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ՀԱՎԵԼՎԱԾ  C-1 

Նախնական ծանուցում` անգլերեն սովորողների ընդգրկվածության մասին միջնակարգ դպրոցի 

ծրագրում 

  _________________________________________________ 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) 
աշակերտ: Oրենքին համաձայն, Ձեր երեխայի լեզվի իմացությունը կգնահատվի անգլերեն լեզվով:  

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: Եթե Դուք 
մտահոգված եք երեխայի առաջադիմության վերաբերյալ, ապա իրավունք ունեք պահանջելու այլ ծրագիր:  

Անգլերենի ստրուկտուրային ընկղման  ծրագիր . Այս ծրագրով ուսուցանվող աշակերտները անցնում են անգլերեն 
որպես երկրորդ լեզու (ESL), նաև մաթեմատիկա, բնական և պատմա-հասարակական առարկաներ, որոնք 
դասավանդվում են մատչելի անգլերեն լեզվով և որոշ առաջնային լեզվական աջակցությամբ: Ուսուցիչները 
օգտագործում են հատուկ մեթոդներ, որոնք օգնում են աշակերտներին հասնել տվյալ դասարանի ստանդարտներին 
անգլերեն լեզվաբանությունից, մաթեմատիկայից, բնական և հասարակական առարկաներից, և այլն:  

Միջնակարգ դպրոցի անգլերենի ծրագիր նորեկների համար. Այս ուսումնական ծրագրի նպատակներն են` զարգացնել 
“սկզբնական միջանկյալ” կամ “միջանկյալ” անգլերեն լեզվի իմացությունը և հիմնական  գիտելիքները և 
հմտությունները  ներգաղթած աշակերտների մոտ, որոնք նորեկ են հանդիսանում ԱՄՆ դպրոցներում: 

Արագացված ուսուցում. Այս ուսումնական ծրագրի նպատակներն են`արագացնել հիմնական ELD-ն և ձեռք բերել 
գիտելիքներ հիմնական առարկաներից: Նախատեսված է անգլերեն սովորողների համար (EL,նաև հայտնի որպես 
LTEL), ովքեր հաճախում են դպրոց ԱՄՆ-ում  հինգ տարուց ավել (սկսած վեց տարեկանից), բայց դեռ չեն բավարարում 
չափանիշներին կարգավիչակը փոխելու համար:  

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 անգլերենի տիրապետող” (EO) և   “անգլերենի ազատ տիրապետող” 
(FEP) աշակերտների համար: Դուք իրավունք ունեք պահանջել ընդգրկել Ձեր երեխային այս ծրագրում: Դրա համար 
պետք է դիմել գրավոր ձևով և ընդենուլության գալ դպրոցի տնօրենի կամ Անգլերեն սովորողների ծրագրի 
կոորդինատորի մոտ: 

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

Ադմինիստրատոր` _____________________________________________ Ամսաթիվ: _____________________  

 

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ  ՆՇԵԼ  ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ:  ԱՊԱ ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ և ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ  ՆԱՄԱԿԸ  

ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ  ԴՊՐՈՑ. 
 
 Ես հասկանում եմ վերը նկարագրված SEI ծրագրի էությունը և արեցի իմ ընտրությունը: 

 Ես հասկանում եմ, որ իրավունք ունեմ խնդրելու “Բացառության ծնողական ազատում”` իմ երեխային  ալտերնատիվ 
ծրագրում ընդգրկելու համար: Ես հասկանում եմ, որ դպրոցը ըստ իմ պահանջի 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 ծրագրում ընդգրկվածությունը, այլ ծրագրի ընտրությունը կամ լեզվի քննության 
արդյունքները: 

 _______________________________________   __________________________________   _______________________  
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Ծնողի ստորագրություն Հեռախոսահամար Ամսաթիվ 

 
Ալտերնատիվ  երկլեզվյա ծրագրեր միջնակարգ դպրոցի անգլերեն սովորողների (EL)  

համար, որոնք ունեն անգլերեն լեզվի զարգացման (ELD) 1- 5 մակարդակ  

 

Օրենքը պահանջում է, որ անգլերեն սովորողները հաչախեն անգլերեն լեզվի դասարան; սակայն տաս 
տարեկան կամ ավելի մեծ աշակերտների ծնողները  իրավունք ունեն օգտագործել “Բացառության ծնողական 
ազատումը”` ալտերնատիվ երկլեզվյա ծրագիրը խնդրելու, եթե կարծում են, որ այն կլինի  ի շահ իրենց 

երեխային: Լինելով տաս տարեկան կամ ավելի մեծ աշակերտի ծնող` Դուք կարող եք ընտրել հետևյալ 
ալտերնատիվ երկլեզվյա ծրագրերից մեկը: Ծրագրերը նախատեսված են անգլերեն սովորողների  լեզվական և 

ուսումնական կարիքները բավարարելու համար:  

 

Երկլեզվյա ընկղման ծրագիր:  Երկլեզվյա ընկղման ծրագիրը նախատեսված է անգլերեն սովորողների և 

անգլերեն տիրապետող աշակերտների համար և առաջարկում է տվյալ դասարանի գիտելիքների ձեռք 

բերումը անգլերեն և նպատակային լեզվով: 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 դիտարկեն դպրոցի կողմից քսան (20)աշխատանքային 

օրվա ընթացքում տնօրենին ներկայացնելուց հետո:  
 

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

կամ խնամակալները պետք է տեղեկացվեն գրավոր ձևով մերժման պատճառի (պատճառների) մասին և նրա 
մասին, որ նրանք կարող են բողոքարկել որոշումը, օգտագործելով Շրջանի բողոքարկման ընթացքը:  

 

Ցանկացած ժաման` այդ թվում ուսումնական տարվա ընթացքում, ծնողը կամ խնամակալը կարող է 

պահանջել ծրագրի փոփոխություն:  
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