցներին 
ներկայացնող միությունը՝ United Teachers Los Angeles (UTLA) - խորհուրդ է տվել իրենց 
անդամներին աջակցել SEIU-ի իրենց գործընկերներին, ինչը նշանակում է, որ ուսուցիչները 
նույնպես կարող են հասանելի չլինել դասարանում ուսուցում տրամադրելու համար: UTLA-ի 
հետ բանակցությունները շարունակվում են։ 
 
Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հասնենք համաձայնության, որը անաչառ է, ֆինանսական 
առումով պատասխանատու եւ արտացոլում է մեր հսկայական աշխատողների 
արժանապատվությունը: 

 
2. Պե՞տք է արդյոք ուսանողները դպրոց հաճախեն, եթե գործադուլ է տեղի ունենում։  

Եթե գործադուլն իսկապես տեղի ունենա, առանց բավարար ուսուցիչների և օժանդակ 
անձնակազմի, դպրոցները պետք է փակվեն: Առանց բավարար անձնակազմի՝ մեր դպրոցներին 
աջակցելու համար, Շրջանը չի կարողանա ապահովել անվտանգ և ապահով ուսումնական 
միջավայր. 
 

3. Եթե դպրոցները փակվեն, սա իմ երեխայի համար բացակայությո՞ւն կհամարվի: Դասադուլի 
դեպքում դպրոցները փակ կլինեն աշակերտների համար. Հետևաբար, սա չի համարվի որպես 
սովորական հաճախելու օր, և ուսանողները չեն նշվի որպես բացակայողներ: 
 

4. Որտե՞ղից կարող եմ ստանալ դպրոցական աշխատանք, որպեսզի իմ երեխան կատարի 
գործադուլի ժամանակ: Ուսանողները կարող են մուտք գործել Schoology lms.lausd.net 
կայքում՝ ուսանողական գործունեությունն ու ռեսուրսները ստանալու համար: Աշակերտները 
կարող են նաև պահանջել տպագիր գործունեություն և ռեսուրսներ իրենց դպրոցում: 
 

5. Դպրոցները կշարունակե՞ն սնունդ մատուցել։ Եռօրյա սնունդ կտրամադրի Շրջանի բոլոր 
ուսանողներին ընտրված վայրերում: Սննդի փաթեթները կբաժանվեն տեղի այգիներում և 
հանգստի կենտրոններում: Ձեր մոտակա Grab & Go գտնվելու վայրը գտնելու համար այցելեք 
achieve.lausd.net/schoolupdates. 
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Հաճախակի Տրվող Հարցեր 
 

 
6. Կարո՞ղ է իմ երեխային վերահսկել դպրոցական ժամերին: Եթե դպրոցները փակվեն, դպրոցից 

հետո ծրագրերը հասանելի կլինեն՞: Աշակերտների հսկողությունը հասանելի կլինի ընտրված 
տարրական, միջին և ավագ դպրոցներում առավոտյան 8:00-ից մինչև 18:00-ն: Այս 
ծառայությունները հասանելի են սահմանափակ վայրերում: Կայքերի ցանկը տեսնելու համար 
այցելեք achieve.lausd.net/schoolupdates: Ամեն ջանք կգործադրվի ձեր երեխային տեղավորելու 
ձեր ընտրած վայրում՝ ուսանողների հսկողության համար: Եթե ձեր ընտրած կայքը իր 
հզորությամբ լինի, դուք կուղղորդվեք այլընտրանքային կայք: Եթե ձեր երեխան պահանջում է 
որևէ հատուկ հարմարեցում կամ ունի հատուկ առողջական խնդիրներ, խնդրում ենք 
անմիջապես տեղեկացնել կայքի ադմինիստրատորին այդ մտահոգությունների մասին: 
Գործադուլի օրերին կարողությունների մասին իրական ժամանակում թարմացումների համար 
այցելեք achieve.lausd.net/schoolupdates: 
 
Վերահսկողությունը հասանելի է նաև գործընկեր վայրերում:  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար 
այցելեք achieve.lausd.net/schoolupdates: 

 
7. Ինչպե՞ս կարող եմ օգնել: Լոս Անջելեսի Կամավորների միասնական կառավարման 

համակարգի միջոցով շրջանի կողմից հաստատված կամավորները կարող են կապվել իրենց 
դպրոցի կայքի հետ՝ գործադուլի ընթացքում կամավոր լինելու համար: Ծնողները, 
խնամակալները և ընդլայնված ընտանիքը, մասնավորապես, կարող են նաև լրացնել 
«Պահանջով» կամավորների դիմումը դպրոցի կայքում և տրամադրել անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը ադմինիստրատորին: Կարող եք նաև գրանցվել՝ մեր Grab & Go վայրերում 
կամավոր աշխատելու համար: Գրանցվելու համար այցելեք https://bit.ly/GrabNGoVolunteer321. 
 

8. Ե՞րբ է դպրոցը վերսկսվում։ Եթե գործադուլը տեղի ունենա, ապա այն կսահմանափակվի երեք 
օրով՝ մարտի 21-ից մինչև մարտի 23-ը։ Դպրոցը կվերսկսվի մարտի 24-ից։ 

 
 

  

Ընտանեկա
ն Թեջ Գիծ 
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Ծնողի Գրառումներ 
 
 

 
 
Երեխայի Անուն:  Երեխայի Անուն։  

Շրջանի ID #:  Շրջանի ID #:  

Էլ. փոստ:  Էլ. փոստ:  

Գաղտնաբառ:  Գաղտնաբառ:  

 
 
 
Երեխայի Անուն:  Երեխայի Անուն:  

Շրջանի ID #:  Շրջանի ID #:  

Էլ. փոստ:  Էլ. փոստ:  

Գաղտնաբառ:  Գաղտնաբառ:  

 
 
 
Երեխայի Անուն:  Երեխայի Անուն:  

Շրջանի ID #:  Շրջանի ID   

Էլ. փոստ:  Էլ. փոստ:  

Գաղտնաբառ:  Գաղտնաբառ:  

 
     
Կարեւոր Կայքեր  Կարևոր Հեռախոսահամարներ 

lms.lausd.net (Schoology)  Ընտանեկան Թեժ Գիծ: (213) 443-1300 

mylogin.lausd.net   

achieve.lausd.net/schoolupdates   

achieve.lausd.net   

device.lausd.net   
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Ծնողի Գրառումներ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
17 

 

Ծնողի Գրառումներ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


