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2019 թվականի հոկտեմբերի 23 

 

Հարգելի ծնողներ 

 

Անգլերեն լեզու սովորողների խորհրդատվական հանձնախումբի (ELAC) առաջին ժողովը 

տեղի կունենա երեքշաբթի՝ 2019 թվականի նոյեմբերի 5-ին, կեսօրից հետո ժ. 1:30-ին: Սա 

մասնագետ-ուսուցչից, մեկ ուսուցչից և մեկ ծնողից բաղկացած հանձնախումբ է: Չնայած 

ժողովին կարող են մասնակցել նաև չանդամագրված մարդիկ, սակայն հանձնախմբի անդամների 

թեկնածությունը և քվեարկումը պետք է իրականացվի անդամների կողմից: Սեպտեմբերին տեղի 

ունեցած մեր «Դպրոցների վիճակը/Title 1» և «Տնօրենի հետ սուրճ խմել» ժողովների ժամանակ 

ես խնդրեցի, որպեսզի կամավոր կերպով Անգլերեն լեզու սովորողների խորհրդատվական 

հանձնախմբի անդամներ նշանակվեն: 

Սա մեկ այլ հնարավորություն է ձեզ համար՝ որպես անգլերեն լեզու սովորողի ծնող, որպեսզի 

Անգլերեն լեզու սովորողների խորհրդատվական հանձնախմբի (ELAC) անդամ դառնալու համար 

դուք ինքներդ ձեր թեկնածությունն առաջադրեք:  

 

Մեր Դպրոցական խորհրդի ժողովները տեղի կունենան կեսօրից հետո ժ. 2:30ից մինչև 3:30-ը: 

Երեքշաբթի, 2019 թվականի նոյեմբերի 5 

Երեքշաբթի, 2020 թվականի հունվարի 28 

Երեքշաբթի, 2020 թվականի փետրվարի 25 

Երեքշաբթի, 2020 թվականի մայիսի 7 

 

Խնդրում ենք լրացնել կցված թեկնածություն առաջադրելու թերթիկը և վերադարձնել դպրոցին՝ 

Երկուշաբթի, 2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ին:  

 

 

Անհամբեր սպասում եմ ձեզ հետ աշխատելուն: 

 

Տկն. Դոկտորյան 

 

 

 

 

 

Թեկնածու ծնող՝_____________________________________ 

 

Աշակերտի անուն, ազգանուն՝ ___________________________________ 

 

Դասարան՝ _____________ 

 

Ուսուցիչ՝ ____________________________________ 
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2019 թվականի հոկտեմբերի 23 

 

Հարգելի ծնողներ 

 

Դպրոցական խորհրդի առաջին ժողովը տեղի կունենա 2019 թվականի նոյեմբերի 5-ին: Սա 

տնօրենից, երեք ուսուցչից, անձնակազմի մեկ անդամից և հինգ ծնողներից բաղկացած 

հանձնախումբ է: Չնայած ժողովին կարող են մասնակցել նաև չանդամագրված մարդիկ, սակայն 

խորհրդի անդամների թեկնածությունը և քվեարկումը պետք է իրականացվի անդամների 

կողմից: Սեպտեմբերին տեղի ունեցած մեր «Դպրոցների վիճակը/Title 1» և «Տնօրենի հետ սուրճ 

խմել» ժողովների ժամանակ ես խնդրեցի, որպեսզի կամավոր կերպով Դպրոցական խորհրդի 

անդամներ նշանակվեն: 

Սա մեկ այլ հնարավորություն է ձեզ համար, որպեսզի Դպրոցական խորհրդի անդամ դառնալու 

համար դուք ինքներդ ձեր թեկնածությունն առաջադրեք:  

 

Մեր Դպրոցական խորհրդի ժողովները տեղի կունենան կեսօրից հետո ժ. 2:30-ից մինչև 3:30-ը: 

Երեքշաբթի, 2019 թվականի նոյեմբերի 5 

Երեքշաբթի, 2020 թվականի հունվարի 28 

Երեքշաբթի, 2020 թվականի փետրվարի 25 

Երեքշաբթի, 2020 թվականի մայիսի 7 

 

Խնդրում ենք լրացնել կցված թեկնածություն առաջադրելու թերթիկը և վերադարձնել դպրոցին՝ 

Հինգշաբթի, 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ին:  

 

 

Անհամբեր սպասում եմ ձեզ հետ աշխատելուն: 

 

Տկն. Դոկտորյան 

 

 

 

 

 

Թեկնածու ծնող՝_____________________________________ 

 

Աշակերտի անուն, ազգանուն՝ ___________________________________ 

 

Դասարան՝ _____________ 

 

Ուսուցիչ՝ ____________________________________ 


