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ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՊԱՀ
2015-ի հունիսին Լոս Անջելեսի Միավորված Դպրոցների Շրջանը (LAUSD) իրեն
վերանվիրեց` բոլոր աշակերտներին անաչառություն և քոլեջի և կարիերայի
պատրաստվածության դասընթացների (“A-G” requirements) հասանելիությունը
ապահովելուն: Չնայած 2015-ից սկսած բյուջեի և ռեսուրսների ավերիչ
կրճատումներին`Շրջանի A-G ծրագրի ավարտման գործակիցը կրկնապատկվել է,
և դպրոցից դուրս մնացող աշակերտների տոկոսը նվազել է 7 տոկոսով: 2007-ից ի
վեր դպրոցն ավարտելու գործակիցը ավելացել է 25 տոկոսով:1 2016-ի դասարանը
կլինի առաջինը, որը կավարտի A-G դասընթացի հաջորդականությունը` որպես
դպրոցն ավարտելու պահանջ: Գիտակցելով այս պահի շրջադարձային
լինելը`Շրջանը ներդրումներ է արել աշակերտների A-G դասընթացների հաջող
ավարտելու մղումը աճեցնելու համար միջամտություններում:2
2014-ի հոկտեմբերից սկսած` կենտրոնական գրասենյակը և Տեղային Շրջանի
աշխատակազմը հանդիպել է բազմաթիվ շահագրգիռ անձանց, որոնք լսելի են
դարձնում աշակերտների, ուսուցիչների, տնօրենների, Տեղային Շրջանի և
բաժնի կարիքները: Դեպի առաջ ուղու նախագծման ընթացքում` Ուսումնական
Ծրագրի Օպերատիվ Խումբը հետազոտել է ամենաարդյունավետ դպրոցի
բարեփոխումը, աշակերտի բարելավումը, դպրոցից դուրս մնալու կանխումը, և
ներգրավման համար քոլեջի և կարիերայի պատրաստվածության
գործելակերպը: Օպերատիվ Խումբը առանձնացրեց հատուկ առաջնահերթ
խնդիրներ, նպատակներ և ռազմավարություններ, գոյություն ունեցող
հրահանգման ծրագիրներ, կրեդիտի վերականգնման տարբերակներ, և այլ
տարբեր աշակերտին օժանդակություններ: Այս ջանքի վերջնական արդյունքնը
անհապաղ կրեդիտի վերականգնման ծրագրի նախագծումն էր, որը
համապատասխանում է 2016 և 2017 դասարանների կրիտիկական
կարիքներին, և նաև PreK-12 ծրագրի մշակումը, որը բազմաբնույթ
հրահանգման և օժանդակության համակարգ է, հարմարեցված, որ այն
համապատասխանի LAUSD-ի աշակերտների բազմազան կարիքներին:3
Միավորված ընդհանուր նպատակով, որը աշակերտների 100%-ով դպրոցն
ավարտել և քոլեջի ու կարիերայի համար պատրաստ լինելն է` ծրագիրը
կենտրոնանում է 8 կրիտիկական ոլորտների վրա.
1. Հարմարեցված Ստանդարտներով Ուսումնական Ծրագիր
2. Լեզվի և Գրականության Արդյունավետ Ուսուցում
3. Բազմաշերտ Վարքի և Ակադեմիական Օժանդակություն
4. Դպրոցի Մշակույթ
5. Տվյալների Օգտագործում
6. Բարձրորակ Դասավանդման և Առաջնորդության Պրակտիկա
7. Կրեդիտի Վերականգնում
8. Ծնողի և Համայնքի Ներգրավվածություն
Օպերատիվ Խմբի բանակցության խիստ կարևոր արդյունք է հայեցակարգը, որը
թույլ է տալիս Տեղային Շրջաններին և դպրոցներին շարունակել ունենալ
ինքնավարությունը` հաստատված կատարողական նպատակներին հասնելու
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համար: Ապակենտրոնացման նպատակով` Հրահանգման Բաժինը յուրաքանչյուր
Տեղային Շրջանների վերակացուներին տրամադրել է ռեսուրսներ A-G կրեդիտի
վերականգնման հնարավորության օժանդակության, դպրոցն ավարտելու ուղիում
գտնվող աշակերտների քանակի բարձրացման և դպրոցը կիսավվարտ թողելու
չափանիշի իջեցման համար: Տեղային Շրջանները ռեսուրսների բաշխման
միջոցով ինքնավարման և ճկունության հնարավորություն կունենան
համայնքների և աշակերտների (որոնց իրենք ծառայում են) կարիքներին ավելի
լավ արձագանքելու համար:
Հրահանգման Բաժինը A-G-ի վերաբերյալ միջամտման և օժանդակության
տարբերակների մենյու է տրամադրել, որոնք ստեղծվել են Օպերատիվ Խմբի
հավաքական մտածողության և ներդրման շնորհիվ: LAUSD-ն շրջան է, որը մեծ
նշանակություն է տալիս ընտրություն ունենալուն, և նույն ոգով այս ծրագրի
իրագործումը պատվի կարժանացնի ինքնավարությունն ու նորարարությունը,
որոնք կապակցված են պատասխանատվությանն ու հաշվետվությանը:

LAUSD-Ի ՀԱՄԱՌՈՏ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
LAUSD-ի հարուստ մշակութային, էթնիկական և ռասայական բազմազանությունը
միշտ նրա ուժն է եղել: Ըստ ներկայիս վիճակագրական տվյալների` LAUSD-ի
643,493 աշակերտներից 74%-ը լատինամերիկացի են, 9.8%-ը`սպիտակամորթ,
6%-ը`ասիացի և 8.4%-ը` աֆրոամերիկացի:4 Բացի այդ, մոտ 54%-ը
համապատասխանում են անվճար կամ սակագնով լանչ ստանալու
չափանիշներին, մոտ 12.7%-ը հաշմանդամություն ունեցող աշակերտներ են, և
LAUSD-ի աշակերտներից 8,278-ը գտնվում են ընտանիքից դուրս
խնամատարության ներքո:5
LAUSD-ի աշակերտներից 25%-ից ավելին անգլերեն են սովորում` ընդհանուր
141,493 աշակերտներ:6 Անգլերեն սովորող աշակերտների 21.3%-ը համարվում են
երկարաժամկետ անգլերեն սովորողներ (LTEL), ովքեր 5 տարվա ընթացքում չեն
վերադասակարգվել: Բացի այդ, LAUSD-ի աշակերտների 24%-ը
վերադասակարգված սահուն անգլերենի տիրապետող (RFEP) աշակերտներ են,
ովքեր մի ժամանակ անգլերեն սովորողներ են եղել: LAUSD-ի դպրոցներում
խոսում են 93 լեզուներով, ուր իսպաներենը անգլերեն սովորողների մոտ
անհամեմատ գերակշռում է (92.8%): Հայերեն և կորեերեն խոսում են 1%-ը,
տագալոգ, կանտոներեն, արաբերեն, վիետնամերեն և ռուսերեն`ընդհանուրի 1%ից ավելի քիչ:7 LAUSD-ի աշակերտների հարուստ բազմազանությունը նաև
ներառում է շատ աշակերտների, ովքեր խոսում են տան/համայնքային
անգլերենի բարբառով (ինչպիսին են աֆրոամերիկյան անգլերեն ու
չիկանա/չիկանո անգլերենը), որոնք կարող են տարբեր լինել դասարանում
սովորաբար խոսվող <<ստանդարտ>> անգլերենից, և որոնք հայտնի են որպես
ստանդարտ անգլերեն սովորողներ: LAUSD-ի աշակերտները բազմազան են իրենց
ծագումով և տանը ապրած կյանքով:
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LAUSD-ի աշակերտները մոտ 1000 տարբեր դպրոցներ են հաճախում` վաղ
կրթությունից մինչև ավագ դպրոցներ: Սա ներառում է 86 վաղ կրթության
կենտրոններ, 452 տարրական, 83 միջին, 98 ավագ դպրոցներ, 211 չարտեր
դպրոցներ, 54 տարբերակներով դպրոցներ, 22 բազմամակարդակ դպրոցներ, և 12
հատուկ կրթության դպրոցներ:8 Բացի այդ, Շրջանը ստանդարտ դպրոցների
տարածքներում 156 K-12 մագնետ կենտրոնների տունն է հանդիսանում և
հասանելի է դարձնում 10 համայնքային մեծահասակների դպրոցներ և 1
տարածաշրջանային մասնագիտական կենտրոն:
LAUSD-ի ավագ դպրոցն ավարտելու գործակիցը 2014-ին հասել է ռեկորդային
բարձր 77%-ի, որը նախորդ տարվա համեմատ 12%-ով աճել է, և 2007-ի
համեմատ աճել է 25%-ով:9 Դպրոցից դուրս մնալու գործակիցը 2007-ի համեմատ
նվազել է 7%-ով, բայց մնում է 17.4%:
A-G դասընթացի ավարտման գործակիցը 2005-ի համեմատ ավելի քան
կրկնապատկվել է և դարձել 34%:10
Առաջադեմ զետեղման (AP) դասընթացի հնարավորությունները աճել են 12,000ից ավել, որը 2006-07-ի համեմատ 34%-ով աճ է: LAUSD-ի շրջանում անցկացվող
AP թեստերի թիվը 2006-07-ի համեմատ աճել է 18,000-ից ավել, որը 62%-ով աճ է:
Լատինամերիկացիների թեստերի քանակը աճել է 89%-ով` 2006-07-ին մոտ
16,000-ից` 2013-14-ին` 30,000: Աֆրոամերիկացիների AP թեստերի քանակը աճել
է 29%-ով` 2006-07-ին 1,770-ից` 2013-14-ին` 2,290:11

3

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
2014-ին LAUSD-ն գերազանցեց նահանգի դպրոցն ավարտելու գործակիցը երկնիշ
սահմաններով: Դպրոցից դուրս մնալու գործակիցը նվազել է, դասերին
հաճախումը` բարելավվել, և քոլեջ դիմող Շրջանի աշակերտների քանակը աճել է:
Այս ձեռքբերումները արտացոլում են մեկ տասնամյակի ընթացքում տարված
ծանր աշխատանքը, նվիրվածությունը, և ուսուցիչների, դպրոցի առաջնորդների,
ծնողների ու հատկապես աշակերտների հաստատակամությունը:
Այնուհանդերձ, Շրջանի կողմից այս առաջընթացը պատվելու հետ մեկտեղ այն
նաև գիտակցում է, որ դա հեռու է բոլոր աշակերտների քոլեջի
ընդունելություններին և կարիերայի համար պատրաստ լինելու գլխավոր
նպատակից: Աշակերտների դպրոցն ավարտելու անընդունելի ցածր
գործակիցները դեռ իրականություն են աֆրոամերիկացի, սոցիոէկոնոմիկապես
անապահով, հաշմանդամություն ունեցող, ընտանիքից դուրս խնամատարության
ներքո գտնվող, անգլերեն սովորող և երկարատև ու ստանդարտ անգլերեն
սովորող աշակերտների շրջանում: Այս բնակչությունը հանդիսանում է այն 13,000ից ավելի աշակերտների մեծամասնությունը, որոնք ընդգրկվում են Շրջանի
դպրոցից դուրս մնալու ամենամյա ցուցակում:12 Առանց ավագ դպրոցի դիպլոմ
ունենալու` այս աշակերտները կբացառվեն ներկայումս առաջարկվող
աշխատատեղերի 90%-ից, որը խստորեն կբարձրացնի նրանց աղքատության մեջ
ապրելու, ազատազրկվելու և լուրջ առողջական խնդիրներ ձեռք բերելու
հավանականությունը:
Ծավալուն հետազոտությունը բացահայտում է, որ բարձր գրագիտության
զարգացման բացակայությունը կանխում է բազմաթիվ աշակերտների դպրոցը
ավարտելու ուղու զարգացումը և խիստ կերպով կապված է աշակերտների
դպրոցից դուրս մնալուն: Ներկայումս Շրջանի K-5 աշակերտների միայն 62%-ն է
հմտորեն տիրապետում ընթերցանությանը, և բոլոր աշակերտների միայն 39%-ը`
հանրահաշվին (խիստ կարևոր կամուրջ ավագ դպրոցում հաջողակ լինելու
համար): Այս տվյալները ավելի արդյունավետ ուսուցողական և օժանդակող
ծառայությունների համակարգ են պահանջում, որպեսզի համապատասխանեն
LAUSD-ի աշակերտների կարիքներին:
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<<Քոլեջի և Կարիերայի Համար Պատրաստ Դպրոցն Ավարտելու Ուղու
Նավարկում>> ծրագիրը շահագործում է PreK-12, բազմակողմանի ուսուցման
ծրագիրը, որը բոլոր թաղամասերի բոլոր աշակերտներին կզինի գրագիտության և
թվագիտության ունակություններով, որոնք անհրաժեշտ են միջնակարգ
կրթությունից հետո կրթության և աշխատատեղում ապագա հաջողության
համար: 2014-ի <<Ոչ Ոք Դպրոցից Դուրս Մնալու Խորհրդի Բանաձևին>>
ընդառաջ գնալով`այս ծրագիրը դպրոցից դուրս
մնալու խնդիրը ուղիղ նշանառության կետ է
դարձնում, և այն վերացնելու համար
աշակերտներին տրամադրում է որակյալ
ուսուցում և անձնականացված
օժանդակություն, որը նրանց անհրաժեշտ է
քոլեջի և կարիերայի պատրաստվածության
համար:

ՈւՂԻ` ԴԵՊԻ ՔՈԼԵՋ և ԿԱՐԻԵՐԱ
LAUSD-ն միավորված է ընդհանուր նպատակով, որ ապահով և հոգատար
միջավայրում արդյունավետ ուսուցման դեպքում բոլոր աշակերտները կարող են
քոլեջի և կարիերայի համար պատրաստ
շրջանավարտներ լինել: Աշակերտները իրենց
<<Դու հրաշալի վայրեր ես
գնալու: Այսօր քո օրն է’: Քո
ճամփորդությունը սկսում են տարբեր կետերից և
սարը սպասում է, այնպես
ռեսուրսների ու ունակությունների տարբեր
որ ճանապարհ ընկի>>:
մակարդակներով. այս ծրագիրը`գործելով որպես
կողմնացույց, աշակերտներին առաջնորդում է
Դոկտոր Սյուս
բազմաթիվ ուղիներում`ապահովելով կարիքը
եղած կամուրջներով ու օժանդակություններով,
որպեսզի բոլոր աշակերտները հնարավորություն ունենան հաջողությամբ
նավարկել դեպի նույն սարի գագաթ և դպրոցն ավարտեն քոլեջի և կարիերայի
համար պատրաստ: Կողմնացույցի հիմնական կոորդինատները, որոնք
բաղկացած են LAUSD-ի առաքելությունից, նպատակներից ու կարևորագույն
ռազմավարություններից (կարող եք գտնել կրիտիկական 8 կենտրոնացման
ոլորտներում), կառաջնորդեն կրիտիկական ընտրություններում, որոշումներում և
քայլերում, որոնք բոլոր աշակերտներին հարկավոր են գագաթ հասնելու համար:

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
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Մենք ուսուցման մշակույթ կկառուցենք, որը աշակերտներին կներգրավի
բարձրորակ, նորարարական ուսուցմամբ` մինչդեռ ուժեղ կատարողականության
համար մեզ պատասխանատու համարելով, և այդ դեպքում բոլոր աշակերտները
դպրոցը կավարտեն քոլեջի և կարիերայի համար պատրաստ:

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
Ուսուցողական Ծրագրի Օպերատիվ Խումբը այս ծրագրի հաջողությունը
գնահատելու համար հավաքականորեն ընտրել է հետևյալ ուղենիշները`
Աշակերտները.
 Կհամապատասխանեն PreK-8 դասարանների գրագիտության և
թվագիտության չափանիշներին:


3-8 դասարաններում կհամապատասխանեն Ավելի Խելացի
Բալանսավորված Զետեղման Դաշնակցության անգլերեն լեզվի արվեստում
և մաթեմատիկայում <<բավարար կամ ստանդարտները գերազանցելու>>
չափանիշներին:



Կհամապատասխանեն անգլերեն սովորողների, հիմնական անգլերենի
ունակությունների և հաշվետվության քարտերի գնահատականների
վերադասակարգման չափանիշներին: 5 տարվա ընթացքում
կվերադասակարգվեն որպես հմուտ անգլերենին տիրապետողներ:



11-րդ դասարանի SBAC գնահատման ժամանակ կհամապատասխանեն
քոլեջին պատրաստ լինելու մակարդակին:



9-12-րդ դասարաններում կբավարարեն ավարտական բոլոր պահանջները
(ներառյալ A-G դասընթացները):



Առաջադեմ Զետեղման (AP) դասընթացների հնարավորություն կունենան և
AP քննություններում հաջողություն կցուցաբերեն` հատկապես ոչ
բավական օժանդակություն ստացող բնակչության շրջանում:
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LAUSD-Ի ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
Շրջանավարտների Բնութագիրը սահմանում է այն գիտելիքները,
ունակություններն ու հատկանիշները, որոնք աշակերտները պետք է ունենան և
կարողանան ցուցադրել, որպեսզի հնարավորություն ունենան ցույց տալ քոլեջի,
կարիերայի և կյանքի համար պատրաստվածությունը: Շրջանավարտների
Բնութագիրը սահմանվելուց հետո դառնում է գնահատման և
հաշվետվողականության տեղային համակարգի հիմքը, որը լրացնում է
նահանգային և դաշնային քննությունների վրա հիմնված
հաշվետվողականության համակարգերը և տեղեկացնում է շրջանի LCAP-ին:
Արդյունավետ

Արդյունավետ շրջանավարտները…

1. Կհիմնեն և կփոփոխեն անձնական և պրոֆեսիոնալ աճի ծրագիր` ուժեղ
կողմերը ընդգծելու և աճի ենթակա ոլորտները զարգացնելու համար:
2. Կհիմնեն, կվերանայեն, կփոփոխեն և կբավարարեն երկարաժամկետ և
կարճաժամկետ նպատակներն ու վերջնաժամկետները` պատշաճ կերպով
օգտագործելով ընտանիքի, համայնքի և պրոֆեսիոնալ ռեսուրսները:
3. Կցուցաբերեն հաստատակամություն և վճռականություն:
4. Բազմազան խմբերում արդյունավետորեն կհամագործակցեն որոշումներ
կայացնելու և ընհանուր նպատակներին հասնելու համար:

Հարմարվող

Հարմարվող շրջանավարտները…

2. Կմտածեն քննադատորեն և ստեղծագործորեն` օգտագործելով
բազմազան կարգապահությունների գիտելիքներ և հմտություններ:
3. Կցուցաբերեն անդրադարձնող, ճկուն և շարժուն մտածելակերպ:
4. Կառանձնացնեն և կլուծեն փորձություններ` օգտագործելով
համախմբված, արդյունավետ և վերանայման հնարավորություն
ունեցող գործունեության ծրագիր:

Կյանքին Պատրաստ

Կյանքին պատրաստ շրջանավարտները…

 Կմասնակցեն քաղաքացիական իրավունքների նախաձեռությունների և
կներգրավվեն տեղային համայնքային ծառայություններում:
 Կցուցաբերեն բազմազան մշակույթների վերաբերյալ իրազեկվածություն և
հարգանք:
 Կհասկանան մեր համամարդկային ռեսուրսների սահմանափակ բնույթը և
կցուցաբերեն կայուն գործելակերպեր:
 Կցուցաբերեն համաշխարհային տնտեսական կարիքների վերաբերյալ
իրազեկվածություն և դրանց ծառայելու համապատասխան կարիերաներ:
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Ազդեցիկ

Ազդեցիկ շրջանավարտները…

 Կհաղորդակցվեն համոզիչ կերպով` օգտագործելով բազմաթիվ
միջոցներ և 21-րդ դարի գործիքներ:
 Կհաստատեն և կպահպանեն դրական հարաբերություններ:
 Կմեկնաբանեն սոցիալական և էմոցիոնալ ակնարկներ, որոնք
հարկավոր են ակտիվ լսելու և արդյունավետ երկխոսության համար:
 Կնախագծեն նորարար տեխնիկական և գեղարվեստական
ստեղծագործություններ, որոնք կհամապատասխանեն հատուկ
հանդիսատեսների և նպատակների:
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ՔՈԼԵՋԻ և ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏՐԱՍՏ
ԴՊՐՈՑՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒ ՈՒՂՈՒ ՆԱՎԱՐԿՈՒՄ
Դեպի առաքելություն տանող ուղու հաջող նավարկման համար պետք է
կենտրոնանալ LAUSD-ի մանկավարժների և նրանց օժանդակող համակարգերի
ունակությունների կառուցուման վրա: Շրջանի նշված նպատակներին հասնելու
համար Ուսուցման Բաժինը հետևյալ 8 կենտրոնացման յուրաքանչյուր բաժնից
կորդեգրի խիստ կարևորություն ունեցող ռազմավարություններ, որը տարբեր
ուղիների հնարավորություն կընձեռնի`հարկ եղած դեպքում կամուրջներ և
օժանդակություն ապահովելով, որպեսզի աշակերտներին` որպես քոլեջի և
կարիերայի համար պատրաստ շրջանավարտների, հաջողությամբ մղի դեպի
գագաթ:


Դասավանդումն ու ուսուցումը հավասարեցված
ստանդարտներով ուսումնական ծրագրի միջոցով
փոխակերպում, տեխնոլոգիաների և արդյունավետ պրոֆեսիոնալ
զարգացում աշակերտների ձեռքբերումները բարելավելու համար:
<<Յուրաքանչյուր
Ռազմավարություններ`
սարի գագաթ
 Հիմնել նոր, խստապահանջ
հասանելի է, եթե դու
կալիֆորնիայի ակադեմիական
ուղղակի շարունակես
ստանդարտներ մեր աշակերտներին 21մագլցել>>:
րդ դարի համար ավելի լավ
Բերրի Ֆինլեյ
պատրաստելու համար: Այս
ստանդարտները համապատասխանում
են իրական աշխարհին և արտացոլում այն գիտելիքները, որի
կարիքը քոլեջում և աշխատատեղում հաջողակ լինելու համար ունեն
աշակերտները:



Վերանորոգել մեր ուսուցողական գործելակերպը և ակադեմիական ու
թվային գրագիտություն խրախուսել` քննադաատական
մտածելակերպի և խնդիր լուծելու, համագործակցության,
հաղորդակցության և ստեղծարարության միջոցով:



Զարգացնել նոր ուսուցողական տեխնոլոգիական ծրագիր, որը
կօգտագործի ուսուցման խառը մեթոդներ ուսուցումը տարբերակելու
և անձնականացնելու համար` օժանդակելով ավանդական
դասարանային գործելակերպերին և կառուցելով աշակերտների
կարողությունը` որպես թվային սովորողներ:
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Ստեղծել և պահպանել կրթական ծրագրի ռեսուրսների թվային
գրադարան, որը կզարգացվի յուրաքանչյուր բովանդակության
ոլորտում գիտակ ուսուցիչների կողմից, որպեսզի ուսուցիչները
միմյանց հետ կիսվող, որակյալ դասերի ծրագրերի, ուսումնական
նյութերի, տեսանյութերի և լավագույն գործելակերպերի
ուսումնասիրությունների առցանց մուտքի հնարավորություն
ունենան:



Ընդլայնել աշակերտների լավ համալրված գրադարաններ մուտք
ունենալու հնարավորությունը: Ինտեգրացված գրադարանի և
դասագրքերի օժանդակության ծառայությունները (ILTSS)
կիրականացնեն ամբողջապես կիրականացնեն Կալիֆորնիայի

օրինակ ծառայող դպրոցական գրադարանի ստանդարտները`

կենտրոնական կերպով ֆինանսավորելով դպրոցի գրադարանի
աշխատակազմին և ֆինանսավորում ապահովելով ժամանակակից
տպագրման և էլեկտրոնիկաների համար: Այս համակարգը
ուսումնական ծրագիր ուսուցողական ռեսուրսներ է բերում LAUSD-ի
աշակերտներին Կալիֆորնիայի բովանդակության ստանդարտների
կողմից ընդգծված ուսումնասիրության ունակություն կառուցելու
պահանջներին համապատասխանելու կամ դրանք գերազանցելու
համար:


Ընդլայնել տարրական և միջին դպրոցներում առաջարկվող
տեսողական և կատարողական արվեստի հնարավորությունները A-G
հաջորդականության “F” դասընթացի պահանջներում հաջողության
հիմք կառուցելու համար: Մեծացնել պրոֆեսիոնալ արտիստների և
կրթաթոշակների, շրջանային արվեստի փառատոնների, և
արդյունաբերության <<դպրոց որդեգրիր>> ծրագրի
հասանելիությունն ու արվեստի բնագավառում օրինակելի
կերպարներ ստեղծել:



Օժանդակել Տեղային Շրջաններին ռեսուրսներով, և հատուկ
բովանդակության ոլորտների և ծրագիրների համար պրոֆեսիոնալ
զարգացում տրամադրել:
 Ներկայիս Շրջանի ծրագրերի օրինակները ներառում են` PreK2 Վաղ մանկության կրթություն, Վաղ գրագիտության ծրագիր,
Ակադեմիական գրագիտություն, ELA/ELD ստանդարտների
հավասարեցում, LTEL ծրագիր, Շաղկապված ուսուցում, GATE
ծրագիր, Առաջադեմ զետեղում (AP), առցանց և խառը
ուսուցում, Աշխարհի լեզուներ, Ակադեմիական անգլերենի
հմտության ծրագիր (AEMP), երկակի/երկլեզու ծրագիրներ,
Արվեստի կրթություն և Հմտության ուսուցում:
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ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Արդյունքներ

Տարրական

K-2-րդ դասարանում
DIBELS-ից ուղենիշային
գնահատականներ
ստացող աշակերտներ

3 – 5-րդ դասարաններում
Անգլերեն լեզվի
արվեստից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող
կամ գերազանցող>>
գնահատականներ
ստացող աշակերտներ
3 – 5-րդ դասարաններում
Մաթեմատիկայից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող
կամ գերազանցող>>
գնահատականներ
ստացող աշակերտներ
3 – 5-րդ դասարաններում
ELA-ի
ընթերցանությունից,
գրելուց, լսելուց և
խոսելուց <3> կամ ավելի
բարձր գնահատական
ստացող աշակերտներ

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
>65%
DIBELS
Տարվա սկիզբ
(BOY)
Տարվա մեջտեղ
(MOY)
Տարվա վերջ
(EOY)
Ուղենիշ
Ավելի խելացի
+1%
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

Վերահսկման
Ժամանակացույց

Ուղենիշ
+1%

Ավելի խելացի
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

Սեպտեմբեր 2016

80%

Հաշվետվության
Քարտերի
Արդյունքներ
1-ին
հաշվետվության
շրջան
2-րդ
հաշվետվության
շրջան
3-րդ
հաշվետվության
շրջան

Սեպտեմբեր 2015
Փետրվար 2016
Հունիս 2016
Սեպտեմբեր 2016

Դեկտեմեբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016
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Արդյունքներ
3 – 5-րդ դասարաններում
Մաթեմատիկայից <3>
կամ ավելի բարձր
գնահատական ստացող
աշակերտներ

5-րդ դասարանում CST
գիտության թեստից
<գիտակ> կամ ավելի
բարձր գնահատական
ստացող աշակերտներ

Միջին

6 – 8-րդ դասարաններում
Անգլերեն լեզվի
արվեստից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող
կամ գերազանցող>>
գնահատականներ
ստացող աշակերտներ
6 – 8րդ դասարաններում
Մաթեմատիկայից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող
կամ գերազանցող>>
գնահատականներ
ստացող աշակերտներ
6 – 8-րդ դասարաններում
Անգլերեն լեզվի արվեստի
դասընթացները հաջող
ավարտած աշակերտներ

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
80%
Հաշվետվության
Քարտերի
Արդյունքներ
1-ին
հաշվետվության
շրջան
2-րդ
հաշվետվության
շրջան
3-րդ
հաշվետվության
շրջան
80%
Կալիֆորնիայի
Ստանդարտների
Թեստ (CST)

Վերահսկման
Ժամանակացույց

Ուղենիշ
+1%

Ավելի խելացի
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

Սեպտեմբեր 2016

Ուղենիշ
+1%

Ավելի խելացի
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

Սեպտեմբեր 2016

80%

Հաշվետվության
Քարտերի
Արդյունքներ
10 շաբաթական
աշուն
Վերջին աշուն
10 շաբաթական
գարուն
Վերջին գարուն

Դեկտեմեբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016

Սեպտեմբեր 2016

Հոկտեմբեր 2015
Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016
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Արդյունքներ

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
80%
Հաշվետվության
Քարտերի
Արդյունքներ
10 շաբաթական
աշուն
Վերջին աշուն
10 շաբաթական
գարուն
Վերջին գարուն

Վերահսկման
Ժամանակացույց

8-րդ դասարանում CST
գիտության թեստից
<գիտակ> կամ ավելի
բարձր գնահատական
ստացող աշակերտներ

80%

Կալիֆորնիայի
Ստանդարտների
Թեստ (CST)

Սեպտեմբեր 2016

11-րդ դասարանում
Անգլերեն լեզվի
արվեստից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող
կամ գերազանցող>>
գնահատականներ
ստացող աշակերտներ
11-րդ դասարանում
Մաթեմատիկայից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող
կամ գերազանցող>>
գնահատականներ
ստացող աշակերտներ
10-րդ դասարանում CST
գիտության թեստից
<գիտակ> կամ ավելի
բարձր գնահատական
ստացող աշակերտներ

Ուղենիշ
+1%

Ավելի խելացի
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

Սեպտեմբեր 2016

Ուղենիշ
+1%

Ավելի խելացի
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

Սեպտեմբեր 2016

80%

Կալիֆորնիայի
Ստանդարտների
Թեստ (CST)

Սեպտեմբեր 2016

9 – 12-րդ
դասարաններում A-G
դասընթացները հաջող
ավարտած աշակերտներ

80%

MiSiS

Հոկտեմբեր 2015
Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016

Ավագ

6 – 8-րդ դասարաններում
Մաթեմատիկայի
դասընթացները հաջող
ավարտած աշակերտներ



Հոկտեմբեր 2015
Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016

Մատուցել արդյունավետ լեզու, գրագիտություն և գրելու
ուսուցում բոլոր կարգապահություններում և դասարաններում
գիտակությունը բարձրացնելու համար, և 5 տարվա ընթացքում բարելավել
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անգլերեն սովորողների վերադասակարգման գործակիցը աշակերտի
ուսուցմանը օժանդակելու համար: Անձնական և ակադեմիական
համատեքստում անգլերեն ունակությամբ և վստահությամբ կարդալու,
գրելու և դրանով հաղորդակցվելու կարողությունը ընդլայնում է
աշակերտների` կարգապահություն սատարող բոլոր քոլեջներում
հաջողություն ունենալու, կարիերայում հաջողություն ունենալու և
դեմոկրատական հանրությունում ու համամարդկային տնտեսության մեջ
լիովին մասնակցելու հնարավորությունները:

Ռազմավարություններ`


Իրագործել և վերահսկել գրագիտության և լեզվի հիմքային
ստանդարտներ և գրելու ունակություններ` PreK-2-րդ դասարանից
սկսած:



Զարգացնել աշակերտների քոլեջի, կարիերայի և քաղաքացիական
կյանքի պատրաստվածությունը: Անհրաժեշտ ունակությունները
ներգրավում են կարդալը, գրելը, լսելը, պարզ խոսելը և
քննադատորեն մտածելը` օգտագործելով տպագրած և թվային
նյութեր բոլոր կարգապահությունների տարածքում:



Ապահովել նոր Անգլերեն լեզվի զարգացման ստանդարտների
իրագործման պրոֆեսիոնալ զարգացում և ապահովել աշակերտների
պատշաճ զետեղում:



Իրագործել և վերահսկել Անգլերեն սովորողի գլխավոր ծրագիրը և
ապահովել Անգլերեն լեզվի զարգացման կապակցված լինելը
Անգլերեն լեզվի զարգացման ստանդարտներին: Օրվա ընթացքում և
Անգլերեն լեզվի օրական զարգացման շրջանակներում երաշխավորել
Անգլերեն սովորողների անգլերենում և դասընթացային
բովանդակության շրջանում բացահայտ ուսուցման փորձառություն
ունենալը:



Բոլոր գլխավոր առարկաներում ապահովել կրթական ծրագրի
քարտեզներ (ներառյալ արվեստը), որպեսզի ուսուցիչները պարզ
ուղեցույցներ ունենան ինչ և ինչ հաջորդականությամբ
դասավանդելու վերաբերյալ:



Ապահովել հավելյալ Երկլեզու ծրագիրներ դպրոցներին, և
ուսուցիչներին A-G պահանջները բավարարելու նպատակով`
աշակերտների հնարավորությունները ընդլայնելու իրագործման
համար ռեսուրսներ տրամադրել: Զարգացնել տարական դպրոցից
մինչև ավագ դպրոց աշխարհի լեզուների ուսուցման մեջ
շարունակականություն ապահովող ուղիներ:
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Ապահովել պրոֆեսիոնալ զարգացում և ռեսուրսներ`
երաշխավորելով մշակութորեն և լեզվաբանորեն արձագանքող
մանկավարժության ստանդարտների վրա հիմնված լինելը:



Բարձրացնել Ակադեմիական անգլերենի հմտության ծրագրի (AEMP)
դպրոցների և Ստանդարտ անգլերեն սովորողներին (SEL)
համակարգողների քանակը, անձնական զարգացում, վերահսկման
հրահանգում և հաջողություն ապահովելու համար բոլոր SEL
աշակերտներին (աֆրոամերիկացի, մեքսիկացի ամերիկացի,
հավայացի ամերիկացի և բնիկ ամերիկացի):



Ընդգծել բոլոր բովանդակության ոլորտի ուսուցիչների ընդհանուր
պատասխանատվությունը ակադեմիական լեզվի, գրագիտության և
գրելու զարգացման համար` տրամադրելով ակադեմիական
բառապաշարի, հարցաքննման մեթոդների և գրելու ունակության
պրոֆեսիոնալ զարգացում:
 Երաշխավորել Անգլերեն սովորողների ակադեմիական
կարիքների լիարժեք ներգրավումը բոլոր ուսուցչի
պրոֆեսիոնալ զարգացումներում և շրջանային
նախաձեռնություններում, բարձրացնելու համար Անգլերեն
սովորողների A-G պահանջները անգլերենի ու գրագիտության
գիտակ դառնալու միջոցով բավարարելու նկատառումների
հասկացողությունը և իրազեկվածությունը:
 Ներկայիս Շրջանի ծրագրերի օրինակները ընդգրկում են` PreK2 լեզվի զարգացում, Վաղ գրագիտություն, ELA/ELD PreK-12,
AEMP, Language!, Read 180, AVID, AVID Excel, Ակադեմիական
գրագիտության դասընթաց, Երկակի/երկլեզու ծրագիր,
Գրագիտության զարգացման դասընթաց, Գրագիտության և
լեզվի դասընթաց, և Առաջադեմ ELD դասընթաց:
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ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Արդյունքներ

Տարրական

K-2-րդ դասարանում
DIBELS-ից ուղենիշային
գնահատականներ
ստացող աշակերտներ
3 – 5-րդ դասարաններում
Անգլերեն լեզվի
արվեստից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող
կամ գերազանցող>>
գնահատականներ
ստացող աշակերտներ
K-5-րդ դասարանում ELAի ընթերցանությունից,
գրելուց, լսելուց և
խոսելուց <3> կամ ավելի
բարձր գնահատական
ստացող աշակերտներ

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
>65%
DIBELS
Տարվա վերջ
(EOY)

Վերահսկման
Ժամանակացույց

Ուղենիշ
+1%

Ավելի խելացի
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

Սեպտեմբեր. 2016

80%

Հաշվետվության
Քարտերի
Արդյունքներ
1-ին
հաշվետվության
շրջան
2-րդ
հաշվետվության
շրջան
3-րդ
հաշվետվության
շրջան
Հաշվետվության
Քարտերի
Արդյունքներ
1-ին
հաշվետվության
շրջան
2-րդ
հաշվետվության
շրջան
3-րդ
հաշվետվության
շրջան
MiSiS

ELD-ի
ընթերցանությունից,
գրելուց, լսելուց և
խոսելուց <3> կամ ավելի
բարձր գնահատական
ստացող Անգլերեն
սովորողներ

80%

Պատշաճ զետեղված
Անգլերեն սովորողներ

100%

CELDT (AMAO 1)-ում
ամենամյա
առաջադիմություն
ցուցաբերող Անգլերեն
սովորողներ

60%

CELDT
Արդյունքներ

Հունիս 2016

Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016

Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016

Օգոստոս 2015
Հունվար 2016
Փետրվար 2016
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Արդյունքներ

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
24%
MiSiS

Վերահսկման
Ժամանակացույց
Օգոստոս 2015
Հունվար 2016
Հունիս 2016

6 – 8-րդ դասարաններում
Անգլերեն լեզվի
արվեստից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող
կամ գերազանցող>>
գնահատականներ
ստացող աշակերտներ
6 – 8-րդ դասարաններում
Անգլերեն լեզվի
արվեստի
դասընթացները հաջող
ավարտած աշակերտներ

Ուղենիշ
+1%

Ավելի խելացի
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

Սեպտեմբեր 2016

80%

Հաշվետվության
Քարտերի
Արդյունքներ
10
շաբաթական
աշուն
Վերջին աշուն
10
շաբաթական
գարուն
Վերջին գարուն

Պատշաճ զետեղված
Անգլերեն սովորողներ

100%

MiSiS

Օգոստոս 2015
Հունվար 2016

CELDT (AMAO 1)-ում
ամենամյա
առաջադիմություն
ցուցաբերող Անգլերեն
սովորողներ
Երկարատև Անգլերեն
սովորողներ, որոնք չեն
վերադասակարգվել
որպես Առաջադեմ
անգլերենի գիտակներ

60%

CELDT
Արդյունքներ

Փետրվար 2016

24%

MiSiS

Օգոստոս 2015
Հունվար 2016
Հունիս 2016

Դպրոցական
Ընթերցանության
Գրապահոց (SRI)

Հոկտեմբեր 2015
Հունվար 2016
Հունիս 2016

Միջին

Երկարատև Անգլերեն
սովորողներ, որոնք չեն
վերադասակարգվել
որպես Առաջադեմ
անգլերենի գիտակներ

6 – 8-րդ դասարաններում
SRI-ից <<հիմնական>>
գնահատական ստացող
Երկարատև անգլերեն
սովորողներ

Հոկտեմբեր 2015
Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016
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Ավագ

Արդյունքներ



11-րդ դասարանում
Անգլերեն լեզվի
արվեստից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող
կամ գերազանցող>>
գնահատականներ
ստացող աշակերտներ
Պատշաճ զետեղված
Անգլերեն սովորողներ
CELDT (AMAO 1)-ում
ամենամյա
առաջադիմություն
ցուցաբերող Անգլերեն
սովորողներ
Երկարատև Անգլերեն
սովորողներ, որոնք չեն
վերադասակարգվել
որպես Առաջադեմ
անգլերենի գիտակներ

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
Benchmark
Ավելի խելացի
+1%
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

Վերահսկման
Ժամանակացույց
Սեպտեմբեր 2016

100%

MiSiS

Օգոստոս 2015
Հունվար 2016

60%

CELDT
Արդյունքներ

Փետրվար 2016

24%

MiSiS

Օգոստոս 2015
Հունվար 2016
Հունիս 2016

Իրագործել բազմաշերտ վարքային և ակադեմիական
օժանդակության համակարգ
ձեռքբերումների բացը փակելու, դպրոցից
<<Ուժը չի սերում քո ինչ
դուրս մնալը վերացնելու և Անգլերեն
անել կարողանալու
սովորողներին, Ստանդարտ անգլերեն
հնարավորությանից: Այն
սովորողներին, Հաշմանդամություն ունեցող
սերում է հաղթահարելուց
աշակերտներին, տնից դուրս խնամքի տակ
այն, ինչ մի ժամանակ
գտնվող երիտասարդներին,
կարծում էիր չես կարող
Լատինամերիկացի և Աֆրոամերիկացի
անել>>:
Օփրա Ուինֆրի
աշակերտներին անաչառություն և
հասանելիություն տրամադրելու միջոցով:
Բազմաշերտ օժանդակություների համակարգը (MTSS) տերմին է, որը
օգտագործվում է ակադեմիական և վարքային ուսուցում և
միջամտություններ ինտեգրելու համար փաստերի հիման վրա խնդիրների
լուծման մոդելը անվանելու համար: Այս ծրագրի նախագծման մեջ
բազմաթիվ ներկառուցված միջամտության ծրագիրներ և աշակերտի
օժանդակություններ կան, որոնք օգտագործվել պայքարող և արագ
սովորողներին օժանդակելու համար:
Ռազմավարություններ`
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Ճանաչել և վերլուծել մասնատված տվյալների բազմաթիվ
աղբյուրներ` աշակերտներին դպրոցն ավարտելու ողու վրա պահելու
նպատակով ուսուցումը բարելավելու և անձնականացված
միջամտություններ նախագծելու համար:



Ապահովել տարբերակված ուսուցման ռեսուրսներ և պրոֆեսիոնալ
զարգացում` աշակերտների ուսուցման բազմազան կարիքները
բավարարելու համար:



Ներգրավել տեխնոլոգիական գործիքներ, ինչպիսին են Գիտելիքի
տարածքներում գնահատումը և ուսուցումը (ALEKS), որոնք
օժանդակում են աշակերտի ուսուցմանը` օգտագործելով
հարմարվողական հարցադրումներ արագ կերպով պարզելու համար
դասընթացում աշակերտի ունեցած գիտելիքը:



Վերահսկել աշակերտի բացակայության տվյալները և արագ քայլեր
ձեռնարկել հաճախումը բարձրացնելու և դասերից դուրս մնալը
նվազեցնելու ուղղությամբ:



Զարգացնել ամառային
9-րդ դասարանցիների ամեն մի
օժանդակության ծրագրեր 5-6-րդ
ամբողջական տարի ետ մնալը
նրանց 4 տարում դպրոցն
դասարանների համար, որոնք
ավարտելու
հայտնի են որպես <<Քայլ Առաջ>> և
հավանականությունը
8-9-րդ դասարանների համար, որոնք
նվազեցնում է 30%-ով:
հայտնի են որպես <<Քոլեջի Առաջին
(Neild, 2009).
Կուրսի Ուսանողի Հաջողություն>>
տարրականից` միջին և միջինից` բարձր դասարան դրական անցում
ապահովելու համար, որը աշակերտներին հնարավորություն է
տալիս մեղմացնել փորձությունները և իրենց կարիքները հոգալ:



Տրամադրել առաջխաղացում` միջին դպրոցի երկարաժամկետ
Անգլերեն սովորողներին (LTEL) Անհատական ինքնորոշման
հաջողության ծրագրի (AVID) միջոցով, որը ապագայում AVID ծրագրի
ընդգրկման և ավագ դպրոցում քոլեջի պատրաստվածության
ծրագրի համար որպես կամուրջ կծառայի:



Ստեղծել և հիմնել ուսուցիչներից, ադմինիստրատորներից,
օժանդակող աշխատակազմից և ծնողներից կազմված Աշակերտների
օժանդակության և առաջադիմության թիմեր աշակերտների հատուկ
կարիքներին օժանդակելու համար: Այս նոր թիմը համադրում է
Լեզվի գնահատման թիմը (LAT), Աշակերտների սովորելու թիմը (SST)
և Ծառայությունների կոորդինացման թիմը (COST): Այս թիմերի
միաձուլման համար կենտրոնացած ոլորտներից մեկն է`
պրոֆեսիոնալ զարգացման բարձրացման միջոցով նվազեցնել
Հատուկ ուսուցման ծառայության կարիքը ունեցող աշակերտների
քանակը:
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Ինտեգրել հաշմանդամություն ունեցող աշակերտներին ամենաքիչ
սահմանափակող միջավայրերում: Ընդլայնել խառը ունակության
դասարաններում դասավանդման և ուսուցման պրոֆեսիոնալ
զարգացման հնարավորությունները. Կալիֆորնիայի գրագիտության
ստանդարտներ, սովորելու համամարդկային նախագիծ, և
հիմնական և հատուկ կրթության ուսուցիչների համագործակցում:



Ընդլայնել դպրոցական օրվա ընթացքում առաջարկվող
խորհրդատվության հնարավորությունը` ուսուցիչների փոքր
խմբերով աշակերտների հետ հանդիպելու միջոցով, որը
աշակերտների օժանդակության և նրանց ակադեմիական,
տնտեսական և ապագայի պլանավորման ոլորտում
խորհրդատվության հնարավորություն կընձեռնի:
Խորհրդատվությունները աշակերտներին անանունությունը
հաղթահարելու ճանապարհ կառաջարկի, որի կարիքը շատ
աշակերտներ ունեն:



Ձեռք մեկնել չափից քիչ ներկայացված բնակչությանը
(աֆրոամերիկացի, լատինամերիկացի, անգլերեն սովորողներ և ցածր
տնտեսաէկոնոմիկական խմբեր)` նրանց Առաջադեմ զետեղման
դասընթացների հնարավորություն և UCLA-ի ամենամսյա
վորքշոփերի միջոցով Շրջանի Առաջադեմ զետեղման
պատրաստվածության ծրագրին մասնակցելու
հնարավորություններն ընդլայնելով:



Առաջնություն տալ չափից քիչ ներկայացված աշակերտների`
օժտված ծրագրերին հասանելիությանը (աֆրոամերիկացի,
լատինամերիկացի, անգլերեն սովորողներ և ցածր
տնտեսաէկոնոմիկական խմբեր): Թիրախային ճանաչման ծրագիրը
(TIP) մշակութորեն պատասխանատու մանկավարժության և
գործելակերպերի պրոֆեսիոնալ զարգացման հնարավորություն է
ընձեռնում, և նաև Շրջանի GATE ծրագրի ճանաչման նպատակները
չբավարարող դպրոցներին օժանդակում է նշանակված Օժտված և
Տաղանդավոր ուսուցման (GATE) հոգեբաններով:



Ընդլայնել UCLA-ի հետ համագործակցող 20 դպրոցների նախագիծը
աֆրոամերիկացի աշակերտներին մանրակրկիթ ծառայություններ
մատուցելու համար, որը կզարգացնի նրանց ձեռքբերումները, և
ընդլայնել ու Առաջադեմ զետեղման դասընթացներում գրանցումն ու
հաջողությունները:



Ընդլայնել Դիպլոմի նախագիծը, որը օգտագործում է Ամենամսյա
ամփոփման հաշվետվությունը` թվանշանների, հաճախման և վարքի
տվյալները վերլուծելու համար, որը կառաջնորդի դպրոցից դուրս
մնալու կանխարգելմանն ու միջամտության ջանքերը: Տրամադրել
հավելյալ Աշակերտի ծառայություններ և հաճախման
խորհրդատուներ (PSA) ուղղակիորեն դպրոցից դուրս մնալու վտանգի
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տակ գտնվող աշակերտների և նրանց ընտանիքների հետ
աշխատելու համար` խորհրդատվական ծառայություններ
տրամադրելով և աշակերտներին դպրոցն ավարտելու տարբեր
ուղիների վերաբերյալ կրթելով:

ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տարրական

Արդյունքներ
3 – 5-րդ դասարաններում
Անգլերեն լեզվի արվեստից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող կամ
գերազանցող>>
գնահատականներ ստացող
աշակերտներ”
3 – 5-րդ դասարաններում
Մաթեմատիկայից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող կամ
գերազանցող>>
գնահատականներ ստացող
աշակերտներ
3 – 5-րդ դասարաններում
ELA -ի ընթերցանությունից,
գրելուց, լսելուց և խոսելուց
<3> կամ ավելի բարձր
գնահատական ստացող
աշակերտներ

3 – 5-րդ դասարաններում
Մաթեմատիկայից <3> կամ
ավելի բարձր
գնահատական ստացող
աշակերտներ

Թիրախներ Տվյալների
Վերահսկման
Աղբյուրներ
Ժամանակացույց
Ուղենիշ
Ավելի խելացի
Սեպտեմբեր 2016
+1%
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)
Ուղենիշ
+1%

Ավելի խելացի
Սեպտեմբեր 2016
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

80%

Հաշվետվության
Քարտերի
Արդյունքներ
1-ին
հաշվետվության
շրջան
2-րդ
հաշվետվության
շրջան
3-րդ
հաշվետվության
շրջան
Հաշվետվության
Քարտերի
Արդյունքներ
1-ին
հաշվետվության
շրջան
2-րդ
հաշվետվության
շրջան
3-րդ
հաշվետվության
շրջան

80%

Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016

Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016
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Արդյունքներ

Միջին

5-րդ դասարանում CST
գիտության թեստից
<գիտակ> կամ ավելի
բարձր գնահատական
ստացող աշակերտներ
Հաճախումը ներկայացման
գործակից
Աշակերտների և
ուսուցիչների 96%-ով
հաճախման պահանջը
բավարարող դպրոց
Խրոնիկական
բացակայության գործակից
Անհամաչափության
բացակայություն Օժտված
և Տաղանդավոր կրթության
ճանաչման ենթախմբերում
Հատուկ կրթությունում
Անգլերեն սովորողների
քանակի իջեցում
LTELS-ի թվաքանակի
նվազում
6 – 8-րդ դասարաններում
Անգլերեն լեզվի արվեստից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող կամ
գերազանցող>>
գնահատականներ ստացող
աշակերտներ
6 – 8-րդ դասարաններում
Մաթեմատիկայից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող կամ
գերազանցող>>
գնահատականներ ստացող
աշակերտներ
6 – 8-րդ դասարաններում
Անգլերեն լեզվի արվեստի
դասընթացները հաջող
ավարտած աշակերտներ

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
80%
Կալիֆորնիայի
ստանդարտների
թեստ (CST)

Վերահսկման
Ժամանակացույց
Սեպտեմբեր 2016

100%

MiSiS

Ամսական

71%

MiSiS

Ամսական

< 10%

MiSiS

Ամսական

MiSiS

Հոկտեմբեր 2015
Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016
Հունվար 2016
Հունիս 2016

< 40%

MiSiS

<21%

MiSiS

Ուղենիշ
+1%

Ավելի խելացի
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

Ուղենիշ
+1%

Ավելի խելացի
Սեպտեմբեր 2016
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

80%

Հաշվետվության
Քարտերի
Արդյունքներ
10
շաբաթական
աշուն
Վերջին աշուն
10
շաբաթական
գարուն
Վերջին գարուն

Հունվար 2016
Հունիս 2016
Սեպտեմբեր 2016

Հոկտեմբեր 2015
Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016
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Արդյունքներ

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
80%
Հաշվետվության
Քարտերի
Արդյունքներ
10
շաբաթական
աշուն
Վերջին աշուն
10
շաբաթական
գարուն
Վերջին գարուն

Վերահսկման
Ժամանակացույց

8-րդ դասարանում CST
գիտության թեստից
<գիտակ> կամ ավելի
բարձր գնահատական
ստացող աշակերտներ

80%

Կալիֆորնիայի
ստանդարտների
թեստ (CST)

Սեպտեմբեր 2016

Հաճախումը ներկայացման
գործակից
Աշակերտների և
ուսուցիչների 96%-ով
հաճախման պահանջը
բավարարող դպրոց
Խրոնիկական
բացակայության գործակից
Անհամաչափության
բացակայություն Օժտված
և Տաղանդավոր կրթության
ճանաչման ենթախմբերում

100%

MiSiS

Ամսական

71%

MiSiS

Ամսական

< 10%

MiSiS

Ամսական

0

MiSiS

Հոկտեմբեր 2015
Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016

Հատուկ կրթությունում
Անգլերեն սովորողների
քանակի իջեցում
LTELS-ի թվաքանակի
նվազում
11-րդ դասարանում
Անգլերեն լեզվի արվեստից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող կամ
գերազանցող>>
գնահատականներ ստացող
աշակերտներ

< 40%

MiSiS

Հունվար 2016
Հունիս 2016

<21%

MiSiS

Ուղենիշ
+1%

Ավելի խելացի
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

Հունվար 2016
Հունիս 2016
Սեպտեմբեր 2016

Ավագ

6 – 8-րդ դասարաններում
Մաթեմատիկայի
դասընթացները հաջող
ավարտած աշակերտներ

Հոկտեմբեր 2015
Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016
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Արդյունքներ
11-րդ դասարանում
Մաթեմատիկայից
<<ստանդարտներին
համապատասխանող կամ
գերազանցող>>
գնահատականներ ստացող
աշակերտներ
10-րդ դասարանում CST
գիտության թեստից
<գիտակ> կամ ավելի
բարձր գնահատական
ստացող աշակերտներ

Թիրախներ Տվյալների
Վերահսկման
Աղբյուրներ
Ժամանակացույց
Ուղենիշ
Ավելի խելացի
Սեպտեմբեր 2016
+1%
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)
80%

Կալիֆորնիայի
ստանդարտների
թեստ (CST)

Սեպտեմբեր 2016

9 – 12-րդ դասարաններում
A-G դասընթացները հաջող
ավարտած աշակերտներ

80%

MiSiS

Հոկտեմբեր 2015
Դեկտեմեբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016

Հաճախումը ներկայացման
գործակից
Աշակերտների և
ուսուցիչների 96%-ով
հաճախման պահանջը
բավարարող դպրոց
Խրոնիկական
բացակայության գործակից
Անհամաչափության
բացակայություն Օժտված
և Տաղանդավոր կրթության
ճանաչման ենթախմբերում
AP դասընթացներում
ներգրավված
աշակերտների քանակի
բարձրացում
AP դասընթացներում
ներգրավված
աշակերտների AP
քննության հանձնում
AP քննությունից <3> կամ
ավելի բարձր
գնահատական ստացած
աշակերտներ
Հատուկ կրթությունում
Անգլերեն սովորողների
քանակի իջեցում
LTELS-ի թվաքանակի
նվազում

100%

MiSiS

Ամսական

71%

MiSiS

Ամսական

< 10%

MiSiS

Ամսական

MiSiS

Դեկտեմեբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016

MiSiS

Սեպտեմբեր 2015
Jan. 2016

100%

MiSiS

Հունիս 2016

43%

Քոլեջի Խորհուրդ

Օգոստոս 2016

< 40%

MiSiS

Հունվար 2016
Հունիս 2016

<21%

MiSiS

Հունվար 2016
Հունիս 2016
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Զարգացնել մշակույթ, որը խթանում է դրական համոզմունքներ
յուրաքանչյուր աշակերտի ակադեմիական կարողությունների վերաբերյալ,
և ծնողներին ու համայնքին ներգրավում որպես բոլոր աշակերտների
հաջողության համար կրթության համագործակիցներ:
<Հավատա, որ կարող ես, և
դու ճանապարհի կեսը
անցել ես>>:
Թեոդոր Ռուզվելտ

Ռազմավարություններ`
 Հիմնել և ստեղծել օրինակ` բոլոր անձնակազմի և աշակերտների
բարձր սպասելիքների և աճի մտածելակերպի համար, և
երաշխավորել, որ դպրոցները կիսում են համոզմունքը, որ բոլոր
աշակերտները հաջողություն կունենան և կհասնեն իրենց ունեցած
պոտենցիալին, և խթանել աշակերտի մշակութային և լեզվային
բազմազանությունը` որպես ներդրում:


Ստեղծել դեպի քոլեջ և կարիերա գնացող մշակույթ` Շրջանի միջոցով
քոլեջի և կարիերայի իրազեկվածության աշխատանքները
հեշտացնելով, որը ներառում է ուղևորություններ քոլեջներ, հյուր
խոսնակներ, կարիերայի օրեր, կրթաթոշակի, արդյունաբերության, և
համայնքի համագործակցություններ:



Օժանդակություններ տրամադրել դպրոցներին` երաշխավորելով
ապահով և պատշաճ միջավայրեր և դպրոցական կարգապահական
գործելակերպերի վերականգնողական բնույթի լինելն ու դրանց
դպրոցից ժամանակավոր հեռացումը նվազեցնելուն ծառայելը:



Շարունակել Կարգապահության հիմքի քաղաքականության լիովին
իրականացումը և ընդլայնել ներդրումները այնպիսի ծրագրերում,
ինչպիսին են Վերականգնողական արդարադատությունը, որը բոլոր
ակադեմիական և սոցիալ էմոցիոնալ ոլորտներում աշակերտներին
ամբողջական օժանդակություն է տրամադրում, և իրագործել
գործելակերպեր, որոնք աշակերտներին խնամատար և օժանդակող
միջավայրում կարգապահություն և դրական վարքագիծ ձեռք բերելու
իմաստալից հնարավորություններ են ընձեռնում:



Ընդլայնել հետևյալ Վերականգնողական արդարադատության
գործելակերպերի իրականացումը`
 <<Աշակերտի Դատարան>>, որը աշակերտներին
հնարավորություն է տալիս ուշադրություն դարձնել
բացասական լեզվին, միջանձնական կոնֆլիկտներին, և այլ
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հնարավորություններ աշակերտներին <<վերականգնողական
արդարադատության>> ռազմավարությունների միջոցով
միմյանց օգնելու համար, որոնք ընդգրկում են ոչ պատժիչ և
ապաքրեականացված հետևանքներ:
 Թինեյջերների դատարան, որը տեսել ենք Լոս Անջելեսի և
Վենիսի ավագ դպրոցներում:
 Բոլոր օրինակելի ավագ դպրոցները կիրագործեն
<<Համայնքը կառուցող աշակերտների օղակի
պահպանողներ>> ծրագիրը այս դպրոցական տարվա
ընթացքում, որը տեսել ենք Ռոյբալի ավագ դպրոցում:


Ստեղծել էթնիկական ուսումնասիրությունների դասընթաց, որը
կառաջարկվի որպես ընտրովի առարկա, և դրան ուղեկցող
ռեսուրսների գործիքներ` Էթնիկ ուսումնասիրությունների
դասավանդումը օժանդակելու համար: Այս դասընթացի միջոցով
աշակերտները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու
<<պատմական և մշակութային իրականություններին` դրական
հարաբերություններ խթանելու և օժանդակելու հետ մեկտեղ, և
առանց խտրականության գործելակերպերի>>: Ըստ էության` մեր
աշակերտներին կրթելու միջոցով մենք կարող ենք նրանց զորացնել`
իրենց տարբերությունները հարթելու համար այլ ճանապարհներ
ընտրել, և խթանել հանդուրժողականություն բոլորի համար:



Գրասենյակի և դպրոցի գործառնությունների բաժինը դպրոցներին
նյութեր և գործողություններ կտրամադրի, որպեսզի դրանք
օգտագործվեն Դպրոցի կլիմայի իրավունքների օրինագծի ամիսը
տոնելու համար, որը հաստատվել է Խորհրդի օրինագծի միջոցով:
Գործողությունները խթանում և ընդգծում են ամբողջ Շրջանում
դրական, ապահով և հոգատար դպրոցական մթնոլորտի ստեղծումը:



Մարդկային հարաբերությունների և Բազմազանության և
հավասարության բաժինները կհամակարգեն ամենամյա Դրսում`
ապահով դպրոցների համար արշավը, որը նշվում է հոկտեմբերին`
որպես Ազգային դուրս գալու օրվա մաս` գեյ, լեսբուհի, բիսեքսուալ և
տրանսգենդեր աշակերտների և աշխատակազմի համար ապահով և
հաստատող դպրոցի միջավայր ստեղծելու համար:



Ծնողի համայնքի աշակերտի ծառայությունների բաժինը KLCS-ի հետ
համագործակցությամբ կստեղծի հեռուստաշոու <<Աշակերտի
Ձայն>> խորագրով: Այս ծրագիրը աշակերտների, հին
շրջանավարտների, ծնողների և շրջանի անձնակազմի
վկայությունների և բանակցությունների միջոցով կընդգծի
աշակերտների հաջողության պատմությունները յուրաքանչյուր
Տեղային և խորհրդի շրջանում, աշակերտների դպրոցում մնալը
խրախուսելու համար:

26



Ընդլայնել դպրոցի համապատասխան լինելն ու աշակերտներին
ներգրավել` նրանց Շաղկապված ուսուցման հնարավորություններ
տրամադրելով, որոնք միավորում են խստապահանջ ակադեմիաներ`
պահանջելով տեխնիկական կրթություն, աշակերտի
անձնականացված ուսուցում և իրական կյանքի փորձառություն, որը
կազմակերպված է 21-րդ դարի թեմայով: Պատրաստվածություն 9-12
կրթական ծրագիրը առցանց է և պարունակում է դասերի առատ
ծրագրեր, որոնք հարուստ ռեսուրսներ են Խորհրդատվության կամ
այլ ուսուցիչների կողմից աշակերտների հետ օգտագործելու համար:



Ստեղծել Քոլեջի խոստումի դաշնություն (օրինակը վերցված է Լոնգ
Բիչի միավորված դպրոցների շրջանից) տեղական Կալիֆորնիայի
նահանգային համալսարանների և համայնքային քոլեջների հետ
զորեղ համագործակցությունների միջոցով, և ապագա
շրջանավարտներին տրամադրել հատուկ կարևորություն ունեցող
ֆինանսական խրախուսանքներ և ծառայություններ: LAUSD-ի բոլոր
այն աշակերտները, ովքեր հաջողությամբ կբավարարեն
Կալիֆորնիայի նահանգային համալսարանի քոլեջի
պատրաստվածության նվազագույն պայմանները, առաջարկություն
կստանան ընդունվել իրենց տեղական Կալիֆորնիայի նահանգային
համալսարան` բակալավրի կոչում ձեռք բերելու հնարավորությամբ:
 2015-ի 9-րդ դասարանցիները տեղական Կալիֆորնիայի
նահանգային համալսարաններից ընդունելության նամակ
կստանան, որտեղ նշված կլինեն հավաստագիրը
վավերացնելու պահանջները:
 Բոլոր LAUSD-ի շրջանավարտների համար տեղական
համայնքային քոլեջներում Առաջնային ընդգրկվածության
հնարավորություն:
 Շրջանավարտների համար կրթաթոշակների
հնարավորություն:

1.

Դրական արդյունքների և գործելակերպերի լծակներ GEAR UP 4 LA գրանտի
կողմից` դպրոցների տարածքում քոլեջ գնալու մշակույթը օժանդակելու
համար:

2.

Ներկայացնել և ուսումնասիրել ընթացակարգեր Սան Ֆրանցիսկոյում
ստեղծված Մանկապարտեզից Քոլեջ Ներդրում (K2C) ծրագրի մոդելը
կրկնօրինակելու համար: Շրջանը կհետաքննի այս ծրագրի Լոս Անջելեսում
կրկնօրինակելու հնարավորությունները` օգնություն առաջարկելով
ընտանիքներին, որպեսզի նրանք կարողանան սկսել քոլեջի համար գումար
խնայել խնայողական հաշվեհամար բացելու միջոցով: Լոս Անջելես
քաղաքն ու վարչաշրջանը, ըստ հնարավորին, խնայողական
հաշվեհամարներ կբացի յուրաքանչյուր մանկապարտեզ հաճախող
երեխայի համար և յուրաքանչյուր հաշվեհամարի` որպես սերմ, $50
կփոխանցի: Անվճար/զեղչով դպրոցի լանչի ծրագրում ընդգրկված
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երեխաները կստանան հավելյալ $50: Ամենայն հավանականությամբ`
բարեգործական և կոոպերատիվ հիմնադրամների, համայնքային
կազմակերպությունների և տեղական բիզնեսների կողմից ֆինանսական
խրախուսումներ կտրամադրվեն գագաթնակետին հասնելու ուղու վրա
գտնվող 5-6-րդ և 8-9-րդ դասարանների աշակերտներին:
ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԲՈԼՈՐ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Արդյունքներ

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
71%
MiSiS
Իրագործման
Գարնանային
Ծրագիր (ROI)

Վերահսկման
Ժամանակացույց
Աշուն 2015
Գարուն 2016

71%

MiSiS

Աշուն 2015
Գարուն 2016

Կարգապահության
71%
Հիմունքների
Քաղաքականությունը
լիովին իրականացնող
դպրոցներ, որոնք
ցուցաբերում են
հաճախման աճ
Կարգապահության
71%
Հիմունքների
Քաղաքականությունը և
Վերականգնողական
Արդարադատության
գործելակերպերը լիովին
իրականացնող դպրոցներ,
որոնք ցուցաբերում են
Դպրոցի փորձառության
հարցումում բարելավված
մշակութային/կլիմայական
ցուցանիշներ

MiSiS

Ամսական

Կարգապահության
Հիմունքների
Քաղաքականությունը
(DFP) լիովին
իրականացնող դպրոցներ
Կարգապահության
Հիմունքների
Քաղաքականությունը և
Վերականգնողական
Արդարադատության
գործելակերպերը լիովին
իրականացնող դպրոցներ,
որոնք ցուցաբերում են
դպրոցից ժամանակավոր
դուրս մնալու նվազում

Դպրոցում
Օգոստոս 2015
Փորձառության
Հարցման
Արդյունքներ
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Արդյունքներ
Աշակերտներ, որոնք
ամենամյա Դպրոցի
փորձառության հարցումի
դպրոցի կլիմային
օժանդակելու վերաբերյալ
հարցերին
պատասխանում են
<<համաձայն>> կամ
<<խիստ համաձայն>>
Անհամաչափության
վերացում դպրոցից
ժամանակավորապես
դուրս մնացած
ենթախմբերի մեջ
(Աֆրոամերիկացիների և
հաշմանդամ
աշակերտների %-ը
հավասար է բոլոր
աշակերտների %-ին)



Թիրախներ Տվյալների
Վերահսկման
Աղբյուրներ
Ժամանակացույց
Դպրոցում
Օգոստոս 2015
Փորձառության
Հարցման
Արդյունքներ

MiSiS

Ամսական

Օգտագործել տվյալները հրահանգում զարգացնելու համար,
որպեսզի այն առաջացնի անձնականացված հմտության վրա հիմնված
ուսուցում և ռեսուրսների տեղաբաշխման վերաբերյալ տեղեկություններ
տրամադրի`ամբողջ համակարգով մեկ բարելավումներն օժանդակելու
համար:
Ռազմավարություններ`
 Ապահովել պրոֆեսիոնալ զարգացում Հմտություն սովորելու և
գնահատելու քաղաքականությունների ոլորտներում` խթանելով
ուսուցիչների և ադմինիստրատորների աճման մտածելակերպ,
կենտրոնանալու համար ինտելեկտի անշարժ չլինելը հասկանալու
կարևորության ու ջանքերի վրա: Հմտություն սովորելու մոդելի
ներքո` աշակերտի կարողունակություններն ու ունակությունները
գնահատվում և կրեդիտ են ստանում` անկախ նրանց դպրոցում
անցկացրած ժամանակից:


Հավաքել աշակերտների կատարողականությանն առնչվող տվյալներ
նահանգի, շրջանի և ուսուցչի կողմից պատրաստած գնահատման
ծրագիրներից, յուրաքանչյուր աշակերտի ուսուցողական
առաջխաղացումը ճանաչելու համար: Ծրագիրներն իրագործելուց
հետո առաջխաղացման և նաև աշակերտների արդյունքների
տվյալները կօգտագործվեն հատուկ ռեսուրսների ազդեցությունը
աշակերտների աճի և նրանց պոտենցիալ տեղաբաշխման վրա
չափելու համար`արդյունքները առավելագույնի հասցնելու
նպատակով:
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Ստեղծել ռեսուրսներ, արձանագրություններ և պրոֆեսիոնալ
զարգացում, որպեսզի դպրոցները կարողանան դրանք օգտագործել
Ավելի խելացի կերպով բալանսավորված գնահատման
դաշնակցության (SBAC) շրջանակներում աշակերտների
կատարողականությունը վերլուծելու համար` ուսուցումը
բարելավելու նպատակով:



Հարցում անցկացնել այն դպրոցներում, որոնք Շրջանի
նպատակները բավարարելու գործում հաջողություն են ցուցաբերել,
և պատրաստել թվային ամենալավ գործելակերպերի տեղեկագիրք
դպրոցների համար:



Դյուրացնել կատարողականության երկխոսությունները
անհամակարգված տվյալներում, շահագրգիռ մարմիններին
հնարավորություն տալու վավերացնել աշակերտներին և դպրոցները
դեպի Շրջանի նպատակներ և հաստատել LAUSD-ի ռեսուրսների
ամենապատշաճ և արդյունավետ օգտագործումը: Տվյալների
չափումները կընդգրկեն տվյալներ MiSiS, MyData, SBAC, SRI, CELDT,
LAS Links, PSAT և AP ծրագրերից և/կամ միջանկյալ
գնահատումներից:



Վերահսկել աշակերտների մասնակցությունը Անհատականացված
Ավարտական Պլանի (IGP) համաժողովին, իրենց ապագա
նպատակները հաշվի առնելու համար, և գործնական քայլել
պլանավորել, որոնց կարիքը նրանք ավագ դպրոցում կունենան
իրենց ձգտումներին հասնելու համար: Աշակերտներն ու ծնողները
տեղեկացվում են ավարտելու ենթակա դասընթացների վերաբերյալ
և նրանց ավագ դպրոցի փորձառության միջոցով քոլեջի համար
պատրաստվածության գործնական ուղղորդում է տրվում:



Բարձրացնել աշակերտի կողմից անցկացվող վեհաժողովների
քանակը, որոնք տեղի են ունենում աշակերտների և
ծնողի/խնամակալի կամ ընտանիքի անդամի միջև: Աշակերտները
բացատրում են իրենց առաջընթացը դեպի և հմտությունը և’
ակադեմիական (պարունակություն/ունակություն), և’ բնութագրի
(աշխատանքի սովորություններ և ուսուցում) ոլորտներում`դպրոցը
քոլեջի և կարիերայի համար պատրաստ ավարտելու համար:
Աշակերտները արդարացնում են իրենց առաջադիմությունը իրենց
ընտանիքներին ակադեմիական դասարաններից ժողոված
հանձնարարությունների պորտֆոլիոյի միջով առաջնորդելով:
Աշակերտները առանձնացնում են աճի ոլորտներ և ձևակերպում
հատուկ քայլեր ուղուն հասնելու կամ դրա վրա մնալու համար:
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Օգտագործել տագնապի վաղ ազդանշանի համակարգեր հնարավոր
վտանգի տակ գտնվող աշակերտներին առանձնացնելու և իրենց
կարիքների ու փորձությունների արտահայտման վերաբերյալ
հաղորդակցվելու համար, հատկապես տարրականից` միջին և
միջինից` ավագ դպրոցներ անցումային շրջանների ժամանակ:



Օգտագործել տագնապի վաղ ազդանշանի համակարգեր հնարավոր
LTEL-ի վտանգի տակ գտնվող աշակերտներին առանձնացնելու
համար, և Անգլերեն սովորողների վերադասակարգման
առաջընթացը վերահսկելու համար:



Սերտորեն վերահսկել 9-րդ դասարանի աշակերտների
դասընթացների կատարողականությունը`միջամտելով և
օժանդակություն ցուցաբերելով` մինչև նրանց ոչ բավարար
գնահատական ստանալը կամ ուղուն հասնելուց շատ հեռվանալը:

ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԲՈԼՈՐ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Արդյունքներ
Աշակերտներ, որոնք դասընթացի
մատչելիության և ավարտման
ընդլայնված և հավասար
հնարավորություններ ունեն
Ճանաչել բացթողումները
ռեսուրսներում,
միջամտություններում և A-G
դասընթացների մուտքն ու դրանց
հաջող ավարտելը ավագ
դպրոցներում`
 Բոլոր դպրոցների A-G-ի
ավարտման
հատկանիշները/պայմանները
մասնատված են ըստ
յուրաքանչյուր թվանշանի,
առարկայի և ենթախմբի (
սեռ, ռասա, անվճար և
զեղչված լանչ, Անգլերեն
սովորողներ և ընտանիքից
դուրս խնամքի տակ
պատանիներ)

Թիրախներ Տվյալների Վերահսկման
Աղբյուրներ Ժամանակացույց
100%
MiSiS
Աշուն 2015
Գարուն 2016

A-G-ի
Անաչառ
Աուդիտ

Դեկտեմբեր 2015
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Արդյունքներ


ԲՈԼՈՐ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ





Պարզորեն ընդգծել, թե
ինչպես են աշակերտների
հաջողության/ձախողման
գործակիցներն ու
միտումները տարբերվում
տարբեր աշխարհագրական
գոտիներում, որոնք
քարտեզագրվել են
Աշակերտների Կարիքների
Ցուցանիշի կողմից
Ստեղծել A-G-ի ցուցանիշ, որը
քարտեզագրման միջոցով
կառանձնացնի շրջանի
յուրաքանչյուր դպրոցի բոլոր
ֆինանսավորման
բաշխումները (CORE Waiver,
CEIS, 20 Schools, և այլն) և
ծախսերը (ներառյալ
համայնքային
համագործակցությունները),
A-G-ի հասանելիությունն ու
ավագ դպրոցի աշակերտների
ավարտման գործակիցները,
և 8-րդ դասարանի
(հնարավոր CORE 8-րդ
դասարանի ավագ դպրոցի
պատրաստվածության
ցուցանիշ) և տարական
դպրոցի աշակերտների
համար կանխատեսվող
գործակիցները

Թիրախներ Տվյալների Վերահսկման
Աղբյուրներ Ժամանակացույց
A-G-ի
Դեկտեմբեր 2015
Անաչառ
Աուդիտ

Օժանդակել բարձրորակ ուսուցման և ղեկավարության
գործելակերպեր`ապահովելով հնարավորություն դեպի օբյեկտիվ
նկատողություններ, մարզում և պրոֆեսիոնալ աճի հնարավորություններ:

Ռազմավարություններ`
 Երաշխավորել, որ LAUSD-ի բոլոր
մակարդակների մանկավարժները
արդյունավետ են և անաչառորեն
մատչելի են են դարձնում բարձրորակ
ուսուցումն ու առաջնորդությունը:


<<Խոչընդոտները այն
վախենալու բաներն են, որոնք
դու տեսնումե ես աչքերդ քո
նպատակներից
հեռացնելիս>>:

Հենրի Ֆորդ

Բարելավել Հրահանգային Առաջնորդության Թիմերի (ILTs)
գործելակերպերը դեպի կատարողականության և
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արդյունավետության բարձր մակարդակներ` Կալիֆորնիայի
ստանդարտների, A-G-ի և այլ ուսուցողական նախաձեռնությունների
իրագործման գործում:


Երաշխավորել պարբերական այցեր դասարաններ, որոնք խթանում
են ուսուցիչների պրոֆեսիոնալ աճը կարծիքների և երկխոսության
միջոցով, որոնք հիմնված են դպրոցի առաջնահերթությունների ու
անհատ ուսուցիչների բարելավման նպատակների վրա բոլոր
դասասենյակներում ուսուցումն ու ուսուցանումը բարելավելու
համար:



Տրամադրել պրոֆեսիոնալ զարգացում տնօրենների և
ադմինիստրատորների համար` զարգացնելու իրենց
ունակությունները մարզման, կարծիք հայտնելու, որակյալ
ապացույցներ և գնահատման մեթոդներ հավաքելու, որպեսզի
ադմինիստրատորներն ու ուսուցիչները բարելավեն իրենց
առաջնորդության գործելակերպերը:



Տրամադրել պրոֆեսիոնալ զարգացում մարզիչներին և
դաստիարակներին, ովքեր օժանդակում են նոր և ձգտող
ադմինիստրատորներին, վստահ լինելու համար, որ նրանք Շրջանի
նախաձեռնություններին (ներառյալ A-G-ն) լավատեղյակ են:



Օգտագործել Իմ Պրոֆեսիոնալ Ուսուցման Ցանցը (MyPLN)
մանկավարժների համար ահատականացված ուսուցման
հնարավորությունների համար: MyPLN-ը օժանդակում է բազմազան
ուսուցման բովանդակության համակարգված գնահատմանը, և որը
առցանց պրոֆեսիոնալ ուսուցման հարթակ է հանդիսանում այն
համայնքների համար, որոնք զորացնում են մանկավարժների
համագործակցությունն ու ամենալավ գործելակերպերի վերաբերյալ
տեղեկության կիսումը:



Ստեղծել նահանգով մեկ պրոֆեսիոնալ զարգացում բոլոր
ուսուցիչների և ադմինիստրատորների համար, ովքեր օգտագործում
են MyPLN, A-G և Շրջանի ավարտական պահանջները A-G-ն
հասկանալու և դրա վերաբերյալ իրազեկությունը բարձրացնելու
համար:



Կազմակերպել պրոֆեսիոնալ զարգացման հնարավորություններ
Շրջանային նախաձեռնությունների և հրահանգման ծրագրերի
համար, որը կապահովի ուսուցչի կարողությունների աճ և
կբարելավի աշակերտների արդյունքները:



Պաշտպանել ժամանակը, երբ բաժինները, տարբեր դասարաններ և
հրահանգման թիմեր հանդիպում են բարելավելու համար կրթական
ծրագիրը, հրահանգումն ու դասարաններում գնահատումը:
33

Տարրական

ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Արդյունքներ

Թիրախներ

Տարրական դպրոցներ, որոնք
նշանակում են Լեզվի և
գրագիրության անձ
K-3 ուսուցիչները ավարտում
են պահանջված
դասընթացները հիմքային
ընթերցանության
ունակությունների, տվյալների
վրա հիմնված տարբերակված
հրահանգում` օգտագործելով
բազմաշերտ օժանդակության
համակարգ և սովորելու
համամարդկային նախագիծ
Արդյունավետ պրոֆեսիոնալ
զարգացում

Ընտրված
դպրոցների 100%ը
100%

Միջնակարգ

Վերահսկման
Ժամանակացույց
Հունվար 2016

Օրակարգեր և
Հունիս 2017
հաճախման
ստորագրություններ

Գնահատումներ,
օրակարգեր,
հաճախման
ստորագրություններ
Գնահատումներ,
օրակարգեր,
հաճախման
ստորագրություններ

Մանկավարժի զարգացում
Օժանդակություն`Ուսուցիչներ
և դպրոցի առաջնորդներ
Միջնակարգ մաթեմատիկայի
ուսուցիչներ, ովքեր հմուտ են
ALEKS-ի որպես Tier 2 և Tier 3
միջամտությունում
Միջնակարգ ELA-ի
միջամտության ուսուցիչներ,
որոնք հմուտ են Արագացված
Ակադեմիական
Գրագիտության (AAL)
մոդուլում
Օգտագործված խառը
ուսուցման միջամտության
արտոնագրեր
Ուսուցիչներ և
ադմինիստրատորներ, որոնք
ավարտել են ավարտական և
A-G-ի պահանջների մարզումը
և ի վիճակի են դրանց
վերաբերյալ ծնողների և
աշակերտների համար
ձևակերպումներ անել

Տվյալների
Աղբյուրներ

Հունիս 2016

Հունվար 2016
Հունիս 2016

Դասընթացները
դասավանդողների
100%-ը

Հունիս 2016

ասընթացները
դասավանդողների
100%-ը

Հունիս 2016

100%

Հունիս 2016

100%

MyPLN

Հունիս 2016
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Արդյունքներ

Թիրախներ

Արդյունավետ պրոֆեսիոնալ
զարգացում

Մանկավարժի զարգացում
Օժանդակություն`Ուսուցիչներ
և դպրոցի առաջնորդներ



Տվյալների
Աղբյուրներ
Գնահատումներ,
օրակարգեր,
հաճախման
ստորագրություններ
Գնահատումներ,
օրակարգեր,
հաճախման
ստորագրություններ

Վերահսկման
Ժամանակացույց
Հունիս 2016

Հունվար 2016
Հունիս 2016

Ստեղծել և իրագործել կրեդիտի վերականգնման
հնարավորություններ 2016 և 2017 դասարանների բոլոր
աշակերտներին հնարավորություն տալու A-G դասընթացների
պահանջները բավարարել, բարձրացնել ավարտելու գործակիցները և
վերացնել դպրոցից դուրս մնալը:

<<Երբեք մի հանձնվի: Անցի

Ռազմավարություններ
վրայով, տակով, շուրջը կամ
 PASS-ը (Կատարողականության
գնա միջով: Բայց երբեք մի
Գնահատման Աշակերտի
հանձնվի>>:
Անանուն
Օժանդակություն) յուրահատուկ
հնարավորություն Է տրամադրում
ձախողված դասընթացների կրեդիտները վերականգնելու
համար`կենտրոնանալով դասընթացի դեռ չկատարելագործված
պարունակության վրա: Աշակերտների < C > ստանալու
ունակությունը ցուցաբերելուց հետո յուրաքանչյուր աշակերտ
համակարգված է մոդուլների, որոնք հիմնված են ստանդարտների
խմբերի վրա: Աշակերտների գնահատականները հիմնված կլինեն
յուրաքանչյուր մոդուլի գնահատման միջոցով վարպետություն
ցուցաբերելու հնարավորությունից: Յուրաքանչյուր մոդուլի սկզբում
աշակերտներին տալիս են նախագնահատում: Եթե նրանք կարող են
գիտակություն ցուցաբերեն այս նախագնահատման միջոցով, նրանք
մոդուլը հմուտ իմանալու կրեդիտ կստանան և կարող են անցնել
մյուսին: Եթե նրանք գիտակություն չեն ցուցաբերում,
պարունակությունը տարբերացվում է և ուսուցանվում աշակերտի
կարիքները բավարարելու համար:
 Այս ծրագրի համար դասասենյակները կփոփոխվեն, որպեսզի
աշակերտները հնարավորություն ունենան իրենց
արագությամբ շարժվելու մոդուլի ավելի վաղ ավարտման
համար, քան ավանդական 20 շաբաթանոց կիսամյակը,
դրանով աշակերտներին ավելի շատ կրեդիտներ
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վերականգելու հնարավորություն տալով, ինչպես որ հարկն է
դպրոցական տարվա ընթացքում:
 Ուսուցիչները կմարզվեն այս ծրագիրը դասավանդելու համար
և նրանց տրվում են ռեսուրսներ, ինչպիսին են դպրոցի
տարածքում A-G կրեդիտի վերականգնման խորհրդատուները,
որոնք վերահսկում են աշակերտների հաջողությունները,
հաղորդակցվում ծնողների հետ, տրամադրում են տվյալների
վերլուծում, և աշխատում են աշակերտների
անհատականացված ծրագրերի վրա: Բացի այդ, գոյություն
ունեն ուսուցչի խորհրդատուներ, ովքեր աշխատում են
ուսուցիչների հետ մանկավարժության, պարունակության և
դասերի նախագծման ուղղությամբ` աշակերտների
հաջողությունն ապահովելու համար:
 Տեխնոլոգիան կկիրառվի այս ծրագրում հրահանգման և նոր
որդեգրած մաթեմատիկայի գրքերի գնահատման համար, և
նաև առցանց լրացուցիչ ALEKS ուսումնական ծրագրի
օգտագործմամբ:


RIG-ը (Վերականգնում + Միջամտում = Ավարտում)
տրամադրում է յուրահատուկ հնարավորություն ձախողած
դասընթացների կրեդիտների վերականգնման համար, որը արվում է
դպրոցական օրվա ընթացքում շարունակվող ավագ դպրոցի ուսուցչի
միջոցով աշակերտների
անցումային դասեր վերցնելով:
Աշակերտները կարող են վերցնել
մեկ կամ երկու դասընթացներ,
որոնք առաջարկվում են
շարունակվող ավագ դպրոցի
կողմից, բազմակողմանի ավագ
դպրոցում 4 դասընթացներում
ընդգրկված լինելու դեպքում:
Աշակերտները կստանան
շարունակվող դպրոցի
հրահանգման մոդելը կրեդիտի
վերականգնման համար:



RIG դասընթացները նաև
կառաջարկվեն բազմակողմանի և
շարունակող ավագ դպրոցների
աշակերտներին` դպրոցից հետո, ժամը 3:30 pm – 5:30 pm,
շաբաթական երկու անգամ: Բացի այդ, կրեդիտի վերականգնմա
երեկոյան ծրագիրը կանցկացվի ժամը 5:00 pm – 7:00 pm,
շաբաթական երկու անգամ` հավելյալ հնարավորություններ
ընձեռնելով, որպեսզի աշակերտները բավարարեն կրեդիտները`
մինչդեռ մասնակցելով դպրոցի առիթներին և գործունեություններին:
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 Բացի այդ, որոշ ընտրված վայրեր կունենան շարունակական
ցուցակագրում ավագ դպրոցը չավարտողներին ավելի լավ
օժանդակելու համար: Գարնանային կիսամյակի սկզբում
(մինչև շարունակվող ավագ դպրոցի նորմայի օրը) դպրոցը
չավարտողները կխրախուսվեն ընդգրկվել շարունակվող
ավագ դպրոց, դասընթացները ավարտելու և դպրոցն
ավարտելու կրեդիտներ ձեռք բերելու համար: Աշակերտները
կմնան ակտիվ կերպով ընդգրկված`գարնանային կիսամյակի
վերջի ու ամառային դպրոցի սկզբի միջև հատվածում
արձակուրդ վերցնելու փոխարեն, որպեսզի նրանք մղումի
կենտրոնացումը չկորցնեն:


Edgenuity ծրագիրը առաջարկում է վիրտուալ և խառը
դասընթացներ: Շրջանը ձեռք է բերել 4,500 վերամշակելի խառը
ուսուցման արտոնագրեր, որտեղ թվային բովանդակությունը
օժանդակվում է LAUSD-ի ուսուցիչների կողմից ստեղծված դասերով:
Շրջանը նաև ձեռք է բերել 500 միանգամյա օգտագործման վիրտուալ
արտոնագրեր, որտեղ թվային բովանդակությունը տրամադրված է
Edgenuity ուսուցիչների կողմից: Edgenuity-ն օժանդակում է գիտունի
մակարդակին սովորելուն, որտեղ աշակերտները կենտրոնանում են
միայն այն պարունակության վրա, որի վերաբերյալ նրանք
ունակություն չեն ցուցաբերում, և ի վերջո կրեդիտներ ստանում, որը
կախված է ցուցաբերած հմտությունից:



Պատրաստվածության Համար Քայլեր Ձեռնարկող
Աշակերտները (STAR 17) տրամադրում են յուրահատուկ
երկարացված ժամանակի հնարավորություն այն աշակերտների
համար, որոնք տվյալ կիսամյակում չեն վարպետացել դասընթացի
բովանդակության ստանդարտներում: Մասնակցությունը կարող է
լինել միայն ուսուցչի խորհրդի միջոցով. STAR 17 ծրագրում
ընդունվելուց հետո աշակերտը, ուսուցիչը, խորհրդատուն և ծնողը
կներգրավվեն դասընթացների պահանջները,
պարտավորությունները և սպասումները ընդգծող պայմանագրում:
Այն աշակերտները, ում գնահատականները <<C>>-ից տաս
տոկոսով են տարբերվում, այլընտրանքային ճանապարհի
հնարավորություն կունենան, որպեսզի կարողանան ցուցադրել
դասընթացի-պարունակության ստանդարտների վարպետությունը:
Եթե աշակերտի նախնական թվանշանները 65-69% են, աշակերտը
կստանա հավելյալ ութ երկժամյա դասընթացներ: Այն
աշակերտները, որոնք կցուցաբերեն 60-64% հաջողություն,
կստանան հավելյալ տաս երկժամյա դասընթացներ: կիսամյակի
վերջում հավելյալ ժամանակ կտրամադրվի դպրոցից հետո, շաբաթ
օրերին կամ ձմեռային արձակուրդի ժամանակ:
 Խորհուրդ տվող ուսուցիչը համաձայնվում է ներկայացնել
գնահատականի փոփոխում դեպի <C>, նրանից հետո, երբ
37

աշակերտը կավարտի պայմանագրում նշված հավելյալ
ուսուցման ծրագրի պահանջները:
 STAR 17 ծրագիրը SLAM նախաձեռնության վրա հիմնված
պրոֆեսոր-ուսուցիչ համագործակցության միջոցով զբաղվում
է աշակերտների ճկունությամբ. մաթեմատիկայի և անգլերենի
պատրաստվածության քոլեջի ծրագիր վտանգի տակ գտնվող
աշակերտների համար: STAR 17-ի պրոֆեսիոնալ զարգացումը
կներառի համագործակցություններ ուսուցիչների,
պրոֆեսորների և տարածքում համակարգողների միջև,
Դասընթացի դասերը և գնահատումները զարգացնելու և
իրագործելու համար:
•

Մեծահասակների և Կարիերայի Կրթության Բաժինը (DACE)
կտրամադրի երկու զրո դասաժամեր և երկու դպրոցից հետո դասարաններ
14 ավագ դպրոցի 2016 և 2017 դասարանների Tier III աշակերտների համար:
այս երկարացված ժամերը Զրո Դպրոցից Դուրս Մնալու ծրագրի մասն են
կազմում:

1. DACE-ը կընդլայնի գոյություն ունեցող կրեդիտով Կարիերայի Տեխնիկական
Կրթության (CTE) դասընթացների մատչելիությունը:
o DACE-ը ռազմավարորեն կգնահատի բոլոր CTE դասընթացների
առաջարկումները, որպեսզի մեծացնի մատչելիությունը, բարելավի
արդյունավետությունը, որակ ապահովի, և առավելագույնի հասցնի
աշխատանքային ներուժը:
o DACE-ը նաև կհամակարգի երկրորդական խորհրդատուների հետ
հանրային իրազեկվածությունը բարձրացնելու և երկրորդական
աշակերտների կարիերայի վարժման տարբերակները շատացնելու
համար:
2. Ստեղծել համագործակցություն Հանրային Քոլեջի Շրջանի հետ, որպեսզի
հանրային քոլեջի ուսուցիչները հնարավորություն ունենան դասեր
անցկացնել ավագ դպրոցներում, ներառյալ տարբերակներով դպրոցները, և
ընդգրկել մրցակցական ընդգրկման հնարավորություններ, և Կրթական
Կարիերայի Կենտրոններում (ECC) Կարիերայի Տեխնիկական Կրթության
(CTE) դասընթացներ առաջարկելով:
3. Խորացնել հարաբերություները բիզնեսների, հանրային քոլեջների, և
աշխատանք զարգացնող գործընկերների հետ, որպեսզի ստեղծեն նորարար
օժանդակության ծառայություններ, աննկատ անցումային շրջանակներ և
համակարգված կարիերայի ուղիներ, որոնք կօգնեն երկրորդական
աշակերտներին աշխատանք գտնել: Բացի այդ, DACE-ը կուսումնասիրի
Շրջանի Linked ուսուցողական ծրագրի հետ համագործակցումը:


Auxiliaries-ը աշակերտներին հնարավորություններ է տրամադրում
ձախողած դասերը դպրոցի օրվա ընթացքում նորից վերցնելու:
Դասընթացների քանակն ու ժամանակի շրջանակը կախված կլինի
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ազատ դասասենյակներից: Կրեդիտի վերականգնման
հնարավորություններ կարող է առաջարկվեն զրո դասաժամի
ժամանակ:


Զանգից Այն Կողմ-ը տրամադրում է Երկարացված ուսուցման
հնարավորությունների ամառ (ELOS) CORE Waiver տարական և միջին
դպրոցների համար, և Շրջանով մեկ Կրեդիտի վերականգնման
ամառային դպրոցական ծրագիր (CRSSP) 79 ավագ դպրոցներում և
ութ շարունակման կորպուսներում:



Ճկուն Մարզում-ը ստեղծվել է Local District West-ի կողմից և
ապահովում էր տասը կամավոր ուսուցիչների, ովքեր իրենց հերթին
ամառվա դպրոցի առաջին 4 օրվա ընթացքում մարզում էին իրենց
աշակերտներին և պարբերաբար` ամառային դպրոցի միջոցով:
Շեշտը աճի մտածելակերպ զարգացնելու վրա էր դրված: Local District
West-ը կշարունակի տրամադրել ճկուն մարզում` չափելով
աշակերտների ձեռքբերումների ազդեցությունը:



Անկախ Ուսուցումը տրամադրում է առավելագույն ճկունություն,
որպեսզի աշակերտները կարողանան կրեդիտի վերականգնում
ստանան: Աշակերտները գրավոր համաձայնություն կունենան, որը
սահմանում է պահանջված հանձնարարությունները և հավելյալ
ուսուցման օժանդակության համար ուսուցչին հանդիպելու
ժամանակաշրջան: Այս ծրագիրը աշխատանք ունեցող
աշակերտներին կտրամադրի դասերին հաճախելու մեկ այլ
հնարավորություն և կնվազեցնի դպրոցից դուրս մնալու ներուժը:



Ուսումնասիրել 2016-2017 դպրոցական տարվա օրացույցում
փոփոխությունը, ձմեռային և գարնանային կիսամյակները
հավասարակշռելու և ձմեռային արձակուրդը երկարացնելու համար,
ի հավելումն ամառային դպրոցի`կրեդիտի վերականգնման հավելյալ
հնարավորություն տալով:

ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Միջնակարգ

Արդյունքներ
Կրեդիտի
վերականգման
դասընթացները հաջող
ավարտած
աշակերտներ
Դպրոցը ավարտելու
ուղու վրայի
աշակերտների քանակի
ավելացում

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
80%
Google doc
MiSiS

Վերահսկման
Ժամանակացույց
Հունիս 2016

70%

Հունիս 2016

MiSiS
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Արդյունքներ
Դպրոցը ավարտելու
գործակցի բարձրացում

Դպրոցից դուրս մնալու
գործակցի վերացում
9 – 12-րդ
դասարաններում A-G-ի
ուղու վրայի
աշակերտներ (A-G
դասընթացներից
ստացել են <C>կամ
ավելի բարձր)

Միջնակարգ

9 – 12-րդ
դասարաններում
դպրոցն ավարտելու
ուղու վրայի
աշակերտներ
(բավարարել են
CSU/UC, LAUSD, և CDE
պահանջները)

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
>70%
MiSiS
Կալիֆորնիայի
Կրթության
Նախարարություն
(CDE)
<8%
CDE

Վերահսկման
Ժամանակացույց
Օգոստոս 2016

45%

MiSiS
MyData

Հոկտեմբեր 2015
Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016

70%

MiSiS
MyData

Հոկտեմբեր 2015
Դեկտեմբեր 2015
Մարտ 2016
Հունիս 2016

Ավելի խելացի
Կերպով
Բալանսավորված
Գնահատման
Դաշնակցություն
(SBAC)

Օգոստոս 2016

SBAC

Օգոստոս 2016

Ուղենիշ +1
11-րդ դասարանի
աշակերտներ, որոնք
Վաղ Օժանդակության
Ծրագրի (EAP
Մաթեմատիկայի
գնահատումից
ստացել են
<<պայմանականորեն
պատրաստ>> կամ
<<պատրաստ>>
Ուղենիշ +1
11-րդ դասարանի
աշակերտներ, որոնք
Վաղ Օժանդակության
Ծրագրի (EAP
Անգլերեն լեզվի
արվեստի
գնահատումից
ստացել են
<<պայմանականորեն
պատրաստ>> կամ
<<պատրաստ>>

Օգոստոս 2016
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Արդյունքներ
9-12-րդ դասարանի
աշակերտներ, ովքեր
պատասխանել են
<<համաձայն եմ>>
կամ <<խիստ
համաձայն եմ>> Քոլեջի
և Կարիերայի հարցին`
Մեծահասակների
մեծամասնությունը այս
դպրոցում ինձնից
սպասում է քոլեջ
հաճախել
9-12-րդ դասարանի
աշակերտներ, ովքեր
պատասխանել են
<<համաձայն եմ>>
կամ <<խիստ
համաձայն եմ>> Քոլեջի
և Կարիերայի հարցին`
Ես գիտեմ իմ ներկայիս
առաջընթացը A-G-ի
պահանջները
բավարարելու համար
9-12-րդ դասարանի
աշակերտներ, ովքեր
պատասխանել են
<<համաձայն եմ>>
կամ <<խիստ
համաձայն եմ>> Քոլեջի
և Կարիերայի
հարցին`Ես դպրոցի
աշխատակազմից ինչ
որ մեկի հետ
հանդիպում եմ ունեցել
իմ IGP-ի վերաբերյալ
խոսելու համար

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
Դպրոցի
Փորձառության
Հարցում

Վերահսկման
Ժամանակացույց
Օգոստոս 2016

Դպրոցի
Փորձառության
Հարցում

Օգոստոս 2016

Դպրոցի
Փորձառության
Հարցում

Օգոստոս 2016
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Արդյունքներ
9-12-րդ դասարանի
աշակերտներ, ովքեր
պատասխանել են
<<համաձայն եմ>>
կամ <<խիստ
համաձայն եմ>> Քոլեջի
և Կարիերայի
հարցին`Ես ինչ որ մեկի
հետ հանդիպում եմ
ունեցել: Ես կարող եմ
դիմել այս դպրոցում
օգնության համար
մեծահասակի դիմել
քոլեջի և կարիերայի
օգնության համար:



Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
Դպրոցի
Փորձառության
Հարցում

Վերահսկման
Ժամանակացույց
Օգոստոս 2016

Ընդլայնել ծնողի և համայնքի ներգրավումն ու
հաղորդակցությունը` տրամադրելով մարզում ընտանիքների համար
որպես դպրոցի անձնակազմի գործընկերների իրենց դերի և
պատասխանատվության վերաբերյալ, ակադեմիական ձեռքբերումները
օժանդակելու համար: Ծնողներն ու համայնքի ներկայացուցիչները
ազդեցություն կունենան ծնողների/խնամակալների վրա, իրենց
երեխաներին օգնելու համար քոլեջի և կարիերայի համար պատրաստ
լինել:
Ռազմավարություններ
 Ներգրավել աշակերտներին և ընտանիքներին Անհատական
Ավարտական Ծրագրերում և ճանաչել օժանդակության և առաջադեմ
սովորելու տարբերակները:






Ստեղծել ծնողների համար հնարավորությունների տեսականի,
որպեսզի նրանք հասկանան իրենց երեխայի ակադեմիական
առաջադիմությունն թե ինչպես այդ առաջադիմությունը խթանել:
Ապահովել Շրջանի նախաձեռնությունների և ծրագրերի վերաբերյալ
ծնողների կրթություն` զարգացնելով տարբեր լեզուներով
ներկայացումներ և տեսողական նյութեր, որպեսզի դպրոցները
օգտագործեն ավարտական պահանջներում, A-G դասընթացի
հաջորդականությունում, Կալիֆորնիայի ստանդարտներում, դպրոցի
հաշվետվության քարտում` նավարկելով Քոլեջի խորհրդի ծնողների
պորտալը և քոլեջի ու կարիերայի տարբերակները:
Ներգրավել դպրոցի տարածքում առաջնորդ ծնողների մարզման
դասընթացներում` նրանց ռեսուրսներով և ուղղորդումներով
զինելով, որպեսզի նրանք կարողանան աշխատել դպրոցից դուրս
մնալու վտանգի տակ աշակերտների ծնողների հետ: Մարզման
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թեմաները կապված կլինեն աշակերտի ակադեմիական,
սոցիալական, էմոցիոնալ կարիքների օժանդակությանը:


Ապահովել ծնողների և աշակերտների մասնակցությունը Village
Movement-ում, որը ֆինանսավորվում է Աշակերտի զորացման և
ներգրավման խմբի կողմից: Նրանք նաև կմասնակցեն դպրոցի
տարածքում ծնողների գործունեություններին, նրանց
<<շարժման>> մեջ ներառելու նպատակով:



Համագործակցել Դպրոցի մտավոր առողջության, PSA-ի, Անտունների
կրթության, Հատուկ կրթության և Գաղթականների կրթության հետ,
ծնողների և ընտանիքների համար պատշաճ ծառայությունների
մենյու ստեղծելու համար: Ապահովել ծնողների կենտրոններում այդ
ռեսուրսների հասանելիությունը:



Խթանել MiSiS Ծնողների մուտքի օժանդակության համակարգի
պորտալը (PASSport) ծնողների համար, ինչը ապահովում է
աշակերտների թվանշանների ընդլայնված հասանելիություն, IGP, և
հաճախում:
 Խրախուսել ծնողներին և աշակերտներին ստորագրել Ծնողի,
Համայնքի, և Աշակերտի ծառայությունների համաձայնագիր`
<<քոլեջի և կարիերայի համար պատրաստվածության
խոստում>> և զարգացնել << A-G պատրաստվածության
ուղեցույցը>>, որպեսզի տարական և միջին դպրոցի
աշըկերտները կապեն իրենց առարկաները ավագ դպրոցի
ավարտական դասընթացներին:




Զարգացնել Հանրային Ծառայության Հայտարարություններ (PSAs)
առաջնորդ աշակերտների հետ` KLCS-ի միջոցով, խրախուսելու
համար բարձր ակադեմիական ձեռքբերումներ և դրական, քոլեջային
ուղղվածությամբ դպրոցի մշակույթ:




A-G Աշակերտ Դեսպանները կմարզվեն A-G ծրագրին
աջակցելու համար դպրոցից հետո ուսուցման ծրագրերում
աշակերտների հետ աշխատել: Այս դեսպանները աշակերտներ
կլինեն, ովքեր հաջող կերպով սկսել են բավարարել A-G
պահանջները, և նրանք այս նախաձեռնության
շրջանակներում կծառայեն որպես օրինակելի աշակերտներ:

Պահպանել քոլեջի և կարիերայի վերաբերյալ կապ ծնողի,
համայնքի, և աշակերտի ծառայությունների կայքերում, ուր
բոլոր Շրջանային ռեսուրսները կարող են մեկ վայրում
կենտրոնացած լինել:

Ապահովել հնարավորություններ ծնողների կամավորության և
դպրոցի ամենօրյա գործունեություններում ներգրավված լինելու
համար:
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ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԲՈԼՈՐ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Արդյունքներ
Դպրոցի Փորձառության
Հարցմանը մասնակցած
ծնողներ
Ծնողներ, ովքեր դպրոցի
որակին վերաբերող
հարցին պատասխանել են
<<համաձայն եմ>> կամ
<<խիստ համաձայն եմ>>
Ծնողներ, ովքեր դպրոցի և
ծնողի
հաղորդակցությանը
վերաբերող հարցին
պատասխանել են
<<համաձայն եմ>> կամ
<<խիստ համաձայն եմ>>
Ծնողներ, ովքեր
հրավիրող կլիմային
վերաբերող հարցին
պատասխանել են
<<համաձայն եմ>> կամ
<<խիստ համաձայն եմ>>
Parent respondents who
answer “agree” or “strongly
agree” on School Experience
Survey questions regarding
students feeling safe on
school grounds
Ծնողներ, ովքեր
աշակերտների դպրոցի
տարածքում անվտանգ
զգալու վերաբերող
հարցին պատասխանել են
<<համաձայն եմ>> կամ
<<խիստ համաձայն եմ>>

Թիրախներ Տվյալների
Աղբյուրներ
40%
Դպրոցի
Փորձառության
Հարցում
Դպրոցի
Փորձառության
Հարցում

82%

Վերահսկման
Ժամանակացույց
Օգոստոս 2016

Օգոստոս 2016

Դպրոցի
Փորձառության
Հարցում

Օգոստոս 2016

Դպրոցի
Փորձառության
Հարցում

Օգոստոս 2016

Դպրոցի
Փորձառության
Հարցում

Օգոստոս 2016

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԵՎ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Բոլոր մակարդակներում հաջողության չափորոշիչը` դասասենյակներում,
դպրոցներում, Տեղական Շրջաններում և Կենտրոնական Օժանդակության
Համակարգում, յուրաքանչյուր աշակերտի համար կլինի ակադեմիական
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ձեռքբերում: Քոլեջի և կարիերայի պատրաստվածության այս ծրագրի բաղադրիչ
մասերը նախատեսված են կենտրոնանալու համար տվյալներից բխող միջոցների
վրա, որոնք յուրահատուկ են Շրջանի մտապատկերի և նպատակների համար:
Պլանի յուրաքանչյուր հատուկ կարևորություն ունեցող ռազմավարությունների
շուրջ գործողությունների ու նպատակների վրա Շրջանի կենտրոնացումը
կապահովի ազդանշանային համակարգի իրագործման ռազմավարությունում
վարժանք և աջակցություն, որը հարկավոր է աշակերտի հաջողությունը
երաշխավորելու համար: Այս ուսուցողական պլանում բնութագրված բոլոր
ռազմավարությունների և ծրագրերի հաջողության համար
հաշվետվողականությունն ընդունելը մի բաժնի, մարդկանց մեկ խմբի և նույնիսկ
կենտրոնական Շրջանի պատասխանատվությունը չէ: Աշակերտի կրթությունը
ներգրավում է բարդ հարաբերություններ դպրոցի և ընտանիքի, դպրոցի և
Շրջանի, և շրջանի ու ամբողջ համայնքի միջև:
Դպրոցները կհաղորդակցվեն ծրագիրների արդյունքների վերաբերյալ աշակերտի
և ծնողի համար ընկերական ոճով, որպեսզի նրանք կարողանան գնահատել
աշակերտի ավարտական առաջադիմության փորձությունները և ինչպես նաև
հաջողությունները: Ծնողների կենտրոնները յուրաքանչյուր վայրում կգործեն
որպես տեղեկության խողովակաշար և ծնողների համար կրթության աղբյուր,
որպեսզի նրանք ավելի լավ հասկանան, թե ծրագիրները ինչպես են օգնում
քոլեջի և կարիերայի ուղու վրա գտնվող իրենց աշակերտներին:
Հաշվետվողականության պատասխանատվությունը ընկնում է Հրահանգման
Բաժնի, և Տեղական Շրջանների ու դպրոցների վրա հետևյալ կերպով`
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Հրահանգման Բաժին
• Թարգմանում և հաղորդակցում է քաղաքականությունն ու տեղեկությունը
• Տեղական Շրջաններին և դպրոցներին ծառայություն և օժանդակություն է
ապահովում
• Զարգացնում և հաղորդակցվում է իրագործման ուղենիշներ
• Հավաքում և վերլուծում է տվյալներ և վերահսկում առաջադիմությունն ու
կատարողականությունը
• Բնորոշում է Տեղական Շրջանների ռեսուրսներ
Տեղական Շրջաններ
• Զարգացնում և հաղորդակցում է քոլեջի և կարիերայի
պատրաստվածության պլաններ
• Ապահովում է դպրոցներին օժանդակությամբ
• Հաղորդակցում է նախաձեռնություններ և պլաններ բոլոր Տեղական
Շրջանների շահագրգիռ մարմինների իրագործման համար
• Ապահովում է սիստեմտիկ պրոֆեսիոնալ զարգացման
հնարավորություններ կարողություն կառուցելու համար
• Հավաքում և վերլուծում է տվյալներ և վերահսկում առաջադիմությունն ու
կատարողականությունը

Դպրոցներ
• Զարգացնում և հաղորդակցում է քոլեջի և կարիերայի
պատրաստվածության ծրագրեր
• Ապահովում է ուսուցիչներին և աշխատակազմին ծառայություններ և
օժանդակություն
• Հաղորդակցում է նախաձեռնություններ և պլաններ բոլոր Տեղական
Շրջանների շահագրգիռ մարմինների իրագործման համար
• Զարգացնում և մասնակցում է պրոֆեսիոնալ զարգացման
հնարավորություններին
• Հավաքում, վերուծում և վերահսկում է կատարողականության տվյալները
• Ապահովում է մարզում ծնողներին, որպեսզի նրանք հասկանան
հաշվետվության տվյալները

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
Նավարկելով ապագան. Քոլեջին և Կարիերային Պատրաստվածության Ծրագիրը նշագծում
է Շրջանի՝ իր հրամայականն իրագործելու ուղին. բարելավել ուսանողների ապագան՝
վերանայելով ուսուցման և ակադեմիական աջակցության ձևաչափը։ Սա չի կարելի
դիտարկել որպես Շրջանի հերթական ծրագիր. փոխարենը, պետք է վերաբերել սրան
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որպես LAUSD համայնքի համար եզակի հնարավորության՝ իր հովանու ներքո գտնվող
յուրաքանչյուր ուսանողի կյանքում դրական փոփոխություն ներմուծելու։
Ծրագիրը կառուցված է քոլեջի և կարիերայի համար պատրաստվածության համար
լավագույն, վկայությունների վրա հիմնված մոտեցումների, քոլեջից հեռացման դեպքերի
կանխման / դրանցում դրական միջնորդության, ինչպես նաև ուսանողին աջակցության
համապարփակ ծառայությունների որակյալ ուսուցանման համապատասխանեցման
սկզբունքների վրա։ Դասավանդողների և առաջնորդների խորքային, հետևողական
մասնագիտական զարգացմանը համադրվելով՝ հավատարմությունն այս ծրագրի
նպատակներին կհանգեցնի ուսանողների առաջադիմության բարելավմանն ու
կնախապատրաստի նրանց քոլեջին և կարիերային պատրաստվածության ուղուն։
Տվյալների վրա հիմնված հաշվետվողականության մոդելը հիմնաքար է, որը
կերաշխավորի Ծրագրի իրականացման թափանցիկությունը և անխոչընդոտ ընթացքը,
քանի որ կողմնորոշված է արդյունքների վրա և ունի տեղեկատվական համակարգի
հասանելի գործիքներ՝ շարունակական բարելավում արձանագրելու համար։
2016-2017թթ. շրջանավարտ ուսանողների, և, ի վերջո, հազարավոր ապագա
շրջանավարտների վրա անմիջական ազդեցություն ունենալու ներուժն Ուսումնական
Բաժանմունքի առաջարկած Քոլեջին և Կարիերային Պատրաստվածության Ծրագիրն
անգնահատելի կդարձնի։

Երախտագիտություն Ծրագրի Մշակման
Գործընթացի Աջակիցներին
Շնորհակալություն ենք հայտնում Կենտրոնական և Տեղային Շրջանների աշխատակազմերին՝
ներառյալ UTLA և AALA ներկայացուցիչներին, ովքեր մասնակցել են Քոլեջին և Կարիերային
Պատրաստվածության Ծրագրի մշակման գործընթացին։ Հատուկ շնորհակալություն ծնողներին,
ուսուցիչներին, վարչական աշխատակազմին և ուսանողներին, որոնք նույնպես մասնակցել են այս
գործընթացին՝ կիսելով իրենց տեսանկյուններն այն մասին, թե ինչ է անհրաժեշտ ուսանողներին՝
ուսման, քոլեջին և կարիերային պատրաստվելու ընթացքում հաջողության հասնելու համար։ Մենք
նաև խորին երախտագիտություն ենք հայտնում Կրթական Խորհրդին, Կառավարիչ Ռամոն
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Կորտինեսին և Գլխավոր Կառավարչի տեղակալ Միշել Քինգին՝ իրենց աջակցության համար։
Հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում նաև A-G Միջնորդության և Աջակցության Տնօրեն Քերըլ
Ալեքսանդրին։
Դր. Ռութ Պերեզ
Ուսումնական գծով կառավարչի
տեղակալ

Isabel Aguirre
Carol Alexander
Rosalva Amezcua
Jesus Angulo
Veronica Aragon
Ezequiel De La Torre Arellano
Guadalupe Arellano
Lauri Asturioas
Jack Bagwell
Kimberlie Balala
Ken Barker
Angel Barrett
Kit Bell
Robin Benton
Bethsaida Castillo
Derrick Chau
Linda Del Cueto
Nader Delnavaz
Maureen Diekmann
Annick Draghi
Debra Duardo
Dana Escalante
Walter Flores
Rafael Gaeta
Arzie Galvez
Kathy Gonnella
Carla Gutierrez
Angela Hewlett-Bloch
Juanita White Holloman
Rick Hossler

Julie Kane
Cari King
Andrea Kobliner
Naomi Fried Kokason
Rowena Lagrosa
Gerardo Loera
Michael Lovelady
Bernadette Lucas
Evelyn Mahmud
Hilda Maldonado
Valerie McCall
Steven McCarthy
Katie McGrath
Kandice McLurkin
Ramon Mella
Sophia Mendoza
Magan Mitchell
Nicolas Mize
Kathy Norris
Christopher Ortiz
Diane Panossian
Rex Patton
Caroline Piangerelli
Rory Pullens
Susan Ward Rancall
Jose Rodriguez
Michael Romero
Natividad Rozsa
Karen Ryback
Maricela Sanchez

Vithrel Searchwell
Esther Sinofsky
Esther Soliman
Dean Tagawa
Lilit Tandberg
Susan Tandberg
Mary Telio
Karen Timko
Marco Tolj
Judy Utvich
Desiree De Bond Vargas
Felipe Velez
Nicole Wagner
Cindy Weldon
Darnise Williams
Don Wilson
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նկարագրեր
D. Հղումներ

i

Հավելված A: Բյուջե

ii

Հավելված B: Տեղային Շրջանի ծրագրեր

iii

Հավելված C: Շրջանի Ծրագրերի,
Նախաձեռնությունների և Աջակցության
Ծառայությունների Նկարագրություններ
Ստորև բերված ցանկը ներկայացնում է LAUSD-ում առկա ծրագրերն ու
միջնորդությունները, որ արտացոլում են ուսումնական ծրագրերին աջակցության
ինտեգրումը յուրաքանչյուր մակարդակում։ Որակյալ դասավանդման հետ կապակցված՝
այս ծրագրերն ու աջակցության մեխանիզմները կարող են բարելավել ուսանողի
առաջադիմությունը և քոլեջին ու կարիերային պատրաստվածությունը։ Ուսումնական
բաժանմունքի տարբեր բաժինները, այ բաժինների և բաժանմունքների հետ
գործակցությամբ, կօժանդակեն տեղային շրջաններին և դպրոցներին այս ծրագրերի
իրականացման գործընթացում։ Ցանկին հաջորդում է ներկայացված ծրագրերից
յուրաքանչյուրի համառոտ նկարագիր։

Ծրագրեր, Նախաձեռնություններ և Աջակցության
Ծառայություններ
Ծրագրեր/Նախաձեռնություն
ներ
Ակադեմիական Անգլերենի
Վարպետության Ծրագիր (AEMP)
Առաջադեմ Անգլերեն Լեզվի
Զարգացում (ELD)
Առաջադիմություն՝ Անհատական
Որոշմամբ (AVID)
AVID Excel
Առաջադեմ Ուսումնական
Բաշխում AP
AP Պատրաստվածության Ծրագիր
AP և PSAT/NMSQT
Մեծահասակների Կրթություն
Հումանիտար Կրթություն
Գնահատում Եի Ուսուցում
Գիտելիքի Տարածքում (ALEKS)
Զանգից Անդին
Խառն Ուսուցում
Քոլեջի Խոստման Միություն
Դիպլոմային Նախագիծ
Երկակի/ Երկլեզու Ծրագրեր
Վաղ Գրագիտություն
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Ծրագրեր/Նախաձեռնություն
ներ
Վաղ Ահազանգերի Տվյալների
Մշտադիտարկում
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Տարրակա
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Dibels, SBAC, TRC, LAS, CELDT, SRI,
գնահատականներ,միջանկյալ
գնահատականներ, հաճախելիություն
և այլն
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Առաջին Եռամսյակի Հաջողության
Կամուրջ
Արագացրու Ընթացքը Լոս
Անջելեսի Համար
Կրթություն Շնորհալիների Եւ
Տաղանդավորների Համար (GATE)
Անհատականացված Ավարտական
Ծրագիր
Ինտեգրված Գրադարան Եւ
Դասագրքերի Աջակցության
Ծառայութուններ
Հաշմանդամություն Ունեցող
Ուսանողների Ինտեգրում
Մանկապարտեզից Քոլեջ Ներդրում
Ուսուցման Փոխկապակցված
Հնարավորություններ
Գրագիտություն և Լեզու
Վարպետության Ուսանում Եւ
Որակավորում
Իմ Մասնագիտական Ուսուցման
Ցանց (MyPLN)
Փոխկապակցված Ուսուցում
Ծնող-Համայնք Գործընկերություն
Վերականգնողական
Արդարություն
Ստանդարտ Անգլերենի
Ուսանողներ (SEL)
Ուսանողների Կողմից
Կազմակերպվող Համաժողովներ
Աջակցություն Ուսանողին՝
Համապատասխանել “E” Աշխարհի
Լեզուների Պահանջներին
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Ծրագրեր/Նախաձեռնություն
ներ
Ուսուցանման և Ուսուցման
Շրջանակ
UCLA Համագործակցություն/20
Դպրոցների Նախագիծ
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ն 9-12

•
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•

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (AEMP)
Դասավանդման ռազմավարությունների ծրագիր, որի թիրախում ուսանողներն են, ում
համար Ստանդարտ Անգլերեն Լեզուն մայրենի չէ (Ստանդարտ Անգլերեն Լեզվի
Ուսանողներ (SEL)): Այս խումբն ընդգրկում է աֆրոամերիկյան, մեքսիկական, հավայան
ծագումով ամերիկացի և բնիկ ամերիկացի ուսանողների։ SEL ուսուցիչները համատեղում
են դասավանդման ռազմավարություններ, որոնք խթանում են ստանդարտ և
ակադեմիական անգլերեն լեզվի գիտելիքների ձեռքբերումը և ուսանողների լեզվի և
մշակույթի վավերացումն, արժևորումն ու նկատառումը։
Փորձեր են արվում հնարավոր SEL ուսանողներին լեզվաբանական հարցաշարերի և այլ
ցուցիչների միջոցով ճանաչելու։ Շրջանն այժմ համագործակցում է UCLA-ի հետ մի
հետազոտության շրջանակում, որի նպատակն է վավերացնել LAUSD լեզվաբանական
հարցաշարերն ու մշակութորեն և լեզվաբանորեն հարմարեցված կրթությունը։
Հանրակրթական դպրոցները կսկսեն իրականացնել SRI ծրագիրը հնարավոր
ուսանողների շրջանում։ Շրջանը կհամալրի AEMP դպրոցների, SEL դասուսույցների թիվը
և լավագույն մեթոդները կփոխանցի նաև Տեղային Շրջաններին։
ԱՌԱՋԱԴԵՄ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ (ELD)
Առաջադեմ ELD-ի նպատակը Երկարաժամկետ Անգլերեն Լեզվի Ուսանողներին
(վերջիններս LAUSD-ում որակվում են որպես ԱՄՆ դպրոցներում հինգ տարի սովորելուց
հետո չվերադասակարգված ուսանողներ) նրանց ներկայիս ELD մակարդակը
բարձրացնելու և վերադասակարգման պահանջներին համապատասխանելու համար
անհրաժեշտ հմտությունների և գիտելիքների ծավալի տրամադրումն է։ Դասընթացի
ակադեմիական շեշտադրումը բանավոր լեզվի զարգացումն է, ակադեմիական
բառապաշարի արագացված ուսուցումը, գրավոր բացատրական հմտությունները և
ըմբռնող ընթերցանությունը՝ CA ELD ստանդարտների և CCSS/ELA համադրման միջոցով։
Այս դասընթացն անհրաժեշտության դեպքում կարող է ներառվել A-G կրեդիտում։
ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՄԲ (AVID)
AVID-ը քոլեջի նախապատրաստական համակարգ է, որի նպատակը միջնակարգ դպրոցն
ավարտած և հետմիջնակարգ հաստատություններում «ակադեմիական միջին»
արդյունքներ ցուցաբերող ուսանողներին լրացուցիչ օժանդակություն տրամադրելն է։
AVID ուսանողները, որպես կանոն, իրենց անմիջական ընտանիքներում առաջինն են, որ
vi

քոլեջ են հաճախում և ընկնում թերի ներկայացված խմբեր, ինչպես օրինակ՝ անգլերեն
լեզվի ուսանողներ, ցածր եկամուտով, աֆրոամերիկյան կամ լատինամերիկյան ծագում
ունեցող։ Ներկայումս շուրջ 60 LAUSD միջնակարգ դպրոց կիրառում է AVID համակարգը։
ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՄԲ (AVID) EXCEL
AVID Excel-ը AVID-ին նախորդող միջին դպրոցական տարիքի համար նախատեսված
ընտրովի դասընթաց է, որի նպատակն Անգլերեն Լեզվի Ուսանողներին Երկարաժամկետ
Անգլերենի Լեզվի Ուսանողներ դարձնող վնասաբեր ցիկլի դադարեցումն է՝ ուսուցման
գործընթացն արագացնող լրացուցիչ աջակցության մեխանիզմների միջոցով։
AVID Excel-ը կոչված է 8-րդ դասարանի ուսանողներին նախապատրաստել 9-րդ
դասարանին՝ զինելով նրանց հաջողության համար անհրաժեշտ լեզվական և
կազմակերպական գիտելիքներով։ Ներկայումս AVID EXCEL ծրագրին 2015-2016
ակադեմիական տարում մասնակցում են յոթ միջնակարգ դպրոցներ։
AVID Excel-ը ներառում է նաև երկշաբաթյա ամառային դասընթաց, որն առաջարկում է
անցումային հմտությունների, ակադեմիական բառապաշարի, գրավոր և բանավոր
խոսքի զարգացում։
Թե՛ AVID-ը, թե՛ AVID EXCEL-ն ուսուցանում են ակադեմիական հաջողության համար
անհրաժեշտ հմտություններ և վարքականոններ՝ խորհրդատվության և ուսանողուսուցիչ ամուր հարաբերությունների միջոցով ինտենսիվ օժանդակություն
տրամադրելով։ AVID ծրագրի արդյունավետության շնորհիվ շատ ուսանողներ հակված
են օգտվել ծրագրի առավելություններից և առաջադիմություն դրսևորել։
ԱՌԱՋԱԴԵՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄ (AP)
AP դասընթացները տրամադրում են բացառիկ ուսումնական փորձառություն, որը
խրախուսում է քոլեջին պատրաստվածությունը՝ ուսանողների համար հասանելի
դարձնելով ակադեմիական աշխատանքի այն տեսակը, որը նրանց սպասվում է քոլեջում։
Այս ծրագիրը նաև հնարավորություն է տալիս ուսանողներին քոլեջի կրեդիտ կուտակել
դեռևս ավագ դպրոցում՝ AP քննություն հանձնելով։ AP դասընթացները հասանելի են
ավելի քան 34 առարկաների շրջանակում, ներառյալ՝ արվեստ, համակարգչային
գիտելիքներ, պատմություն և սոցգիտություններ, մաթեմատիկա, գիտություններ,
անգլերեն լեզու և գրականություն և աշխարհի լեզուներ։ 2014-15թթ. LAUSD 118 ավագ
դպրոցներում շուրջ 50,000 AP քննություն է հանձնվել։
AP Քննության Վճարի Փոխհատուցման Ծրագիրը չեղարկում է ֆինանսական
խոչընդոտները, որ կարող են ցածր եկամուտ ունեցող ուսանողներին թույլ չտալ AP
քննություն հանձնել։ Պետության և Շրջանի կողմից ֆինանսավորումը թույլ է տալիս
աջակցել համապատասխան եկամուտ ունեցող ուսանողներին՝ AP քննության նրանց
ծախսերը հոգալով։
ԱՌԱՋԱԴԵՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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AP Պատրաստվածության Ծրագրի միջոցով Շրջանն ամեն ամիս UCLA-ում լրացուցիչ
աջակցություն է տրամադրում AP Գիտություն, Տեխնոլոգիա, Ճարտարագիտություն և
Մաթեմատիկա (STEM) ծրագրի ուսանողներին և ուսուցիչներին։ Այս ծրագիրը, որի
նշանակետում պատմականորեն թերի ներկայացված աֆրոամերիկյան և լատինամերիկյան
ծագում ունեցող ուսանողներն են, բաց է Շրջանի բոլոր AP STEM ուսանողների համար։
Ավելի քան 2,900 ուսանողներ և շուրջ 200 ուսուցիչներ են մասնակցել այս ծրագրին 20142015 ակադեմիական տարում։ Շրջանի տվյալների վերլուծության արդյունքում պարզվել է,
որ AP Պատրաստվածության Ծրագիրը նշանակալի դեր է ունեցել Շրջանի` AP-ին
մասնակցությունը խթանելու և քննությունների դրական արդյունքների ձևավորման
գործընթացում։
AP ԵՒ PSAT/NMSQT
Նախնական SAT/ Ազգային Արժանիքի Կրթաթոշակի Որակավորման Թեստ
(PSAT/NMSQT) ծրագիրը համահովանավորվում է Քոլեջի Խորհրդի և Ազգային Արժանիքի
Կրթաթոշակի Կորպորացիայի (NMSC) կողմից։
PSAT/NMSQT-ն ստանդարտացված թեստ է, որն ուսանողներին SAT-ին գործնականում
անձնապես ծանոթանալու և Ազգային Արժանիքի Կրթաթոշակի Կորպորացիայի կողմից
տրամադրվող կրթաթոշակների համար որակավորում ստանալու հնարավորություն է
ընձեռում։ Այս թեստը, ինչպես և SAT-ը, ստուգում է ուսանողի գիտեիքները
մաթեմատիկայի, քննադատական ընթերցանության, գրավոր խոսքի ոլորտներում։
PSAT-ը կազմվում է իրական SAT-ում ընդգրկված հարցերից, սակայն թեթևակիորեն
ավելի դյուրացված է՝ SAT-ի համեմատ։ SAT-ն օգտագործվում է քոլեջի ընդունելության
ժամանակ, մինչդեռ PSAT արդյունքները քոլեջներ չեն ուղարկվում։
Շրջանը հոգացել է 2014 PSAT ծախսերը 10-րդ դասարան հաճախող բոլոր ուսանողների
համար։ Շրջանն ակնկալում է, որ PSAT/NMSQT արդյունքների վրա հիմնված
հաշվետվությունները, ներառյալ AP Ներուժը, օգտագործվում են ավագ դպրոցների
կողմից որպես ուսուցանման որակը բարելավելու, առաջադիմության բացերը
վերհանելու, առաջադեմ դասընթացների հասանելիության ընդարձակման (ներառյալ
Առաջադեմ Ուսումնական Բաշխումը (AP)) գործիք։
ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Մեծահասակների
Կրթություն
ծրագիրը
ուսուցման
հնարավորություններ
և
աշխատանքային դասընթացներ է տրամադրում մեծահասակներին, ավագ դպրոցում
ուսուցման ընթացքում կամ դրանից դուրս գտնվող ուսանողներին։ Մեծահասակների և
Կարիերայի Կրթության Բաժանմունքի (DACE) դպրոցները և կարիերայի ուսումնական
կենտրոնները տեղակայված են Շրջանի տարբեր դպրոցներին կից և օգնում են համայնքի
անդամներին հասնել իրենց անհատական և մասնագիտական նպատակներին՝
առաջարկելով բարձրորակ կրթության հարմարավետ հասանելիություն։
Մեծահասակների և Կարիերայի Կրթության Բաժանմունքը գործակցում է 14 ավագ
դպրոցների հետ և նախատեսում է 2016 և 2017թթ.-ին Tier III ուսանողներին արտաժամյա
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դասեր առաջարկել, երկուական՝ դպրոցական դասաժամերից առաջ և հետո։ Այս
արտաժամյա դասերը Զրո Հեռացում ծրագրի ռազմավարության մաս են։
ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Շրջանի Ուսումնական Ծրագրի շատ կարևոր բաղադրիչ է Հումանիտար Կրթությունը։
2012թ.-ին Կրթական խորհուրդը Հումանիտար Կրթությունը հայտարարեց LAUSD-ի
առանցքային առարկա և հանձն առավ վերականգնել հումանիտար կրթությունը
Շրջանում։ Սա կարևոր որոշում էր, քանզի Հումանիտար Կրթությունը նպաստում է
առաջադիմությանը բոլոր հիմնական առարկաներում, մասնավորապես՝ ցածր
առաջադիմութամբ ուսանողների շրջանում։
Սոցիալ-տնտեսական
համատեքստում
ուսանողների
ավելի
քան
63
ուսումնասիրություններ (Հումանիտար Գործընկերություն, 2009) ցույց են տալիս, որ
ուսանողներն, ովքեր հումանիտար կրթություն են ստանում հարուստ միջավայրում,
ինչպիսին LAUSD-ն է.
1.
Ավելի պատրաստված են համաշխարհային աշխատաշուկային
2.
Ակադեմիական հաջողության բարձր ցուցանիշ են դրսևորում
3.
Ավագ դպրոցն ավարտում են բարձր գնահատականներով
Այժմ ընդլայնված հնարավորություններ են առաջարկվում տարրական մակարդակում՝
հրավիրված
հումանիտար
գիտությունների
ուսուցիչների,
իսկ
միջնակարգ
մակարդակում՝ հավելյալ դրույքների ստեղծման միջոցով՝ ձևավորելու համար A-G “F”
դասընթացի պահանջներին համապատասխան անհրաժեշտ հիմնարար գիտելիքները։
Քոլեջի և կարիերայի որոշված ուղիները խթանելու նպատակով Հումանիտար
Մասնաճյուղն ընդարձակում է պրոֆեսիոնալ արվեստագետների և պրակտիկ
աշխատանքի, շրջանային փառատոների և Արդյունաբերության Որդեգրիր-Դպրոց
Ծրագրի հասանելիությունը, ինչը կնպաստի ծրագրի տեսանելիությանը՝ հօգուտ բոլոր
ուսանողների և ընդօրինակման տիպարներ կստեղծի հումանիտար ոլորտում։
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ (ALEKS)
Գնահատում և Ուսուցում Գիտելիքի Տարածքում ծրագիրը ցանցային գնահատման և
ուսուցման համակարգ է, որը տարբերակում է յուրաքանչյուր անհատի, ներառյալ՝
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողի կարիքները։ ALEKS-ն առաջադրում է
հարմարեցված հարցադրումներ՝ արագ և ճշգրիտ որոշելու համար, թե հատկապես ինչ
գիտելիքներ ունի, կամ չունի ուսանողը տվյալ դասընթացի շրջանակում։ ALEKS
ծրագիրը նախատեսված է կիրառել որպես Tier 2 և Tier 3 միջնորդության մաս՝ 6-8-րդ
դասարանների ուսանողների Հանրահաշիվ 1, Երկրաչափություն և Հանրահաշիվ 2
առարկաների շրջանակում։
ԶԱՆԳԻՑ ԱՆԴԻՆ (BTB)
Զանգից Անդինը կոչված է բարձր որակի A-G Tier II ակադեմիական աջակցություն
տրամադրել բոլոր ուսանողներին՝ իր ամառային ծրագրերի միջոցով։ Դրանք են
ix

Ուսուցման Ընդարձակված Հնարավորությունների Ամառը (ELOS)՝ CORE Waiver
տարրական և միջնակարգ դպրոցների, և համաշրջանային Կրեդիտի Վերականգնման
Ամառային Դպրոցի Ծրագիրը (CRSSP)՝ ավագ դպրոցների համար։
Սկսելով ուսանողների հետ աշխատանքը տարրական մակարդակում՝ BTB-ն Անգլերեն
Լեզվի ուսուցման միջնորդության ծրագիր է առաջարկում՝ օգնելով նրանց գիտելիքները
հասցնել համապատասխան ստանդարտների։
Միջնակարգ դպրոցներին տրամադրվում են Անգլերեն Լեզվի կամ մաթեմատիկայի
ուսուցմանն օժանդակող դասեր՝ ուսանողներին համապատասխան ստանդարտների
հասցնելու և ավագ դպրոցի ակադեմիական դասընթացներին նախապատրաստելու
համար։
Ավագ դպրոցի մակարդակում բոլոր ուսանողներն, ովքեր D կամ F գնահատական ունեն
որևէ հիմնական առարկայից (Անգլերեն Լեզու, մաթեմատիկա, գիտություն կամ
պատմություն/ սոցիալական գիտություն), կարող են մասնակցել կրեդիտի
վերականգնման դասընթացների 86 ավագ դպրոցական տեղանքներում։ Ուսանողներն,
ովքեր D կամ F են ստացել ոչ հիմնական առարկաներից (Առողջություն, Ֆիզիկական
Կրթություն և/կամ Աշխարհի Լեզուներ), կարող են այս դասընթացին մասնակցել 29
ավագ դպրոցներում։

ԽԱՌՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
Խառն Ուսուցումը պաշտոնական կրթական ծրագիր է, որի շրջանակում ուսանողն
ուսումնական նյութերը և հրահանգներն առնվազն մասնակիորեն ստանում է թվային և
առցանց մեդիաների միջոցով` ժամանակը, վայրն, ուղին կամ արագությունը
վերահսկելու որոշակի հնարավորությամբ։ Ուսանողներին քոլեջում և կարիերայում
թվային
ուսուցման
նախապատրաստելու
նպատակով
բոլոր
դպրոցները
տեխնոլոգիական միջոցներ կօգտագործեն՝ տարբերակելու և անհատականացնելու
համար դասավանդումը, բարձրացնելու ակադեմիական պահանջները և ուսանողի մոտ
ձևավորելով ուսուցման ունակություն՝ ուսանողակենտրոն դպրոցի մոդելների
թղթապանակի գործարկումով։ Ուսուցիչները կօգտագործեն ադապտիվ և ոչ ադապտիվ
թվային բովանդակությունը և ուսանողի ուսուցման գործընթացն ընդարձակելուն
միտված տարբերակված առաջադրանքներ և ուղիներ կառաջարկեն։ Տեխնոլոգիայի
կիրառումն ուսուցիչներին թույլ է տալիս արագ ստուգել ըմբռնումը և հաղորդակցվել
ուսանողների
խմբերի
հետ,
ինչպես
նաև
բարելավել
դասավանդման
ռազմավարությունը։
Շրջանում կիրառվում են խառն ուսուցման մի քանի ծրագրեր։ Մի այդպիսի օրինակ է
Գնահատում և Ուսուցում Գիտելիքի Տարածքում (ALEKS) ծրագիրը՝ ցանցային,
արհեստականորեն խելացի մի համակարգ։ Մեկ այլ տեխնոլոգիական ծրագիր է
Edgenuity-ն (առցանց դասավանդում), որն աջակցում է վարպետացմանը, այն է՝
ուսանողները կենտրոնանում են բացառապես այն բովանդակության վրա, որտեղ իրենց
առաջադիմությունը ցածր է և, ի վերջո, դրսևորած վարպետության հիման վրա կրեդիտ
են ստանում։
x

ՔՈԼԵՋԻ ԽՈՍՏՄԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
Քոլեջի
Խոստման
Միությունը
(կրկնորդված
Long
Beach
USD
մոդելից)
համագործակցություն է բիզնեսների, համայնքի և քոլեջների միջև՝ հաջակցություն
ուսանողների հետմիջնակարգային կրթության հասանելիության և հաջողության: Այս
ծրագիրը կիրականացվի տեղական Cal State և համայնքային քոլեջների հետ ամուր
գործընկերություն ձևավորելու և ավարտող ուսանողներին առանցքային ֆինանսական
օժանդակություն և ծառայություններ տրամադրելու միջոցով։ Ծրագրի բաղադրիչներն
ընդգրկում են հետևյալը.
 Բոլոր LAUSD ուսանողներին, ովքեր հաջողությամբ իրականացնում են Cal State-ի
նախապատրաստական քոլեջի նվազագույն պահանջները, ընդունելություն
կառաջարկվի տեղական Cal State՝ բակալավրի աստիճան ստանալու հեռանկարով։
 2015-ին 9-րդ դասարանի բոլոր ուսանողներն ընդունելության մասին նամակ են
ստանում Cal State համալսարաններից՝ վկայագիրը վավերացնելու պահանջների
թվարկմամբ։
 Բոլոր LAUSD շրջանավարտներն առավելություն ունեն տեղական համայնքային
քոլեջներ ընդունելության գործընթացում։
 Ավագ դպրոցի շրջանավարտների համար կրթաթոշակի ֆինանսավորման հայտեր
կներկայացվեն։
ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Ռազմավարական տվյալների հաջողված օգտագործման օրինակ է Շրջանի Դիպլոմային
Նախագիծը, որն օգտագործում է Ամսական Ամփոփիչ Հաշվետվությունը՝ վերլուծելու
համար գնահատականների, հաճախելիության և վարքի մասին տվյալների միտումները,
ինչն էլ իր հերթին ծառայեցվում է հեռացումները կանխելուն և ռիսկային գոտու
ուսանողների
շրջանում
միջնորդություն
իրականացնելուն։
Աշակերտների
Ծառայությունների և Հաճախելիության Խորհրդատուներն (PSA) անմիջականորեն
աշխատում են հեռացման ցուցակում ընդգրկված ուսանողների և նրանց ընտանիքների
հետ՝
խորհրդատվական
ծառայություններ
տրամադրելով
և
ուսանողներին
տեղեկացնելով դպրոցն ավարտելու տարբեր եղանակների մասին։ Մեծ հաջողություն
վայելող հնգամյա վաղեմություն ունեցող այս ծրագիրը կշարունակվի իր նախնական
տասներկու տեղանքներում և կընդարձակվի՝ ընդգրկելով ևս տասը տեղանք։
Ամենաարդյունավետ ռազմավարությունները ենթադրում են.
1.
Տեղեկացնել
ուսանողներին
կրեդիտի
վերականգնման
այլընտրանքային
տարբերակներին և աջակցել դրանց իրականացման գործընթացում։
2.
Կազմակերպել ծնողների հզորացման սեմինարներ՝ Հաճախելիության և
Հեռացումների Կանխման թեմաներով։
3.
Գործակցել, համակարգել և աջակցել Ուսանողի Վերականգնման Օր
նախաձեռնությանը։
 Տարբեր մակարդակների համար կազմակերպել Հաճախելիության և
Հեռացումների Կանխման թեմաներով սեմինարներ և ներկայացումներ։
 Համագործակցել դպրոցների Հաճախելիության և Հեռացումների Կանխման
թիմերի հետ` 8-րդ դասարանի ուսանողների՝ բարձրագույն ուսումնական
xi

հաստատություն ընդունվելու ռազմավարությունը մշակելու և խթանելու
նպատակով։
ԵՐԿԱԿԻ/ ԵՐԿԼԵԶՈՒ ԾՐԱԳՐԵՐ
Երկակի/Երկլեզու Ծրագրերն ուսանողներին թույլ են տալիս զարգացնել բանավոր և
գրավոր խոսքի հմտությունները երկու լեզուներում։ Որպես կանոն, այս ծրագրի
մասնակից ուսանողները դրսևորում են ավելի բարձր ցուցանիշեր, քան իրենց
հասակակիցները՝ ընթերցանության և մաթեմատիկայի ոլորտներում։ Շրջանը
կշարունակի ռեսուրսներ մշակել դպրոցների և ուսուցիչների համար՝ իրականացնելով
երկակի երկկողմանի օտար լեզվի և երկլեզու ծրագրեր, յուրաքանչյուր դպրոցում
ուսանողների համար հնարավորություններ կապահովի՝ A-G բոլոր պահանջներին
համապատասխանելու և մասնավորապես՝ Անգլերենից Տարբեր Լեզվի (LOTE)
նվազագույն պահանջներին համապատասխանելու։

ՎԱՂ ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
LAUSD-ի գերնպատակն է երաշխավորել, որ երկրորդ դասարանի ավարտին բոլոր
ուսանողները կարդում են, գրում են, խոսում և լսում են՝ դրական արդյունքներ և
ճշգրտություն դրսևորելով։ Այս նպատակին նախատեսվում է հասնել հետևյալ
միջոցներով.
Ուժգնացնել նախադպրոցական և K-2 հաստատությունների միջև միակցումը.
1.
Տեղական Շրջանի Կառավարիչները ծրագրում և իրականացնում են տարրական
մակարդակի և Վաղ Մանկական Կրթության ծրագրի տնօրենների
մասնագիտական զարգացում Նախադպրոցական Ուսուցման Հիմքերին և
Կալիֆոռնիայի Ստանդարտներին համապատասխան, հատկապես նշանառելով.
1.
Պատշաճ մանկավարժության իրագործումը նախադպրոցական, TK և K-2
դասարաններում։
 Խաղի, կենտրոնների, ընտրության ազատության և ուսուցիչուսանող հաղորդակցության դերը նախադպրոցական, TK և K-2
դասարաններում։
 Ստանդարտների առաջխաղացումը Ընթերցանության Հիմնարար
Հմտություններում, Բանավոր Խոսքում, ELD-ում և մաթեմատիկայում։
 Միջդասարանական այցելությունները և կարծիքների
փոխանակումը՝ տարրական դպրոցի տնօրենների և EEC
ղեկավարների և ուսուցիչների շրջանում։
 Տվյալների համակարգի մշակում, որը թույլ կտա դպրոցներին,
Տեղային Շրջաններին և Կենտրոնական Գրասենյակին հետևել
ուսանողների առաջադիմությանը՝ սկսելով նախադպրոցական
տարիքից և ընդլայնվելով մինչև A-G պահանջներ։
 Միջմակարդակային մասնագիտական զարգացում
նախադպրոցական, ТК և Մանկապարտեզների ուսուցիչների համար,
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զարգացնող ուսուցման առաջխաղացումներ ընթերցանության,
բանավոր խոսքի, ELD և մաթեմատիկայի ոլորտներում։
Հստակ ձևակերպված ուղեցույց՝ նկարագրող անցումային
գործողությունները նախադպրոցական և ТК կամ Մանկապարտեզի
միջև։



TK-2 Դասավանդման Ծրագրի Վերակառուցում
 Բոլոր դպրոցները հիմնված են տվյալներով կառավարվող համակարգի
վրա՝ ղեկավարների որոշումներին տեղեկացնելու, աջակցության
բազմամակարդակ համակարգ կառուցելու, դասավանդման արդյունավետ
մեթոդներ որոշելու, մասնագիտական զարգացում տրամադրելու և
դասավանդման համապատասխան գործիքներ որոշելու համար։
 Բոլոր դպրոցների ղեկավար դասավանդող թիմերը ստանում են
մասնագիտական զարգացում՝ վերլուծության և բազմակի տվյալների
միավորների հիման վրա, ինչն իր հերթին ուղղորդվում է որոշումների
կայացման խթանման՝ ուսանողական և դպրոցական մակարդակներում։
 Փուլ՝ վերակառուցված TK-2 տվյալներով հարուստ գործընթացում, որը
նշանառում է լեզվի և գրագիտության ինտեգրումը դասավանդման ողջ
օրվա ընթացքում։ Տվյալների հիման վրա դպրոցները ճկունություն
կունենան ավելի արդյունավետ կառավարելու ժամանակն ու
դասավանդման ընթացքը՝ դրսևորելով հաշվետվողականության բարձր
մակարդակ և բարելավված արդյունքներ՝ բոլոր ուսանողների համար։

Գնահատում
Շարունակական մասնագիտական զարգացում տրամադրել՝ տվյալների վերլուծության
հիման վրա՝ տեղեկացնելով դասավանդման, կանխման և միջնորդության
ռազմավարությունների մասին։
 Պիլոտային ընթերցանության գնահատականներ անցումային մանկապարտեզի
ուսանողների համար։
 Մասնագիտական զարգացման հնարավորություն տրամադրել TK, K and 1-ին
դասարանի ուսուցիչներին՝ տեղեկացնելով վերջիններիս Amplify հարթակում
բանավոր խոսքի գնահատման արդյունքների կիրառման մասին։
Ուսումնական ծրագիր
 Շարունակել Ստեղծարար Ուսումնական Ծրագրի և Մենք Կարող ենք
ուսումնական ծրագրի պիլոտային իրականացումները նախադպրոցական և TK
մակարդակներում։
 Ընտրել նախադպրոցական ուսումնական ծրագիր 2015թ.-ի ուշ աշնանը։
 Ուսուցիչների համար ուսումնական ծրագրի կիրառմանը նվիրված
մասնագիտական զարգացման դասընթացներ նախատեսել։
Մասնագիտական զարգացում
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ՄԶ դասընթացներ անցկացնել բոլոր դպրոցների ղեկավար դասավանդող թիմերի
համար՝ վերլուծության և բազմակի տվյալների միավորների արդյունավետ
օգտագործման մասին ղեկավարության որոշումները, դասավանդումն ու
միջնորդությունը շրջանառելու գործընթացում։
ՄԶ դասընթացներ անցկացնել նախադպրոցական, TK և մանկապարտեղի
ուսուցիչների հետ՝ Նախադպրոցական Ուսուցման Հիմքերի և Կալիֆոռնիայի
Ստանդարտների հիման վրա։
ՄԶ դասընթացներ անցկացնել նախադպրոցականից մինչև 2-րդ դասարանի
ուսուցիչների համար՝ նախաընթերցանության և ընթերցանության
դասավանդման արդյունավետ մեխանիզմների վերաբերյալ։

Փուլ 1 hուլիս 2015 – դեկտեմբեր 2015։ Հստակ,պարբերական հաղորդագրություններ և
դասընթացներ բարձր և միջին մենեջմենթի համար, ներդրումների վրա հիմնված
ծրագրի հղկում և մասնագիտական զարգացման դասընթացների մշակում։ Իրենց
Տեղական Շրջանների Առաջնորդների Դպրոցից ուղղորդում ստանալով՝ տնօրեններն
ընտրում են Լեզվի և Գրագիտության թեկնածուներին առաջին եռամսյակում՝ 2015թ.-ի
աշնանը։

Փուլ 2 հունվար 2016 – հունիս 2016: Սկսվում է TK-2-րդ դասարանի ուսուցիչների

ընտրության սկզբունքով վերապատրաստումը՝ ՄԶ դասընթացների մի շարք ճկուն
տարբերակների առաջարկով։ Տարրական դպրոցների 15%-ին «նվերների փաթեթներ»
են տրամադրվում՝ փորձառական մակարդակում առավելագույն ճկունություն խթանելու
համար։

Փուլ 3 հուլիս 2016 – հունիս 2017: Դպրոցները պարտավորվում են վերջնականացնել ՄԶ
դասընթացները TK-2-րդ դասարանի ուսուցիչների համար՝ շարունակական ճկուն
տարբերակներ և իրականացման մոդելներ առաջարկելով այն ակնկալիքով, որ
դպրոցները կխթանեն որոշումների կայացման գործընթացը, մասնավորապես՝
կառավարման ռազմավարության համատեքստում։

ՎԱՂ ԱՀԱԶԱՆԳԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ
Բազմաթիվ հետազոտություններ կան այն մասին, որ վաղ ահազանգերի համակարգերը
կարող են կարևոր տվյալներ տրամադրել ուսուցիչներին և վարչական աշխատակազմին,
որոնք, հավուր պատշաճի օգտագործվելով, հսկայական ազդեցություն կունենան
ուսանողի
առաջադիմության
բարելավման
ընթացքում։
Վաղ
ահազանգերի
համակարգերը Շրջանի տարրական և միջնակարգ դպրոցներում հեշտությամբ ճանաչելի
կդարձնեն այն ուսանողներին, ովքեր ավագ դպրոց տեղափոխվելուց հետո ձախողման
կամ հեռացման ռիսկային խմբում են։ Ահազանգի համակարգերի երեք հիմնական
առավելությունները դպրոցներին թույլ են տալիս.
1.
Ճանաչել ակադեմիական դժվարություններ, հաճախելիության կամ վարքային
խնդիրներ ունեցող ուսանողներին՝ օգտագործելով Շրջանի տվյալների
համակարգի բազմաթիվ փոփոխականներ։
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2.

3.

Արձանագրել ուսանողների թերացումները և աջակցել ուսուցիչներին խնդրային
տարածքները
ճանաչելու
գործընթացում.
սա
կնպաստի
անհրաժեշտ
գործողությոնների նշագծմանը և խնդրի լուծմանն ու աջակցությանը՝
անհատական խնդիրներից ելնելով։
Տեղեկացնել ուսուցիչներին և վարչակազմին համադպրոցական միտումների
մասին, որոնք պետք է շրջանառվեն ուսուցման, կարգապահության և ուսանողի
առաջադիմության վրա ազդեցություն ունեցող այլ ոլորտներում։

Այս ծրագիրը խթանող հինգ ռազմավարություններից մեկը դասավանդման ընթացքում
տվյալների օգտագործումն է։ Շրջանը ծրագրում է շարունակել տվյալների օգտագործումը
հաջակցություն բոլոր ուսանողների, սակայն մասնավորապես՝ նրանց, ովքեր ձախողման
վտանգի ներքո են, հետևյալ քայլերի իրագործմամբ.
1.
Մանրամասնորեն
մշտադիտարկել
9-րդ
դասարանի
ուսանողների
առաջադիմությունը դասընթացի շրջանակում՝ միջնորդելով և օգնություն
տրամադրելով՝ և այդպիսով կանխելով նրանց ձախողումը, կամ էլ՝ չափազանց ետ
ընկնելը՝ դասընկերների մակարդակին կրկին հասնելու համար։
 Մշակել ռեսուրսներ, արձանագրություններ և մասնագիտական զարգացման
դասընթացներ, որոնք դպրոցները կարող են կիրառել՝ վերլուծելու համար Ավելի
Խելացի
Հավասարակշռված
Գնահատականների
Կոնսորցիումի
(SBAC)
ուսանողների առաջադիմությունը՝ դասավանդման որակը բարձրացնեու
նպատակով։
 Առաջադիմության Թեմայով Երկխոսություններ անցկացնել դպրոցների,
տեղական շրջանների և Կենտրոնական Գրասենյակի ղեկավարության միջև՝
բազմաթիվ միջոցների կիրառումով ուսանողի առաջընթացը մշտադիտարկելու
համար։
SBAC – SRI – CELDT – LAS Links – PSAT- SAT/ACT-AP – միջանկյալ
գնահատականներ.
 Անհատական Ավարտական Ծրագրեր մշակել ուսանողների և խորհրդատուների
հետ։
 Վարչական աշխատակազմը մշտադիտարկում է տարեկան IGP-ների
վերջնականացումն՝ ապահովելով խորհրդատուների և ծնողների գործակցային
աշխատանքը՝ ուսանողի անհատական կարիքներին ընդառաջ ծրագիր մշակելու
և համապատասխանեցնելու ընթացքում։
Համընդգրկուն ծառայություններն աշխատակազմին աջակցում են՝ խնդիրներ ունեցող
ուսանողների մասին վաղ շրջանում տեղեկատվություն տրամադրելով և մտավոր ու
ֆիզիկական առողջության մասին տվյալները համայնքային սոցիալական ծառայության
ռեսուրսներին վերաուղղորդելով։ Հաճախելիության և հեռացման կանխման, ինչպես
նաև վերականգնողական աշխատակազմերը նույնպես կօգտագործեն տվյալները՝
ուսանողների առաջադիմությունը վերահսկելու համար։ Վերջիններս կաշխատեն
դպրոցների հետ՝ երաշխավորելով, որ բոլոր ուսանողները մնում են դպրոցում և
պատրաստ են ավարտելու այն։

ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄՈՒՐՋ
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LAUSD-ն ծրագրում է մշակել Առաջին Եռամսյակի Հաջողության Ամառային Կամուրջ
Ծրագիրը, որը միջնակարգից ավագ դպրոցի միջակայքում դրական անցումային շրջան
կապահովի՝ թույլ տալով ուսանողներին մեղմել մարտահրավերները և իրենց
կարիքներին համապատասխան լուծումներ գտնել։
ԱՐԱԳԱՑՐՈՒ ԸՆԹԱՑՔԸ ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՀԱՄԱՐ (GEAR UP 4 LA)
GEAR UP 4 LA-ն օգնում է ուսանողներին և նրանց ընտանիքներին տեղեկատվություն
ստանալ քոլեջի հասանելիության, հետևողականության և պահանջների, ինչպես նաև
վճարի հնարավոր տարբերակների մասին։ Իր 15 տարվա գոյության ընթացքում GEAR UP
ծրագիրը ծառայություններ է մատուցել ավելի քան 13,000 ուսանողների 20 LAUSD
դպրոցական տեղանքներում։ GEAR UP-ը համագործակցել է Լոս Անջելեսի Առևտրի
Պալատի հետ՝ խնայողական հաշիվներ բացելով ներկայումս Բելմոնտի և Քենեդիի
Ընտրության Գոտիների 10-րդ և 11-րդ դասարաններում սովորող 4000 ուսանողների
համար։
Մինչ այժմ ավելի քան $92,000-ի ներդրում է արվել՝ $25.00 նախնական ավանդով
խնայողական հաշիվներ բացելու համար։ Այս հաշիվները ֆինանսական խրախուսման
ծրագրի մի մաս են՝ կոչված զարկ տալու քոլեջի նախապատրաստական փուլում
ուսանողների դրական դրսևորումներին։ Ապացուցված է, որ խնայողական հաշիվ
ունեցող երեխաները մինչև յոթ անգամ ավելի հակված են քոլեջ հաճախելու, քան նրանք,
ովքեր հաշիվ չունեն։ Այս գաղափարը կարող է գրավել և պահել ուսանողներին LAUSDում։
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՇՆՈՐՀԱԼԻՆԵՐԻ Եւ ՏԱՂԱՆԴԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (GATE)
Շրջանի առաջնահերթություններից մեկը թերի ներկայացված բնակչության՝ օր.՝
աֆրոամերիկացիների,
լատինամերիկացիների,
Անգլերենի
Ուսանողների
և
սոցիալտնտեսական ցածր ցուցանիշ ունեցող ուսանողների համար GATE-ի
հասանելիությունն ընդարձակելն է։ LAUSD-ում արձանագրված ավելի քանի քան 66,000
շնորհալի ուսանողների միայն 8%-ն՝ աֆրոամերիկյան և 11%-ը՝ լատինամերիկյան
ծագում ունի, ինչն ավելի քիչ է, քան Շրջանի սահմանված միջինը (13%)։
Այս անհամաչափությունը վերացնելու նպատակով Շրջանը կամավոր համաձայնություն
կնքեց Քաղաքացիական Իրավունքների Գրասենյակի հետ։ Արդյունքում Առաջադեմ
Ուսուցման Տարբերակները ստեղծեցին Թիրախավորված Ճանաչման Ծրագիր (TIP), որի
թիրախում
Շրջանի
ճանաչման
ու
հայտնաբերման
նպատակներին
չհամապատասխանող դպրոցներն են։ TIP-ն ուղղորդված աջակցություն է տրամադրում
GATE-ի նշանակած հոգեբանների կողմից և արդարացրել է իրեն որպես արդյունավետ
գործիք՝ ճանաչելու և հայտնաբերելու համար ցածր հղումներով կամ ճանաչելիության
ցածր մակարդակ ցուցաբերած դպրոցների ուսանողների:
Ֆակուլտետին և աշխատակազմին մասնագիտական զարգացման դասընթացներ են
տրամադրվում՝ կենտրոնացած մշակութորեն պատասխանական մեթոդների և
մանկավարժության վրա, որը կխրախուսի թերի ներկայացված շնորհալի ուսանողների
տաղանդը և ձեռքբերումները, և կվերացնի Առաջադեմ Ուսումնական Բաշխման
դասընթացներին մասնակցության խոչընդոտները։ Շրջանի մեկ այլ նպատակ է
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ավելացնել TIP կիրառող դպրոցների թիվը՝ հետազոտելով և վերհանելով գործակիցներ,
որոնք դրականորեն չեն արտացոլում դպրոցի ժողովրդագրությունը։
Շրջանի շնորհալի ուսանողների մեծ մասը մասնակցում են GATE ծրագրերին իրենց
տարածքային դպրոցներում։ Շրջանում հասանելի ծրագրի տարբերակներն են.
Առաջադեմ Ուսուցման Դպրոցները (SAS), Շնորհալիության / Բարձր Կարողությունների
Խորացված Ուսուցման Կենտրոններ, Բարձր Շնորհալիության Խորացված Ուսուցման
Կենտրոններ և Գեղարվեստի Կոնսերվատորիա։
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (IGP)
IGP-ն հետմիջնակարգ ծրագրող հանդիպում է ուսանողի, խորհրդատուի և ծնողի միջև։
Այս սեմինարներն ուսանողներին հնարավորություն են տալիս դիտարկել իրենց ապագա
նպատակները և սկսել ծրագրել գործնական քայլերը, որ նրանք պետք է ձեռնարկեն
ավագ դպրոցում՝ իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Ուսանողները և ընտանիքները
տեղեկանում են ապագա դասընթացների մասին և ավագ դպրոցի ընթացքում քոլեջին
նախապատրաստվելու գործնական ուղղորդում են ստանում։.
ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԵՒ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՈՒՆՆԵՐ
Ինտեգրված Գրադարան և Դասագրքերի Աջակցության Ծառայություններ
(ILTSS) ծրագիրը կոչված է օգնել ուսանողներին, ուսուցիչներին և աշխատակազմին
ավելի արդյունավետ օգտագործել գաղափարներն ու տեղեկատվութոյւնը՝ նրանց
առաջարկելով տեսլականներ, ռազմավարություններ և հմտություններ՝ ժամանակակից
ուսուցման ռեսուրսներն ու տեխնոլոգիաներն օգտագործելու։
ILTSS-ի նպատակն է հիմնավորապես բարելավել ուսուցիչների և ուսանողների միջև
հաղորդակցությունը՝ նախապատրաստելով քննադատական մտքով անհատներ, որոնք
կարող են բազմազան և բարդ հասարակության մաս լինել։ ILTSS-ն աջակցում է Շրջանի
գրագիտության և ուսումնական նախաձեռնություններին՝ ուսանողների և
աշխատակազմի համար որակյալ ուսումնական նյութերի հասանելիություն
ապահովելով։
ILTSS-ն կընդարձակի ուսանողների՝ հարուստ գրադարաններ մուտք ունենալու
հնարավորությունը՝ ամբողջությամբ իրականացնելով Կալիֆոռնիայի Դպրոցական
Մոդելային Գրադարանների Ստանդարտները, վստահաբար ֆինանսավորելով
դպրոցական գրադարանի աշխատատեղերը և ֆինանսավորում տրամադրելով
ժամանակակից տպագրական և էլեկտրոնային սարքավորումների ձեռքբերման համար։
Այս համակարգը դասավանդման ռեսուրսները կինտեգրի ուսումնական ծրագրում՝ LAUSD
ուսանողներին աջակցելով համապատասխանել կամ գերազանցել Կալիֆոռնիայի
Բովանդակային Ստանդարտների՝ հետազոտական ունակությունների ձեռքբերման
շեշտադրումը։
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ
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Շրջանը կշարունակի ինտեգրել հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներին նվազագույն
սահմանափակում ենթադրող միջավայրերում, և կավելացնի ընդհանուր և ներառական
կրթական
համակարգերում
աշխատող
ուսուցիչների
գործակցության
հնարավորությունները։ Տրամադրվող աջակցության ձևերից մի քանիսն են.
 Ուսուցանման բազմակողմանի ծրագիրը
 Դասավանդումն ու ուսուցանումը՝ տարբեր կարողությունների ուսանողներին
հարմարեցված լսարաններում
 Թիրախավորված միջնորդություն և տվյալների վերլուծություն
 Կենտրոնացում Ուսուցման կենտրոնի և միջանկյալ ընտրական դասընթացների
վրա
 Քննադատական մտքի նախնական ուսուցում և վերուսուցում ELA-ում և
մաթեմատիկայում.
 Լեզու՛։ Կենտրոնացում անգլերենի ուսուցանման վրա, 4րդ հրատարակություն
 Ուսումնական ծրագրին առավելագույն համապատասխանության ապահովում և
համատեղ ուսուցման խթանում
Շրջանն աջակցություն կտրամադրի դպրոցներին՝ մասնագիտական զարգացման
միջոցով. հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար հասանելի կլինեն
տարածքային և արտադասարանային աշխատարաններ՝ ընդհանուր լսարաններում
նրանց ուսուցումը դյուրացնելու համար։ Մասնագիտական զարգացման
դասընթացներ կառաջարկվեն «Լեզու՛։ Կենտրոնացում անգլերենի ուսուցանման
վրա» ծրագրի շրջանակում՝ Շրջանի՝ ընթերցանության խանգարումներ ունեցող
ուսանողների գրագիտության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՑ ՔՈԼԵՋ ՆԵՐԴՐՈՒՄ (K2C)
Մանկապարտեզից քոլեջ ներդրում (K2C). Սան Ֆրանցիսկոյում մշակված մոդելը
կկրկնորդվի Լոս Անջելեսում՝ խնայողական հաշիվ բացելու խոչընդոտները վերացնելու
միջոցով ընտանիքներին քոլեջի համար փող խնայելու գործընթացում աջակցություն
տրամադրելով։ Լոս Անջելեսի քաղաքային և տարածքային իշխանությունները
համաձայնություն կտան մանկապարտեզի յուրաքանչյուր սանի համար խնայողական
հաշիվ բացելու, և $50-ի չափով նախնական ներդրում կատարելու․ Անվճար/Զեղչով
Դպրոցական Նախաճաշ ծրագրում ընդգրկված երեխաները կստանան $50-ի չափով
հավելյալ ավանդ։ 5-րդ-ից 6-րդ և 8-րդ-ից 9-րդի կիզակետերում առաջադիմությունը
խթանելու համար, ամենայն հավանականությամբ, ֆինանսական խրախուսանք
կտրամադրվի մարդասիրական և կորպորատիվ հիմնադրամների, համայնքային
կազմակերպությունների և տեղական ձեռնարկատիրությունների կողմից։
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դպրոցի արդիականությունը բարձրացնելու և ուսանողներ ներգրավելու նպատակով
Շրջանը տրամադրել է Փոխկապակցված Ուսուցանման Մոդելը, որը մեկտեղում է
խստապահանջ
ակադեմիական
մոտեցում
և
տեխնիկական
կրթություն,
անհատականացված աջակցություն ուսանողին և գործնական փորձառություն։
Կառուցված 21-րդ դարի թեմաների շուրջ, մոդելը մշակված է կարիերայի ուղիների
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շրջանակում, որը կամրջում է ուսուցումը ուսանողի հետաքրքրություններին և
կարիերային պատրաստվածությանը՝ բերելով ավարտական և ընդունելության բարձր
ցուցանիշերի։
Մինչև 2016-ի ամառ Փոխկապակցված Ուսուցման բոլոր ուսանողներին կտրամադրվի
համադրված դասընթացին առնչվող գործնական ուսուցման համապարփակ
փորձառություն, և 500 ուսանողներ վճարովի պրակտիկայի կանցնեն՝ իրենց ընտրած
մասնագիտական հատվածում։
ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԼԵԶՈՒ
Գրագիտություն և Լեզու ծրագիրը միջին և բարձր դպրոցական դասընթաց է՝ ուղղված
Անգլերեն Լեզվի Երկարաժամկետ Ուսանողների գրագիտության հմտությունների և
ամբողջական գիտելիքի ձևավորմանը։ Այս դասընթացի ակադեմիական
շեշտադրումներն են. 1) լեզուների զարգացումը, 2) ակադեմիական բառապաշարի
ձևավորումը, 3) ընթերցանության հմտությունների զարգացումը։
Թեմատիկ բաժիններն ուսանողներին հնարավորություն են ընձեռում գիտության,
մաթեմատիկայի և սոցիալական գիտությունների համապատասխան առանցքային
հատվածների հետ կապեր ստեղծելու։ Դասընթացը ներառում է ուսանողակենտրոն
բաղադրիչներ, որոնք մշակութորեն և լեզվաբանորեն հարմարեցված են՝ միաժամանակ
ուսանողներին սովորեցնելով ընթերցանության արդյունավետ ռազմավարություններ։
Դասընթացը կիրառում է հարցումների վրա հիմնված գործընթացներ՝ ուսուցանելով
գրագիտության հմտություններ, համալրելով ուսանողի հիմնարար գիտելիքները, կամ
ձևավորելով՝ եթե ուսանողը դրանց չի տիրապետում։ Ուսանողները սովորում են
հիմնարար կազմակերպական և սոցիալական հմտություններ, որոնք օգնում են նրանց
ավելի լավ հասկանալ ակադեմիական հաջողության հասնելու ճանապարհները։
Ուսանողները մասնակցում են դասերին գրավոր և բանավոր ներկայանալի
նախագծերով, որոնց ստեղծմանն աջակցություն է տրամադրվում ընթերցանության և
գրի ուսուցանման՝ հետազոտությունների վրա հիմնված ռազմավարությունների և
Անգլերեն Լեզվի Ուսանողների հասանելիեության ռազմավարությունների միջոցով։
ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍԱՆՈՒՄ ԵՒ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ
Դպրոցների վարչական աշխատակազմի և ուսուցիչների համար նախատեսված
Վարպետության ուսանման և որակավորման մասնագիտական զարգացումը նպաստում
է ստանդարտների վրա հիմնված արդյունավետ որակավորման իրականացմանն ու
դասարանական ուսուցման տարբերակմանը։ Դասընթացը ներառում է ծանոթություն
Քերըլ Դուեքի մտածելակերպի ընդարձակման մասին հետազոտությանը, որի առանցքում
ջանք գործադրելու կարևորությունն է և մտավոր կարողությունների անփոփոխ չլինելու
փաստի ընդունումը։ Առաջիկա երկու տարվա ընթացքում Կենտրոնական Գրասենյակը
ավագ դպրոցների համար տարբեր փուլերում մասնագիտական զարգացման
հնարավորություն կտրամադրի՝ այս դասընթացում ընդգրկելով LAUSD ավագ դպրոցների
բոլոր ուսուցիչներին։ Նախնական իրականացման հիմնական թիրախում կլինեն 20
Դպրոցների Նախագծերի դպրոցները, որոնք աֆրոամերիկյան ծագում ունեցող
ուսանողների նշանակալի կազմ ունեն։
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Ծնողների և Համայնքի Ներգրավման աշխատակազմը հասանելի նյութեր կմշակի
ուսուցիչների, համակարգողների, ծնողական կենտրոնների ներկայացուցիչների և
ուսանողների համար՝ վերջիններիս ընտանիքներին որպես գործընկեր կրթելով և
ներգրավելով
դպրոցն
ավարտելուն
ընդառաջ
ուսանողի
ակադեմիական
ձեռքբերումներին նպաստելու գործընթացում։ Աշխատակազմը կկառավարի նաև Ծնողի
հետ Քոլեջի և Կարիերայի Կապի, Համայնքային և Ուսանողական Ծառայությունների
վեբկայքերը, որտեղ կենտրոնացված կլինեն Շրջանի բոլոր ռեսուրսները։

ԻՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑ (MyPLN)
Որպես Ուսուցիչների Խրախուսական Հիմնադրամի Դրամաշնորհի (TIF) մի մաս Շրջանը
նախատեսում է մշակել և իրականացնել մասնագիտական ուսուցման կառավարման
համակարգ, որը.
1. Անհատական ուսուցման հնարավորություններ կտրամադրի բոլոր
աշխատակիցներին։
2. Կնպաստի մասնագիտական ուսուցման բովանդակության համակարգային
գնահատմանը՝ ներառելով դասավանդողի մասնակցությունը։
3. Կառաջարկի ուսուցման բազմազան բովանդակություն՝ ներառելով մեծահասակ
ուսանողների ուսուցման անհատական նախընտրությունները։
4. Կձևավորի մասնագիտական ուսուցման առցանց համայնքներ` արտոնելով
ուսուցիչներին համագործակցել և կիսել դրական փորձառությունը։
5. Երկարաժամկետ հեռանկարում կծառայի որպես մեկ համակարգ, որտեղ բոլոր
աշխատակիցները կարող են օգտագործել և տարածել մասնագիտական
ուսուցման ռեսուրսները։
ԾՆՈՂ-ՀԱՄԱՅՆՔ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
LAUSD-ն երաշխավորում է ծնողներին որոշիչ ձայնի տրամադրումը՝ նրանց
հնարավորություն ընձեռելով վերանայել, մեկնաբանել և լրամշակել LAUSD Կրթական
Խորհրդի և Կառավարչի որոշումները, այսպիսով ամրագրելով Շրջանի ծնողների՝ որպես
շահառուների առանցքային խմբի ներդրումը։
Երբ դպրոցները, ընտանիքները և համայնքային խմբերն աշխատում են միասին՝ ի
նպաստ ուսուցման, երեխաներն ավելի են հակված առաջադիմության, դպրոցում ավելի
շատ ժամանակ անցկացնելուն և դպրոցի հանդեպ դրական վերաբերմունքի։
Ծնողական, Համայնքային և Ուսանողական Ծառայությունները աջակցում են դպրոցին՝
իրականացնել ընտանիքների ներգրավմանն ուղղված արդյունավետ գործողություններ,
որոնք ընդգծում են ծնողների հետ գործակցությունը՝ ի շահ երեխայի ուսուցման և
ձեռքբերումների։

xx

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Վերականգնողական Արդարությունը փիլիսոփայություն է և մոտեցում, որը հեռանում է
պատժից դեպի ներդաշնակություն ու բարեկեցություն բոլոր նրանց համար, ովքեր
վիրավորական գործողության զոհ են դարձել։ Այս ծրագիրն ընտանիքներին,
դպրոցներին և համայնքներին հնարավորություն է ընձեռում հաշվետվողականություն
ապահովելու՝ միաժամանակ կոտրելով պատժի և բռնության շղթան։ Այն հիմնված է
երեխաների և պատանիների ճկունության, խնդիրներ լուծելու նրանց ունակության
վրա, ի հակասություն գոյություն ունեցող մտայնության, որ հենց իրենք են խնդիրները՝
մեծահասակների կողմից լուծման ենթակա։ Ծրագիրը կենտրոնանում է ոչ թե պատժի,
այլ վնասված հարաբերության վերականգնման և անհատի պատասխանատվության
վերագիտակցման սկզբունքների վրա։ Այս մոտեցումը ենթադրում է, որ երբ անհատը
վնաս է հասցնում, այդ վնասն ազդում է մարդկանց վրա, ում այդ վնասն ուղղված է
եղել, համայնքի, և հենց իր՝ անհատի։ Վերականգնողական մեխանիզմների կիրառմամբ
փորձ է արվում վերացնել մի անհատի կողմից մյուսին և համայնքին հասցված վնասը,
որպեսզի բոլոր կողմերն ուղղվեն դեպի վերականգնում։ Վերականգնողական
Արդարության մեթոդը խրախուսում է արժեքներ և սկզբունքներ, որոնք համայնքում
կիրառում են ներառական, համագործակցային մեխանիզմներ։ Վերականգնողական
Արդարության մեթոդն աջակցում է դպրոցներին ստեղծել և պահպանել դրական
դպրոցական մշակույթ և միջավայր։ Վերականգնողական Արդարության մեթոդի
հիմքում են.
1. Համայնքի ձևավորում
2. Ձեռքբերումների նշանավորում
3. Վիրավորական պահվածքի դրսևորումներում միջամտություն
4. Հակամարտության վերափոխում
5. Վնասված հարաբերությունների վերականգնում
6. Ուսանողներին ուսուցման միջավայր վերաինտեգրում
ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ (SEL)
Ուսանող, ում համար Ստանդարտ Անգլերեն լեզուն մայրենի չէ, և կարող է ներառել
հետևյալ խմբերը. Աֆրոամերիկյան, ամերիկա-մեքսիկական, հավայան-ամերիկյան և
բնիկ ամերիկյան։

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ
Ուսանողի ձեռքբերումները բարելավող, հետազոտություններով ապացուցված մեթոդ է,
երբ ուսանողները քննարկում են իրենց առաջադիմությունը ծնողների և
աշխատակազմի հետ։ LAUSD որոշ դպրոցներ ուսանողների կողմից կազմակերպվող
համաժողովները դիտարկում են որպես ուսանողների՝ իրենց ուսուցման
պատասխանատվությունն ընդունելու և իրենց Անհատական ավարտական ծրագիրը
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ներկայացնելով՝ քոլեջին և կարիերային իրենց պատրաստվածության մասին
բարձրաձայնելու միջոց։
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍԱՆՈՂԻՆ՝ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ “E” ԱՇԽԱՐՀԻ
ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ
Ուսանողները կարող են համապատասխանել նվազագույն “E” (“անգլերենից տարբեր
լեզու”) “A-G” պահանջներին SAT առարկաների թեստերի և AP քննությունների, ինչպես
նաև լիազորված քոլեջի կամ համալսարանի կողմից իրենց մայրենի լեզվով
առաջարկվող ցանկացած քննություն հանձնելու միջոցով։
Ի լրումն, իսպանախոս EL-երը, սկսելով 8-րդ դասարանի երկրորդ եռամսյակից մինչև 12րդ դասարան կարող են դիմել LAUSD Իսպաներենի Հավասարարժեքության Քննության՝
ատեստավորելով մինչև երկու տարի ժամանակահատվածում ավագ դպրոցում
իսպաներենի դասընթացը և համապատասխանելով նվազագույն “E” (“անգլերենից
տարբեր լեզու”) պահանջներին՝ վավերացման միջոցով։

ՈՒՍՈՒՑԱՆՄԱՆ ԵՒ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
LAUSD Ուսուցանման և Ուսուցման Շրջանակը նկարագրում է արդյունավետ
ուսուցանման համար անհրաժեշտ հստակ նախապայմաններ՝ վերհանելով տիպական
մեթոդներ, որ թույլ կտան շրջանին հասնել բոլոր պատանիների առաջադիմությանն
ուղղված նպատակին։
Ուսուցանման և Ուսուցման Շրջանակը կարևորում է հետազոտությունների վրա
հիմնված ռազմավարությունները, որոնք ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը՝
բազմազան, ներառյալ՝ Անգլերեն Լեզվի, Երկարաժամկետ Անգլերեն Լեզվի, Ստանդարտ
Անգլերեն Լեզվի, Հատուկ Կարիքներ և Հաշմանդամություն ունեցող Ուսանողների
պահանջներին համապատասխանությամբ։ Ի հավելումն, Ուսուցանման և Ուսուցման
Շրջանակը ներառում է դասավանդման մեթոդներ, որոնք կօգնեն պատրաստել բոլոր
պատանի շահառուներին որպես 21-րդ դարի հաջողակ և գործուն ուսանողներ։ Որպես
LAUSD դասավանդման մեխանիզմների հիմք, Ուսուցանման և Ուսուցման Շրջանակն
ուսուցիչների համար ծառայում է նաև որպես ուղեցույց՝ վերլուծելու, մտածելու և
բարելավելու իրենց ուսուցման մեթոդները ինչպես անկախ, այնպես գործընկերների և /
կամ իրենց ղեկավարների (որպես ուսուցիչների գնահատման գործընթացի մաս),
ինչպես նաև Դասավանդողի Զարգացում Եւ Աջակցություն. Ուսուցիչներ ծրագրի
շրջանակում։
UCLA ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ/20 ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
Աֆրոամերիկյան ծագում ունեցող ուսանողների հնարավորություններն ընդլայնելու և
առաջադիմությանը զարկ տալու նպատակով Շրջանը նախաձեռնել է 20 Դպրոցների
Նախագիծը։ Սա LAUSD-ի արձագանքն է ԱՄՆ Կրթության Բաժնի Քաղաքացիական
Իրավունքների Գրասենյակի (OCR) հետազոտությանը, որի շրջանակում Շրջանը
համաձայնեց համապարփակ ծրագիր մշակել՝ հետևյալ նպատակներով.
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1.
2.



բարձրացնել աֆրոամերիկյան ծագում ունեցող ուսանողների՝ Առաջադեմ
Ուսումնական Բաշխման դասընթացների ընդունելության գործակիցը։
Ավելացնել Ուսումնական Բաշխման դասընթացների շրջանակում դրական
արդյունքներ ցուցաբերող աֆրոամերիկյան ծագում ունեցող ուսանողների թիվը
հետևյալ ցուցանիշներով.
1.
“C” կամ ավելի բարձր գնահատական
2.
Ուսումնական Բաշխման քննության արդյունքում՝ 3, 4 կամ 5 միավոր
3.
2016, 2017 և 2018 թվերին ավելացնել ավարտական փուլում A-G նշաձողին
համապատասխան աֆրոամերիկյան ծագում ունեցող ուսանողների թիվը։
• Աֆրոամերիկյան
ծագում ունեցող ուսանողների առաջադիմությանը
նպաստող համընդգրկուն ծառայություններ տրամադրել։
Բարձրացնել աֆրոամերիկյան ծագում ունեցող ուսանողների ճանաչելիության
մակարդակը GATE ծրագրերում։
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ՔՈԼԵՋԻ և ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏՐԱՍՏ
ԴՊՐՈՑՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒ ՈՒՂՈՒ ՆԱՎԱՐԿՈՒՄ

ՓԱՍՏԵՐ ԵՒ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ներածություն
Լոս Անջելեսի Միավորված Դպրոցների
Շրջանի (LAUSD) Քոլեջի և Կարիերայի համար
պատրաստվածության ծրագիրն ուղեցույց է,
որով Շրջանը կառաջնորդվի իր
առաքելությունն իրագործելիս.
յուրաքանչյուր ուսանող պետք է դպրոցն
ավարտի քոլեջին և կարիերային պատրաստ։
Շրջանի առաքելությունը հիմնված է այն
համոզմունքի վրա, որ բոլոր ուսանողները
ներուժ ունեն բարձր ակադեմիական
մակարդակ դրսևորելու։ Ավարտելուն,
քոլեջում և կարիերայում հաջողությանն
ընդառաջ տանող ճանապարհը սկսվում է
Pre-K մակարդակում ձևավորված ամուր
հիմքից։ Այս հիմքը պետք է կառուցվի վաղ
կրթական շրջանում, այնուհետ՝
հետևողականորեն իրականացվի և
մշտադիտարկվի յուրաքանչյուր
մակարդակում՝ ապահովելով բոլոր
ուսանողների համապատասխանությունը
ավարտական պահանջներին, ներառյալ A-G
դասընթացի կարգը։
Այս կարևոր աշխատանքը սկսվում է այն
պահից, երբ երեխան մուտք է գործում LAUSD
դպրոց և LAUSD ողջ աշխատակազմի և բոլոր
շահառուների հավաքական
պատասխանատվության շրջանակ։ Քոլեջին
և ԿարիերայինՊատրաստվածության
Ծրագիրն արտացոլում է Շրջանի
հավաքական միտքն ու նպատակային
աշխատանքային խումբը, որը ներառում է
ներկայացուցիչների լայն շրջանակ՝
ուսանողներ, ուսուցիչներ, ծնողներ, UTLA և
AALA միություններ և վարչական
աշխատակազմ (դպրոցական տեղանքների,
Տեղային Շրջանի, Կենտրոնական)։
Աշխատանքային խմբի հանդիպման
ընթացքում քննարկվեցին վերջին
հետազոտությունները, վերհանվեցին
ժամանակակից լավագույն մեթոդները և
մարտահրավերներն ընդունելու
ռազմավարություն մշակվեց։ Թիմը
հետևողականորեն լուծումներ էր փնտրում՝
խթանելու համար К-12 ուսանողների՝
քոլեջին և կարիերային
պատրաստվածությունը, ներառյալ կրեդիտի
վերականգնման բացառիկ տարբերակներ։

Նպատակը
Շրջանի՝ Քոլեջին և Կարիերային
Պատրաստվածության Ծրագրի հենքում ներշնչված
տեսլականն է և նորացված առաքելությունը, որ
հատկապես կարևորում են Շրջանի հավաքական
պատասխանատվությունը՝ աջակցելու A-G և
Զրոյական Հեռացման Ցուցանիշ Խորհրդի
Բանաձևերին։ Գոյություն ունեցող շատ
մարտահրավերների իրողությամբ ձևավորված և
բազմաթիվ ուսանողների դեռևս չիրականացած
ներուժով խթանվող այս ծրագիրն արտացոլում է
համընդհանուր պարտավորությունը՝ պատրաստել և
հզորացնել LAUSD բազմազան ուսանողությունը՝
արագ փոփոխվող աշխարհի համար։ Մտադրված
կառուցելով համակարգեր, հիմնելով աջակցության
կառույցներ և ռեսուրսները մեկտեղելով՝ Շրջանը
ներդրում է անում լավ կրթություն ունեցող, ավելի
լավ տեղեկացված և պատրաստված աշխարհի
քաղաքացիների զարգացման մեջ։ Քոլեջին և
Կարիերային Պատրաստվածության ծրագիրը
համայնքին տեղեկացնում է, որ Շրջանի
համընդհանուր պատասխանատվությունն է,
որպեսզի յուրաքանչյուր մակարդակում սովորող
յուրաքանչյուր ուսանողի, սկսած
նախամանկապարտեզային (Pre-K) տարիքից
հավասարապես հասանելի լինի լիարժեք, գրավիչ և
որակյալ կրթական փորձառությունը, որը
նախապատրաստում է նրան քոլեջի, կարիերայի և
21-րդ դարի համաշխարհային հասարակության մեջ
ցկյանս հաջողության։

Միջմակարդակային անցումները՝ հատկապես
Pre-K-ից՝ մանկապարտեզ, 5-ից 6-րդ և 8-ից 9րդ ճգնաժամային կետերում, պահանջում են
վաղ ահազանգի ցուցիչներին ի պատասխան
ձեռնարկված գործողություններ։ Թեև LAUSD
Քոլեջի և Կարիերայի Պատրաստվածության
Ծրագիրը հստակ ուղղություն ունի և ուղեցույց
է ներկա և ապագա գործողությունների
համար, տեղային շրջանները և դպրոցներն
ինքնավարություն ունեն՝ որոշելու դրված
նպատակների իրենց ուղիները։
Ուսումնական Բաժանմունքը կմշտադիտարկի
Կալիոֆոռնիայի Ստանդարտների
իրականացումը, կապահովի դպրոցի
կարիքներին համապատասխան՝ ռեսուրսների
հավասարաչափ բաշխումը, մասնագիտական
զարգացման դասընթացներ կմշակի և
առաջընթացին հետևելու համար անհրաժեշտ
տվյալներ կտրամադրի, ինչը կբարելավի
դասավանդումը, ուսուցումը և ուսանողների
դրսևորած արդյունքները։
Շրջանի տվյալների վերլուծությունը հստակ
ընդգծում է շրջանի կրթության ոլորտի
աշխատակիցների կողմից համընդհանուր
ռազմավարությանը հավատարիմ մնալու, նոր
ծրագրեր մշակելու և LAUSD շատ ուսանողների
համար քոլեջի և կարիերայի ուղու
անջրպետները վերացնող աջակցության
կարևորությունը, հատկապես թերի
ներկայացված բնակչության շրջանում։

Այս ծրագրի ճշգրիտ իրականացումը, առաջընթացի
մշտադիտարկման և ռեսուրսների (մարդկային,
ֆինանսական և ժամանակային) ռազմավարական
խմբավորման հետ համատեղ, կենսականորեն
կարևոր է ուսանողի հաջողության համար։ Ծրագիրը
քոլեջի և կարիերայի պատրաստվածության
մարտահրավերը դիտարկում է բազմամակարդակ
Նախա-K-12 ոսպնյակի միջով։ Սա պահանջում է
համակարգում, գործակցություն և համակարգի
(Նախա-K – 12 - քոլեջ) տարբեր հատվածների
միակցում, ինչպես նաև բոլոր շահառուների
ներգրավվածություն, ներառյալ՝
ծնողների/ընտանիքների և համայնքի անդամների։
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Քոլեջին և Կարիերային
Պատրաստվածության Ծրագիրն ունի երեք
հիմնական ակադեմիական նպատակներ և
ութ առանցքային նշանակետեր՝ Նախա- K-12
ուսումնական շրջանի համար։
Ակադեմիական Նպատակներ
Ուսանողները պետք է.
 Համապատասխանեն գրաճանաչության
և թվաճանության Նախա- K-8
մակարդակին համապատասխան
չափանիշերին
 Համապատասխանեն Ավելի Խելացի
Հավասարակշռված Գնահատականների
Կոնսորցիումի (SBAC) Անգլերեն Լեզվի
(ELA) և Մաթեմատիկայի սահմանված
ստանդարտներին կամ գերազանցեն
դրանք 3-8-րդ դասարաններում։
 Համատասխանեն Անգլերենի
Ուսանողների վերադասակարգման
չափանիշերին; վերադասակարգվեն
որպես անգլերենին փորձառու
տիրապետողներ հինգ տարվա
ընթացքում։
 Համապատասխանեն SBAC սահմանած
քոլեջին պատրաստվածության
մակարդակին 11-րդ դասարանում։
 Համապատասխանեն ավարտական
բոլոր պահանջներին (ներառյալ A-G
դասընթացները) 9-12-րդ
դասարաններում։
 Մուտք ունենան Առաջադեմ
Ուսումնական Բաշխման
դասընթացներին և հաջողությամբ
հանձնեն AP քննությունները,
հատկապես թերի ներկայացված
բնակչության ներկայացուցիչները։
Այս ծրագիրը, որպես կողմնացույց
ծառայելով, ուղղորդում է ուսանողներին
դեպի տարբեր ճանապարհներ, կամուրջներ և
աջակցություն է տրամադրում նրանց դեպի
այն մեկնակետը նավարկման ընթացքում,
որտեղից շարժվելով՝ բոլոր ուսանողները
կկարողանան ավարտել դպրոցը քոլեջին և
կարիերային պատրաստված։ Կողմնացույցի
հիմնական կոորդինատները՝ կազմված
LAUSD առաքելությունից, նպատակներից և
հիմնական ռազմավարություններից (ութ
առանցքային նշանակետերի վրա հիմնված)
կուղղորդեն ուսանողին՝ դեպի մեկնակետ
տանող ճանապարհի վճռորոշ
ընտրությունները, որոշումները և
գործողությունները։
Ութ Առանցքային Նշանակետերը
Յուրաքանչյուր նշանակետ ունի հասանելի
աջակցության մեկ օրինակ.



Ստանդարտներին
համապատասխան Ուսումնական
Ծրագիր

Դասավանդման և ուսուցման վերափոխում՝
ստանդարտներին հարմարեցված
ուսումնական ծրագրի, ուսուցանման
մեթոդների և արդյունավետ մասնագիտական
զարգացման միջոցով՝ ուսանողի
առաջադիմությունը Կալիֆոռնիայի
Ստանդարտներին, A-G դասընթացներին և

ուսումնական առաջադեմ
հնարավորությունների ստանդարտներին
համապատասխանեցնելու նպատակով։ .

Մշակել ուսումնական մեթոդների նոր
ծրագիր՝ օգտագործելով խառն
ուսուցման մեխանիզմն ու այդպիսով
ուսանողին փոխանցելով թվային
նյութերից օգտվելու
կարողություններ։
 Լեզվի և Գրագիտության




Արդյունավետ Ուսուցում
Լեզվի և գրագիտության արդյունավետ
ուսուցման տրամադրում՝ բոլոր
դիսցիպլիններում և մակարդակներում
առաջանցիկությունը խթանելու և







Անգլերենի Ուսանողների
վերադասակարգման գործակիցը
բարձրացնելու նպատակով։

Իրականացնել և մշտադիտարկել
հիմնական գրագիտության և
լեզվական ստանդարտներն ու
գրավոր խոսքի հմտությունները
Նախա-K-2 մակարդակից։



Բազմակողմանի Վարքային և
Ակադեմիական Աջակցություն
Իրականացնել բազմակողմանի վարքային
և ակադեմիական աջակցություն՝
առաջադիմութան բացերը լրացնելու,
հեռացումները կանխելու, ինչպես նաև EL,
SEL և հաշմանդամություն ունեցող,
խոցելի խմբերին պատկանող,
լատինամերիկյան կամ աֆրոամերիկյան
ծագում ունեցող ուսանողներին հավասար
հնարավորություններ տրամադրելու
նպատակով։

Ընդարձակել Դիպլոմային
Նախագիծը, որը կիրարկում է
դասարանների, հաճախելիության և
վարքի մասին տվյալները՝
հեռացումները կանխելու և
միջնորդությունն արդյունավետ
ուղղորդելու նպատակով։

Դպրոցական Մշակույթ

Զարգացնել մշակույթ, որն օժանդակում է
յուրաքանչուր ուսանողի ակադեմիական
ունակության հանդեպ դրական
տրամադրվածությանը և ներգրավում է
ուսանողներին և համայնքին՝ որպես
գործընկեր։

Բոլոր դպրոցներում ձևավորել
քոլեջի և կարիերայի
պատրաստակամության մշակույթ։

Զարգացնել Քոլեջների Միավորված
Համագործակցություն տեղական Cal
State և համայնքային քոլեջների
հետ։

Տվյալների օգտագործում

Օգտագործել տվյալները ուսուցումը
խթանելու (առանցքային և միջանկյալ
ծրագրեր) նպատակով, տեղեկացնել
Շրջանի քաղաքականության ու
մեթոդների մասին (ներառյալ
ռեսուրսների տեղայնացումը)`
ուսանողների արդյունքները
բարելավելու նպատակով։
Օգտագործել վաղ ահազանգի
համակարգը՝ ռիսկային գոտու
ուսանողներին ճանաչելու, հատկապես



տարրականից միջնակարգ և
միջնակարգից ավագ անցումային
փուլերում։

Որակյալ Ուսուցանման և
Առաջնորդության Մեթոդներ

Հասանելի դարձնել օբյեկտիվ
գնահատական հնչեցնելու, ուղղորդման
և մասնագիտական զարգացման
հնարավորությունները ուսուցիչների,
առաջնորդ թիմերի և վարչական
աշխատակազմի համար՝ ապահովելով
նրանց իրազեկվածությունը Շրջանի
նախաձեռնություններից՝ ներառյալ A-G
դասընթացի հաջորդականության և
ավարտական պահանջները։ .

Դասընթաց մշակել միջնակարգ
դպրոցի բոլոր ուսուցիչների և
վարչական աշխատակազմի
համար՝ ավարտական
պահանջների մասին, ներառյալ
A-G-ն։

Կրեդիտի Վերականգնում

Բազմակի հնարավորություններ
տրամադրել՝ առցանց և խառն
ուսումնական մոդելների,
վարպետության ծրագրերի կիրառումով
և Զանգից Անդին ծրագրի և այլ
գործակալությունների
ներգրավմամբ՝2016 և 2017թթ.
ուսանողներին A-G դասընթացն
անցնելու, ավարտական
գնահատականները բարձրացնելու և
հեռացումների տոկոսը նվազեցնելու
նպատակով։

Առաջարկել առցանց և խառն
ուսուցման կրեդիտի
վերականգնման
հնարավորություններ՝
օժանդակելով վարպետացման
մոդելի կիրառմանը։

Ծնողների և Համայնքի
Ներգրավվածություն

Մեծացնել ներգրավվածության և
հաղորդակցության մակարդակը՝
ընտանիքներին դասընթացներ
առաջարկելով՝ որպես դպրոցական
աշխատակազմի գործընկեր իրենց դերի
և պատասխանատվության մասին՝
ակադեմիական առաջադիմությանը
նպաստելու գործում, ներառյալ
անհատական ավարտական ծրագրերին
մասնակցությունը։ Ծնողները և
համայնքը կաջակցեն ծնողներին և
խնամակալներին՝ օգնել հատկապես
ցածտ առաջադիմությամբ երեխաներին
ավարտել դպրոցը քոլեջին և
կարիերային պատրաստ։



Ներգրավել ուսանողներին և
ընտանիքներին Անհատական
Ավարտական Ծրագրերի
մշակման գործընթացում։
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Տեսլական

LAUSD յուրաքանչյուր ուսանող որակյալ կրթություն է ստանում ապահով,
հոգատար միջավայրում և ավարտում է դպրոցը՝ քոլեջին և կարիերային
պատրաստված։ .

Առաքելություն

Մենք կկառուցենք ուսուցման մշակույթ, որն ուսանողներին ներգրավում է
որակյալ, նորարար ուսումնական գործընթացի մեջ՝ ինքներս հաշվետու
մնալով բարձրորակ արտադրողականության համար. այս դեպքում
յուրաքանչյուր ուսանող դպրոցը կավարտի քոլեջին և կարիերային
պատրաստ։
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Համապարփակ Ուսուցանման և
Ուսուցման Ծրագիր
Որպես մեծությամբ երկրորդ ազգային
դպրոցական շրջան, LAUSD-ն բարդ
համակարգ է՝ կազմված համապարփակ
ուսուցանման և ուսուցման ծրագրի
բազմաթիվ արժեքավոր և բազմաշերտ
բաղադրիչներից։ Մեր Շրջանի
ծավալներն ու բարդությունը, սակայն,
չպետք է խոչընդոտներ ստեղծի մեր
ուսանողների համար՝ լավագույն
արդյունքներով դպրոցն ավարտելու
ճանապարհին։ Ուսանողներին
գրագիտության ամենաբարձր
մակարդակներին կապելու, նրանց որպես
քննադատական միտք ունեցող
գործընկերներ, ստեղծարարներ և
ներդրողներ դաստիարակելու նպատակով
Շրջանի բոլոր դպրոցները,
բաժանմունքները, ճյուղերը և տեղային
շրջանները պետք է համագործակցեն՝
LAUSD բոլոր ուսանողների համար
քոլեջին և կարիերային
պատրաստվածության համընդհանուր
նպատակի շրջանակում։
Այս ծրագրի հաջողության նշաձող է
յուրաքանչյուր ուսանողի ակադեմիական
առաջադիմությունը՝ միջնակարգ
կրթությանն ու աշխատանքին պատրաստ
դպրոցն ավարտելուն ընդառաջ։ Շրջանի
յուրաքանչյուր ծրագիր կամ
աջակցության համակարգ
համապատասխանեցված է տվյալների
մշտադիտարկման և իրականացման
չափման համակարգին։
Համապատասխանաբար Շրջանի
յուրաքանչուր ծրագրի (Նախա- K-12)
արդյունքների տվյալների
շարունակական վերլուծությունը թույլ է
տալիս առաջնորդներին աստիճանանշել
ուսանողի ակադեմիական
առաջադիմությունը և իրազեկ որոշումներ
կայացնել իրականացումը բարելավելու,
ռեսուրսներն ու աջակցությունը
համապատասխանեցնելու վերաբերյալ։
Ծրագրում նկարագրված
ռազմավարությունների և ծրագրերի
համար պատասխանատվության
ստանձնումը մեկ բաժնի, մարդկանց խմբի
և նույնիսկ

կենտրոնական շրջանի պատասխանատվություն չէ։
Ուսանողի կրթությունը ներառում է դպրոցի և
ընտանիքի, դպրոցի և Շրջանի, Շրջանի և համայնքի
միջև բազմակողմ հարաբերություններ։
Հաշվետվողականությունը Կենտրոնական Շրջանի
(ներառյալ ուսումնական բաժանմունքը, Տեղային
Շրջանները և դպրոցական տեղանքները) ընդհանուր
պատասխանատվությունն է, որը կիսում են նաև
ծնողները և ընտանիքները։

Եզրակացություն

Սա համագործակցություն, համակարգում
և միակցում կպահանջի բոլոր
մակարդակներում։
Ծրագիրը ենթադրում է Շրջանի բոլոր
շահառուների աշխույժ
ներգրավվածությունը, ներառյալ՝
ծնողների, ընտանիքների, համայնքի
անդամների և Շրջանի
գործընկերների՝ բոլոր ուսանողների
բարձր առաջադիմությունն
ապահովելու նպատակով՝ անկախ
վերջիններիս ժողովրդագրական
առանձնահատկություններից, սոցիալտնտեսական պայմաններից,
մշակութային կամ լեզվաբանական
տարբերություններից։
Թեև Շրջանը նշանակալի
մարտահրավերներ ունի
հաղթահարելու, քոլեջին և
կարիերային պատրաստվածության
վրա կենտրոնացումը պետք է
արտացոլվի Շրջանի հավաքական
մեթոդներում։ Անկախ իրենց դերից՝
LAUSD կրթական համակարգի
աշխատակիցները պետք է կառուցեն
իրենց աշխատանքը՝ նշանակետում
ունենալով, որ յուրաքանչյուր
ուսանող կստանա բարձրորակ
կրթություն, ակադեմիական ակնառու
առաջադիմություն կցուցաբերի և
պատրաստ կլինի հաջողության
քոլեջում, կարիերայում և 21-րդ դարի
համաշխարհային տնտեսության մեջ։

Քոլեջին և Կարիերային Պատրաստվածության
Ծրագիրը չի կազմվել գրադարակում մնալու
հեռանկարով. այն կողմնացույց և ուղեցույց է ներկա
և ապագա միջնորդությունների համար, որ կոչված
են նպաստել ուսանողի բարձր առաջադիմությանը։
Այն ողջ LAUSD համայնքի կողմից պետք է
դիտարկվի որպես բացառիկ հնարավորություն՝ մեծ
դրական փոփոխություն մտցնելու յուրաքանչյուր
երեխայի կյանքում։ Բոլոր շահառուների
մարտահրավերն է քոլեջին և կարիերային
պատրաստվածությունը դիտարկել
բազմամակարդակ Pre-K-12 ոսպնյակի միջով։
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