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Երախտագիտության խոսք  

 
 Ես նախ եւ առաջ կցանկանայի իմ խորը երախտագիտությունը 

հայտնել Նարեկացի Արվեստի Միությանը /ՆԱՄ/ խուլ երեխաների 

նկատմամբ ցուցաբերած հոգատարության համար: Եթե չլիներ ՆԱՄ-ի 

օժանդակությունը, ապա հավանաբար մի շարք հարցերի լուծում 

կհետաձգվեր անորոշ ժամանակով: 

 

Հատուկ կցանկանայի նշել ԼՂՀ առողջապահության նախարար 

Զոյա Լազարյանի մեծ աջակցության մասին: Թե այս եւ թե այլ շատ 

հարցերում Զ. Լազարյանը եղել է “Հանգանակ” ՀԿ կողքին եւ արել է ամեն 

հնարավորը առաջադրված խնդիրների լուծման համար: Մասնավորապես 

կնշեմ նրա օժանդակությունը “Թռչնի գրիպի դեմ պայքարի ծրագրի” 

իրականացման մեջ:  

 

Ես շատ երախտապարտ եմ իմ թիմին մեծ 

պատրաստակամության եւ հետաքրքրության համար: Կատարել այն, ինչ 

մենք նպատակ ենք դրել առանց կազմակերպված թիմի անհնար կլիներ: Ես 

հպարտ եմ իմ թիմով` նրա պրոֆեսիոնալիզմի եւ մեծ էնտուզիազմի 

համար: 

 

Եւ վերջապես ուզում եմ իմ մեծ սիրո եւ երախտագիտության 

խոսքը ասել իմ ծնողներին, որոնք եղել են իմ կողքին իմ փոքր եւ մեծ 

նվաճումների ժամանակ: Եթե չլիներ նրանց ինքնամոռաց 

նվիրվածությունը` “Հանգանակը” չէր լինի ինչպես չէին լինի նրա կողմից 

իրականացվող եւ ոչ մի ծրագիր… 

 

Գ. Հովհաննիսյան            
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Հեղինակներն ու կազմակերպիչները 
 

Գոհար Հովհաննիսյան 

“ՀԱՆԳԱՆԱԿ” ՀԿ, նախագահ 

Սետա Իսկանդարյան 

“Ներեկացի Արվեստի միություն” ՀԿ, Շուշիի ծրագրերի ղեկավար 
 

 

Մասնակիցները 
 

Զոյա Լազարյան 

 ԼՂՀ առողջապահության նախարար 

Կամո Աթայան 

ԼՂՀ կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարար 

Արպատ Ավանեսյան 

ԼՂՀ ԱԺ սոցիալական ոլորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ 

Սամվել Իսրաելյան  

ԼՂՀ սոցապ նախարարության սոցիալական աջակցության բաժնի վարիչ 

Վարուժան Առաքելյան 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի սոցիալական հարցերի բաժնի գլխավոր 

մասնագետ 

Բելա Գրիգորյան 

“ԼՂՀ խուլերի միավորում” ՀԿ նախագահ  

Էլֆրիդա Սարումյան 

“ԼՂՀ հոգեբանների եւ հոգեբույժների միություն” ՀԿ նախագահ 

Վարդան Թադեւոսյան 

Ք.Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի գործադիր տնօրեն 

Աննա Ասծատրյան 

“Զանգակ” մանկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն 

Հակոբ աբեղա Ապրեսյան 

Հայ Առաքելական Եկեղեցու Արցախյան թեմի քարոզչական կենտրոնի ղեկավար 

 

Խուլ երեխանների ծնողներ, ուսուցիչներ, լոգոպեդներ, դեֆեկտոլոգներ, բժիշկներ, 

լրագրողներ, այլ հետաքրքրված անձիք 
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Ներածություն 
 

2006 թվականի մարտին Նարեկացի Արվեստի Միության Շուշիի ծրագրերի 

ղեկավար Սետա Իսկանդարյանը իմանալով, որ “Հանգանակ” ՀԿ հետաքրքրված է 

խուլ երեխաների ճակատագրով, խնդրանքով դիմեց կազմակերպության նախագահ 

Գ. Հովհաննիսյանին օգնելու կազմակերպել ամառային արվեստի ճամբար Շուշիում 

նման երեխաների համար: Խնդրանքը խանդավառությամբ ընդունվեց 

կազմակերպության կողմից հաշվի առնելով, որ լսողության խանգարումներով 

երեխաները դժբախտաբար դուրս են մնացել թե իշխանությունների եւ թե 

հասարակական կազմակերպությունների ուշադրությունից: 

 

Նարեկացի Արվեստի Միության ամառային ճամբարի կազմակերպման 

սկզբնական նախաձեռնությունը վերաճեց կոնֆերանսի հրավիրման 

անհրաժեշտության: Ինչպես ամռային ճամբարը, այնպես էլ կոնֆերանսը 

կազմակերպվեց “Հանգանակ” ՀԿ եւ Նարեկացի Արվեստի Միության համատեղ 

ջանքերով:  

 

2004 թվականի ապրիլից ի վեր “Հանգանակ” ՀԿ փորձում էր իրականացնել 

խուլ երեխաների առողջական, կրթական եւ սոցիալական խնդիրների հետ կապված 

իրավիճակի հավաստի եւ ստույգ վերլուծություն, որը հնարավորություն կտար 

համապատասխան ծրագրերի եւ ենթածրագրերի մշակման եւ իրականացման:  

Իմանալով, որ International Deaf Children’s Sociaty (IDCS)  – Խուլ Երեխաների 

Միջազգային Միության (ԽԵՄՄ) կողմից 2002 թվականից կազմակերպվում են 

դրամաշնորհային մրցույթներ ինչպես աֆրիկյան եւ ասիական մի շարք երկրների, 

այնպես էլ հետսովետական անցումային շրջանում գտնվող երկրների համար, 

“Հանգանակ” ՀԿ 2004 թվականին դիմեց այդ կազմակերպությանը խլության եւ 

ծանրալուրության իրավիճակի հետազոտման ծրագիր-առաջարկով: Սակայն այն 

հաջողության չունեցավ այն պարզ պատճառով, որ դրամաշնորհները տրամադրվում 

են ոչ թե հետազոտությունների համար, այլ ռեալ քայլեր իրականացնելու եւ 

հետեւաբար իրավիճակը բարելավելու համար:  

 

“Հանգանակ” ՀԿ կողմից մշակվել էր հետազոտության ստույգ ծրագիր-

առաջարկ, որը ընդգրկում էր ուղեցույցեր խորացված հարցազրույցներ անցկացնելու 

տարբեր պաշտոնյաների եւ տեղեկացված այլ անձանց հետ, հարցախույզի 

հարցաթերթիկներ խուլ երեխաների ծնողների հետ, ինչպես նաեւ քանակական եւ 

որակական հետազոտության այլ արդյունավետ միջոցներ; Սակայն առ այսօր չնայած  

“Հանգանակ” ՀԿ բազմաթիվ ջանքերին, համապատասխան միջոցներ չէին գտնվել այն 

իրականացնելու համար:  

 

Այսպիսով, իմանալով Նարեկացի Արվեստի միության հետաքրքրությունը այս 

հարցով, “Հանգանակ” ՀԿ առաջարկեց հանդիպումը, որ պետք է կազմակերպվեր 

ամառային արվեստի ճամբարին մասնակցող խուլ երեխաների ծնողների հետ, 

վերափոխել մի հանդիպման, որին ներկա կլինեին թե խուլ երեխաների ծնողներ, թե 

անձիք, որոնցից կախված է այդ երեխաների ճակատագիրը:  
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Կոնֆերանսը, որը անվանվեց 

“Խլություն եւ ծանրալուրություն. 

Իրավիճակն այսօր եւ 

առաջարկություններ վաղվա համար” 

հրավիրվեց ս.թ. օգոստոսի 14-ին: 

Կոնֆերանսի հիմնական նպատակն էր 

ստանալ խլության եւ ծանրալուրության 

իրավիճակի ստույգ գնահատական: Այդ 

նպատակի համար կոնֆերանսին 

հրավիրվեցին ԼՂՀ առողջապահության, 

կրթության, սպորտի եւ մշակույթի, ինչպես 

նաեւ սոցապ նախարարները, ԼՂՀ ԱԺ 

սոցիալական ոլորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը, ԼՂՀ 

կառավարության աշխատակազմի սոցիալական հարցերի բաժնի վարիչը, “ԼՂՀ 

խուլերի միավորում” ՀԿ նախագահը, այլ տեղական եւ միջազգային 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, անհատներ, բժիշկներ, լոգոպեդներ, 

ուսուցիչներ, որոնք զբաղվում են կամ հետաքրքրված են խուլ երեխաներով: Իսկ խուլ 

երեխաների ծնողների մասնակցությունը ապահովեց կոնֆերանսի հիմնական 

նպատակի` իրավիճակի ստույգ գնահատման հավաստիությունը:  

  

Կոնֆերանսի առաջին մասը տրամադրվեց ելույթներին: Ելույթներով եւ 

առաջարկություններով հանդես եկան ԼՂՀ կրթության, մշակույթի եւ սպորտի 

նախարար Կամր Աթայանը, ԼՂՀ առողջապահոջթյան նախարար Զոյա Լազարյանը, 

կառավարության եւ Ազգային Ժողովի ներկայացուցիչներ, խուլ երեխաների 

դասարանի դասվարն ու նրանց հետ աշխատող խոսքի զարգացման մասնագետը, 

բժիշկ-օթոռինոլարիգոլոգ, հոգեբան, “Զանգակ” մանկական կենտրոնի տնօրենը, 

Ք.Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի տնօրենը եւ Հայ Առաքելական 

եկեղեցու Արցախյան թեմի քարոզչական կենտրոնի ղեկավարը: Յուրաքանչյուր 

ելույթի հետեւում էին բուռն քննարկումներ:  

  

Կոնֆերանսի երկրորդ մասը 

տրամադրվեց արվեստի ամառային 

ճամբարի մանրամասն քննարկմանը 

խուլ երեխաների ծնողների հետ, 

որին հետեւեց հարցախույզի 

անցկացումը: Նախօրոք մշակված 

հարցաթերթիկը /հավելված 1/ 

ներկայացվեց ծնողներին, 

բացատրվեց լրացման կարգը եւ 

բաժանվեց: Այն ծնողները, որոնք չէին 

ներկայացել կոնֆերանսին նույնպես 

կմասնակցեն հարցախույզին: 

Հարցաթերթիկները կուղարկվեն փոստով բոլոր գրանցված խուլ երեխաների 

ծնողներին: “ԼՂՀ խուլերի միավորում” ՀԿ հանձն առավ նշված փոստային 

հարցախույզի հետագա իրականացումը: 
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Այսպիսով, կոնֆերանսը հնարավոր դարձրեց “Հանգանակ” ՀԿ վաղեմի 

ցանկությունը: Դա ոչ թե սովորական մի ժողով էր, որտեղ հավաքված մարդիկ 

հնարավորություն ունեցան արտահայտվելու, զրուցելու, այլ նրանք 

հնարավորություն ունեցան ներկայացնելու ներկա իրավիճակը խնդրի բոլոր 

հնարավոր տեսանկյուններից: Կոնֆերանսը ավելի շուտ նման էր խմբակային 

քննարկման (focus group discussion) եւ կլոր սեղան հիշեցնող դահլիճը 

հնարավորություն էր տալիս բոլոր կողմերին խոսել հավասար դիրքերից: Այն նաեւ 

համակարգող (կոորդինացնող) ժողով էր հիշեցնում, որտեղ ամենաարդյունավետ 

ձեւով խնդրի լուծման համար յուրաքանչյուր կողմ առաջարկում էր օգտագործել իր 

հնարավորությունները: Արդյունքում կոնֆերանսը հնարավորություն տվեց կողմերին 

ներկայացնել իրավիճակը եւ իրավիճակից ելնելով պահանջներ ներկայացնել 

մարդկանց, որոնք իշխանություն ունեն եւ կարող են որոշումներ կայացնել եւ 

իրագործել:  

  

Իրավիճակի ստույգ գնահատումը կկատարվի բոլոր ելույթների, 

հաշվետվությունների, քննարկումների մանրամասն վերծանման, ինչպես նաեւ 

հարցախույզի արդյունքների վերլուծման հիման վրա: Դա կլինի հաջորդ քայլը, որին 

կհետեւի ծրագրերի եւ ենթածրագրերի մշակումը: Մշակված ծրագրերը 

կներկայացվեն կառավարությանը, հետաքրքրված նախարարություններին եւ 

գերատեսչություններին, հասարակական կազմակերպություններին եւ 

հիմնադրամներին: Ակնկալվում է կատարված աշխատանքների մոտակա եւ 

հեռամետ արդյունքներ (մանրամասները տեքստում):       
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Ելույթներ 
 

  

Ողջյունի խոսքով ելույթ ունեցավ 

“Հանգանակ” ՀԿ նախագահ Գ. Հովհաննիսյանը: 

Նա խոսեց կոնֆերանսի թեմայի, 

կազմակերպիչների, նպատակի եւ խնդիրների 

մասին, ինչպես նաեւ հաշվի առնելով, որ 

“Հանգանակ” ՀԿ համեմատաբար երիտասարդ 

կազմակերպություն է եւ ենթադրաբար շատերին 

անծանոթ, մասնակիցների ուշադրությանը 

ներկայացրեց կազմակերպության երկամյա 

պատմությունը, նրա կողմից կատարված, 

կատարվող եւ կատարվելիք ծրագրերն ու նախագծերը: 

 

Իր հերթին Նարեկացի Արվեստի Միության Շուշիի ծրագրերի ղեկավար Սետա 
Իսկանդարյանը պատմեց ՆԱՄ-ի 

առաքելության եւ ծրագրերի մասին: Նա նշեց, 

որ կազմակերպության հիմնական նպատակը 

հայ մշակույթի ժառանգության 

պահպանությունն է, որը իրականացվում է 

ժամանակակից հայ երիտասարդ 

արվեստագետների եւ արվեստասերների 

աջակցությամբ: Ասվեց նաեւ այն մասին, որ 

կազմակերպությունը կենտրոն ունի Նյու 

Ջերսիում եւ Երեվանում, իսկ շատ շուտով, 

կենտրոն կբացի նաեւ Շուշիում: Նա բոլոր 

ներկաներին հրավիրեց ս.թ. օգոստոսի 31-ին Շուշի Նարեկացի Արվեստի Կենտրոնի 

բացմանը: 

 

Ելույթով հանդես եկավ ԼՂՀ կրթության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար 
Կամո Աթայանը: Ողջյունելով կոնֆերանսի կազմակերպիչներին եւ մասնակիցներին, 

նախարարը նշեց, որ դժբախտաբար արատ ունեցող երեխաները մասնավորապես 

խուլ երեխաները դուրս են մնացել 

իշխանությունների ուշադրությունից: Դա 

հատկապես վերաբերում է այդ երեխաների 

կրթությանը: Նա նշեց, որ թեկուզ 

կառավարությունը մտահոգված է ներկա 

իրավիճակով, սակայն կատարված քայլերը 

գոհացուցիչ չեն: Մասնավորապես նա խոսեց 

հատուկ գիշերօթիկ դպրոցի կառուցման 

անհրաժեշտության մասին, որտեղ 

կուսուցանվեին տարբեր արատներ ունեցող 

երեխաներ: Նա ընդգծեց, որ ուսուցումը պետք է 

տարվի միջազգային չափանիշներին համապատասխան: Շենքը արդեն տրամադրվել 
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է այդ նպատակի համար, սակայն պետք է ունենալ նաեւ մասնաշենք, որտեղ այդ 

երեխաները պետք է ապրեն եւ գիշերեն: Հայտնի են նախագծային-

նախահաշվարկային տվյալները, որոնք դժբախտաբար տարեցտարի ավելի զգալի են 

դառնում: Առ այսօր չնայած տրված խոստումներին, ոչ պետությունն է 

հնարավորություն ունեցել տրամադրել համապատասխան միջոցներ շենքի 

վերանորոգման/վերակառուցման համար, ոչ էլ գտնվել են անհատ բարերարներ այդ 

աշխատանքները իրականացնելու համար: Սակայն նախարարը հույս հայտնեց, որ 

մոտ ապագայում հարցը կունենա իր դրական լուծումը: Նա նշեց նաեւ, որ սա հարցի 

մի կողմն է, սակայն կա հարցի ոչ պակաս կարեւոր մեկ այլ կողմ` դա 

համապատասխան մասնագետների բացակայությունն է: Խոսվեց երիտասարդ 

մասնագետների պատրաստման կամ վերապատրաստման հնարավորությունների 

մասին Երեւանում կամ արտերկրներում: Նախարարը չհերքելով գիշերօթիկ դպրոցի 

կարեւորությունը, ընդգծեց նաեւ այլ հնարավորությունների օգտագործման մասին: 

Դա առանձին դասարանների կազմակերպումն է ընդհանուր հանրակրթական 

դպրոցներում կամ անհատական տնային ուսուցումը: Նա նշեց, որ դա կարելի է 

կազմակերպել համատեղ ուժերով` օգտագործելով կառավարության եւ 

հասարակական կառույցների հնարավորությունները: Լուծման տարբերակ է նաեւ 

Հայաստանի ավանդույթների օգտագործումը: Ունենալով երեխաների ցուցակները եւ 

աշխարհագրությունը, նրանց ուսուցումը կարելի է կազմակերպել Հայաստանի 

բազմամյա փորձ ունեցող համապատասխան ուսումնական հաստատություններում: 

Նախարարը կարեւորեց առանձնապես ծնողների մասնակցությունը հարցի 

կարգավորման մեջ: Նա նշեց որ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ծնողները 

հաճախ դեմ են երեխաների ուսուցմանը դրսում, մասնավորապես Երեւանում: Նա 

մտավախություն հայտնեց, որ գուցե նույնիսկ նրանք դեմ կլինեն Ստեփանակերտի 

հատուկ գիշերօթիկ դպրոցում իրենց երեխաների ուսուցմանը: Ուստի կարեւոր է 

բացատրական աշխատանք տանել նաեւ ծնողների հետ: Նշելով, որ հասարակության 

զարգացման գնահատականը տալու համար հատկապես կարեւորվում է 

հաշմանդամների սոցիալական վիճակի ցուցանիշը, նա նկատեց, որ այդ առումով 

երկիրը դեռեւս շատ անելիքներ ունի: Սակայն դա չի նշանակում, որ 

հաշմանդամները դուրս են պետության ուշադրությունից: Բայց հաշվի առնելով, որ 

նորաստեղծ երկրի հնարավորությունները սահմանափակ են, պետք է միջոցներ 

հայթհայթել ինչպես պետական բյուջեից, այնպես էլ բարեգործական 

կազմակերպություններից իրավիճակի բարելավման համար:  

 

 “ԼՂՀ խուլերի միավորում” ՀԿ 
նախագահ Բելա Գրիգորյանը 

շնորհակալություն հայտնելով կոնֆերանսի 

կազմակերպիչներին, որ կարեւորել են խուլ 

երեխաների կրթության եւ սոցիալական 

ապաքինման հիմնահարցը, նույնպես 

խոսեց գիշերօթիկ դպրոցի 

անհրաժեշտության մասին: Հույս 

հայտնելով, որ այն մի օր իրականություն 

կդառնա, նա ընդգծեց նաեւ 

համապատասխան որակավորված 
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մասնագետների եւ դասարանների համապատասխան սարքավորումներով եւ այլ 

օժանդակ պարագաներով հագեցվածության կարեւորությունը: 

 

     Քննարկելով հարցը 

հոգեբանական տեսանկյունից, “ԼՂՀ 
հոգեբանների եւ հոգեբույժների 
ասոցիացիա” ՀԿ նախագահ Էլֆրիդա 
Սարումյանը ընդգծեց ընտանիքների 

դերը լսողության խանգարումներով 

երեխաների սոցիալական 

ադապտացիայի մեջ: Նա նշեց, որ շատ 

հաճախ ծնողները ճիշտ չեն 

գնահատում իրենց երեխայի վիճակը` 

համարելով նրանց դատապարտված: 

Պետք է ծնողների համար պարզ լինի, 

որ ճիշտ դաստիարակության եւ 

ուսուցման դեպքում երեխան կարող է դառնալ հասարակության լիարժեք անդամ: 

Իսկ ուսուցումը պետք է սկսել արդեն երեք տարեկանից, երբ երեխան սկսում է 

ճանաչել աշխարհը: Դաստիարակության եւ ուսուցման ճիշտ կազմակերպման 

դեպքում կարելի է հասնել փայլուն արդյունքների: Եվ, իհարկե, դա պետք է կատարվի 

հատուկ մասնագետների` սուդոլոգների եւ սուրդոմանկավարժների կողմից եւ 

հատուկ մանկապարտեզներում եւ կրթօջախներում: Շատ կարեւոր է հոգեբանական 

օգնությունը նման երեխաներին: Պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի նրանք լինեն 

հոգեբանորեն պաշտպանված: Այդ առումով նշվեց, որ դա պետք է կատարվի 

համատեղ` մանկավարժների, լոգոպեդների, հոգեբանների եւ իհարկե հոգեբանների: 

Միայն համատեղ ուժերով կարելի է հասնել ցանկացած արդյունքի:  

 

 Հանդես գալով “Կարո՞ղ են 

խոսել լռության դատապարտված 

երեխաները” թեմայով, խուլ 
երեխաների հատուկ դասարանի 
դասվար Աիդա Սեւլիկյանը նույնպես 

նշեց ընտանիքների մասնակցության 

կարեւորությունը երեխայի 

սոցիալական եւ հոգեբանական 

ապաքինման մեջ: Նա ընդգծեց բոլոր 

կողմերի համագործակցության 

անհրաժեշտությունը` ընտանիքի, 

մանկավարժի, լոգոպեդի եւ հոգեբանի: 

Նա մասնավորապես նշեց Ք.Քոքսի 

անվան վերականգնողական կենտրոնի հետ համագործակցելու հնարավորության 

մասին: Հարցադրման պատասխանը միանշանակ դրական կլիներ, եթե երեխան 

ստանար համապատասխան բուժում, կրթություն, դաստիարակություն եւ 

հասարակության կողմից գթասիրտ վերաբերմունք:  
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 Իր ելույթում “Զանգակ” մանկական 
կենտրոնի տնօրեն Աննա Ասծատրյանը 

պատմեց կենտրոնի հիմնական խնդիրների 

մասին: Նշեց, որ կցանկանար ունենալ 

աջակցություն տարբեր հասարակական 

կազմակերպությունների կողմից, 

անհատներից կամ կառավարությունից 

ավելի լավ կազմակերպելու հաշմանդամ 

երեխաների խնամքը: Մասնավորապես 

նշեց, որ ունեն մի քանի խուլ երեխա, որոնք 

չեն ստանում համապատասխան 

դաստիարակություն մասնագետ չունենալու 

պատճառով եւ դիմեց ԼՂՀ կրթության նախարարին լուծել այդ խնդիրը եւ տրամադրել 

համապատասխան մասնագետ` լոգոպեդ կամ սուրդոմանկավարժ: Ընդգծեց 

համագործակցության կարեւորությունը, որը թույլ կտար տեղեկացված լինել այլ 

կազմակերպությունների կողմից կատարվող աշխատանքների մասին եւ հետուաբար 

օգտագործել ուրիշների ինչպես հնարավորությունները, այնպես էլ փորձը: 

 

 Ք.Քոքսի անվան վերականգնողական 
կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադեւոսյանը 
ներկաներին պատմեց կենտրոնի մասին, նրա 

հիմնական նպատակի եւ խնդիրների մասին: 

Ներկայացրեց կենտրոնի վեցամյա 

պատմությունը եւ հովանավորներին: 

Անդրադառնալով խուլ երեխաների 

դաստիարակությանը, նշեց, որ կենտրոնի 

դռները միշտ բաց են այդ երեխաների առջեւ, 

որտեղ կազմակերպվում են նկարչության, 

ձեռագործության եւ համակարգչային դասեր: 

Խոսեց նաեւ լոգոպեդի առկայության մասին, որը նույնպես կարող է զբաղվել այդ 

երեխաներով:    

 

 Հանդես գալով Հայ Առաքելական 

Եկեղեցու անունից, Արցախյան թեմի 
քարոզչական կենտրոնի ղեկավար Հակոբ 
աբեղա Ապրեսյանը ընդգծեց եկեղեցու 

նշանակությունը երեխայի 

դաստիարակության մեջ: Սեր, հույս եւ 

հավատ` սրանք են երեխայի 

դաստիարակության մեջ հիմնական երեք 

քրիստոնեական սկզբունքները, որոնք 

պետք է հիշեն թե ծնողները, թե 

մանկավարժները, թե երեխայի հետ 

զբաղվող այլ մասնագետներ: Հավատը 

կարող է տալ ամենաանհավանական արդյունքները: Սա էր եկեղեցականի ելույթի 

հիմնական իմաստը:  
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Քննարկումներ 
 

Քննարկվեց գիշերօթիկ դպրոցի 

շինարարության հնարավորությունը: Այն 

հարցին, թե նշված գիշերօթիկ դպրոցի 

կառուցման համար ինչ գումար է 

անհրաժեշտ, ԼՂՀ կրթության, մշակույթի 

եւ սպորտի նախարարը պատասխանեց, 

որ ըստ անցյալ տարվա սեպտեմբերի 

հաշվարկի, այն կազմել է 640,000 ԱՄՆ 

դոլար: Իսկ քննարկելով Հայաստանի 

նմանատիպ ուսումնական 

հաստատության մասնաճյուղ ունենալու 

հարցը, նախարարը պատասխանեց, որ 

չնայած դա կարող է հիմնավորված թվալ հաշվի առնելով Հայաստանի մեծ փորձն ու 

ավանդությունները, սակայն եթե դպրոցը կառուցվելու է սեփական միջոցներով, 

ապա այն պետք է լինի ԼՂՀ կրթական համակարգի ենթակայության տակ: Ուրիշ 

հարց է, եթե Հայաստանի մայր հաստատությունը ինքը ձեռնարկի նաեւ շենքի 

շինարարությունը: Բայց այնուամենայնիվ, նշված շենքի կառուցումը եւ 

վերանորոգումը հաշվարկված է ԼՂՀ-ի կարիքներին համապատասխան եւ դրա 

հիմնական ծանրությունը լինելու է ԼՂՀ-ի պետական բյուջեի եւ/կամ բարերարների 

նվիրատվությունների վրա: Ուստի նախարարը նշեց, որ այն կլինի ոչ թե մասնաճյուղ, 

այլ ինքնուրույն կրթօջախ: Իսկ խուլերի միավորման նախագահի այն հարցին, թե 

լինելու՞ է առանձին դպրոց խուլ եւ ծանր լսող երեխաների համար, նախարարը 

միանշանակ պատասխանեց, որ նշված Աջափնյակում տեղակայված այդ դպրոցը 

լինելու է խառը, հաշվի առնելով ԼՂՀ կարիքները:  
 

Բուռն քննարկում սկսվեց, երբ 

հարցադրվեց խուլ երեխայի խոսել 

սովորեցնելու հնարավորությունը: Լոգոպեդը 

նշեց, որ իր դասարանում սովորում են 2 խուլ 

երեխաներ: Նա պարապում է այդ երեխաների 

խոսքի զարգացման վրա: Նա վստահեցրեց, 

որ այդ երեխաները արդեն սկսել են խոսել: 

Բժիշկ-օթոռինոլարիգոլոգը հերքեց այդ 

հնարավորությունը եւ եզրակացրեց, որ այդ 

երեխաների մոտ հավանաբար որոշակի 

աստիճանի ծանրալուրություն է եւ 

հնարավոր է նրանք գործածում են լսողական 

սարքեր: ԼՂՀ առողջապահության նախարարը առաջարկեց կազմակերպել կլոր 

սեղան առողջապահության նախարարությունում, որտեղ կհրավիրվեն այլ բժիշկներ, 

լոգոպեդներ, նշված երեխաները եւ նրանց ծնողները, կուսումնասիրվեն այդ 
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երեխաների հիվանդության պատմությունները եւ համապատասխան 

եզրահանգումներ կարվեն:  
 

Քննարկելով խուլ եւ լսողության տարբեր աստիճանի խանգարումներով 

երեխաների կարիքները կապված լսողության 

պրոթեզավորման հետ, բժիշկ - 

օթօռինոլարինգոլոգը նշեց, որ մինչեւ չկատարվի 

տվյալ երեխաների հատուկ բժշկական 

հետազոտություն, չի կարելի վստահորեն ասել, 

թե ով ինչի կարիք ունի, քանի որ ներկայումս 

կան տարբեր տիպի եւ բազմաբնույթ լսողական 

սարքեր, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է 

ընտրվի անհատականորեն` ըստ ցուցմունքի: 

Բացի դրանից, ոչ բոլորը կարիք ունեն 

պրոթեզավորման: Կան խլության ձեւեր, որոնց 

համար ցուցված է վիրահատություն: Դա նույնպես կարող է որոշվել մասնագետների 

կողմից:    

 

“Հանգանակ” ՀԿ նախագահը հիշեց, որ մի քանի տարի առաջ Երեւանից մեծ 

խմբով մասնագետներ էին ժամանել իրենց բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով` 

հետազոտելու լսողության տարբեր աստիճանի խամգարումներով  հիվանդների եւ 

համապատասխան միջոցներ 

առաջարկելու եւ տրամադրելու: Հարցը 

ուղղվեց ԼՂՀ առողջապահության 

նախարար Զոյա Լազարյանին, թե կարելի 

է կազմակերպել նմանատիպ մի ակցիա 

եւս: Նախարարը պատրաստակամություն 

հայտնեց կազմակերպել մասնագետների 

հրավիրումը Լեռնային Ղարաբաղ: Նա 

նշեց, որ վերջերս ձեռք է բերվել 

աուդիոմետր, որը տեղադրվել է 

մանկական պոլիկլինիկայում, սակայն 

այն ժամանակակից ասել չի կարելի եւ, 

թերեւս, ներկա պայմանների համար բավարար նույնպես չի կարելի համարել: Բացի 

դրանից համապատասխան մասնագետների բացակայության պատճառով, նման 

                                                
 Ըստ պայմանավորվածության ԼՂՀ առողջապահության նախարարը հրավիրեց կլոր սեղան 4 օր անց` 

ս.թ. օգոստոսի 18-ին: Մասնակցեցին նախարարը, փոխնախարարը, “Հանգանակ” ՀԿ նախագահը, 

Ք.Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի տնօրենը, 3 անկախ լոգոպեդներ, բժիշկ 

օթօռինոլարինգոլոգ, 2 երեխա իրենց ծնողների հետ: Պարզվեց, որ երեխաները ունեն 

ծանրալուրություն եւ օգտագործում են լսողական սարքեր: Բայց բացահայտվեց նաեւ, որ լսողական 

սարքերը ճիշտ չեն օգտագործվում, հաճախ առհասարակ չեն օգտագործվում եւ հնարավոր է ճիշտ չեն 

ընտրված: Որոշվեց, որ այդ երեխաները կարիք ունեն ստուգման համապատասխան մասնագետների 

կողմից`հետագա լսողության ճիշտ պրոթեզավորմամբ: Այստեղ նույնպես խոսվեց Երեւանից 

մասնագետների հրավիրման անհրաժեշտության մասին: Մյուս կարեւոր եզրակացությունը եղավ այն, 

որ անհրաժեշտ է ԶԼՄ օգնությամբ հայտարարություններ տալ ամբողջ ԼՂՀ տարածքով` 

տեղեկացնելու խուլ երեխաների ծնողներին սուրդոլոգ մասնագետների ժամանման նասին, որպեսզի 

վերջիններս իրենց երեխաներին հատազոտվելու համար ժամանակին հասցնեն Ստեփանակերտ:   
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հիվանդների հետ զբաղվում են բժիշկ-օթօռինոլարիգլոլոգները, որոնք նույնպես 

չունեն համապատասխան որակավորում: Այսպիսով, մասնագետների հրավիրումը 

Ղարաբաղ դա երեւի թե դարձել է կենսական պահանջ: 

 

Ունենալով բժիշկ-սուրդոլոգների 

եզրակացությունը, հաջորդ քայլը պետք է 

լինի անհրաժեշտ լսողական սարքերի 

ձեռք բերումը: Քննարկվեց սոցապ 

նախարարության հնարավորությունները 

այդ կապակցությամբ: ԼՂՀ սոցապ 

նախարարության սոցիալական 

աջակցության բաժնի վարիչը նշեց, որ 

սոցապ նախարարությունը տրամադրել էր 

սարքեր, որոնք դժբախտաբար հաճախ 

չէին համապատասխանում հիվանդների  

կարիքներին: Սակայն, հաշվի առնելով, որ ըստ ընդունված օրենքի տվյալ կարգի 

հաշմանդամները կարող են ստանալ ձրի սարքեր, ապա ունենալով ստույգ 

պահանջարկը, կարելի է բյուջեի հնարավորությունների սահմանում ձեռք բերել 

կոնկրետ սարքեր կոնկրետ հիվանդների համար: Դա կլիներ բյուջեի նպատակային 

օգտագործում, այլ ոչ թե սարքերի ձեռք բերում, որոնք չեն համապատասխանում 

հիվանդների պահանջներին: Սակայն նշվեց, որ հաշվի առնելով, որ օգոստոսին 

պետք է նախարարությունները ներկայացնեն բյուջեի իրենց նախագծերը, ապա 

հիվանդների հետազոտությունները պետք է կազմակերպել ինչքան հնարավոր է 

շուտ, որ արդեն 2007թ. հնարավոր դառնա լսողական սարքերի տրամադրումը 

երեխաներին:  

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարը խոստացավ կազմակերպել երեխաների 

հետազոտությունը ինչքան հնարավոր է շուտ, քանի որ պարզ դարձավ որ հետագա 

ծրագրերի եւ ենթածրագրերի մշակումը կլինի հիմնված այդ հետազոտության 

արդյունքների վրա: Նա նշեց, որ պետք է պայմանավորվածություն ձեռք բերել 

համապատասխան բժիշկ-մասնագետների հետ ՀՀ առողջապահության 

նախարարության աջակցությամբ, բայց հաշվի առնելով, որ մասնագետների մեծ 

մասը գտնվում են ամառային արձակուրդում, հավանաբար դա կլինի սեպտեմբեր 

ամսին: 

 

Հաջորդ խնդիրը դա երեխաների հրավիրումն է շրջաններից Ստեփանակերտ, 

որը պակաս կարեւոր չէ: Դրա պատասխանատվությունը իրենց վրա վերցրեցին ԼՂՀ 

խուլերի միավորումն ու “Հանգանակ” ՀԿ: ԼՂՀ առողջապահության նախարարը 

խնդրեց ԼՂՀ խուլերի միավորմանը ներկայացնել հիվանդ երեխաների ցուցակները, 

որպեսզի ավելի ստույգ կազմակերպվեն աշխատանքները: Նախօրոք 

պայմանավորվելով մասնագետների հետ, կճշտվի օրը եւ ԼՂՀ խուլերի միավորման 

օժանդակությամբ կապահովվի խուլ երեխաների ներկայությունը:        
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Հարցախույզ խուլ երեխաների ծնողների հետ   
 

Հարցախույզը անցկացվեց 

կոնֆերանսի երկրորդ մասում` 

ընդմիջումից հետո: Նախօրոք մշակված 

հարցաթերթիկը /հավելված 1/ ներկայացվեց 

ծնողներին, բացատրվեց լրացման կարգը եւ 

բաժանվեց: Ենթադրվում էր, որ այն 

ծնողները, որոնք չկարողանան ներկայանալ 

կոնֆերանսին, նույնպես կմասնակցեն 

հարցախույզին: Դա կկատարվի ԼՂՀ 

խուլերի միավորման աջակցությամբ. 

հարցաթերթիկները կուղարկվեն փոստով 

բոլոր գրանցված խուլ երեխաների 

ծնողներին /հավելված 2/: Տվյալների մուտքագրումը եւ վերլուծությունը կկատարվի 

հարցաթերթիկների 75-80 տոկոսը հավաքելուց հետո: 

 

Լրացված հարցաթերթիկները կվերանայվեն, կստուգվեն, հնարավոր 

սխալները կճշտվեն, որից հետո կմուտքագրվեն SPSS 11 համակարգչային 

վիճակագրական փաթեթում: Մուտքագրված տվյալները կենթարկվեն կրկնակի 

ստուգման եւ կվերլուծվեն: Վերլուծության արդյունքները կներկայացվեն 

կոնֆերանսի բոլոր մասնակիցներին եւ կօգտագործվեն հետագա ծրագրերի եւ 

ենթածրագրերի մշակման համար:  
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Լրացումներ 

 
Քննարկումները շարունակվեցին ընդմիջման ժամանակ: Խուլ երեխաների 

դասվարը նշեց, որ չունի բարձրագույն կրթություն, բայց այս տարի ընդունվել է 

Արցախի պետական համալսարանի տարրական դասարանների դասավանդման 

մեթոդիկայի ֆակուլտետի հեռակա բաժինը: 

Նա նշեց նաեւ, որ վերջին անգամ եղել է 

վերապատրաստման կուրսերում 1991 

թվականին ք.Երեւանում եւ խիստ կարիք ունի 

ծանոթանալու ժամանակակից ուսուցման 

նորագույն մեթոդների հետ: Նա հայտնեց, որ 

ունի շաբաթական 23 ժամ դասաքանակ: Այն 

հարցին, թե արդյոք դա համապատասխանում 

է պահանջին` նա չկարողացավ 

պատասխանել: Իր հերթին լոգոպեդը նշեց, որ 

ունի 19 ժամ ծանրաբեռնվածություն, որը 

համարում է ոչ բավարար լավ արդյունքներ ստանալու համար: Նա գտնում է, որ այն 

պետք է կրկնապատկվի:  

 

Երկու խուլ երեխաների մայրեր մասնագիտությամբ մանկավարժներ են եւ 

ցանկություն հայտնեցին վերապատրաստվելու սուրդոմանկավարժների: Հաշվի 

առնելով ստեղծված իրավիճակը` դա կարելի է համարել լավագույն տարբերակը 

կադրային հարցը շուտափույթ լուծելու 

համար:  

 

Քննարկելով անհատական 

դասերի հնարավորությունը, որոշ 

ծնողներ նշեցին, որ իրենց երեխաները 

ստանում են նման կրթություն, բայց ոչ 

մասնագետների կողմից: Սա չի կարելի 

համարել հարցի լուծում, քանի որ 

երեխան այդուհանդերձ մնում են 

անգրագետ:   

 

Քննարկելով վիրաբուժական միջամտության հնարավորությունը որոշ խուլ 

երեխաների բուժման համար` հաշվի առնելով նման վիրահատությունների բարձր 

արժեքը /12-13,000 ԱՄՆ դոլար/, որոշվեց երեխաների հետազոտությունից հետո, երբ 

հայտնի կլինի այդպիսի դեպքերի ստույգ թիվը, փնտրել բարերարներ նշված 

վիրահատությունները ֆինանսավորելու համար: 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարը հրավիրեց ծնողներին երեխաների հետ 

նախարարություն` քննարկելու եւ վերլուծելու երեխաների խոսելու 

հնարավորությունները ստեղծված իրավիճակում:   
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Եզրակացություններ եւ առաջարկություններ 
 

Վերջնական եզրակացություններ եւ առաջարկություններ կարվեն 

հարցախույզի արդյունքները ստանալուց հետո: Սակայն լսելով ելույթները եւ ակտիվ 

քննարկումները, կոնֆերանսը հնարավոր դարձրեց անել մի շարք կարեւոր 

եզրակացություններ եւ առաջարկություններ:  

 

Հիմնական եզրակացությունները`  

 

1. Չնայած կառավարության կողմից արտահայտած մտահոգությանը, խուլ եւ 

լսողության տարբեր աստիճանի խանգարումներով երեխաները մնացել են 

առանց համապատասխան ուշադրության, խնամքի եւ կրթության:  

2. Մինչեւ այժմ չի լուծվել խոստացված հատուկ գիշերօթիկ դպրոցի կառուցման 

խնդիրը, որտեղ կարող են սովորել տարբեր արատներ ունեցող երեխաներ: 

3. Նույնիսկ համապատասխան դպրոցի առկայությունը չի լուծի այդ երեխաների 

կրթության խնդիրը` համապատասխան մասնագետների բացակայության 

պատճառով: Ներկայումս ԼՂՀ-ում գործող միակ դասարանում խուլ երեխաների 

հետ աշխատում է նույնիսկ բարձրագույն կրթություն չունեցող անձ` չնայած 

մանկավարժական կրթություն ունենալու անհրաժեշտ պայմանին: 

4. Հարցականի տակ է նաեւ անհարժեշտ ժամաքանակի տրամադրումը նշված 

դասարանի հետ աշխատող մասնագետներին:     

5. Չի կատարվել երեխաների համապատասխան բժշկական հետազոտություն 

որոշելու լսողության աստիճանը եւ համապատասխան բուժում նշանակելու` 

ինչպես մասնագետների այնպես էլ սարքավորումների բացակայության 

պատճառով: 

6. Սոցապ նախարարության կողմից տրամադրվել են լսողական սարքեր, որոնք 

չեն համապատասխանում երեխաների լսողության աստիճանին եւ կարիքին: 

7. Չի կատարվում անհրաժեշտ բացատրական աշխատանք խուլ երեխաների 

ծնողների հետ ̀  ճիշտ գնահատելու իրենց երեխայի վիճակը եւ չխոչնդոտելու 

նրանց կրթությանն ու դաստիարակությանը: 

 

Արված եզրակացություններից ելնելով առաջարկվեց` 

 

1. Առաջնահերթությունը տալ երեխաների հետազոտմանը եւ հրավիրել 

համապատասխան բժիշկ-մասնագետներ Երեւանից` երեխաների վիճակը ճիշտ 

գնահատելու համար: 

2. Հետազոտությունները արդյունավետ կազմակերպելու համար, նախօրօք 

օգտագործելով ԶԼՄ հնարավորությունները եւ հասարակական փոստը, 

տեղեկացնել բոլոր գրանցված խուլ երեխաների ծնողներին սպասվող 

հետազոտությունների մասին եւ հավաստիանալ նրանց կողմից երեխաների 

ժամանակին ներկայացնելը ք. Ստեփանակերտ:  

3. Ըստ հետազոտության արդյունքների կազմել հետազոտված երեխաների 

լսողական սարքերի կարիքների ցանկ` սարքերի արժեքների ցուցումով` 

ներկայացնելու ԼՂՀ սոցապ նախարարություն: 
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4. ԼՂՀ պետական բյուջեից եւ պոտենցյալ հովանավորներից միջոցներ հայթհայթել 

անհրաժեշտ լսողական սարքերի ձեռք բերման համար: 

5. Վիրաբուժական միջամտությամբ բուժման ենթակա խուլ երեխաների ցուցակը 

ներկայացնել ԼՂՀ առողջապահության նախարարությանը, որը կաջակցի 

ֆինանսավորման աղբյուրների եւ հովանավորների փնտրելու գործընթացում: 

6. ԼՂՀ պետական բյուջեից եւ պոտենցյալ հովանավորներից միջոցներ հայթհայթել 

գիշերօթիկ դպրոցի կառուցման համար: 

7. Նախքան գիշերօթիկ դպրոցի վերանորոգման ավարտը մտածել անհրաժեշտ 

կադրերի մասին եւ վերապատրաստման կուրսերի ուղարկել արդեն 

մանկավարժական ուսում ստացած կամավորների` կարճ ժամանակում 

համապատասխան մասնագետացում ձեռք բերելու համար, որոնք արդեն հիմա 

կարող են աշխատել Ստեփանակերտում գործող խուլ երեխաների տարրական 

դասարանում:  

8. Ավելի որակավորված կադրեր ունենալու համար, որը պահանջում է ավելի 

երկար ժամանակ` ԼՂՀ-ի հետաքրքրված ուսանողներին ուղարկել Երեւան 

համապատասխան ուսում ստանալու: 

9. Վերանայել եւ կազմել խուլ երեխաների տարրական ուսուցման պլանը` ըստ 

անհրաժեշտ առարկաների եւ ժամաքանակի առաջնորդվելով ՀՀ ընդունված 

ուսումնական ծրագրի, որը պետք է ընդգրկվի արդեն 2006-2007 ուսումնական 

տարվա պլանի մեջ:  

10. Համապատասխան բացատրական աշխատանք տանել խուլ երեխաների 

ծնողների հետ` ընդգրկելով հոգեբանների եւ սուրդոմանկավարժների: 

11. Քաջալերել հասարակական կառույցներին մասնակցելու խուլ երեխաների 

կրթությանն ու դաստիարակությանը:  

12. Պարբերաբար կազմակերպել համակարգող ժողովներ բոլոր պետական եւ ոչ-

պետական հետաքրքրված կազմակերպությունների մասնակցությամբ`  

առավել արդյունավետ դարձնելու խուլ եւ լսողության տարբեր 

խանգարումներով երեխաների կրթությունն ու դաստիարակությունը:    
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Հավելվածներ 

Հավելված 1. 

 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ 
լսողության խնդիր ունեցող երեխայի ծնողի հետ հարցազրույցի 

 

 

 

            ՀԱՆԳԱՆԱԿ   ՆԱՐԵԿԱՑԻ 
   Հասարակական    ԱՐՎԵՍՏԻ 
     Կազմակերպություն   ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 
 
Հարգելի լսողության խնդիր ունեցող երեխայի ծնող 
  
Տվյալ հարցախույզը նպատակ ունի ուսումնասիրելու Ձեր երեխայի 
առողջապահական, կրթական և սոցիալական ծառայություններից օգտվելու  
կարիքները: Ձեր կողմից ստացված հավաստի և ստույգ տեղեկատվությունը 

անգնահատելի ներդրում կունենա ծանրալուրության և խլության հետ կապված 
իրավիճակը ճիշտ գնահատելու համար: Հարցախույզի հիմնական խնդիրն է` 
ձեռք բերված տվյալների հիման վրա ուղիներ փնտրել իրավիճակը բարելավելու 
համար:   
 
Ծանոթություն  ̀Խնդրում ենք հարցաթերթիկը լրացնել ամենայն ուշադրությամբ, ընթեռնելի ձեռագրով, 

հստակ և առանց ջնջումների:  

  

1. Քաղաք/շրջան _________________________ 2. Գյուղ__________________________  
 

3. Ձեր անունը _____________________________________________________________   

4. Ձեր տարիքը _________________ 

5. Ձեր կրթությունը /նշեք/ 

ա/ թերի միջնակարգ   

բ/ միջնակարգ 

 գ/ միջնակարգ մասնագիտական 

 դ/ բարձրագույն 

 ե/ հետբուհական  

5. Դուք աշխատու±մ եք /նշեք/:   ա/ այո  բ/ ոչ  

6. Ձեր ամուսնական կարգավիճակը /նշեք/  

 ա/ ամուսնացած 

 բ/ ամուսնալուծված 
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 գ/ միայնակ մայր 

 դ/ այրի  

7. Քանի± երեխա ունեք: _________ 

8. Ձեր երեխաներից քանի±սը ունեն լսողական խնդիրներ: ______________ 

9. Նշեք Ձեր երեխաների անունները, տարիքը և յուրաքանչյուրի առողջական 

խնդիրները:    

 1. _____________________________________________ 

 2. _____________________________________________ 

 3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

9. Քանի± տարեկան էր Ձեր երեխան/երը/, որ կորցրեց/ին/ լսողությունը: ______ 

10. Կարո±ղ եք նշել լսողության կորստի պատճառ/ներ/ը: __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Ի±նչ եք ձեռնարկել երեխայի համար լսողական խնդիրը հայտնաբերելուց հետո: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Երբևիցե ստուգե±լ եք Ձեր երեխայի լսողությունը հատուկ սարքավորումներով:  

 ա/ այո բ/ ոչ 

13. Եթե այո, որտե±ղ է դա կատարվել: ___________________________________________ 

14.  Ի±նչ է խորհուրդ տվել Ձեր բժիշկը: __________________________________________  

13. Ունի± Ձեր երեխան լսողության պրոթեզավորում:   ա/ այո բ/ ոչ 

14. Եթե ոչ, խնդրում ենք նշեք պատճառները: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

15. Ի±նչ կրթություն է ստանում Ձեր երեխան: ____________________________________ 

16. Դուք կցանկանայի±ք, որ Ձեր երեխան իր կրթությունը ստանար Երևանում` 

հատուկ գիշերօթիկ դպրոցում:  

ա/ այո բ/ ոչ    
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17.  Եթե ոչ` խնդրում ենք նշեք պատճառները:_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

18. Ի±նչ եք մտածում Ձեր երեխայի հետագա կրթության հնարավորությունների  

մասին: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. Խնդրում ենք մանրամասն շարադրեք Ձեզ հուզող բոլոր հարցերը` կապված 

երեխայի առողջության, կրթության, ինչպես նաև նրա հետագա ճակատագրի հետ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Շնորհակալություն հարցախույզին մասնակցելու համար: 
  

Մեր կոնտակտային տվյալներն են.  

 

¦Հանգանակ§ ՀԿ       

Հասցե` ÈÔÐ, ù.êï»÷³Ý³Ï»ñï, Ազատամարտիկների, 16            

Ð»é.`      48513 (գրասենյակ)                                                                          
               /097/ 201125 (µçç³ÛÇÝ)                                                                                       

Էլ. հասցե` hanganak@ktsurf.net

mailto:hanganak@ktsurf.net
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  Հավելված 2. 

             

ՑՈՒՑԱԿ 

2006թ. “ԼՂՀ խուլերի միավորում” ՀԿ գրանցված խուլ եւ լսողության խանգարում 

ունեցող մինչեւ 16 տարեկան երեխաների 

 

 

ք.Ստեփանակերտ 
 

1. Հակոբյան Լիլիթ Արամի  1990թ.  Տեր-Գաբրիելյանի փ., 40 

2. Վերդիյան Սևակ Յուրիի 1991թ.  Ադմ.Իսակովի 5, բն. 30 

3. Ասրյան Բորիս Դաթիկոյի  1995թ.  Ա.Առաքելյանի 1, բն. 32 

4. Բաղդասարյան Լյովա Վլադիմիրի 1993թ.  Ն.Ստեփանյանի 1, բն. 11 

5. Մաիլյան Գարիկ Վահրամի  1992թ.  Գ.Լուսավորիչի 81 

6. Միրզոյան Արտավազդ Յուրիի 1996թ.  Զորգե 23 

7. Ենգիբարյան Անի Ռադիկի  1990թ.  Ազատամարտիկների 59, բն. 6 

8. Պետրոսյան Արսեն Ռոմանի  1992թ.  Ա.Մանուկյան 6, բն. 28 

9. Բաբայան Էդուարդ Սիմոնի  2001թ.  Բաղրամյան 4Ա, բն. 17 

10. Մովսեսյան Սասուն Իվանի  2000թ.  Զորգե 26 

11. Պողոսյան Անգելինա Նաիրիի 2000թ.  Միչուրինի 4 

12. Հայրիյան Նարեկ Սամվելի  1990թ.  Ուզբեկիստան 29 

13. Գաբրիելյան Վալերի Վազգենի 1999թ.  Արեշ 9 

14. Զաքարյան Օքսանա   2003թ.  Հեքիմյան 7, բն. 20 

15. Բաղիրյան Մարինա Գարիկի 2001թ.  Խաչատրյան 24 

16.Ասծատրյան Անյա Կարոյի  1992թ.  Մաշտոցի 6, բն. 7 

 

Մարտակերտի շրջան 
 

1. Գաբրիելյան Արեն Արկադիի  1991թ.  գ.Քոլատակ 

2. Մարդայան Սևակ Սուրենի  2003թ.  Օզանյան 7, բն. 1 

3. Ափանց Կարեն    2000թ.  ք.Մարտակերտ 

4. Մուսաելյան Արմեն Բորիսի  2001թ.  գ.Վաղուհաս 

5. Մելքոնյան Վարդան Մայիսի  1991թ.  գ.Դրմբոն 

 

Մարտունու շրջան 
 

1. Հայրապետյան Մարիամ Վլադիկի 1996թ.  գ.Ճարտար 

2. Պետրոսյան Լևոն Էդիկի  1994թ.  գ.Քերթ 

3. Սուլեյմանյան Էրիկ Վլադիմիրի 1992թ.  գ.Ճարտար 

4. Ավանեսյան Օքսանա Վիլենի  1998թ.  գ.Ճարտար 

5. Ավանեսյան Ալեքս Վիլենի  1999թ.  գ.Ճարտար 

6. Սարգսյան Միլենա Վալերիկի  2000թ.  ք.Մարտունի 

7. Առաքելյան Դավիթ   1996թ.  գ.Պառավաթումբ 

8. Հայրապետյան Արեն   1998թ.  գ.Ճարտար 
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Հադրութի շրջան 
 

1. Գրիգորյան Էրիկ Միրիկի  1993թ.  գ.Ազոխ 

2. Գրիգորյան Էմմա Սեյրանի  2002թ.  գ.Առաքյուլ 

3. Ավետիսյան Մարիամ Դավիթի2000թ.  գ.Մեծ Թաղլար 

4. Պողոսյան Ազատ Արծվիկի  1999թ.  գ.Ուխտաձոր 

5. Տոնյան Մերի Յուրիի   1994թ.  գ.Դրախտիկ 

6. Անվանց Հովիկ Ռոբերտի  1991թ.  գ.Կարմրակուչ 

7. Դանիելյան Միքայել Վահանի  1998թ.  գ.Նորաշեն 

 

Ասկերանի շրջան 
 

1. Մարտիրոսյան Արմինե Գարիկի 1996թ.  Շահումյանի 74, բն. 7 

2. Ավանեսյան Զորիկ Անդրեյի  1992թ.  գ.Շոշ 

3. Սարգսյան Հարութ Վանյայի  1995թ.  Ստեփանյանի 29 

4. Մաիլյան Էլզա Գարիկի   1998թ.  գ.Չանախչի 

5. Ստեփանյան Էրիկ   2001թ.  գ.Խաչմաչ 

 

 

1. ք.Ստեփանակերտ 16 երեխա 

2. Մարտակերտի շրջան 5 երեխա 

3. Մարտունու շրջան 8 երեխա 

4. Հադրութի շրջան  7 երեխա 

5. Ասկերանի շրջան 5 երեխա 
____________________________________________________________ 

Ընդամենը  41 երեխա 


