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CalWORKs Student Handbook QUIZ

CalWORKs ՈՒսանողի Հարց-Ձեռնարկ

1. What are the two kinds of CalWORKs education referrals?

Որոնք են երկու տեսակի, CalWORKs-կրթության հղումները:
 Vocational and Primary/Մասնագիտական կրթություն եւ առաջնային
 Collegiate and Elementary/Կոլեգիատի եւ տարրական
 Vocational and Remedial/Մասնագիտական կրթություն եւ ամոքիչ
 Remedial and ESL/Ամոքիչ եւ ESL

2. You may request reimbursement for the cost of books and supplies for
your husband or wife if:

Դուք կարող եք պահանջել գրքերի եւ պարագաների հատուցման
գումարը ձեր ամուսնու կամ կնոջ համար, եթե
 Your husband or wife is also in the GAIN Program. Ձեր ամուսինը կամ
կինը նաև GAIN ծրագրում է:
 You may never request books or supplies for your husband or wife. Դուք

երբեք չեք կարող պահանջել գրքեր կամ գրենական պիտույքներ ձեր
ամուսնու կամ կնոջ համար:
 Your husband or wife needs the book to find a job. Ձեր ամուսինը կամ

կինը կարիք ունի գիրքը աշխատանք գտնելու համար:

3. It is very important to read your Welfare-to-Work Plan.

Շատ կարեւոր է կարդալ ձեր Բարեկեցիկ կյանք Աշխատանքի
Միջոցով պլանը.
 True/Ճիշտ
 False/Սխալ

4. If you were referred to GCC for ESL only, are you allowed to take PE for
GAIN/REP credit?
Եթե Դուք ուղղված եք Գլենդել Քոլեջ միայն ESL դասերի համար,
թույլատրվում է ձեզ PE դասարան վերցնել GAIN/REP կրեդիտ համար

ստանալու համար?
 Yes. PE is part of the ESL Program at GCC/ Yes.PE ESL-ծրագրի մաս է
կազմում GCC-ում:
 No. PE is not part of the ESL Program at GCC/Ոչ. PE-ին ESL ծրագրի չէ
GCC-ում:

5. CalWORKs students may take non-ESL courses after they have
completed

CalWORKs-ուսանողները կարող են ոչ-ESL դասընթացները
ավարտելուց հետո
 ESL Level 1.
 ESL Level 2.
 ESL Level 3.
 ESL Level 4.

6. If you were referred to GCC for ESL, can you take only ESL Computer
Lab?
Եթե դուք ուղղբած եք GCC ESL դասերի համար, արդյոք՝դուք կարող եք

վերցնել միայ ESL Համակարգիչ լաբորատորիա:
 Yes/Այո
 No/Ոչ

7. If I am an ESL student who wants to take non-ESL classes, I must tell my GCC
Case Manager before I enroll in non-ESL classes.

Եթե ես ESL-ի ուսանող եմ, և ցանկանում եմ վերցնել ոչ ESL դասեր, ես
պետք է ասեմ, իմ Գլենդել Քոլեջի CalWORKs -ի գործավորին մինչև
աձանագրվելը ոչ ESL դասարան:
 True/Ճիշտ
 False/Սխալ

8. CalWORKs students referred to GCC must study one of two vocational
goals determined by a GAIN Assessment test.
CalWORKs-ուսանողները ուղղված GCC պետք է ուսումնասիրեն մեկ կամ
երկու մասնագիտական նպատակների որը որոշված է GAIN-ի կողմից

հատուկ գնահատման քննությունով:
 True/Ճիշտ
 False/Սխալ

9. Keyboarding is not a major.

Մեքենագրում (Keyboarding) մասնաքիտություն չէ .
 True/Ճիշտ.
 False/Սխալ
10. The CalWORKs Program is here to help you achieve your educational
goals. If you need help, ask our staff.

The CalWORKs-ծրագիրը այստեղ է օգնել ձեզ հասնելու ձեր կրթական
նպատակներին: Եթե դուք օգնության կարիք ունեք, խնդրում ենք դիմել
CalWORKs-ի աշխատակազմին:
 True/Ճիշտ.
 False/Սխալ
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