
Գևորգ Հակոբյան 

Կրթահամալիրի փոխտնօրեն 
 

Պատերազմական իրավիճակը կարող է ստիպել, որ Արցախից և հանրապետության 

սահմանամերձ բնակավայրերից սովորողներ տեղափոխվեն Երևան։ Մեր 

հայրենակիցներին աջակցելու համար, ուզում ենք ավելացնել տեղերը մեր 

կացարաններում։ Դժվարություն ունենք մահճակալների, ներքնակների հետ 

կապված, քանի որ պետությունը ինքը մահճակալներով կահավորում է նոր 

հոսպիտալներ։ Խնդրում եմ, ովքեր ունեն մահճակալներ, որ չեն օգտագործում և 

կարող են ժամանակավոր տրամադրել, գրեք։ Նաև այս խնդրանքը հասցրեք 

սեբաստացի կրթական բաց համայնքի յուրաքանչյուր անդամի։ 

Եթե գտնվեն մի երկու դասավանդող, որ իրենց շուրջը հավաքեն խումբ սովորողների 

և կարողանան այս դրությունում կազմակերպել մարդկանց ընդունելու, տեղավորելու, 

ուսումը կազմակերպելու հարցերը, լավ կլիներ։ Պատերազմի ժամանակ թիկունքում 

էլ շատ գործ կա անելու։ 
 
 

Վարդան Կարապետյան 

Կրթահամալիրի դասավանդող 
 

Բարի ուշ երեկո: 

Հարգելի՛ դասավանդողներ, սիրելի՛ սովորողներ, գիտեմ՝ ուշ ժամի եմ գրում, բայց 

անօթևան արցախցիները չեն կարող սպասել: Խնդրում եմ, ով կարդում է նամակս, 

արագ արձագանքի... 

Վաղը Արցախից մի խումբ անօթևան արցախցիներ են տեղափոխվում Երևան, ովքեր 

կացարանի կարիք ունեն՝ մայրեր և երեխաներ, թվով 24 հոգի: Մեր կրթահամալիրի 

կացարաններում տեղավորելու ենք Վանք գյուղից եկող խմբին, սակայն Դրմբոն 

գյուղից եկող խմբի համար մենք պետք է կացարանի հարց լուծենք: Կարո՞ղ ենք մեր 

տներում տեղավորել նրանց, ճամփո՛րդ սեբաստացիներ, Ձեր ճամփան տարել է, չէ՞, 

դեպի Արցախ, որտեղ միշտ սիրով ու ջերմությամբ են ընդունել: 

Դրմբոն գյուղի ղեկավարը և մեր աջակցության կարիքն ունեցող արցախցի խումբը 

սպասում են մեր պատասխանին, որպեսզի ճանապարհվեն դեպի Երևան... 

 



 

Հերմինե Անտոնյան 

Կրթահամալիրի դասավանդող 
 

Գործում ենք կազմակերպված. 

Հարգելի հայրենակիցներ, եթե բնակվում եք Երևանում և ցանկանում եք նյութական 

աջակցություն ցուցաբերել առաջնագծի մեր զինծառայողներին, ապա կարող եք 

ցուցակում առկա ապրանքները բերել «Քաղաքացիական պայմանագիր» 

կուսակցության կենտրոնական գրասենյակ ՝ Սայաթ-Նովա 40 ։  

Կուսակցության գրասենյակում կենտրոնացումից հետո ապրանքները հնարավորինս 

սեղմ ժամկետներում կտեղափոխվեն Արցախ։  

Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը․  

— Պահածոներ 

— Խտացրած կաթ 

— Ծխախոտ 

— Վիրակապական նյութեր 

— Բետադին (դեղամիջոց) 

— Նատրիումի քլորիդ 

— Կատետորներ 

— Հիգիենայի պարագաներ 

— Մարտկոցներ (1,5- AAA; 1,5- AA) 

— Power bank  

— Լապտերներ 

— Քնապարկեր 

— Մոմ 

— Չոր սպիրտ 

Հեռ- +374 44 207 888 / +374 91 104 655 

 


