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Ուսման ուղղություն`/Referrals for Education

Պատճառները երկուսն են ` GAIN-ը ուղարկել է ձեզ Գլենդել Քոլեջի CalWORKs-ի
գրասենյակը:
 Օժանդակ Կրթություն`որը ներառում է ESL (Անգլերենը որպես երկրորդ լեզու),
հիմնական մաթեմատիկա, ընթերցանություն, եւ GED (ընդհանուր միջնակարգ
կրթություն) քննություն, կամ
 Մասնագիտական Կրթություն ` ինչը նշանակում է, կրթություն աշխատանքի
համար կամ մասնագիտություն (այդ թվում նաև վկայական ստանալով):

Արդյոք Դուք Գիտեք Ինչ Ուսման ՈՒղղություն ՈՒնեք
Եթե դուք չքիտըք, հարցրեք ձեր Gain /REP աշխատողին կամ Գլենդել Քոլեջի CalWORKs
գործավորին ձեր GN 6006-ձեվի մասին

____________________________________________________________

 Մասնագիտական նպատակներ/Vocational Goals
Այս քննությունը ձեզ տվեց երկու աշխատանք, որի համար Gain-ը կաջակցի Ձեր
վերապատրաստմանը: Դուք պետք է վերապատրաստվեք մեկի համար այս երկու
աշխատատեղերից Գլենդել Քոլեջում:

Եթե դուք չեք ցանկանում, կամ համաձայն չեք ՇԱՀ /Gain-ի աշխատանքի որոշմանը,
խնդրում ենք հայտնել այդ մասին ձեր CalWORKs-գործավորին հնարավորինս շուտ:
Մենք կարող ենք օգնել ձեզ խոսելով ձեր GAIN/REP աշխատողի հետ ուրիշ աշխատանքի
նպատակի փոփոխության համար.

Աշխատանքի բնույթը ավելի հեշտ է փոխել երբ «Մասնագիտական գնահատում»/
"Vocational Assessment" քննությունը վերցրել եք ՇԱՀ /Gain-ում.
ԴՈՒՔ ԳԻՏԵՔ ՁԵՐ «Մասնագիտական

նպատակը»՝

ԴՈՒՔ ԿԱՐԴԱՑԵԼ ԵՔ ՁԵՐ «Մասնագիտական

գնահատումը»՝

Եթե դուք կարիք ունեք կրկնօրինակի, այն կարող եք վերցնել Գլենդել Քոլեջի
CalWORKs-ի գործավորից (ձեր GN 6014-ձևը)

____________________________________________________



Բարեկեցիկ Կյանք Աշխատանքի Միջոցով Ծրագիրը/ Welfare-to-Work Plan

Երբ դուք ստորագրում եք Բարեկեցիկ Կյանք Աշխատանքի Միջոցով Ծրագիրը / Welfare-to-Work
Plan ձեր GAIN/REP աշխատողի հետ, դուք համաձայնբում եք հետեւել որոշակի կրթական
ուղղություն և լրացնել ձեր կրթության ուղղությունը որոշված կարգով: Դուք պետք է
հետեւեք ձեր Բարեկեցիկ Կյանք Աշխատանքի Միջոցով Ծրագիրը / Welfare-to-Work Plan.
Եթե դուք չեք ցանկանում կամ համաձայն չեք Բարեկեցիկ Կյանք Աշխատանքի Միջոցով
Ծրագրի հետ / Welfare-to-Work Plan խոսեք ձեր Գլենդել Քոլեջի CalWORKs-ի -գործովորիկ
հետ հնարավորինս շուտ: Մենք կարող ենք օգնել ձեզ փոխելու ձեր Բարեկեցիկ Կյանք
Աշխատանքի Միջոցով Ծրագիրը, որպեսզի այն օգնի ձեզ:

Դուք կարդացել եք ՁԵՐ Բարեկեցիկ Կյանք Աշխատանքի Միջոցով Ծրագիրը `
WELFARE-TO-WORK PLAN?

Եթե ոչ, Կարդացեք հենց հիմա!
Բարեկեցիկ Կյանք Աշխատանքի Միջոցով Ծրագիրը / WELFARE-TO-WORK PLAN
պայմանագիր է, որը ստորագրում եք ձեր GAIN/REP աշխատողի հէտ.
Եթե ցանկանում եք ունենալ կրկնօրինակը, այն կարող վերցնել GAIN/REP աշխատողից
կամ Գլենդել Քոլեջի դասարաններում -ի աշխատողից (WTW2- ձևը).

________________________________________________



Անգլերեն չիմացող ուսանողները ովքեր ցանկանում են վերցնել Ոչ Անգլերեն
կամ այլ դասարաններ /ESL Students Who Want to Take Non‐ESL Classes

Մենք ցանկանում ենք ձեզ հաջողության հասնել ձեր ոչ ESL դասարաններում: Այդ
պատճառով ուսանողները, որոնց ESL մակարդակը 3 կամ ավելի ցածր է, չեն կարող
արձանագրվել ոչ ESL դասերի համար և ստանal վարկ/credit.
Եթե Ձեր ESL-ի մակարդակը 4 է և ցանկանում եք արձանագրվել ոչ ESL
դասարաններում, խոսեք ձեր CalWORKs -ի աշխատողի հետ արձանագրվելու համար.
Ձեր Գլենդել Քոլեջի CalWORKs -ի աշխատողը կապահովի ճիշտ թղթերի
պատրաստումը ձեր GAIN/REP աշխատողի հետ և ձեզ կտեղափոխի մասնագիտական
կրթության:
Եթե թղթերը ճիշտ չեն պատրաստված մինչև դասարան արձանագրվելը, ձեր GAIN/REP
գործավորը չվճարի ձեր գրքերի և գրենական պիտույքների համար:

__________________________________________________________



Օժանդակության խնդրանք/Ancillary Requests

Գլենդել Քոլեջի CalWORKs -ը ստուգում և հաստատում է գրքերի ծախսերը եւ օժանդակ
աղբյուրները, որոնք անհրաժեշտ են արձանագրված դասերի համար և մաս են
կազմում Gain-ի կողմից հաստատված ծրագրին:
Դուք չեք կարող խնդրել այլ գրքերի կամ օժանդակ աղբյուրների փոխհատուցում ,
որոնք նախատեսված են այլ անձի, այդ թվում ձեր ամուսնու, երեխաների կամ
ընկերների համար:
Անդորրագրերը: Մենք ընդունում ենք միայն ձեր անձնական օրիգինալ անդորրագիրը:
Մենք չենք ընդունում անդորրագրերի պատճեները կամ անդորրագրեր, որոնք վճարվել
է ուրիշի կողմից ձեր գրքերի եւ պիտույքների համար:
Մենք չենք ընդունում այն անդորրագրերի պատճեները , որոնք կտրված են կամ
փոփոխված են որևէ ձևով:

_______________________________________________________



Ֆիզիկական դաստիարակությունը/Physical Education (PE).

GCC CalWORKs-ընդամենը հաստատում է ձեր PE ժամերը ձեր GAIN/REP գործավորի
համար, եթե արդեն ուղղվել եք մասնագիտական կրթության/ vocational education.
PE‐ին ESL ծրագրի մաս չէ Գլենդել Քոլեջում և Գլենդել Քոլեջի CalWORKs-ը չի
հաստատելու PE‐ի ժամերը ESL կրթություն ստացող կամ օժանդակ ուսանողներին:
Ավելին, մենք չենք հաստատելու PE պիտույքների խնդրանքները համար, միայն
օժանդակ/remedial կրթության ուսանողները կարող են հաստատվել.
Մասնագիտական ուղղվածությամբ ուսանողները, կարող են ունենալ իրենց PE
ժամերը ճշգրտված, ստանալով միայն երկու միավոր:

______________________________________________________________________________



Անգլերենը որպես Երկրորդ Լեզու/English as a Second Language (ESL)

ESL ուսանողները ուղարկվում են Գլենդել Քոլեջ բավարար անգլերեն ստանալու
համար որպեսզի կարողանան ընդունվել սովորական քոլեջի դասընթացներ կամ գտնել
աշխատանք, որը պահանջում է անգլերեն լեզվի իմացություն:
Մենք ցանկանում ենք , որ դուք անգլերեն լեզուն սովորեք հետեւյալ պատճառներով:
• Noncredit ESL ուսանողները Աշնանը կամ Գարնանը պետք է արձանագրվեն 1, 2, 3,
4, կամ 5 ESL/ Անգլերենը որպես երկրորդ լեզու դասարաններում:

Noncredit ESL Computer Lab/ Համակարգիչի լաբորատորիան բավարար չէ
անգլերեն սովորելու համար:
ESL Համակարգիչի Լաբորատորիան կարող է լրացուցիչ ժամ հաշվել ESL-ի /
Անգլերենը որպես երկրորդ լեզու դասի համար (առավելագույնը 16 ժամ)
յուրաքանչյուր շաբաթ:
Աշակերտները որոնք ուղարկվում են Գլենդել Քոլեջ ESL/ Անգլերենը որպես
երկրորդ լեզու դասերի համար, չեն կարող վերցնել Keyboarding GAIN credit
ստանալու համար, այլ միայն նրանք , ովքեր ունեն մասնագիտական ուղղություն
կամ կապակցող կրթություն:.

_______________________________________________________________________________

 Ոչ կրեդիտային մեքենագրում /Noncredit Keyboarding
Մեքենագրում (Keyboarding) մասնաքիտություն չէ .
Դուք կարող եք Մեքենագրում/ Keyboarding վերցնել ձեր որոշ ժամերը լրացնելու
համար, եթե դա պահանջում է ձեր ծրագիրը:
Դուք չեք կարող վերցնել միայն Մեքենագրում/ Keyboarding.
ՈՒսանողները, ովքեր ուղարկված են Գլենդել Քոլեջ ESL դասերի համար , չեն
կարող վերցնել Մեքենագրում/ Keyboarding GAIN credit ստանալու համար:
Մեքենագրում/ Keyboarding կարող են վերցնել միայն նրանք, ովքեր ունեն
մասնագիտական ուղղություն կամ կապակցող կրթություն:
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Ուսանողական ծրագրերի Կրթություն/Student Education Plans

Բոլոր CalWORKs-ի բոլոր աշակերտները, ովքեր ունեն մասնագիտական ուղղություն,
պետք է է ներկայացնեն ՈՒսանողական Կրթության Ծրագիր CalWORKs-ի
գրասենյակ: Եթե դուք չունեք ՈՒսանողական Կրթության Ծրագիրը, խնդրում ենք
ժամադրություն վերցնել Գլենդել Քոլեջի ակադեմիական խորհրդատուի հետ դա
անելու համար.

__________________________________________________________________



Ինքնուրույն Նախաձեռնած Ծրագիր SIPPs /(Self-Initiated Program
Participants)

SIPPs այն ուսանողներն են, ովքեր ընդգրկված են GAIN-ի կողմից հաստատված
կրթական ծրագրի մեջ մինչև իրենց առաջին հանդիպումը Gain / աշխատողի հետ:
SIPPs-ի ուսանողները հաճախում են դպրոց տարբեր կանոնների տակ, քան շրջանի
կողմից նշված աշակերտները և չեն վերցնում Մասնագիտական Քնահատման
Քննություն/ Vocational Assessment test.

ՁԵՐ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՑՐԵՔ ՁԵՐ GAIN/REP
ԳՈՐԾԱՎՈՐԻՆ , ՈՐ ԴՈՒՔ ԱՐԴԵՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԵՔ ԴՊՐՈՑ:

_________________________________________________

Վերջին փոփոխությունը:
9:40:24 AM
2/16/12

