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Ընդունեց _________________________________________
Ընդունման ամսաթիվ «___» _________________, 2022 թ.

ԴԻՄՈՒՄ
2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելություն
Միջին դպրոց
Ես` որպես դիմորդ, հաստատում եմ, որ սույն փաստաթղթում նշված տեղեկությունները հավաստի են և ճշգրիտ: Այս դիմումի 5, 6, 7, 10,
12, 13 և 16 հարցերը լրացրել եմ անձամբ, առանց որևէ մեկի օգնության: Դիմումում ներկայացնում եմ իմ կարծիքն ու մոտեցումները, չեմ
կրկնօրինակել այլ հեղինակների (չկա գրագողություն):

Համաձայն եմ և հաստատում եմ

Տեղադրեք լուսանկարը

1.1. Դիմորդի անձնական տվյալներ
Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն

Ծնվել է, Սեռը

Քաղաքացիություն

Ծննդյան վկայականի
համար

Դիմորդի ներկայիս
դասարանը

1.2 Փաստացի բնակության տվյալներ
Երկիր

Քաղաք/գյուղ

Մարզ

1.3 Հեռախոսահամարներ և Էլ․ փոստ
Ֆիքսված
(տան)

Անձնական

Էլ․ փոստ

Հասցե/միկրոշրջան

1.4 Ո՞ր դասարան է դիմում դիմորդը
Դիմում է՝

1.5 Ունեք արդյոք հարազատ եղբայր/քույր ԴԿԴ ֊ում (միջին բաղադրիչում):

Այո

Ոչ

1.6 Ունեք արդյոք ԴԿԴ ֊ի միջին դպրոցն ավարտած քույր կամ եղբայր:

Այո

Ոչ
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Տեղադրեք լուսանկարը

2.1 Ծնողների անձնական տվյալներ(հայրիկ)
Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն

Պաշտոն

Աշխատավայր

Մասնագիտություն

Զբաղվ. ոլորտ

2.2 Հայրիկի /օրինական ներկայացուցչի/ հեռախոս և էլեկտրոնային հասցե
Տուն

Անձնական

Այլ Հեռախոս

Էլ․ փոստ

Տեղադրեք լուսանկարը

3.1 Ծնողների Անձնական Տվյալներ (մայրիկ)
Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն

Պաշտոն

Աշխատավայր

Մասնագիտություն

Զբաղվ. ոլորտ

3.2 Մայրիկի /օրինական ներկայացուցչի/ հեռախոս և էլեկտրոնային հասցե
Տուն

Անձնական

Այլ Հեռախոս

Էլ․ փոստ

4. Ընտանիքի այլ անդամներ
Քույր

Եղբայր

Այլ անդամ
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5. Ում հետ Է ապրում
դիմորդը

Նշել, թե ո՞ւմ հետ է ապրում դիմորդը

6. Ընդունելության
քննություններ

ԴԿԴ֊ի միջին դպրոցի երեք հիմնական քննությունները և
միայն 8-րդ դասարանի դիմորդների համար պարտադիր
«Բնագիտություն» քննություն։
ԴԿԴ֊ի միջին դպրոցի երեք
հիմնական քննությունները

8-րդ դասարանի պարտադիր
«Բնագիտություն» քննության
բաղադրիչներ

Հայոց լեզու և լեզվամտածողություն
Մաթեմատիկա և տրամաբանություն
Անգլերեն

7. Մայրենի լեզու

Նշել դիմորդի մայրենի լեզուն

8. Օտար լեզվի
իմացությունը

Լրացնել օտար լեզվի իմացությունը մասին տեղեկությունների
բաժինը։ Լրացնել լեզուն, նշել, թե արդյոք այն հիմնական

9. Տեղեկություններ
դպրոցի մասին

Լրացնել նախորդ ուսումնական հաստատությունների մասին
տեղեկությունների բաժինը։

10. Ուսումնառության
վերջին տարիները

Ի՞նչ են Ձեզ տվել ուսումնառության վերջին 3 տարիները:

օտար լեզուն է դպրոցում, գնահատել իմացության
մակարդակը 1-ից 5 սանդղակով:
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11. Ամենասիրած
առարկաները

Նշեք ամենասիրած առարկաները` ըստ առաջնահերթության:

12. Զբաղմունքները
դասերից դուրս

Ինչո՞վ եք սիրում զբաղվել դասերից դուրս:

13.
Արտադասարանական
զբաղմունքներ

Լրացնել արվեստի, արհեստի, սպորտի, խմբակների և այլ

14. Ձեռքբերումներ

Լրացնել պարգևների, մրցանակների և գովասանագրերի
(ուսումնառության, սպորտի, արվեստների, արհեստների և

արտադասարանական զբաղմունքների մասին
տեղեկությունների բաժինը։

այլ ոլորտներում) մասին տեղեկությունների բաժինը։

15. Ամենամեծ
ձեռքբերումը/նվաճումը

Ո՞րն եք համարում Ձեր կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումը/
նվաճումը:
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16. Կարևոր
ճանապարհորդություն
ները

Լրացնել Ձեզ համար ամենից կարևորներ

17.
Ճանապարհորդություն
ների մասին

Ի՞նչ են Ձեզ տվել ճանապարհորդությունները:

18.
Նախաձեռնություններ

Արդյոք ունե՞ք կազմակերպման, նախաձեռնության որևէ

ճանապարհորդությունները։

փորձ: Նկարագրեք ամենավառ նախաձեռնության օրինակը:
Ո՞րն էր դրա նպատակը: Ո՞րն էր կոնկրետ Ձեր դերը:
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19. Դիլիջանի
կենտրոնական դպրոցի
մասին

*Որտեղի՞ց եք առաջին անգամ տեղեկացել Դիլիջանի

20. Դիլիջանի
կենտրոնական
դպրոցում սովորելու
Ձեր որոշումը

Տրված սահմաններում ներկայացրեք, թե ինչով է

կենտրոնական դպրոցի մասին։

պայմանավորված Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցում
սովորելու Ձեր որոշումը: Նկարագրեք, թե ինչպիսի
ակնկալիքներ, ուսումնական և մասնագիտական
նպատակներ ունեք: Ինչպե՞ս եք պատկերացնում Ձեր
ապագան դպրոցն ավարտելուց հետո:

21. Երեխայի
առանձնահատկություն
ներ

Նկարագրեք Ձեր երեխայի առանձնահատկությունները՝
նշելով առավել արտահայտված հինգ որակները (լրացնում են

22. Ակնկալիքներ

Նկարագրեք, թե որպես ծնող ինչպիսի ակնկալիքներ ունեք
ԴԿԴ֊ի միջին դպրոցից: Խնդրում ենք մանրամասնել
(լրացնում են դիմորդի ծնողները):

23. Բաց դռներ

Մասնակցե՞լ եք արդյոք բաց դռների միջոցառումներին:

դիմորդի ծնողները)

Էջ 7(8)

Ծանոթագրություն և Նախապայմաններ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ: Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի ընդունելության ողջ ժամանակահատվածում որևէ կողմնակի
միջամտություն, երաշխավորություն մեկնաբանվում է որպես ճնշում Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի, Դիլիջանի
կենտրոնական դպրոցի համայնքի և ընդունող հանձնաժողովի անդամների վրա: Արդյունքում՝ դիմորդը կարող է դուրս
մնալ ընդունելության գործընթացից կամ չընդունվել դպրոց: Այնուամենայնիվ, եթե երեխան ունի իր հետ աշխատանքի
անձնական փորձ ունեցող ուսուցիչ/մարզիչ/մենթոր/դաստիարակ, ով ցանկություն ունի իր երաշխավորությունը
տրամադրել երեխային՝ նկարագրելով նրա սովորելու հմտությունները, մարդկային հատկանիշները, որևէ
նախաձեռնությանը մասնակցությունը, նման երաշխավորությունը կարող է տրամադրվել ՄԻԱՅՆ ընդունելության
դիմումին կից՝ ստորագրված երաշխավորի կողմից: Երաշխավորագիր ունենալը որևէ առավելություն որևէ դիմորդի չի
տալիս: Երաշխավորագիրը դիտարկվում է որպես հավելյալ տեղեկատվություն դիմորդի վերաբերյալ, որի հիման վրա
վերջնական որոշում չի կայացվում: Երաշխավորագրին պարտադիր ծանոթանում են ընդունելության հարցազրույցների
փուլում: Երաշխավորագիրը պետք է լինի մեկ տպագիր էջի սահմաններում՝ երաշխավորի կոնտակտների և դիմորդի հետ
կապի /ուսուցիչ/մարզիչ/մենթոր/դաստիարակ/ նշումով:

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ , որ սույն փաստաթղթում նշված տեղեկությունները հավաստի են և ճշգրիտ:
ՊԱՐՏԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՄ ս ույն դիմումի էլեկտրոնային տարբերակը ուղարկել asmissions@dcs.am էլփոսի հասցեին
ﬕնչև մայիսի 27-ի ժամը 15։00, իսկ բնօրինակը, բոլոր անհրաժեշտ կից փաստաթղթերով, ներկայացնել
Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց ՝ Ք․ Դիլիջան, Մոլդովական փ․ 77 շենք հասցեով ﬕնչև մայիսի 30-ի ժամը
15։00-ն։
ԳԻՏԵՄ, որ երեխան կարող է ընդունվել կամ չընդունվել դպրոց և չընդունվելու դեպքում երեխան և/կամ
ծնողները կարող են ունենալ հոգեկան ապրումներ։ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ ԵՄ , որ այդ ապրումները
հաղթահարելու ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է ծնողների վրա։
ՏԵՂՅԱԿ ԵՄ, որ բաց դռներին մասնակցությունը բոլոր դիմորդների ծնողների համար պարտադիր է։
Դիմումը ներկայացրած, սակայն բաց դռների միջոցառմանը չմասնակցած ծնողների երեխաները
չեն կարող մասնակցել ընդունելությանը:
ՏԵՂՅԱԿ ԵՄ, որ ընդունելության հարցազրույցների փուլի ընթացքում հնարավոր են
լուսանկարահանում, տեսագրություն և ձայնագրություն, որոնց արդյունքները հրապարակման
ենթակա չեն:
ՏԵՂՅԱԿ ԵՄ, որ երաշխավորագիր ունենալը պարտադիր չէ, և որ այն որևէ առավելություն չի տալիս,
այլ ընդունվում է որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն՝ հարցազրույցների փուլի ընթացքում:
Ցանկության դեպքում այն կարող է ներկայացվել միայն գրավոր տարբերակով՝ տպագիր դիմումին կից,
ստորագրված երաշխավորի կողմից: Ընդունելության գործընթացում երաշխավորության կամ
միջնորդության որևէ այլ ձև կմեկնաբանվի որպես ճնշում Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի և
ընդունող հանձնաժողովի անդամների վրա: ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ ԵՄ , որ կարգը շրջանցելը կարող է հանգեցնել
ընդունելության գործընթացից դուրս մնալուն կամ դպրոց չընդունվելուն:
ՏԵՂՅԱԿ ԵՄ, որ լրացուցիչ ընդունելության դեպքում ԴԿԴ-ի միջին բաղադրիչի 2022- 2023 ուսումնական
տարվա վարձը 1․400․000 ՀՀ դրամ է, իսկ հիﬓական ընդունելության դեպքում վարձի չափը կորոշվի դպրոցի ՀԽ
կողﬕց։

Էջ 8(8)

Դիմումին

կից

ներկայացնում

եմ

հետևյալ փաստաթղթերը

*Լրացվում է Դիլիջանի կենտրոնական
դպրոցի աշխատակցի կողմից

✔ Լուսանկար (3x4սմ չափի,1 հատ)
✔ Ծննդյան վկայականի պատճենը
✔ Ընթացիկ ուսումնական տարվա
գնահատականների թերթիկը դպրոցից
✔ Դիպլոմների, հավաստագրերի,
պատվոգրերի, գովասանագրերի,
վկայականների, շնորհակալագրերի, կամ այլ
համանման փաստաթղթերի պատճենները

Ստորագրություններն անհրաժեշտ են միայն տպագիր տարբերակների համար։
Առանց ծնողի և դիմորդի ստորագրության տպագիր դիմումները չեն ընդունվում։

ԴԻՄՈՐԴ

ԾՆՈՂ /խնամակալ/

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

