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ԴՊՐՈՑԻՑ ՏԵՂԱՓՈԽՎԵԼՈՒ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ (2021-2022) 
 

Անուն     Աշակերտի ID-ին    Ծննդ.. ամսաթ.                              
 

Տեղափոխվում է ՝      -ից      Դպրոցը                              

Տեղափոխման պատճառը (թույլտվություն /Մագնիտ /FLAG /հասցեի փոփոխություն) 

                                                                    
Երեխան ապրում է ծնողի / խնամակալի հետ #1 
 

Ծնողի /խնամակալի  անունը                      
 

Հասցեն             
 

Հիմնական հեռախոսահամարը    Իմեյլի հասցեն      
 

Երեխան ապրում է ծնողի / խնամակալի հետ  #2 
 

Ծնողի /խնամակալի  անունը                      
 

Հասցեն             
 

Հիմնական հեռախոսահամարը    Իմեյլի հասցեն      
 

Եթե ծնողները միասին չեն ապրում, խնդրում ենք տրամադրել հետևյալ տեղեկությունը երեխայի հետ 

չապրող ծնողի մասին. 
 

Անունը         □Հայր  □Մայր  □Այլ _______________ 
 

Հասցեն             
 

Հեռախոսահամարը     Իմեյլի հասցեն      

Ձեր երեխան ներկայումս ունի՞ Անհատական ուսումնական ծրագիր (IEP) □ ԱՅՈ  □ ՈՉ 

Ձեր երեխան  504 պլան ունի՞ □ ԱՅՈ    □ ՈՉ 
 

Այս երեխայի համար կա՞ն առկա իրավական փաստաթղթեր (սահմանափակման հրաման, 

խնամակալության որոշում,  դատարանի բանտախուց և այլն): 

□ ԱՅՈ    □ ՈՉ 

Նախընտրելի լեզուն դպրոց -տուն հաղորդակցության համար. ________________________ 

____________________________________________                ________________________ 

Ծնողի /խնամակալի  ստորագրություն    Ամսաթիվ  

  

 

Աշակերտների աջակցման 

գրասենյակ 



 
  

TARRAKAN DPROZN:RI (MANKAPART:XIZ 6-RD) CAPPING-I MASIN 
T:{:KOUJ|OUN   

Farg;li ‘no[ kam ørinakan .namakal%   

Gl;nd;li fanra\in dprozn;ri krja,r=ane (GUSD) ];x … ];r xawakin o[=ounoum h 
tarrakan dprozoum! Est krja,r=ani … dprozakan kan.at;soumn;ri% aknkalwoum h% or 
2021-2022 ousoumnakan tarwa enjazqoum m;r dprozi mankapart;xiz-w;z;rord 
dasarann;ri a,ak;rtn;ri jiwe kfasni taro[ouj\an safmanin!    
 

Tarwa enjazqoum% dasarann;ri a,ak;rtn;ri jiwe karo[ h fasn;l oro,wa‘ safmanin& sa 

kocwoum h ªcappingº! Krja,r=ani Ousoumnakan .orfrdi 5115 qa[aqakanouj\an fama]a\n% 

;rb or…h dasaranoum ªcappingº h t;[i oun;noum% … mi nor a,ak;rt h granzwoum tw\al 
dasarani famar% nor a,ak;rte t;[a'o.woum h Gl;nd;li fanra\in mi a\l dproz% ort;[ 
axat t;[ ka tw\al dasaranoum!    

1. A,ak;rtn;ri a=akzman ‘a®a\ouj\ounn;ri gras;n\aki kargadrouj\amb% a,ak;rte 
t;[aworwoum h motaka m;k a\l dprozoum% ort;[ axat t;[ ka dasaranoum! M;k a\l 
dprozoum t;[aworwa‘ bolor a,ak;rtn;rin trwoum h fa=ord tarin ir;nz ja[amasi 
dproze w;rada®nalou a®a=naf;rjouj\oun!  

2. Ja[amasi dprozoum axat t;[ bazw;lou d;pqoum% A,ak;rtn;ri a=akzman  
‘a®a\ouj\ounn;ri gras;n\ake m;k a\l dprozoum t;[aworwa‘ a,ak;rtin 
fnaraworouj\oun h talis w;rada®nal ir ja[amasi dproze% j;… qa=al;roum h 
n,anakwa‘ dprozoum mnal minc… tar;w;r=^ ousouzoume cendfat;lou famar! Ma\is 1-iz 
f;to% m;k a\l dprozoum t;[aworwa‘ a,ak;rte ci karo[ w;rada®nal ir ja[amasi 
dproze minc… fa=ord tarwa skixbe!  

3. Dprozi tnør;ne … A,ak;rtn;ri a=akzman ‘a®a\ouj\ounn;ri gras;n\ake% 
a®a=naf;rjouj\an kargow f;rjazank ;n patrastoum a\n a,ak;rtn;ri famar% owq;r 
zankanoum ;n w;rada®nal ir;nz ja[amasi dproze% … t;[ bazw;lis t;[;kaznoum ;n 
‘no[in kam .namakalin!  

4. ªCappingº-i kargawiyakow a,ak;rte karo[ h nou\n dprozoum mnalou dimoum 
n;rka\azn;l!  

  
Farganqn;row^  
  
};r tarrakan dprozi tnør;n  

__________________________________________________________________________________________	 
 

:r;.a\i anoun______________________________________________  Dasaran _________________  
  
Faskanoum ;m% or awartw;l h im ;r;.a\i granzman gor‘enjaze! :s na… faskanoum ;m% 
or dproze fnaraworins ,out in] kt;[;kazni ;r;.a\is granzman kargawiyaki masin% 
qani or fawanakanouj\oune ka% or safmana'ak t;[i patya®ow ;r;.as ckaro[ana a\s 
dprozoum granzw;l! A\d vamanak im ;r;.an kt;[aworwi am;namot dprozoum% ort;[ 
baz t;[ ka!  

_________________________________________________  
’no[i kam ørinakan .namakali storagrouj\oun  

  

OFFICE USE ONLY:  
  

Enrollment Date: __________________________________  Enrollment Time: ______________________  
  

             Revised 11/2020 
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A,ak;rtn;ri a=akzman 

‘a®a \ ouj \ ounn;r   
Tnør;n^   |akob H ø lmisikian 


