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Ծրագրերի բաժանմունքի 2014 թւականի շրջանի անդրանիկ նիստը կայացաւ 

Յունւարի 21-ին, մասնակցութեամբ մասնաճիւղի վարչութեան փոխ ատենապետուհի՝ Քոյր 

Ռուբինա Մանուչեհրիի և բաժանմունքի վարիչ մարմնի կազմի նորընտիր եօթ 

անդամուհիների: Կատարւեց աշխատանքների բաժանում ըստ հետևեալ կարգի. 

• Քոյր Մոնէ Տէր Գրիգորեան՝  Ատենապետուհի և Կրթաթոշակների 

յանձնախմբի կապ 

• Քոյր Մառինա Մազմանեան ՝ Փոխ Ատենապետուհի և Community 

Service-ի պատասխանատու 

• Քոյր Ալենուշ Այւազեան՝  Քարտուղարուհի 

• Քոյր Մառիքա Միրզայեան ՝  Գանձապահ և համալսարանի 

շրջանաւարտների գնահատանքի երեկոյի պատասխանատու 

• Քոյր Վերժիկ Մինասեան՝  Սեմինարների պատասխանատու 

• Քոյր Առլէթ Դաւթեան ՝  Matching Funds-ի պատասխանատու 

• Քոյր Քառոլին Միքաէլեան ՝  Շրջանաւարտների յանձնախմբի   

     պատասխանատու 

 

Բաժանմունքի Ընդհանուր Ժողովում, որպէս խոհրդատու անդամ առաջարկւած Քոյր 

Շաքէ Աթայեանը, անձնական պատճառներով չկարողացաւ մասնակցել նիստերին: 

Վարչութիւնը 2014 թւականի շրջանի ընթացքում գումարել է ինը նիստ: Օրակարգը 

բաղկացած է եղել հետևեալ աշխատանքներից. 

 

 ՍեմինարՍեմինարՍեմինարՍեմինարներներներներ    

Աշխատանքի պատասխանատուն է եղել Քոյր Վերժիկ Մինասեանը: Այս ծրագրի 

շարանում յաջողւել է իրագործել հետևեալ դասախօսութիւնները. 

- Տկն. Արմինէ Գիւրջեանի նախաձեռնութեամբ և բաժանմունքիս 

հովանաւորութեամբ, սկսեալ Մարտի 11-ից, իւրաքանչիւր երկու շաբաթ մէկ, 

երեքշաբթի օրերին, կայացել է դասախօսութիւն, Development Through Lifespan,  

Effective Communication, Personality Types և այլ նիւթերով: Սոյն սեմինարները եղել 
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են կլոր սեղանի տեսքով և ներկաները դասախօսին են ուղղել իրենց հարցերը և 

ներկայացրել մտահոգութիւնները: Արմինէ Գիւրջեանը, մասնագիտութեամբ 

ընտանեկան թերապևտ (Marriage/Family Therapist) է: Իւրաքանչիւր 

դասախօսութեանն ակտիւ մասնակցութիւն են բերել միջին հաշւով  20 հոգի: Այս 

շարան սեմինարները դեռ ևս շարունակւում են: Հարկ է նշել, որ ծրագիրը 

գովազդելու համար, աշխատանք է տարւել կանոնաւոր կերպով ecard յղել 

անդամներին, նաև հաւաքւել է մասնակիցների email հասցէները, իրենց տեղեակ 

պահելու յաջորդ դասախօսութեան մասին: 

- Նոյեմբերի 12-ին կայացաւ Քոյր Ստելլա Բաղդասարեանի մասնակցութեամբ 

սեմինար: Նա մասնագիտութեամբ սննդաբան է և ցանկութիւն էր յայտնել նոյն 

նիւթի շուրջ դասախօսութիւն կազմակերպել Արարատում: 

 

Բաժանմունքս ստացել է առաջարկ սննդաբան և UCLA համալսարանի դասախօս՝ Դր. 

Ռոբերթ Գելիբոլեանից, կազմակերպելու մէկ այլ դասախօսութեան շարան, սննդի և 

առողջութեան մասին: Կայացել է հանդիպում և ըստ դասախօսի, հարկ է նախ ուսումնասիրել 

քննարկւող նիւթերը, որպէսզի սկզբից այն յաջողութիւն արձանագրի: Աշխատանքների 

ծրագրաւորումն ընթացքի մէջ է: 

ՇրջանաւարտներՇրջանաւարտներՇրջանաւարտներՇրջանաւարտներ    ((((AlumniAlumniAlumniAlumni))))    

Յանձնախմբի պատասխանատուն Քոյր Քառոլին Միքաէլեանն է: Խումբն աշխատել է 

նախկին տարւայ կազմով: Յանձնախմբի անդամուհիներ են եղել հետևեալ անձիք. 

- Քոյր Կարինէ Ստեփանեան 

- Քոյր Թենի Խոսրովեան 

- Քոյր Քարմէն Բուդաղեան 

- Քոյր Մառինա Մազմանեան 

- Քոյր Արմինէ Խաչատրեան 

- Քոյր Արմինէ Աբրահամեան 

Յանձնախումբը համագործակցել է Fundraising բաժանմունքի հետ, յանձն առնելով 

Մայրերի օրւայ տօնակատարութեան կազմակերպչական գլխաւոր աշխատանքը, որը տեղի 

ունեցաւ Մայիսի 10-ին, Նուռ սրահում: 

Մայիսի 16-ին, սկաուտների միջոցով կայացած Poker Tournament-ի 

աշխատանքներին, մասնակցութիւն են բերել շրջանաւարտների մի խումբ անդամներ: 

Յանձնախմբի անդամներից մի խմբի նախաձեռնութեամբ, Յուլիսի 20-ին կայացաւ 

Ալլա Լևոնեանի համերգը, որից գոյացած հասոյթը, ամբողջովին տրամադրւեց ARS-ին, 

Քեսապին օժանդակելու համար: Հարկ է նշել, որ ARS-ն իր մամուլի հաղորդագրութեան 

ժամանակ, ողջունել էր այս աշխատանքը և գնահատել մասնաճիւղին Ասպարէզ թերթում: 
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Շրջանաւարտների մի խումբ անդամներ, մտադիր են կազմակերպել անձնական 

խնջոյք Ամանորի գիշերւայ համար և յայտել են, որ հասոյթ գոյանալու պարագային, այն կը 

նւիրեն բաժանմունքիս: 

Յանձնախումբը նախատեսում է աշխատանքները միաձուլել սկաուտական 

բաժանմունքի և մասնաճիւղի այլ շրջանաւարտների խմբերի հետ, որպէսզի թէ 

աշխատանքների մասնակցութիւնն աւելանայ և թէ ծանօթութեան և համագործակցութեան  

դուռ բանայ նմանատիպ խմբերի մասնակիցների համար:  

 Summer Day Summer Day Summer Day Summer Day CamCamCamCampppp    

Այս տարի ևս աշխատանքի պարտականութիւնը սիրայօժար ստանձնեց Քոյր Մելինէ 

Աբրահամեանը: Ուտեստի պատասխանատւութիւնը յանձն է առել Քոյր Ռուբինա 

Մանուչեհրին: Աշխատանքին նաև օժանդակել են  երիտասարդ անդամներ:   

Աշխատանքը կայացաւ Յունիսի 16-ից մինչև Օգոստոսի 8-ը, 8 շաբաթ  տևողութեամբ, 

որին շաբաթական միջին հաշւով մասնակցութիւն են բերել 5-12 տարեկան 50 երեխաներ: 

Հարկ է նշել, որ Արարատի անդամների համար նախատեսւած 10% զեղչը չի կիրառւել: 

Այս ծրագիրն արդէն 12 տարի է, որ մեծապէս ընդառաջւում է համայնքի կողմից և 

գրանցում է թէ' բարոյական և թէ' նիւթական մեծ յաջողութիւն: 

ԿրթաթոշակԿրթաթոշակԿրթաթոշակԿրթաթոշակ    ((((ScholarshipScholarshipScholarshipScholarship))))    

Յանձնախմբի կապն է եղել Քոյր Մոնէ Տէր Գրիգորեանը: Յանձնախումբը բաղկացած է 

եղել հետևեալ անդամուհիներից. 

- Քոյր Արսինէ Աղազարեան 

- Քոյր Կարինէ Աֆթանդիլեան 

- Քոյր Սևան Ուրֆալեան 

- Քոյր Մառինա Մազմանեան 

- Քոյր Թալին Գրիգոր 

Յանձնախումբը հիմնականում զբաղւել է երեք կրթաթոշակների հարցով. 

- Քոյր Ռիմա Աբեդիի անւան կրթաթոշակ, որով նախատեսւել էր երեք տարւայ 

ժամկէտով յանձնախմբին տրամադրել տարեկան առաւելագոյնս 10,000 Դոլլար, 

կրթաթոշակի կետերին պատասխանելու պայմանով: Դիմողները պիտի լինեն 

միջնակարգ դպրոցից համալսարան ընդունւած աշակերտներ: Այս կրթաթոշակը 

նախատեսւել էր երեք տարւայ համար և յաջորդ տարւանից չի շարունակւելու: 

- Եղբ. Համլէթ Չրաղչեանի և իր ընտանիքի կողմից յատկացւած կրթաթոշակ, որով 

նախատեսւում է երկու տարւայ ժամկէտով յանձնախմբին տրամադրել տարեկան 
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3,000 Դոլլար: Դիմողները պիտի լինեն քոլեջից համալարան փոխանցւող 

աշակերտներ: Հարկ է նշել, որ Եղբ. Չրաղչեանը ցանկութիւն էր յայտնել գումարին 

աւելացնել 3,000 Դոլլար, կարիքաւոր ընտանիքների երեխաներին ներառելու 

համար: Եղբ. Չրաղչեանը ցանկութիւն է յայտնել 2015 թ.-ին շարունակել ծրագիրը: 

- UC System-ի միջոցով, Dream Fund-ին յատկացւած գումար, որը բաղկացած է 19 

չափանիշներից և այն պիտի տրամադրւի կրթական համակարգից UC System 

փոխանցւող աշակերտներին: Հարկ է նշել, որ այս կրթաթոշակը Արարատ 

մասնաճիւղին է տրամադրւել UCLA համալսարանի կողմից և արդիւնքն է ոմն 

բարերարի միջոցով հաստատւած կապերի: Մասնաճիւղի վարչութեան որոշմամբ, 

նշանակւած 10,000 Դոլլարը, տրամադրւելու է 10 աշակերտների, իւրաքանչիւրին՝ 

1,000 Դոլլար: Հարկ է նշել, որ այս կրթաթոշակի համար որոշւել էր դիմել 

Արարատի շրջանակից դուրս անհատներին ևս: Այս կրթաթոշակը միայն 2014 թ.-ի 

համար էր նախատեսւել: 

Մարտին կայացաւ Քոյր Ռիմա Աբեդիի անւան 2013 թ.-ի կրթաթոշակների յանձնումը 

և երեք աշակերտների տրամադրւեց չեկեր, իւրաքանչիւրին 1,000 Դոլլար: Հարկ է նշել, որ 

Եղբ. Դէյւիդ Սաղերեանը գումարն իջեցրել էր, տրամաբանելով, որ Քոյր Ռիմա Աբեդիի մասին 

գրւած յօդւածը բաւականաչափ նիշ չի հաւաքել: 

Մայիսին, Eagle Scout-ի արարողութեան օրը կայացաւ Եղբ. Չրաղչեանի կրթաթոշակի 

յանձնումը և հինգ աշակերտների տրամադրւեց չեկեր, 1,000, 1,000, 800, 700 և 500 Դոլլար 

գումարներով: 

2014 թ.-ի կրթաթոշակների համար դիմումնագրերն ուղարկւել են CASPS-ի 

հանրակրթական դպրոցների հայ աշակերտութեանը, փաթեթը տեղադրւել է մասնաճիւղի 

կայքէջի վրայ, նաև email-ներ է ուղարկւել անդամներին: Արդիւնքում, ստացւեց 8 

դիմումնագիր Քոյր Ռիմա Աբեդիի անւան կրթաթոշակի համար, 5 դիմումնագիր Եղբ. Համլէթ 

Չրաղչեանի, իսկ 24 դիմումնագիր Dream Fund-ի համար: Յանձնախումբը դիմումնագրերը 

քննարկելուց յետոյ, կայացրել է հետևեալ որոշումը. 

- Եղբ. Համլէթ Չրաղչեանի և իր ընտանիքի կողմից յատկացւած կրթաթոշակը  

տրամադրել վեց հոգու, իւրաքանչիւրին 1,000 Դոլլար: 

- Քոյր Ռիմա Աբեդիի անւան կրթաթոշակը տրամադրել երեք հոգու: Չեկերի 

գումարը և դրանց յանձնման թւականը դեռ չի հաստատւել: 

- Dream Fund-ի կրթաթոշակը տրամադրել 10 հոգու, իւրաքանչիւրին 1,000 Դոլլար:  

Հարկ է նշել, որ Dream Fund-ի համար ստացւած դիմումնագրերի essay-ի բաժնի 

ուսումնասիրութեան աշխատանքը, սիրայօժար յանձն է առել Brandeis համալսարանի 

դասախօս՝  Քոյր Թալին Գրիգորը: 
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Matching FundsMatching FundsMatching FundsMatching Funds    

Matching Funds-ի աշխատանքի պատասխանատուն է եղել Քոյր Առլէթ Դաւթեանը:  

Յաջողւել է գանձել 25,990 Դոլլար, որը 30%-ով գերազանցել է Ընդհանուր Ժողովում 

հաստատւած նախահաշւի ներկայացւած գումարին: 

Աշխատանքը գովազդելու նպատակով, անգամներ ecard-ով տեղեկատւութիւն է 

կատարւել: Սակայն քանի որ մասնակցութիւնը շատ սահմանափակ է եղել, ցանկալի է 

յանձնախումբ կեանքի կոչել այս ծրագրի համար, որպէսզի հնարաւոր լինի մասնակցութիւնն 

էլ աւելի բարձրացնել: 

ՀամալսարանիՀամալսարանիՀամալսարանիՀամալսարանի    շրջանաւարտներիշրջանաւարտներիշրջանաւարտներիշրջանաւարտների    գնահատանքիգնահատանքիգնահատանքիգնահատանքի    երեկոյերեկոյերեկոյերեկոյ    

Աշխատանքի պատասխանատուն է եղել Քոյր Մառիքա Միրզայեանը: 

Աշխատանքի նպատակն է եղել գնահատել նախկին տարիներում համալսարանն 

աւարտած միութենական անդամներին: Այդ ուղղութեամբ որոշւել էր հաւաքել 

շրջանաւարտների տեղեկութիւնները: Սակայն շրջանաւարտների կողմից աշխատանքը 

չընդառաջւելու պատճառով, այն չի կայացել: 

Community ServiceCommunity ServiceCommunity ServiceCommunity Service    

Աշխատանքի պատասխանատւութիւնը յանձն է առել Քոյր Մառինա Մազմանեանը: 

Իրագործւել են հետևեալ աշխատանքները. 

- Համագործակցութիւն Focus on Children կազմակերպութեան հետ, որի 

կապակցութեամբ հաւաքւում են հագուստներ և կը տեղափոխւեն պատկան 

կենտրոն:  

- Գլենդէլի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպւած 10k hike/run, որը կայացաւ 

Մայիսի 4-ին, որտեղ մասնաճիւղին տրամադրւել էր սեղան, գովազդելու իր 

աշխատանքները: Այս ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների համար, 6  

Կիրակի լեռնագնացութիւն կայացան Brand Park-ում: 

- Հեծանւորդութեան ծրագիր, որը կայացաւ Մայիսի 11-ին և Արարատից մասնակցել 

էր փոքր խումբ: Հարկ է նշել, որ նոյն օրը նաև կայանալու էր Գլենդէյլ քաղաքի 

Graffiti Cleaning, որին ժամանակը սուղ լինելու պատճառով հնարաւոր չեղաւ 

մասնակցել: 
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ՎերջաբանՎերջաբանՎերջաբանՎերջաբան    ևևևև    ՀՀՀՀրաժարակրաժարակրաժարակրաժարականանանան    

Ծրագրերի Բաժանմունքի Վարիչ Մարմինը աւարտելով իր միամեայ 

պարտականութիւնը, այսու իր հրաժարականն է ներկայացնում Բաժանմունքի Ընդհանուր 

Ժողովին և յաջողութիւն մաղթում բաժանմունքի նորընտիր Վարիչ Մարմնին: 

Մոնէ Տէր Գրիգորեան 

Մառինա Մազմանեան 

Ալենուշ Այւազեան 

Մառիքա Միրզայեան 

Վերժիկ Մինասեան 

Քառոլին Միքայէլեան 

Առլէթ Դաւթեան 
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ԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկԸնթացիկ    ևևևև    ապագայապագայապագայապագայ    ծրագրերծրագրերծրագրերծրագրեր    

- Matching Funds-ի աշխատանքներն ընթացքի մէջ են: Հարկ է այս աշխատանքն 

ընդլայնելու համար յանձնախումբ կեանքի կոչել: 

- Focus on Children-ի հետ համագործակցելու նպատակով, աշխատանքներն 

ընթացքի մէջ են: Նախատեսւում է մինչև ամանոր կապոցները տրամադրել տւեալ 

կազմակերպութեանը: 

- Ցանկալի է ներգրաւել Հ.Մ. Արարատ Կազմակերպութեան հիմնադրման և 

գործունէութեան 70 ամեակի շրջանակներում աշխատանք տանող երիտասարդ 

Արարատականներին: Այս կապակցութեամբ մտքերի փոխանակում է տեղի 

ունենում: 
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