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Նախնական  ծանու ցու մ ` Անգլ երենի  ստրու կտու րայ ին  ընկղման   ծրագրու մ  

ընդգրկվածու թյ ան  մասին  տարրական   դպրոցու մ  
 

              դպրոց 

 
Աշակերտի անուն`                            Ծննդյան ամսաթիվ` Դասարան`___  

Ձեր պատասխանները Մայրենի լեզվի մասին հարցմանը (HLS) ցույց են տալիս, որ Ձեր երեխան կարող է շփվել ոչ 
անգլերեն լեզվով: Ելնելով մեր նախնական ստուգումից Ձեր երեխան կարող է հանդիսանալ անգլերեն սովորող (EL): 
Ինչպես պահանջվում է օրենքով, Ձեր երեխայի լեզվի իմացությունը ստուգվելու է անգլերեն լեզվով: Մինչդեռ, ինչպես 
պահանջվում է օրենքով, Ձեր երեխան կընդգրկվի ստրուկտուրային ընկղման  ծրագրում (SEI), առնվազն 30 օրացուցային 
օրվա ընթացքում:  

Խնդրում ենք կարդալ ծնողների համար նախատեսված “Ուսումնական ծրագրեր անգլերեն սովորողների համար”  
բրոշյուրը և դիտել համապատասհան տեսահոլովակը` Ձեր երեխայի համար նախատեսված ծրագրերի մասին իմանալու 
համար: Կողմնորոշվելուց հետո, նշեք ստորև այն ծրագիրը, որը Ձեր կարծիքով լավագույնն է երեխայի համար: Դուք 
կարող եք որոշել, որ Ձեր երեխան պետք է շարունակի ընդգրկվել SEI ծրագրում: Եթե դուք չեք դիմել ծրագիրը փոխելու 
համար, երեխան կարող է մնալ SEI  ծրագրում: Եթե  Եթե Դուք մտահոգված եք երեխայի առաջադիմության վերաբերյալ, 
ապա իրավունք ունեք պահանջելու այլ ծրագիր:  

Ստրուկտուրային ընկղման  ծրագիր (SEI). Այս ծրագիրը առաջարկում է EL աշակերտների համար   լեզվի 
ուսումնասիրման այնպիսի մեթոդ, որի ընթացքում գրեթե ամբողջ դասավանդուումը անց է կացվում անգլերեն լեզվով: 
Ուսումնական ծրագիրը և դասավանդուումը նախատեսված են անգլերեն լեզու սովորող աշակերտների համար: 
Աշակերտների պարապունքները ուղված են անգլերեն լեզվի զարգացման վրա (ELD), ինչը կօգնի նրանց ձեռք բերել 
անգլերեն լեզվի իմացությունը;  ուսուցիչները օգտագործում են հատուկ մեթոդներ, որոնք օգնում են աշակերտներին 
հասնել տվյալ դասարանի ստանդարտներին անգլերեն լեզվաբանությունից, մաթեմատիկայից, բնական և 
հասարակական առարկաներից, և այլն:  

Ալտերնատիվ ծրագրեր. Դուք իրավունք ունեք պահանջել “Բացառության ծնողական ազատում”  և ընտրել 
ալտերնատիվ ծրագիր` նկարագրված այս նամակի Էջ 2-ում, ինչպես նաև “Ուսումնական ծրագրեր անգլերեն 
սովորողների համար”  բրոշյուրի և տեսահոլովակի մեջ` նախատեսված ծնողների համար: Եթե ընտրեք երեխայի 
համար ալտերնատիվ ծրագիր, ապա պետք է պահանջեք “Բացառության ծնողական ազատման” ձևը և անձամբ 
վերադարձնեք լրացված ձևը դպրոցի գրասենյակ: “Բացառության ծնողական ազատման” ձևը պետք է ներկայացվի 
յուրաքանչյուր տարի, երբ երեխան մասնակցում է ալտերնատիվ ծրագրին:  

Անգլերենի հիմնական ծրագիր. Անգլերենի հիմնական ծրագիրն առաջարկում է տվյալ դասարանի ստանդարտների 
վրա հիմնված ուսուցումը` նախատեսված “միայն անգլերենին տիրապետող” (EO),   “անգլերենին ազատ 
տիրապետող” (FEP) և ‘անգլերենին միջին տիրապետող” (LEP) աշակերտների համար,  որոնք ELD-ի 4-5 մակարդակի 
վրա են: Դուք իրավունք ունեք պահանջել ընդգրկել Ձեր երեխային անգլերենի հիմնական ծրագրում: Դրա համար 
պետք է դիմել գրավոր ձևով և ընդենուլության գալ դպրոցի տնօրենի մոտ: 

Հրավիրում ենք Ձեզ այցելել մեր դպրոցը և մասնակցել Անգլերեն լեզու սովորողների հարցերով խորհրդատվական 
կոմիտեի (ELAC) աշխատանքին: 

Տնօրեն` ____________________________________________  Ամսաթիվ` _____________________ 

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ  ՆՇԵԼ  ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ:  ԱՊԱ ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ և ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ  
ՆԱՄԱԿԸ  ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ  ԴՊՐՈՑ. 

 
 Ես հասկանում եմ SEI ծրագրի էությունը: Ես հասկանում եմ, որ իմ երեխան կընդգրկվի այս ծրագրում և մնալու է այս 

ծրագրում առաջին 30 օրվա ավարտից հետո, եթե ես չդիմեմ այլ ուսումնական ծրագրի համար: 

 Ես հասկանում եմ, որ իրավունք ունեմ խնդրելու “Բացառության ծնողական ազատում”`իմ երեխային  ալտերնատիվ 
ծրագրում ընդգրկելու համար: Ես հասկանում եմ, որ դպրոցը պետք է տրամադրի ինձ “Բացառության ծնողական 
ազատման” ձևը:    

 Ես անձամբ կգամ` դիմելու “Բացառության ծնողական ազատման” ձևի համար: 

 Ես կարդացի վերը նշված տեղեկությունները և ցանկանում եմ, որ ծնողական ժողով կազմակերպվի, որտեղ ես 
կկարողանամ քննարկել իմ երեխայի քննության արդյունքները, ծրագրում ընդգրկվածությունը կամ այլ ծրագրի 
ընտրությունը: 

 ___________________________________  ________________________________   _____________________  
Ծնողի ստորագրություն Հեռախոսահամար Ամսաթիվ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ B-1 
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Ալտերնատիվ  ծրագրեր անգլերեն լեզվի զարգացման 1- 5 մակարդակի սովորողների (EL) համար  

Օրենքը պահանջում է, որ անգլերեն սովորողները ուսանեն անգլերեն լեզվի դասարանում 30 օրացուցային օրից ոչ 
պակաս` մինչև ծրագրում տեղի ունենան հնարավոր փոփոխություններ: Թեև Ձեր երեխան սովորելու է անգլերեն լեզվի 

դասարանում, դուք իրավունք ունեն պահանջել “Բացառության ծնողական ազատում” ալտերնատիվ ծրագիր ստանալու 
համար, եթե կարծում եք, որ այն կլինի  ի շահ Ձեր երեխային: Դուք կարող եք ընտրել հետևյալ ալտերնատիվ ծրագրերից 
մեկը, որպեսզի բավարարվեն երեխայի լեզվական և ուսումնական կարիքները:  

Անցումային երկլեզվյա կրթական ծրագիր (K-3): 

Անցումային երկլեզվյա  կրթական (TBE) ծրագիր փոխարինում է “Հիմնական երկլեզվյա  ծրագրից ազատումը”: TBE 
ծրագրի նպատակն է` նպաստել անգլերենի  իմացության և տվյալ դասարանի հիմնական առարկաներից գիտելիքների 
ձեռք բերմանը: Այս ծրագիրը նպատակ չունի զարգացնել կայուն երկլեզու կրթություն: Փոխարենը, TBE առաջարկում է 

անգլերեն սովորողներին (EL) անմիջական հասանելիություն տվյալ դասարանի դասընթացի բովանդակությանը և վաղ 

գրագիտության զարգացմանը առաջին լեզվով և աստիճանաբար անցումը դեպի անգլերեն ուսուցում մինչև երրորդ 

դասարան: Այն աշակերտները, ովքեր ընդգրկվել են TBE ծրագրում առաջին դասարանից, հետո կարող են անցնել դեպի SEI 

ուսումնական ծրագիր, եթե նրանք « բավականին ազատից ավելի ցաձր“ մակարդակով են տիրապետում անգլերենին 

(այսինքն, չեն հասել անգլերենի Վաղ ընդլայնված տիրապետմանը) մինչև երրորդ դասարանի ավարտը` երբ TBE ծրագիրը 

վերջանում է: Անգլերեն սովորող (EL)  նորեկների համար` ընդունվող երկրորդ կամ երրորդ դասարան, անցումը դեպի SEI 
ծրագիրը կարող է տեղի ունենալ, եթե նրանք դեռ չեն հասել անգլերենի Վաղ ընդլայնված տիրապետման մակարդակին 
մինչև երրորդ դասարանի ավարտը: Այս ծրագիրը պահանջում է “Բացառության ծնողական ազատում”: 

Պահպանման երկլեզվյա կրթական ծրագիր (K-5): 

Պահպանման երկլեզվյա կրթական (MBE) ծրագիրը նախատեսված է անգլերեն սովորողների համար և ուղված է   
լեզուների իմացությունը և ուսման առաջադիմությունը զարգացնելուն երկու լեզուներով `անգլերենով և աշակերտների 
մայրենի լեզվով: Դասավանդումը ընդանում է մայրենի և անգլերեն լեզուներով: Կան ծրագրի երկու  տեսակներ, որոնք 

տարբերվում են յուրաքանչյուր լեզվի օգտագործման ծավալով: Նպատակն է` նպաստել բարձր առաջադիմությանը բոլոր 

ուսումնական ոլորտներում և երկու լեզուներին լիարժեք տիրապետմանը: Աշակերտները պետք է բավարարեն տվյալ 
դասարանի համար նախատեսված գիտելիքների ստանդարտներին երկու լեզուներով: Աշակերտները ընդգրկվում են այս 

ծրագրում մանկապարտեզից կամ առաջին դասարանից մինչև 5/6 դասարան և կարող են շարունակել այն մինչև 12 

դասարան` ընդգրկվելով  միջնակարգ դպրոցում Երկլեզվյա ընկղման ծրագրում ` նպատակ ունենալով ստանալու 

Կալիֆորնիայի երկլեզվյա կրթության նշանը: Այս ծրագիրը  պահանջում է “Բացառության ծնողական ազատումը” :  

Երկու լեզուների ծրագիր (K-12): 

Երկու լեզուների ծրագիրը նախատեսված է անգլերեն սովորողների և անգլերեն տիրապետող աշակերտների համար և 
առաջարկում է տվյալ դասարանի գիտելիքների ձեռք բերումը անգլերեն և նպատակային լեզվով: Սկսած 

մանկապարտեզից ծրագիրը շարունակվում է առնվազն վեց տարի; դասավանդումը տրամադրվում է երկու լեզուներով:  
Անգլերեն սովորողները (EL) և անգլերեն տիրապետող աշակերտները ուսումնասիրում են լեզուները` ինչպես նաև 

հիմնական կրթական ծրագիրը, երկու լեզուներով:  

Ծրագրի առկայությունը կախված է ազատումի վերաբերյալ դիմումների ու հաստատված ազատումների քանակից: Եթե 

տվյալ դասարանի 20 աշակերտի ծնողները պահանջում են ազատում, դպրոցը պետք է ձևավորի նոր դասարան: Եթե 20-ից 

քիչ աշակերտների ծնողները պահանջում են ազատում, կարող է ձևավորվել բաղադրյալ դասարան, կամ ծնողները կարող 

են դիմել մեկ այլ դպրոց, որտեղ առկա է պահանջվող ծրագիրը: Ձեր դպրոցի տնօրենը կտեղեկացնի Ձեզ ծրագրի 

առկայության մասին և Ձեր պատասխանատվության մասին աշակերտին տրանսպորտային միջոցով ապահովելու 
հարցում`որպեսզի աշակերտը հասնի այն դպրոց, որտեղ  առաջարկվում է  պահանջվող ծրագիրը: 

Ըստ օրենքի, ազատումների համար պետք է դիմել անձամբ ամեն տարի: Ազատումները չեն տրվելու, եթե դպրոցի տնօրենը 

և ուսումնական անձնակազմը վճռեն, որ ալտերնատիվ ծրագիրը չի գործելու  ի շահ Ձեր երեխայի ընդհանուր կրթական 

զարգացմանը: 

Բոլոր “Բացառության ծնողական ազատումները” պետք է դիտարկվեն դպրոցի կողմից 20 աշխատանքային օրվա 
ընթացքում տնօրենին ներկայացնելուց հետո: Սակայն,ծնողական ազատումների մասին դիմումները, որոնք տրվել են 
աշակերտին դպրոցում գրանցելիս, չեն դիտարկվելու նախնական 30-օրյա` անգլերեն լեզվի դասարանում  ընթացող, 
ուսուցման ժամանակ: Այս ազատումները պետք է դիտարկվեն այդ 30-օրյա (անգլերեն լեզվի դասարանում) ուսուցումն 
լրանալուց ոչ ուշ, քան 10 օրացուցային օր հետո, կամ 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում ծնողական ազատումները 
տնօրենին ներկայացնելուց հետո, նայած թե որը  ավելի ուշ տեղի կունենա:  

Այն դեպքերում, երբ “Բացառության ծնողական ազատումների” մասին դիմումները մերժվում են , ծնողները 

/խնամակալները պետք է տեղեկացվեն գրավոր ձևով մերժման պատճառի (պատճառների) մասին և նրա մասին, որ նրանք 

կարող են բողոքարկել որոշումը, օգտագործելով Շրջանի բողոքարկման ընթացքը: Ցանկացած ժամանակ` այդ թվում 

ուսումնական տարվա ընթացքում, ծնողը կամ խնամակալը կարող է պահանջել ծրագրի փոփոխություն:  

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ B-2 


