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Նպատակ # 5 – ընդլայնել ծրագրերը աշակերտներին 
համալսարան, դպրոցից հետո, աշխատանքի պատրաստելու 

համար, նախակրթարանից մինչև մեծերի կրթական 
պատրաստվածություն 

Ընթացիկ LCAP աջակցություն 

Լրացուցիչ դրամաշնորհ

Հիմնական դրամաշնորհ 

Վերանայել նյութերը 



Նպատակ # 5.1- Ապահովել ԲԴՄՇ-ի աշակերտների 
100%-ը ատանա ատեստատ կամ ավարտական 

վկայական

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Բոլոր 
աշակերտները

1322 1341 1349

Ավարտողներ 1306 1308 1270

Չավարտողներ 15 33 79



Նպատակ # 5.2 – Ուղղորդման ծրագրի իրականացման 
վերահսկում 

Վերանայել ձեռնարկը



Նպատակ # 5.3 – Շարունակել կրթական հաջողություններ 
մշակել D և F գնահատականները միջնակարգ, 1 և 2 

գնահատականները տարրական դպրոցում նվազեցնելու համար

D և F գնահատականների տոկոսը 

Ժամանակահատված Տոկոսը 

Աշուն 2014 11.69%

Գարուն 2015 13.84%

Աշուն 2015 9.72%

Գարուն 2016 12.84%

Աշուն 2016 9.83%

Գարուն2017 13.45%

Աշուն 2017 10.28%



Նպատակ # 5.4 – Բարձրացնել համալսարան ընդունվելու 
ա –է պահանջներին բավարարող աշակերտների թիվը

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Բրոզ դպրոց 43.8% 47.4% 41.5%

Բրբենք դպրոց 50% 47% 39.1%



Նպատակ # 5.5 – Բարձրացնել աշակերտների հնարավորությունները 
Տեխնիկական Մասնագիտական Կրթության (CTE) 

դասընթացների/ծրագրերի ձեռքբերումների հասնելու համար  

2017 թվականին շահախնդիր կողմերը  գործնական արվեստի / 
CTE ծրագրի դասընթացները դրականորեն են դիտել

◦ Ծնողների 72%-ը (13% -ով բարձր է անցյալ տարվանից)
 համաձայնվել են այն փաստի հետ, որ CTE ծրագրերը բավականին 

դասընթացներ են առաջարկել աշակերտներին

◦ Ծնողների 73% (17% -ով բարձր է անցյալ տարվանից)
 համաձայնվել են այն փաստի հետ, որ CTE ծրագրերը լավ 

պատրաստվածություն են տվել համապատասխան ոլորտում 

◦ Ծնողների 74% (18% -ով բարձր է անցյալ տարվանից)
 համաձայնվել են այն փաստի հետ, որ  դպրոցը ավարտելուց հետո, CTE 

ծրագրերը պատրաստվածություն են ցուցաբերել իրենց երեխայի 
կրթական կյանքում 

◦ Ծնողների 54% (26% -ով բարձր է անցյալ տարվանից)
 զգացել են, որ CTE/գործնական արվեստի դասընթացները դժվար են եղել



Նպատակ # 5.6 – Շարունակել համագործակցել Բրբենք քաղաքի, Բրբենքի 
Առևտրի Պալատի և տեղական գործատերերի հետ՝ համայնքային քոլեջի 
գործընկերների հետ կրթական/մասնագիտական պատրաստվածության 

դասընթացներ հատկացնելու համար 

 Աշխատանքային պատրաստվածության 
դասընթացներ ստեղծել աշակերտներին 
աշխատանքային փորձով ապահովելու համար 

 Համագործակցել Կալիֆոռնիայի Համայնքային 
Քոլեջի Հիմնադրամի և Ֆիլմի Կոմիտեի հետ 
վճարովի աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու 
համար 

 Մինչև 11-ի հասցնել այն աշխատավայրերի 
քանակը, որտեղ կաշխատեն աշակերտները 
փորձ ձեռք բերելու համար 



Նպատակ # 5 - Բյուջե

Պահպանել (2 ավելացված) հավաստագրված 
խորհրդատուների թիվը – մեկ հոգի 2 միջնակարգ դպրոցում 

($242,726 լրացուցիչ հիմնադրամ)

 Հանդիպել աշակերտների հետ գնահատականների 
թերթիկները քննարկելու և համապատասխան 
միջամտության դասընթաց առաջարկելու համար: 

 Հարցազրույց անցկացնել յուրաքանչյուր աշակերտի հետ 
դասընթացները, դասացուցակը, ավարտական 
պահանջները և քոլեջի ու մասնագիտական նպատակները 
քննարկելու համար: 

 Բարձրացնել անգլերեն սովորողների վերադասակարգման 
թիվը:



Նպատակ # 5 - Բյուջե

Պահպանել (3 ավելացված) հավաստագրված 
խորհրդատուների թիվը – մեկ հոգի յուրաքանչյուր միջանկյալ 

դպրոցում ($299,206 լրացուցիչ հիմնադրամ)

 Տեղեկություն հատկացնել ծնողներին և աշակերտներին 
միջնակարգ դպրոցի ավարտական և համալսարան 
ընդունվելու ա-է պահանջների վերաբերյալ 

 Վերանայել առաջընթացի գնահատականները և 
միջամտոթյան համապատասխան դասընթացներ 
առաջարկել 

 Բարձրացնել անգլերեն սովորողների վերադասակարգման 
թիվը:

 Նվազեցնել D և/կամ F ստացող աշակերտների թիվը

 Անցումային միջոցառումներ կազմակերպել ծնողների և 
աշակերտների համար միջանկյալ և միջնակարգ դպրոց 
փոխադրվելու նպատակով 



Նպատակ # 5 - Բյուջե

Շարունակել աշխարհի լեզուների դասընթացները միջանկյալ 
դպրոցում ($272,012 հիմնական դրամաշնորհ)

 Պահպանել իսպաներեն 1 դասընթացները յուրաքանչյուր  
միջանկյալ դպրոցում 

 Աշակերտներին մեկ տարվա աշխարհի լեզուներ 
դասընթաց հատկացնել ա-է համալսարան ընդունվելու 
չափանիշին բավարարելու համար 

 Թույլ տալ աշակերտներին շարունակել և ստանալ 
աշխարհի լեզուներ դասընթացը միջնակարգ դպրոցում

 Հատկացնել գրքեր, պարագաներ և նյութեր 



Նպատակ # 5 - Բյուջե

Մասնագիտական վերապատրաստում միջնակարգ դպրոցի 
խորհրդատուների համար

($5,000 լրացուցիչ դրամաշնորհ)

 Դասընթացներ տրամադրել հավաստագրված 
խորհրդատուներին օգնելու նրանց ամենալավ կերպով 
աշակերտների նպատակաուղղված ենթախմբերի 
կարիքները հոգալու համար: 



Նպատակ # 5 - Բյուջե

Շարունակել ուսուցանել և աջակցել ծնողներին ավելի լավ 
հասկանալու համալսարան ընդունվելու ա-է պահանջները

( ոչ մի ծախս լրացուցիչ կամ հիմնական դրամաշնորհներից)

 Միջանկյալ և միջնակարգ դպրոցներում կրթական 
պլանավորման հանդիպում կազմակերպել 

 Տեղեկացնել 9-րդ դասարանցիներին 

 Համալսարանի պատրաստվածության երեկո ծնողների 
համար 

 Ֆինանսական երեկո ծնողների համար 

 Շրջանի և դպրոցի կայքէջերում ներառնել համալսարան 
ընդունվելու ա-է պահանջները 

 Աշակերտների համար պատրաստված ձեռնարկում 
ներառնել համալսարան ընդունվելու ա-է պահանջները:



Նպատակ # 5 - Բյուջե

Շարունակել CTE դասընթացներ հատկացնել միջնակարգ 
դպրոցի աշակերտներին 

($870,000 հիմնական դրամաշնորհ)

 Հավաստագրված ուսուցիչների կողմից Տարածաշրջանային 
Մասնագիտական Դասընթացներ (ROP) հատկացնել 2 
միջնակարգ դպրոցներում 

 Ֆինանսավորել ROP աշխատակիցներին

 Ֆինանսավորել ROP խորհրդատուներին

 Ֆինանսներ հատկացնել կրթական նյութերի և 
պարագաների համար 

 Արտադասարանական արշավներ և կոնֆերանսներ 

 Լիցենզիաներ և անդամավճարներ


