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2019-2020 ուստարի 

Հ/հ Դպրոցի 
անվանում 

 

Անուն,ազգանուն, 
հայրանուն 

Ծննդյան 
թիվ 

Դասարան Պատճառը Ի՞նչ քայլեր են ձեռք 
առնվել երեխայի 

ուսուցումը 
կազմակերպելու 

համար 

1. «Վանաձորի  
Խ. Աբովյանի 
անվան N9  
հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Ժորա  Ավագի 

Անդրանիկյան 

2006թ. 6-րդ Քաղաքից դուրս է  
գտնվում 

Ծնողի հետ 
անընդհատ կապի մեջ 
ենք եղել, ով հայտնել 
է, որ գտնվում է հոր 
մոտ:Այնուհետև  
գրավոր դիմել ենք 
տարածքային 
ոստիկանակն 
բաժանմունք`երեխայի 
մասին տվյալներ 
ստանալու: 

2. «Վանաձորի Դ. 

Վարուժանի 

անվան N16  

հիմնական 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Մուրադյան Արեն Արմեն 2012թ. 2-րդ Ունի առողջական 

խնդիրներ, 

բուժման 

նպատակով գտնվել 

է Երևանում GAGA 

Smile 

վերականգնողակա

ն կենտրոնում:  

Ունի 200-ից ավելի 

Ծնողների հետ 

մշտապես կապ է 

ապահովվում: 



բացականեր: 

Տեղեկացված է, որ 

մնալու է նույն 

դասարանում, 

խուսափում է 

հաճախել դպրոց: 

3. «Վանաձորի Դ. 

Վարուժանի 

անվան N16  

հիմնական 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Ղուկասյան Անի  

Ալեքսանդրի 

2003թ. 8-րդ Գտնվում է 

Ֆինլանդիայում  

Զրուցել ենք հորաքրոջ 

հետ` վերջիններս 

վերադառնալու 

նպատակ չունեն: 

4. «Վանաձորի Դ. 

Վարուժանի 

անվան N16  

հիմնական 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Ղուկասյան Ամալյա 

Ալեքսանդրի 

2002թ. 8-րդ Գտնվում է 

Ֆինլանդիայում 

Զրուցել ենք հորաքրոջ 

հետ` վերջիններս 

վերադառնալու 

նպատակ չունեն: 

5. «Վանաձորի Գայի 

անվան №21 

հիմնական 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Մանե  Արմենի  
Մկրտումյան 

2004թ. 8-րդ Բացակայութ-
յունների մեծ թվի 
պատճառով 

 Աշակերտը դպրոց 
փոխադրվել է 
27.08.2019թ-ին 
Վանաձորի թիվ 28 
հիմնական դպրոցից՝ 
պարտուսից դուրս 
մնացած աշակերտի 
կարգավիճակով, 
կրթության 
առանձնահատուկ 
պայմանների 
կարիքով՝ 
պայմանավորված 



ինտելեկտուալ 
ֆունկցիաների թեթև 
խանգարումով:  

Ծնողին  յուրաքնչյուր 
օր տեղեկացվել է,որ 
երեխան չի հաճախել 
դպրոց: Պարզվել է, որ 
երեխան հոգեմետ 
դեղեր է օգտագործում: 
Շահելով երեխայի 
վստահությունը 
հաջողվել է երեխային 
ներգրավել 
ուսումնական 
պրոցեսին: 

Երկրորդ կիսամյակի 
առաջին օրը 
ներկայացել է դպրոց և 
հայտնել, որ իր հետ 
սեռական բնույթի 
գործողություններ են 
կատարել: 
Դատաբժշկական 
փորձաքննությունից 
պարզել է, որ 
աշակերտը այդ ամենը 
հորինել 1: Մինչ օրս էլ 
աշակերտին և նրա 
ծնողին յուրաքանչյուր 
օր տեղեկացվում է 
դպրոց չհաճախելու 



մասին: 

6. «Վանաձորի N23 
Ծովակալ 
Իսակովի անվան 
հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Մերուժան Ամիրխանյան 
Նորայրի 

2005թ. 

 

   8-րդ Անտարբերություն 
ուսման հանդեպ 
թե՛ ծնողի, 
թե՛սովորողի 
կողմից : Մեր 
դպրոց եկել է 
2019թ. փետրվարի 
7-ին, արդեն իսկ 
427 ժամը 
գերազանցած 
բացակայություննե
րի քանակով: 
Մնացել է նույն 
դասարանում: 
2019թ. 
սեպտեմբերի 2-ից 
առ այսօր չի 
հաճախում դպրոց: 

Բազմիցս այցելել ենք 
տուն, մոր 
աշխատավայր:Այդ 
մասին գրություն ենք 
ուղարկել 
ոստիկանություն, 
քաղաքապետարան և 
մարզպետարան: 

7. «Վանաձորի Վ. 
Համբարձումյանի 
անվան N25  
հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ Միտիչյան Արայիկ 

Արկադիի 2007թ. 6-րդ 

Չի ցանկանում 
դպրոց հաճախել, 

նախորդ 
ուսումնական 

տարում մնացել է 
նույն դասարանում 
բացակայություննե

րի պատճառով 

Կազմակերպվել են 
տնայցեր, աշխատանք 
է տարվել ծնողների 
հետ, երեխայի հետ 
աշխատել է հոգեբանը, 
տեղեկացված են 
ոստիկանության 
Բազումի բաժնի ԱԳ և 
ԸԲԿ բաժնի և Լոռու 
մարզպետարանի 
աշխատակազմի 



ընտանիքի, կանանց և 
երեխաների 
իրավունքների 
պաշտպանության 
բաժնի 
աշխատակիցները 

8. «Վանաձորի Վ. 
Համբարձումյանի 
անվան N25  
հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Խաչատրյան Ստեփան 
Կարապետի 

2003թ. 9-րդ 

2019թ. 
սեպտեմբերի 1-ից 
չի հաճախել 
դպրոց, ըստ մեր 
ունեցած 
տեղեկությունների՝ 
գտնվում է Երևան 
քաղաքում: 
Նախորդ 
ուսումնական 
տարում մնացել է 
նույն դասարանում 
բացակայություննե
րի պատճառով: 

2018-2019 
ուսումնական տարում 
մարտ ամսին մեր 
դպրոց է տեղափոխվել 
Վարդաշենի թիվ 1 
հատուկ դպրոցից՝ 
արդեն իսկ 569 ժամ 
բացակայությունների 
թվով:  Մեր 
տեղեկություններով 
գտնվում է 
ոստիկանության 
հսկողության տակ: 
Ոստիկանության 
միջոցով փորձում ենք 
կապ հաստատել նրա 
խնամակալի հետ, 
բայց չի հաջողվում: 

9. «Վանաձորի 
Ղևոնդ Ալիշանի 
անվան N27  
հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Խաչատրյան Արազ 
Արմենի 

14 
տարեկան 

 

5-րդ Ընտանեկան 
խնդիրներ 

Տեղեկացվել է 
Վանաձորի 
մարզպետարանի և 
ոստիկանության 
համապատասխան 
բաժիններին 



10. «Վանաձորի 
«Վիդրոջենյա» N 
28  հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Վարդան Կարենի 
Կարապետյան 

2005թ. 7-րդ Հիմնականում 
գտնվում է 
վերականգնողակա
ն կենտրոնում և 
տանը, քանի որ 
ֆիզիկապես ի 
վիճակի չէ դպրոց 
հաճախել 

Կատարվել են 
տնայցեր ,զրույց ծնողի 
հետ , սակայն 
քննարկման 
ընթացքում ծնողը 
խուսափել է տնային 
ուսուցումից 

11. «Գուգարքի 
հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Ալբերտ Սարգսյան 
Անդրանիկի 

2005թ. 8-րդ Գուգարքի 
հիմնական  դպրոց 
է տեղափոխվել 
27.11.2019թ.: 
Բացակայում է 
ծնողի գիտությամբ: 
Ծնողը 
պատճառաբանում 
է, որ 
տեղափոխվելու են 
ՌԴ: 

Հաճախակի 
կատարվել են 
տնայցեր, զրույցներ 
ծնողի հետ, 
ներկայացրել ենք 12-
ամյա պարտադիր 
կրթության 
սահմանադրական 
պահանջը: Տեղյակ ենք 
պահել տարածքը 
սպասարկող 
ոստիկանության 
տեսուչին: 

12. «Գուգարքի 
հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Գևորգյան Թաթուլ 

Աշոտի 

2004թ. 9-րդ Մեկնել է ՌԴ, 

սակայն 

վերադարձել է և 

դպրոց չի 

հաճախում 

Ծնողը բազմիցս 

զգուշացվել է 

13. «Լերմոնտովոյի 
Ե. Ուդալցովի 
անվան 
միջնակարգ 

Բիրյուկովա Ալյոնա 
Իվանովնա 

14 
տարեկան 

7-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

Կատարվել է 
բացատրական 
աշխատանք ծնողների 



դպրոց» ՊՈԱԿ հետ: 

Տեղեկացվել է 
մարզպետարանի 
համապատասխան 
բաժին: 

Տեղյակ է պահվել 
համայնքի ղեկավար՝ 
Է. Չախալյանը: 

14. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Գլազով Սերգեյ 
Անդրեևիչ 

15 
տարեկան 

7-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

15. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Գլազովա Ալյոնա 
Անդրեևնա 

14 
տարեկան 

7-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

16. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Մակշանով Վասիլի 
Գրիգորևիչ 

15 
տարեկան 

7-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

17. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Շուբին Նիկոլայ 
Վասիլևիչ 

13 
տարեկան 

7-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

18. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

Շուբինա Նաստյա 
Վասիլևնա 

15 
տարեկան 

7-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 



միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

19. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Բոլոտինա Նատալյա 
Վիկտորովնա 

14 
տարեկան 

8-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

20.«Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Գլազով Միխաիլ 
Պետրովիչ 

14 
տարեկան 

8-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

21. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Զադորկինա Դինա 
Անդրեևնա 

15 
տարեկան 

8-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

22. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Շուբին Դանիել 
Նիկոլաևիչ 

14 
տարեկան 

8-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

23. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

Շուբինա Աննա 
Հովհաննեսի 

16 
տարեկան 

8-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 



միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

24. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Դոլգով Ալեքսեյ 
Վասիլևիչ 

16 
տարեկան 

9-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

25. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Շուբին Անդրեյ 
Ֆյոդորովիչ 

16 
տարեկան 

9-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

26. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Շուբինա Ալյոնա 
Ֆյոդորովնա 

14 
տարեկան 

9-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

27. «Լերմոնտովոյի 

Ե. Ուդալցովի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Շուտով Ալեքսանդր 
Նիկոլաևիչ 

16 
տարեկան 

9-րդ Ծնողը չի 
ցանկանում 

28.»Ֆիոլետովոյի 

միջնակարգ 

դպրոց« ՊՈԱԿ 

Չիչյով Ալեքսեյ Վասիլիի 2003թ. 8րդ Ընտանեկան 
խնդիրներ 

Տնայց դասղեկի և 
անչափահասների 
տեսուչի հետ, դիմում 
համայնքապետարան 



և կառավարման 
լիազորված մարմնին 

29. »Ֆիոլետովոյի 

միջնակարգ 

դպրոց« ՊՈԱԿ 

Չիչյով Ալեքսեյ Պյոտրի 2003թ. 10-րդ Ընտանեկան 

խնդիրներ 

Տնայց դասղեկի և 
անչափահասների 
տեսուչի հետ, դիմում 
համայնքապետարան 
և կառավարման 
լիազորված մարմնին 

30.»Ֆիոլետովոյի 

միջնակարգ 

դպրոց« ՊՈԱԿ 

Զադորկինա Վեռա 
Անդրեյիի 

2003թ. 10-րդ Ընտանեկան 

խնդիրներ 

Տնայց դասղեկի և 
անչափահասների 
տեսուչի հետ, դիմում 
համայնքապետարան 
և կառավարման 
լիազորված մարմնին 

31. »Ֆիոլետովոյի 

միջնակարգ 

դպրոց« ՊՈԱԿ 

Դիյակոնով Մաքսիմ 
Անդրեյի 

2003թ. 11-րդ Ընտանեկան 

խնդիրներ 

Տնայց դասղեկի և 
անչափահասների 
տեսուչի հետ, դիմում 
համայնքապետարան 
և կառավարման 
լիազորված մարմնին 

32. »Ֆիոլետովոյի 

միջնակարգ 

դպրոց« ՊՈԱԿ 

Մորոզով Դմիտրի 
Անդրեյի 

2002թ. 9-րդ Ընտանեկան 
խնդիրներ 

Տնայց դասղեկի և 
անչափահասների 
տեսուչի հետ, դիմում 
համայնքապետարան 
և կառավարման 
լիազորված մարմնին 

33.«Սպիտակի Դ. 
Տեր-Սիմոնյանի 
անվան N2 

Մայսուրյան Մամիկոն 
Վարդանի 

2009թ.  2-րդ Ծնողի 
անուշադրություն 

ՄԿԱԳ տնօրենի 
տեղակալը 
հաճախակի  այցելել է 



հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

նրանց տուն երեխային 
դպրոց ուղեկցելու , 
սակայն ապարդյուն՝ 
յուրաքանչյուր անգամ 
տարբեր 
պատճառներով ծնողը 
դպրոց չի ուղարկել ։ 
Հիմա ընտանիքով 
տեղափոխվել են ք․ 
Երևան, բայց ծնողը 
տեղափոխության 
դիմում չի գրել։  

Գրություն ենք 
ուղարկել Սպիտակի 
համայնքապետարան 
և Սպիտակի 
սոցիալական 
ծառայություն։ 
Տեղեկացրել ենք 
Սպիտակի ՈԼՄՎ 
բաժին։   

34. «Մեծ Պարնու 
Ակադեմիկոս Մ. 
Մելքոնյանի 
անվան 
միջնակարգ 
դպրոց»  ՊՈԱԿ 

Սամվել Կոծինյան 
Աշոտի 

2002թ  12-րդ Հոր հետ բնակվում 
է Վանաձորում և 
զբաղվում 
առևտրով 

Բազմաթիվ 
այցելություններ իրենց 
տուն,նույնիսկ 
բացատրություն ենք 
վերցրել մանկավարժ 
մայրիկից՝ բազմաթիվ 
անգամներ խոստացել 
է որ կգա դպրոց բայց 
այդպես էլ չի գալիս 



35.«Ալավերդու 

Սայաթ-Նովայի 

անվան 8-րդ 

ավագ դպրոց» 

ՊՈԱԿ  

Նարինե Արթուրի 

Գևորգյան 

2004թ. 9-րդ   Մինչև ս.թ հուլիս 

ամիսը գտնվել է 

Դիլիջանի երեխաների 

խնամքի և 

պաշտպանության 

գիշերօթիկ 

հաստատությունում: 

Ալավերդու 

համայնքապետարանի 

խնամակալության և 

հոգաբարձության 

հանձնաժողովի 

կողմից բազմիցս 

կատարվել են 

տունայցեր` պարզելու 

դպրոց չգնալու 

պատճառները , 

սակայն նա որևէ 

բացատրություն չի 

տվել: Երեխայի հետ 

վերականգնողական 

աշխատանք 

կատարելու 

նպատակով դիմել ենք 

«Վանաձորի 

տարածքային 

մանկավարժահոգեբա

նական աջակցության 



կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին: 

36.«Աքորու 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Օհանյան  Արման 

Նորիկի 

2004թ. 7-րդ Չի ցանկանում 

դպրոց հաճախել 

Բազմաթիվ  անգամ 

կատարվել  են  

տնայցեր դպրոցի 

աշխատողների 

կողմից: Խնդրի մասին 

տեղեկացվելուց հետո 

տնայցեր  են  

կատարվել նաև ՀՀ  

Լոռու մարզի 

Ոստիկանության 

Թումանյանի  

բաժանմունքի 

անչափահասների 

բաժնի և ՀՀ Լոռու  

մարզպետարանի 

աշխատակիցները: 

37. «Դսեղի Հ. 

Թումանյանի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Խառատյան Գևորգ 

Արմենի 

2013 1-ին Ծնողները գտնում 

են, որ դեռ փոքր է 

երեխան 

Ծնողների հետ 

տարվել են 

բացատրական 

աշխատանքներ այն 

մասին, որ դպրոցում 

այդ երեխաների 

համար 

իրականացվելու են 

համապատասխան 



բոլոր ծրագրերը, 

սակայն ծնողները 

հրաժարվել են 

երեխաներին ուղարկել 

դպրոց։ 

38.«Դսեղի Հ. 

Թումանյանի 

անվան 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Հակոբյան Էմին 

Գագիկի 

2013 1-ին Ծնողները գտնում 

են, որ դեռ փոքր է 

երեխան 

Ծնողների հետ 

տարվել են 

բացատրական 

աշխատանքներ այն 

մասին, որ դպրոցում 

այդ երեխաների 

համար 

իրականացվելու են 

համապատասխան 

բոլոր ծրագրերը, 

սակայն ծնողները 

հրաժարվել են 

երեխաներին ուղարկել 

դպրոց։ 

39.«Ջիլիզայի 
Մ.Մուրադյանի 
անվան 
միջնակարգ 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Լուսինե Ռոբերտի 
Սարգսյան 

2002թ. 12-րդ  Ամուսնացել է ունի 1 
երեխա: Երեխային 
դպրոց վերադարձնելու 
համար կատարվում են 
բացատրողական 
աշխատանքներ: 

40.«Աթանի 
հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Քառյան Միլենա   
Նվերի 

2013 1-ին Ծնողները գտնում 
են, որ երեխան դեռ 
փոքր է 

Համայնքային 
սոցիալական 
աշխատողըն 



իրականացրել է 
բացատրական 
աշխատանքներ 
երեխայի ծնողի հետ։ 

Ծնողների 
հավաստմամբ 
երեխայի 
հաղորդակցման լեզուն 
ռուսերենն է․ինչի 
հետևանքով երեխան 
չի շփվում 
հասակակիցների 
հետ,ինչի հետևանով 
առաջանում են 
խնդիրներ։ 

Ծնողները 
հավաստիացրել են, որ 
հաջորդ ուսումնական 
տարում երեխան 
կհաճախի 
հանրակրթական 
դպրոց։ 

41. «Ահնիձորի 
հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Քառյան Տիգրան Հայկի 2013 1-ին Ծնողները գտնում 
են, որ երեխան դեռ 
փոքր է 

Համայնքային 
սոցիալական 
աշխատողըն 
իրականացրել է 
բացատրական 
աշխատանքներ 
երեխայի ծնողի հետ։ 

Ծնողների 



հավաստմամբ 
երեխայի 
հաղորդակցման լեզուն 
ռուսերենն է․ինչի 
հետևանքով երեխան 
չի շփվում 
հասակակիցների 
հետ,ինչի հետևանով 
առաջանում են 
խնդիրներ։ 

Ծնողները 
հավաստիացրել են, որ 
հաջորդ ուսումնական 
տարում երեխան 
կհաճախի 
հանրակրթական 
դպրոց։ 

42. «Թումանյանի 
միջնակարգ 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Մանուկյան  Ռոբերտ 

Արթուրի 

2013 1-ին Ծնողները գտնում 

են, որ երեխան դեռ 

փոքր է  

Համայնքային 

սոցիալական 

աշխատողըն 

իրականացրել է 

բացատրական 

աշխատանքներ 

երեխայի ծնողի հետ։ 

Ծնողների 

հավաստմամբ 

երեխայի 

հաղորդակցման լեզուն 

ռուսերենն է․ինչի 



հետևանքով երեխան 

չի շփվում 

հասակակիցների 

հետ,ինչի հետևանով 

առաջանում են 

խնդիրներ։ 

Ծնողները 

հավաստիացրել են, որ 

հաջորդ ուսումնական 

տարում երեխան 

կհաճախի 

հանրակրթական 

դպրոց։ 

43. «Ստեփանավանի 
Սուրբ Գրիգոր 
Լուսավորչի 
անվան N2 
հիմնական 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Մելիքջանյան Արթուր 
Վահանի 

 
 

 

2006 թ. 

6- րդ Չի ցանկանում 
հաճախել դպրոց 
(նա ունի ձայնի և 
խոսքի 
ֆունկցիաների 
միջին 
խանգանրում) 

Աշխատանք է տարվել 
նրա ծնողի հետ: 
Այցելել ենք տուն: 
Անընդհատ կապ ենք 
հաստատել ծնողի հետ 
և պահանջել, որ 
ստիպելով երեխային 
բերի դպրոց: Բազմիցս 
գրություններով 
տեղեկացրել ենք 
Ստեփանավանի 
համայնքապետին, 
ՍԱՏԲ-ի պետին, 
Ստեփանավանի 
ոստիկանապետին և 
ՀՀ լոռու մարզպետին: 
Չնայած նրան, որ չի 



հաճախում դպրոց, 
մենք չենք դադարել 
հետևողական 
աշխատանքը: 

44. «Տաշիրի ավագ 

դպրոց»  ՊՈԱԿ 

Յուրի Իսայան Ռոբերտի 2004թ    

45. «Նորաշենի 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Իվանյան Իռեն Հայկի 2013 1-ին Ծնողները գտնում 

են, որ երեխան դեռ 

փոքր է 

Տունայց, 

<<Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ>> և 

<<Հանրակրթության 

մասին>> ՀՀ 

օրենքների մասին 

տեղեկացում 

46.«Նորաշենի 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Բաղդասարյան Արտակ 

Կարենի 

2013 1-ին Ծնողները գտնում 

են, որ երեխան դեռ 

փոքր է 

Տունայց, 

<<Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ>> և 

<<Հանրակրթության 

մասին>> ՀՀ 

օրենքների մասին 

տեղեկացում 

47. «Սարչապետի 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Մարդոյան Լուիզա 

Վոլոդիայի  

2013 1-ին Ծնողները գտնում 

են, որ երեխան դեռ 

փոքր է 

Տունայց, 

<<Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ>> և 

<<Հանրակրթության 



մասին>> ՀՀ 

օրենքների մասին 

տեղեկացում 

48.«Սարչապետի 

միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

Ավդալյան Ժաննա 

Բարսեղի 

2013 1-ին Ծնողները գտնում 

են, որ երեխան դեռ 

փոքր է 

Տունայց, 

<<Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ>> և 

<<Հանրակրթության 

մասին>> ՀՀ 

օրենքների մասին 

տեղեկացում 

49.«Սարչապետի 
միջնակարգ 
դպրոց» ՊՈԱԿ 

Առաքելյան Մանե 

Մասիսի 

2013 1-ին Ծնողները գտնում 

են, որ երեխան դեռ 

փոքր է 

Տունայց, 

<<Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ>> և 

<<Հանրակրթության 

մասին>> ՀՀ 

օրենքների մասին 

տեղեկացում 

 


