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Մայիս 19, 2020 

 

 

8-րդ դասարանների սիրելի աշակերտներ և ընտանիքներ, 

 

Հուսով ենք, որ բոլորդ լավ և առողջ եք: Ցանկանում ենք ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ  ̀ ձեր 

համագործակցության, աջակցության և դրական մոտեցման համար, քանի դեռ մենք հարմարվում ենք տանը 

մնալու կյանքին և միասին նավարկելու ենք հեռավար ուսուցման այս փորձառությունը: Օգոստոսին մենք բոլորս 

սկսեցինք մեծ ակնկալիքներով և ոգևորությամբ  ̀մեր աշակերտների միջին դպրոցի ավարտական տարվա համար։ 

Մենք գիտենք, թե որքան անձկությամբ էին սպասում մեր 8-րդ դասարանցիները  ̀ մեր տարեվերջյան 

մրցանակներին և միջոցառումներին, և մասնավորապես 8-րդ դասարանի ավարտական հանդիսությանը: Մեր 

դպրոցի անձնակազմը և ղեկավարությունը հասկանում են, թե որքան կարևոր է այդ հանգրվանը ձեր և ձեր 

երեխայի համար, և մենք կիսում ենք ձեր հիասթափությունը, որ այդ իրադարձությունները չեն կարող տեղի 

ունենալ ինչպես նախատեսված էին։ 

 

Մեր նվիրված տնօրենները, ուսուցիչները և անձնակազմը աշխատել են վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում  

որպեսզի յուրահատուկ և հիշարժան լինի ձեր երեխայի միջին դպրոցի ավարտական հանդիսությունը։ «Տանն 

անվտանգ մնալու» պարտադիր հրահանգի այս աննախադեպ ժամանակը մեզ չի խանգարի ճանաչել մեր միջին 

դպրոցի բոլոր աշակերտների ձեռքբերումները։ 

 

Այս տարի, բոլոր միջին դպրոցների ավարտական հանդիսությունները տեղի կունենան հեռավար 

հնարավորությամբ։ Մեր աշակերտների, տնօրենների և կրթաշրջանի ղեկավարների ելույթները նախապես 

կձայնագրվեն, և յուրաքանչյուր աշակերտ կպատրաստի հակիրճ անհատական ներկայացում, որը կներառվի 

հեռավար հանդիսության ընթացքում: Յուրաքանչյուր երեխայի ստացած գնահատելի մրցանակներն ու 

ճանաչումները, ներառյալ նրանց ավարտական վկայականները, կուղարկվեն ձեր տները: Խնդրում ենք 

վստահանալ, որ դպրոցի գրասենյակն ունենա ձեր ընթացիկ հասցեն որպեսզի այդ յուրահատուկ փաստաթղթերն 

առաքվեն ճիշտ հասցեով : 

 

Խնդրում ենք նշել ձեր օրացույցի վրա: Միջին դպրոցի հեռավար ավարտական հանդիսության բոլոր 

տեսանյութերը կտեղադրվեն առցանց՝ 

Չորեքշաբթի, Հունիսի 10, 2020 թ, ժամը 2:00-ին: 

 

Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն ենք հայտնում այս ուսումնական տարվա ընթացքում ձեր ցուցաբերած 

աջակցության համար: Հաճույքն ունեցանք ձեր երեխային ունենալ մեր դպրոցում։ Ձեզ և ձեր 8-րդ դասարանի 

աշակերտին մաղթում ենք մեծ հաջողություն, մինչ նրանք անցնում են ավագ դպրոց և շարունակում են իրենց 

կրթական ոլորտի ուղին։ Մենք անհամբեր սպասում ենք Հունիսի 10-ին ձեզ հետ միասին տոնելու հեռավար 

ավարտական հանդիսությունը, և հուսով ենք, որ դուք կվերադառնաք անձամբ մեզ այցելելու  ̀ երբ վերացվեն 

«Տանն անվտանգ մնալու» հրահանգները։ 

 

Հարգանքներով` 
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