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     Traduit en Arménien 

                                              

 

ԲԲԲԲաաաարրրրիիիի    գգգգաաաալլլլոոոոււււսսսստտտտ    
 

                                                         

                                                                                                                                                                                                ՔՔՔՔոոոոլլլլեեեեջջջջ    
 

                                           

 
I/I/I/I/ՔՔՔՔոոոոլլլլեեեեջջջջիիիի    աաաաննննձձձձննննաաաակկկկաաաազզզզմմմմըըըը    

    

                                                                    

                                                                                                                                                                                                    ՏՏՏՏննննօօօօրրրրեեեենննն     
                               ղեկավարում է քոլեջը 3 տեղակալների հետ  

 

 

       ՏՏՏՏեեեեղղղղաաաակկկկաաաալլլլ ԸԸԸԸննննդդդդհհհհաաաաննննոոոոււււրրրր    ևևևև    

մմմմաաաասսսսննննաաաագգգգիիիիտտտտաաաակկկկաաաանննն    կկկկրրրրթթթթոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն (  (  (  ( 

SEGPA) SEGPA) SEGPA) SEGPA) գգգգծծծծոոոովվվվ    տտտտեեեեղղղղաաաակկկկաաաալլլլ 

  ԿԿԿԿաաաառռռռաաաավվվվաաաարրրրիիիիչչչչ 

ղեկավարում է 

դասարանները տնօրենի 

հետ 

Տնօրենի հետ ղեկավարում է 

(SEGPA ) դասարանները 

Ընդհանուր և 

մասնագիտական կրթության 
սեկցիան  

Զբաղվում է կրթության 

նյութական և 

ֆինանսական 

աջակցությամբ, 
նախաճաշով. 

 
 

 

ՔՔՔՔաաաարրրրտտտտոոոոււււղղղղաաաարրրր....         
 

Զբաղվում է գրանցումներով, բոլոր ադմինիստրատիվ փաստաթղթերով. 

կրթաթոշակ, ավտոբուսի քարտ... 
 

 

ԿԿԿԿրրրրթթթթոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    գգգգլլլլխխխխաաաավվվվոոոորրրր    խխխխոոոորրրրհհհհրրրրդդդդաաաատտտտոոոոււււ....             

 
Կրթական գծով օգնականների հետ հետևում է ձեր երեխայի ուսուցմանը. 

բացակայություններ, ուշացումներ, վարք... 
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ԴԴԴԴաաաասսսսաաաարրրրաաաաննննիիիի    ղղղղեեեեկկկկաաաավվվվաաաարրրր....        1 յուրաքանչյուր դասարանում: 

 
Նա ձեր երեխայի դասարանի ուսուցիչների ներկայացուցիչն է;  առանց 

երկմտելու կարող եք ռանդեվու վերցնել նրա հետ:  

 
 

ՍՍՍՍոոոոցցցցիիիիաաաալլլլաաաակկկկաաաանննն    օօօօգգգգննննաաաակկկկաաաանննն    :   :   :   :    

 

Նա օգնում է գտնել լուծումներ ձեր անձնական կամ կրթական խնդիրների 
համար: 

 

ԲԲԲԲոոոոււււժժժժքքքքոոոոււււյյյյրրրր....             
 

Դպրոցական բժշկի հետ միասին նա հետևում է ձեր երեխայի 

առողջությանը դպրոցից մինչև քոլեջ ընկած ժամանակահատվածում:  
 

ԿԿԿԿոոոողղղղմմմմննննոոոորրրրոոոոշշշշմմմմաաաանննն    խխխխոոոորրրրհհհհրրրրդդդդաաաատտտտոոոոււււ    հհհհոոոոգգգգեեեեբբբբաաաանննն. . . .              

Նա օգնում է ձեր երեխային պատրաստել իր կողմնորոշման նախագիծը: 
 

II/II/II/II/ՔՔՔՔոոոոլլլլեեեեջջջջոոոոււււմմմմ    ձձձձեեեերրրր    ռռռռաաաաննննդդդդեեեեվվվվոոոոււււննննեեեերրրրըըըը        

 
A/A/A/A/ԺԺԺԺոոոողղղղոոոովվվվննննեեեերրրրըըըը . . . . 

 

1. 1. 1. 1. ՍՍՍՍեեեեպպպպտտտտեեեեմմմմբբբբեեեերրրրիիիինննն        

 
Մանկավարժների թիմը ներկայացնում և բացատրում է ուսումնական 

տարվա կազմակերպումը:  6-րդ դասարանի երեխաների ծնողները այցելում 

են մեր հաստատությունը: 
 

2. 2. 2. 2. ԹԹԹԹեեեերրրրթթթթիիիիկկկկննննեեեերրրրիիիի    հհհհաաաաննննձձձձննննոոոոււււմմմմըըըը 

 
Դասարանի ղեկավարը հանդիպում է ձեզ հետ, որ ներկայացնի ձեր 

երեխայի եռամսյակի արդյունքները և պատասխանի ձեր հարցերին. Բաց մի 

թողեք այդ ժողովը  
 

 

 

B/B/B/B/ՓՓՓՓոոոոխխխխաաաաննննաաաակկկկոոոոււււմմմմննննեեեերրրրըըըը....    

 

1111. . . . ԲԲԲԲաաաացցցց    դդդդռռռռննննեեեերրրրիիիի    օօօօրրրրեեեերրրր . . . .    

 
Դպրոցական արձակուրդների մի մասի ընթացքում ձեր երեխան կարող է 

գալ քոլեջ կրթական, մշակութային և սպորտային ժամանցների համար: 
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2. 2. 2. 2. ԾԾԾԾննննոոոողղղղննննեեեերրրրիիիի    հհհհաաաամմմմաաաարրրր        

 
Տարվա ընթացքում 3 օր դուք կարող եք հանդիպել մյուս ծնողների հետ և 

խոսել ձեր երեխաների մասին. 6-րդի ադապտացում, քուն… 

 
3. 3. 3. 3. ԲԲԲԲաաաացցցցեեեելլլլ    դդդդպպպպրրրրոոոոցցցցըըըը    ծծծծննննոոոողղղղննննեեեերրրրիիիի    աաաառռռռաաաաջջջջ    ննննրրրրաաաաննննցցցց    աաաարրրրաաաագգգգ    իիիիննննտտտտեեեեգգգգրրրրաաաացցցցմմմմաաաաննննըըըը    օօօօգգգգննննեեեելլլլոոոոււււ    

հհհհաաաամմմմաաաարրրր    

 

Ուսուցիչները և թաղամասի ասոցիացիաների անդամները ձեզ հրավիրում 
են տարբեր ժամանցների. ֆրանսերեն լեզվի ուսուցում, Ֆրանսիայի և նրա 

գործունեության ծանոթություն, ֆրանսիական դպրոցի բացահայտում... 

 
 

քոլեջը երջանիկ է ընդունել տարբեր երկրներից եկող երեխաներին: Այդ 

բազմամշակույթ հարստությունը թույլ կտա մեզանից յուրաքանչյուրին 
բացահայտել մյուսին, հարգել նրան, սովորել միասին ապրել: 

Թող որ ձեր երեխայի ուսուցումը հաջողությամբ պսակվի և նրան թույլ տա 

դառնալ երջանիկ և պատասխանատու քաղաքացի. 


