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ԴԻՄՈՒՄ
2022-2023 թթ. ուսումնական տարվա ընդունելություն

Ես` որպես դիմորդի ծնող, հաստատում եմ, որ սույն փաստաթղթում նշված տեղեկությունները հավաստի են
և ճշգրիտ:
✔
Համաձայն եմ և հաստատում եմ
* -ով նշված դաշտերը պարտադիր պետք է լրացնել

1. Երեխայի անձնական տվյալներ
*Անուն

Ü»ñµ»éÝ»ù ÝÏ³ñÁ

*Ազգանուն

*Հայրանուն
*Ծնվել է

*Սեռը

*Քաղաքացիությունը

ՀՀ

այլ

*Ծննդյան վկայականի #

*Դիմորդի ներկայիս տարիքը (նշել տարին և ամիսը):
*Ունեք արդյո՞ք հարազատ եղբայր կամ քույր Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցում (տարրական, միջին):
*Ունե՞ք արդյոք Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցն ավարտած քույր կամ եղբայր:
Փաստացի

*Երկիր

ՀՀ

այլ

*Քաղաք/գյուղ

բնակության
տվյալները Մարզ

*Հասցե

Ø³ëÝ³ÏóáõÙ »Ýùª

ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ
Éñ³óáõóÇã ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ

2. Հայրիկի անձնական տվյալները
*Անուն
*Աշխատավայր

Ü»ñµ»éÝ»ù ÝÏ³ñÁ

*Ազգանուն

*Պաշտոն

Հեռախոս (նշել
հնարավոր բոլոր
տարբերակները)`

*Էլփոստ

*Տուն
Այլ
հեռախոս

*Բջջային

3. Մայրիկի անձնական տվյալները
*Անուն
*Աշխատավայր

Ü»ñµ»éÝ»ù ÝÏ³ñÁ

*Ազգանուն

*Պաշտոն

Հեռախոս (նշել
հնարավոր բոլոր
տարբերակները)`

*Տուն

*Բջջային

Այլ
հեռախոս

*Էլփոստ

4. Ընտանիքի այլ անդամներ
Քույր ֊ Անուն

Ազգանուն

Տարիք

Եղբայր ֊ Անուն

Ազգանուն

Տարիք

այլ Անուն

Ազգանուն

Տարիք

Քույր ֊ Անուն

Ազգանուն

Տարիք

Եղբայր ֊ Անուն

Ազգանուն

Տարիք

այլ Անուն

Ազգանուն

Տարիք

Քույր ֊ Անուն

Ազգանուն

Տարիք

Եղբայր ֊ Անուն

Ազգանուն

Տարիք

այլ Անուն

Ազգանուն

Տարիք

5. * Ո՞ւմ հետ է ապրում դիմորդը:
Երկու ծնողների հետ:
Ծնողներից մեկի հետ (նշել՝ ում հետ, մեկնաբանել պատճառը)

6. Օտար լեզվի իմացությունը

7. *Ինչո՞վ է պայմանավորված Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցում երեխայի սովորելու
Ձեր որոշումը: Խնդրում ենք մանրամասնել:

8. *Նկարագրե՛ք, թե ինչպիսի ակնկալիքներ ունեք Դիլիջանի կենտրոնական
դպրոցից: Խնդրում ենք մանրամասնել:

9. *Նկարագրե°ք Ձեր երեխայի վարքի առանձնահատկությունները:

10. *Ազատ ժամանակ ինչպե՞ս եք զբաղվում Ձեր երեխայի հետ: Ո՞րն է այդ զբաղմունքի
նպատակը։
Հայր

Մայր

Տատիկներ / պապիկներ

11. *Երեխայի դաստիարակությանն առնչվող հարցերից ընտանիքում ո՞վ որ հարցերի
համար է պատասխանատու։

12. *ÜÏ³ñ³·ñ»°ù, Ã» ÇÝãå»ë »ù Ëñ³ËáõëáõÙ Ò»ñ »ñ»Ë³ÛÇÝ:

13. *Նկարագրե°ք, թե ինչպես եք արձագանքում Ձեր երեխայի անցանկալի վարքին:

14. *Նկարագրե՛ք, թե ինչպես է Ձեր երեխան սովորաբար պաշտպանվում
հասակակիցների միջավայրում:

15. *Նշե՛ք մի քանի կանոն, որոնք Ձեր ընտանիքում խախտել չի կարելի:

16. *Նկարագրե°ք ընտանեկան ավանդույթներ, որոնք միշտ պահպանում եք։

17. *Ձեր երեխան կարողանում է ինքնուրույն.
Հագնվել
Լվացվել
Լվանալ ատամները
Ուտել՝ օգտվել գդալից, պատառաքաղից
Օգտվել զուգարանակոնքից
Հավաքել իր իրերը

18. *Ի՞նչ քայլեր եք ձեռնարկում Ձեր երեխայի մտավոր և ֆիզիկական զարգացման
համար:

19. *Ցանկանու՞մ է արդյոք Ձեր երեխան գնալ դպրոց: Ինչպե՞ս եք ներկայացրել
երեխային, թե ինչ է դպրոցը, ինչու են երեխաները հաճախում դպրոց:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ: Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի ընդունելության ողջ ժամանակահատվածում որևէ կողմնակի միջամտություն,
երաշխավորություն մեկնաբանվում է որպես ճնշում դպրոցի, «Այբ» համայնքի և ընդունող հանձնաժողովի անդամների վրա:
Արդյունքում՝ դիմորդը կարող է դուրս մնալ ընդունելության գործընթացից կամ չընդունվել դպրոց: ԱյÝուամենայնիվ, 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:
ä²ðî²ìàðìàôØ ºØ ëáõÛÝ ¹ÇÙáõÙÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ áõÕ³ñÏ»É admissions@dcs.am ¿É÷áëïÇ Ñ³ëó»ÇÝ ÙÇÝã¢
2022 Ã. մայÇëÇ 27-Áª Å³ÙÁ 15£00, ÇëÏ ¹ÇÙáõÙÇ ëïáñ³·ñí³Í µÝûñÇÝ³ÏÁ ¢ »ñ»Ë³ÛÇ ÍÝÝ¹Û³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÇ å³ï×»ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ¸ÇÉÇç³ÝÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹åñáóª ù. ¸ÇÉÇç³Ý, ØáÉ¹áí³Ï³Ý 77 Ñ³ëó»áí, ÙÇÝã¢ 2022 Ã. մայÇëÇ 30-Áª Å³ÙÁ 15£00£
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 ընդունելության հարցազրույցների փուլի ընթացքում հնարավոր են լուսանկարահանում, տեսագրություն և
ձայնագրություն, որոնց արդյունքները հրապարակման ենթակա չեն:
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ, որ իմ երեխան ներկա պահին չի հանդիսանում որևէ այլ դպրոցի/ուսումնական հաստատության աշակերտ:
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 Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցում 2022-2023 ուսումնական տարվա ուսման վարձը հիմնական
ընդունելության դեպքում կհաստատվի դպրոցի ՀԽ կողﬕց, իսկ լրացուցիչ ընդունելության դեպքում՝ 1 400 000 ՀՀ դրամ։ Առաջին
ուսումնական տարվա «Ուսումնառության մասին» պայմանագիրը պետք է ստորագրեմ մինչև սույն թվականի
û·áëïáëի 20-ը:

