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================================================================================== 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ ԿԱՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ  
  

Աշակերտի անունը/ազգանունը ________________________________________ Ծննդյան թվականը 

_________________ 
  

Դպրոց/Ուսուցիչը___________________________________________Դասարանը_______________________ 

  

Որպեսզի ձեր երեխայի դպրոցական աշխատանքների օժանդակության կարիքը և ծառայությունների 

անհրաժեշտությունը  որոշվի,   GUSD-ի աշխատակազմը կարող է մասնակից լինել ձեր երեխայի ուսումնական 

կատարումների տեղեկությունների հավաքման և վերանայման աշխատանքներին՝ առողջական պատմության, 

վարքի և հաճախումների վերաբերյալ, աջակցելու ծառայությունների որոշման մեր ջանքերին: GUSD-ի 

աշխատակազմը կարող է ներգրավված լինել դիտարկումների, հարցազրույցների, վարքագծի դրսևորման 

ստուգացանկերի, անձնական գործերի, ներառյալ առողջական կարգավիճակի վերանայման, աշխատանքային 

նմուշների կազմման և անհրաժեշտ այլ տվյալների հավաքման մեջ: GUSD-ին ծնողներից կարող է նաև խնդրել 

ներգրավվել իրենց երեխայի գնահատման  գործին` մասնակցելով հարցազրույցի և (կամ) լրացնելով 

տեղեկատվական ձևեր՝ աշակերտի պատմությունը հավաքելու համար (օրինակ՝ բժշկական տվյալններ): 

Տեղեկատվությունը հավաքելուց հետո մենք ձեզ հետ կհանդիպենք տվյալների վերանայման համար: 
 

Ես այսու թույլատրում  եմ, որ վերոնշյալ  աշակերտի մասին տեղեկություններ և գրառումներ փոխանակվի  

ներքոնշյալ մարմինների միջև։ 

____________________________________________ և _____________________________________________  

      Դպրոց/բաժանմունք                           Գործակալություն/ծառայություն մատակարարող 

____________________________________________         _____________________________________________  

 Հասցեն                   Հասցեն 

 ____________________________________________         _____________________________________________  

  

Սա մատակարարին իրավունք է տալիս տրամադրել տվյալներ և տեղեկություն բժշկական, հոգեկան կամ 

ֆիզիկական վիճակի, ծառայությունների և (կամ) մատուցված բուժման վերաբերյալ: Տրամադրումը 

սահմանափակվում է հետևյալներով՝ 
 

  Ախտորոշում      Հոգեկան առողջություն 

   Կատարված բուժումների ամփոփում     Վարքագծի վերաբերյալ զեկույցներ  

  Բժշկական տվյալներ      Այլ 

_________________________________________________  

Տեղեկությունները պահանջողը կարող է օգտագործել թույլտված գրառումները և տեղեկությունները, օգտագործել 

միայն հետևյալ նպատակներով.  

  Ուսուցման ծրագրի կազմում 

 Այլ 

____________________________________________________________________________________  

Ես հասկանում եմ, որ տեղեկություններ պահանջողը  չի կարող հետագայում օգտագործել կամ բացահայտել այդ 

տեղեկությունը, քանի դեռ ինձանից այլ թույլտվություն չի ստացվել, կամ եթե այդպիսի օգտագործումը կամ 

բացահայտումը հատուկ պահանջված չէ կամ թույլատրված չէ օրենքով:  

  

Այս թույլտվությունն անմիջապես ուժի մեջ է,  և ուժի մեջ  կմնա մեկ ուսումնական տարի: 

  

Ես ստացել եմ լիազորագրի մեկ օրինակը։ Այս լիազորագրի պատճեն համազոր է բնօրինակին։  

  __________________________________________________________ ____________________         ___________ 

Ծնողի/խնմակալի/օրինական ներկայացուցչի ստորագրությունը            Ազգակցական կապ                     ամսաթիվ 

          __________________________________________________________   _______________ 

          Աշակերտի ստորագրություն ( առկայության դեպքում )       ամսաթիվ 

 ___________________________________________     _____________  

Լիազորագիրը ապահովարող անձը       ամսաթիվ 

Աշակերտի բարօրություն և 

հաճախումներ 

               Dr. Ilin Magran 

Dr. Ilin Magran 

 

 


