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 Սույն փաս տա թուղ թը մե կն է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե
խա նե րի խնա մա կալ նե րին ա ջակ ցե լու հա մար նա խա տես ված 
օ ժան դակ մի ջոց նե րից, ո րոնք նե րա ռում են խնա մա կալ նե
րի, ու սու ցիչ նե րի և դպրոց նե րի հա մար ու ղե ցույց ներ, աշ խա
տան քա յին գր քույկ, ո րը պա րու նա կում է գոր ծո ղութ յուն նե րին 
ա ջակ ցող գոր ծիք ներ, օ ժան դակ  նյու թե րի  տե ղե կա տու և  կազ
մա կեր պութ յուն նե րի և  մի ութ յուն նե րի տե ղե կա տու:

 Սույն ու ղե ցույ ցը ստե ղծ վել է «Եվ րո պա յի և  Կե նտ րո նա կան 
Ա սի ա յի ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖի տա րա ծա շր ջա նա յին գրա սեն յա կի կող
մից մեկ նար կած հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի՝ 
կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված խնա մա կալ նե րի 
և ու սու ցիչ նե րի  հա մար նա խա տես ված վեց ռե սուրս նե րի օգ
տա գո րծ ման լա վա գույն  փոր ձի քար տե զագ րում, փոր ձար կում 
և  փաս տա թղ թա վո րում» ծրագ րի շր ջա նա կում, ո րը ֆի նան
սա վոր վում է « Հա մաշ խար հա յին գոր ծըն կե րութ յուն հա նուն 
կր թութ յան հիմ նադ րամ»ի կող մից:
 

Ու ղե ցույ ցի ստե ղծ ման գոր ծում նե րդր ման հա մար  
ՅՈՒ ՆԻՍԵՖը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նում Եվ րո պա յի և 
 Կե նտ րո նա կան Ա սի ա յի ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖի տա րա ծա շր ջա նա յին 
գրա սեն յա կին և ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖի Ի նո չեն տի  Հե տա զո տա կան 
կենտ րո նին:

©  Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ յան ման կա կան 
հիմ ադ րամ (ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ), 2022 թ.

Ն յու թը վե րահ րա տա րա կե լու, կրկ նօ րի նա կե լու, տպագ րե
լու կամ թա րգ մա նե լու ցան կութ յան դեպ քում ան հրա ժե շտ է 
ձեռք բե րել «ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖի գրա վոր թույլտ վութ յու նը` հար ցում 
ուղար կե լով հե տև յալ հաս ցե նե րի ն.

ՅՈՒ ՆԻ ՍԵ Ֆ
 Պետ րոս Ա դամ յան փո ղ. 14, Երևան, 0010
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ՆերածություՆ Քայլ 1. ԿարիՔՆեր Քայլ 2. ԽՆդիրՆեր Քայլ 3. լուծումՆեր

 
 ՄԵԿ ՆԱՐ ԿԱՅԻՆ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈ ՒԹՅՈ ՒՆ 

Ե կեք սկ սենք հա ճախ տր վող հար ցե րից:

Ու՞մ համար է նախատեսված այս ուղեցույցը:

Այս ուղեցույցը նախատեսված է հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների ծնողների և խնամակալների 

համար: Այն նպատակ ունի աջակցել ձեր  
երեխային  հանրակրթական դպրոցում 

ուսումնառության  ընթացքում:

Ինչպե՞ս կարող եմ կիրառել այս ուղեցույցը:

Հետևեք այս ուղեցույցի քայլերին հասկանալու 
համար ձեր երեխայի կարիքներն ու այն 

մարտահրավերները, որոնց դուք հնարավոր 
է հանդիպեք դրանք հոգալու ընթացքում: Այդ 
խնդիրների լուծումները կարող եք գտնել կից 
փաստաթղթերում՝ Աշխատանքային գրքույկ և 

Օժանդակ նյութերի տեղեկատու:
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Արդյո՞ք սա հարմար է հաշմանդամություն 
ունեցող իմ երեխային:

Այս ուղեցույցում առաջարկվող մոտեցումները 
կարող են կիրառվել ցանկացած կարողություններ 

ունեցող երեխաների պարագայում: Այսուամենայնիվ, 
Օժանդակ նյութերի տեղեկատուում առկա 

ռեսուրսների մեծ մասը առավել համապատասխան 
են 3-12 տարեկան մտավոր զարգացման հապաղում, 

աուտիզմ, տեսողության և/կամ լսողության 
խանգարումներ ունեցող երեխաների համար:

Ո՞վ կարող է ինձ աջակցել այս ուղեցույցի 
կիրառման հարցում:

Ձեր երեխայի դպրոցի ուսուցիչներին և մասնա-
գետ նե րին նույնպես տրամադրվել են անհրաժեշտ 

ռեսուրսներ: Աջակցություն ստանալու լավագույն ձևը 
նրանց հետ աշ խատելն է: Բացի դրանից դուք  
կարող եք լրացուցիչ աջակ ցու թյուն ստանալ  

Կազմակերպությունների տեղե կա տուից:
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ՆերածություՆ Քայլ 1. ԿարիՔՆեր Քայլ 2. ԽՆդիրՆեր Քայլ 3. լուծումՆեր

  
ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ 

 Որ պես հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խայի ծնող կամ խնա
մա կա լ՝ դուք կարևոր դեր ու նեք ձեր ե րե խայի կր թու թյանն ա ջակ
ցե լու գոր ծում։ Դա նե րա ռում է ոչ մի այն հան րա կր թա կան ու սում
նա կան հաս տա տու թյան կող մից ա ռա ջա րկ վող ծա ռայու թյուն նե րը 
և ե րե խայի սո ցի ա լա կան նե րառ մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը, 
այլև նե րա ռա կան դպրո ցում ե րե խայի նե րգ րավ մանն ա ջակ ցու թյու
նը։ Ե րե խային դաս տի ա րա կե լու ձեր փոր ձը օգ նե լու է ձեզ դառ նա լու 
ա ռա վել դի մաց կուն, հեշ տու թյա մբ հաղ թա հա րե լու ա նո րո շու թյու նը 
և լու ծե լու խն դիր նե րը։ 

Այ դու հան դե րձ, դե ռևս կա րող են լի նել ի րա վի ճակ ներ, երբ 
կբախ վեք ո րո շա կի խն դիր նե րի: Հե ռա վար ու սու ցու մը կամ Քո
վիդ19 հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված  այլ սահ մա նա փա կում
նե րը կա րող են ա ռա ջաց նել կամ խո րաց նել այս խն դիր նե րը, օ րի
նա կ՝ դժ վա րաց նել տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյու նը կամ շփու
մը ան հրա ժե շտ ան ձի հե տ։

 Սույն ու ղե ցույ ցը նա խա տես ված է ձեզ հա մա ր՝ որ պես հաշ ման
դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խայի ծնո ղի կամ խնա մա կա լի, և հնա րա
վո րու թյուն կտա պատ կե րա ցում և գի տե լիք ու նե նա լու հետևյա լի 
մա սին.

ՔԱՅԼ 1

Իմանալ Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) օրենս դրու
թյամբ սահմանված ներառական կրթության շրջանակում 
ձեր և ձեր երեխայի իրավունքները, ինչպես նաև ճիշտ 
պատկերացում կազմել և պարզել, թե լրացուցիչ ինչ 
աջակցության կարիք կարող է ձեր երեխան ունենալ 
դպրոցի և ուսուցիչների կողմից։ 

ՔԱՅԼ 2 Բացահայտել այն խնդիրներն ու խոչընդոտները, որոնց 
բախվում եք երեխայի կրթական կարիքները հոգալիս։

ՔԱՅԼ 3 Բացահայտել լուծումներ, որոնք կարող են ձեզ օգնել 
հաղթահարելու այն մարտահրավերները, որոնց բախվում 
եք երեխայի կրթական կարիքները հոգա լիս։
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ՆերածություՆ Քայլ 1. ԿարիՔՆեր Քայլ 2. ԽՆդիրՆեր Քայլ 3. լուծումՆեր

 Այս ու ղե ցույ ցը հաշ ման դա մու թուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա
տե լու նպա տա կով մշակ ված ռե սուրս նե րի փա թե թի մաս է կազ մում: 
Հետևեք այս ու ղե ցույ ցի քայ լե րին հաս կա նա լու հա մար ձեր ե րե
խայի կա րիք նե րը և թե ինչ խո չըն դո նե րի կա րող եք բախ վել դրա
նց ար ձա գան քե լու ճա նա պար հին: Դուք այդ խն դիր նե րի լու ծում նե
րը կգտնեք հետևյալ փաս տա թղ թե րում՝ Աշ խա տան քային գր կույք, 
Օ ժան դակ նյու թե րի տե ղե կա տու և Կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե ղե
կա տու: 

Ստորև կգտ նեք ա ռա վել ման րա մա սն տե ղե կատ վու թյուն այս
տեղ նշ ված փաս տա թղ թե րի և դրա նց կի րառ ման վե րա բե րյալ:

Ներառական կրթության մասին սույն ուղե
ցույցը փաթեթի առաջին փաստաթուղթն է: 
Ձեր երեխայի ուսուցչին և դպրոցին նույնպես 
տրամադրվել են նմանատիպ ուղեցույցներ: 
Ուղեցույցը կօգնի ձեզ հասկանալ ձեր իրա
վունքների մասին, բացահայտել ձեր կա րիք
ները, առկա խնդիրները, ինչպես նաև գտնել 
լուծումներ:

Աշխատանքային գրքույկը պարունակում 
է գործիքներ, որոնք կօգնեն ձեզ ավելի շատ 
խորհել և աշխատել այս ուղեցույցում բարձ
րաց ված հարցերի շուրջ: Այս գործիքները կօգ
նեն ձեզ մտածել կոնկրետ լուծումների մասին, 
որոնց կարիքը դուք հնարավոր է ունենաք:

Üºð²è²Î²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü
àôÔºòàôÚò ÊÜ²Ø²Î²ÈÜºðÆ Ð²Ø²ð

Երևան 2022

ՅՈՒՆԻՍԵՖ 
Պետրոս Ադամյան փող. 14
Երևան, 0010, ՀՀ
+374 10 580 174
yerevan@unicef.org
www.unicef.am

© ՅՈՒՆԻՍԵՖ  2022 

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ՝ 
ԿՅԱՆՔԻ ԴԺՎԱՐԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ 
ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

Երևան 2022

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

ՅՈՒՆԻՍԵՖ 
Պետրոս Ադամյան փող. 14
Երևան, 0010, ՀՀ
+374 10 580 174
yerevan@unicef.org
www.unicef.am

© ՅՈՒՆԻՍԵՖ  2022 

յուրաքանչյուր
երեխայի համար
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Օժանդակ նյութերի տեղեկատուում ներ
կա  յացված են օգտակար նյութեր, տեղե
կատվություն և հղումներ: Սա օգտակար 
հար թակ է ձեզ համար փնտրելու ձեր կողմից 
բացա հայտ ված խնդիրների լուծումները: 
Բոլոր ռե սուրս ներն անվճար են տրամադրվում, 
չնա յած որ հնարավոր է կարիք լինի խնդրել 
ձեր երե խայի ուսուցչին կամ դպրոցին տպել 
այդ նյու թերը:
 3րդ էջում ներկայացված ամփոփ աղյուսակը 
ձեզ տեղեկատվություն կտա այն մասին, թե 
որ խնդրին, կարիքին ու տարիքային խմբին է 
առավել համապատասխանում յուրաքանչյուր 
ռեսուրսը: 

Կազմակերպությունների տեղեկատուում 
ներ  կա յացված է Հայաստանում գոր ծող տե
ղա  կան միավորումների և կազմա կեր պու
թյուն   նե  րի ցանկը, որոնք կարող են կապ 
ստեղ     ծել և աջակցել ձեզ նման ծնողներին 
կամ խնա  մա կալներին: Նրանց մի մասը կա
րող է լավ ռեսուրս լինել լրացուցիչ տե ղե
կա    տվու թյան, լուծումներին միտված գաղա
փար   նե  րի և մյուսների հետ կապ հաստատելու 
հա  մար:

Երևան 2022

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 
ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈւ

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

ՅՈՒՆԻՍԵՖ 
Պետրոս Ադամյան փող. 14
Երևան, 0010, ՀՀ
+374 10 580 174
yerevan@unicef.org
www.unicef.am

© ՅՈՒՆԻՍԵՖ  2022 

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

Երևան 2022

ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ոլորտը՝ գիտելիք և զարգացում 

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

ՅՈՒՆԻՍԵՖ 
Պետրոս Ադամյան փող. 14
Երևան, 0010, ՀՀ
+374 10 580 174
yerevan@unicef.org
www.unicef.am

© ՅՈՒՆԻՍԵՖ  2022 
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երեխայի համար
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ՔԱՅԼ 1. ԲԱ ՑԱ ՀԱՅ ՏԵ ՛Ք ԿԱ ՐԻՔ ՆԵ ՐԸ 

Ի՞նչ է նե րա ռա կան կր թու թյու նը 1

 Բո լոր ե րե խա նե րը սո վո րող ներ են, և յու րա քան չյուրն ա ռա նձ
նա հա տուկ է:

 Նե րա ռա կա նու թյու նը շատ ա վե լին է, քան պար զա պես դպրո ցում 
ֆի զի կա կան ներ կայու թյու նը։ Նե րա ռա կան կր թու թյու նը են թադ րում 
է դա սապ րո ցե սին բո լո րի մաս նակ ցու թյու նը, ու սում նա կան ծրագ րե
րին հա մա պա տաս խան ու սում նա ռու թյան հնա րա վո րու թյու նը, դպրո
ցում կազ մա կե րպ վող բո լոր մի ջո ցա ռում նե րին, այդ թվում` խա ղե րին, 
հա վա սար մաս նակ ցու թյու նը և ու սու ցիչ նե րի ու այլ ե րե խա նե րի հետ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե
րը վե րոն շյալ բո լոր գոր ծըն թաց նե րից դուրս մնա լու և մե կու սաց վե
լու ա վե լի մեծ վտան գի են են թա րկ վում, սա կայն նե րա ռա կան կր թու
թյունն ա պա հո վում է պայ ման ներ, որ դա տե ղի չու նե նա։  

Ի նչ պի սի՞ն է նե րա ռա կան դպրո ցը

 X  Բո լոր ե րե խա նե րն ա մեն օր, ամ բո ղջ օր վա ըն թաց քում 
ընդգրկ ված են հան րա կր թա կան դա սա րա նում:

 X  Բո լոր սո վո րող նե րն աշ խա տում են ա ջակ ցու թյան պատ
րաստ ճկուն կա ռույց նե րում և խմ բե րում՝ ան կախ ան հա տա
կան կա րո ղու թյուն նե րից:

 X  Բո լոր սո վո րող նե րը հա մար վում են ի րա զեկ և կա րո ղու նակ:
 X  Հիմ նա կան ու սում նա կան ծրագ րով սո վո րե լու հա մար 

սովո րող նե րին ցու ցա բեր վում է ան հա տա կան ա ջակ ցու
թյուն (ուսում նա կան պլա նի հար մա րեց ման և ան հա տա կան 
ուսուց ման մի ջո ցով):

 X  Բո լոր սո վո րող նե րը հա մար վում են դպրո ցա կան հա մայն քի 
լի ի րավ ան դամ ներ, զար գաց նում են նշա նա կա լի սո ցիա
լա կան հա րա բե րու թյուն ներ ի րե նց հա սա կա կից նե րի հետ 
և կա րող են մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ դպրո ցա կան կյան քի 
բո լոր փու լե րում։ 

1  Ամբողջ այս բաժինը վերցված է «All Means All»ի «Ներառականության
գործիքակազմծնողներիհամար»ձեռնարկից

https://allmeansall.org.au/for-parents/
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Աշ խա տան քային գր քույ կում տե ՛ս Գոր ծիք 1. Նե րա ռա կա նու
թյան վե րա բե րյալ դպրոց նե րի ինք նագ նա հա տումն ընդգրկում է 
մի շա րք հու շող հար ցեր նե րա ռա կան դպրո ցի վե րա բե րյա լ։

 Ի՞նչ է ա սում օ րեն քը ձեր ե րե խայի՝ նե րա ռա կան կր թու թյան 
ի րա վուն քի մա սին:

 Նե րա ռու մը ի րա վունք է
 X Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձա նց ի րա վունք նե րի մա սին 

ՄԱԿի կոն վեն ցի այի 24րդ հոդ վա ծը ճա նա չում է նե րա ռա
կան կր թու թյան ի րա վուն քը որ պես հաշ ման դա մու թյուն ու նե
ցող ան ձա նց մար դու ի րա վունք։ Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ան ձա նց ի րա վունք նե րի հար ցե րով ՄԱԿի կո մի տե ի կող մից 
2016 թվա կա նի օ գոս տո սի 26ին ներ կայաց ված թիվ 4 Ընդ հա
նուր մեկ նա բա նու թյու նում կա ռա վա րու թյուն նե րին, այդ թվում՝ 
ՀՀ Կա ռա վա րու թյա նը, ներ կայաց վում է պար զա բա նում, թե 
ինչ է նշա նա կում « նե րա ռա կան կր թու թյուն», և ինչ պետք է 
ա նեն վեր ջին նե րս 24րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն։ Սա կարևոր 
փաս տա թուղթ է, ո րը պար տա վոր է կար դալ յու րա քան չյուր 
ծնող, ման կա վա րժ (դաս տի ա րակ) և դպրո ցի տնօ րե ն։

 X  Հայաս տա նում նե րա ռա կան կր թու թյունն ամ րա գր ված է ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյա մբ և «Կր թու թյան մա սին» օ րեն քում: ՀՀ 
հան րա կր թու թյան մա սին օ րեն քում « նե րա ռա կա նու թյու նը» 
սահ ման ված է որ պես հիմ նա րար մո տե ցում, ըստ ո րի՝ հան
րա պե տու թյան հան րա կր թա կան բո լոր դպրոց նե րը պետք 
է պատ րա ստ լի նեն ի րա կա նաց նե լու կր թու թյան ա ռա նձ
նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող սո վո րող նե րի 
ո րակյալ և մատ չե լի կր թու թյու նը: Հա մը նդ հա նուր նե րա ռա
կան կր թու թյանն ան ցու մը ՀՀում ի րա կա նաց վե լու է մի նչև 
2025 թվա կա նը:

Ո րո՞ նք են  ձեր ե րե խայի  կա րիք նե րը 

Ա մե նա կարևոր բա նե րից մե կը, որ կա րող եք ա նե լ՝ օգ նե լու ձեր 
ե րե խային հա ջո ղու թյա մբ սո վո րե լու նե րա ռա կան կր թու թյուն ի րա
կա նաց նող դպրո ցում, հս տակ հաս կա նա լն է, թե ինչ եք ու զում նրա 
հա մա ր։ Կա րող եք գրի առ նել ձեր տես լա կա նը, և յու րա քան չյուր 
ուսում նա կան տար վա սկզ բին այն ներ կայաց նել ե րե խայի ու սու ցիչ
նե րին և դպրո ցի մյուս ան ձնա կազ մի ն։ Սա ձեր հույ սե րի և ձգ տում

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
http://www.startingwithjulius.org.au/un-committee-clarifies-right-to-inclusive-education/
http://www.startingwithjulius.org.au/un-committee-clarifies-right-to-inclusive-education/
http://www.startingwithjulius.org.au/un-committee-clarifies-right-to-inclusive-education/
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նե րի մա սին ե րե խայի դպրո ցի հետ կարևոր երկ խո սու թյուն սկ սե լու 
նպաս տա վոր մի ջոց է։  

Ե րե խայի՝ դպրո ցում սո վո րե լու դրա կան փոր ձի վե րա բե րյալ 
կար ծիք կազ մե լու լավ մի ջոց է նրա հետ զրույ ցը՝ պար զե լու, թե ինչն 
է նա արժևո րում դպրո ցում։ Ինք նե րդ ձեզ հետևյալ հար ցադ րում
ներն ա նե լը նույն պես կա րող է օգ տա կար լի նե լ. 

 X Ո՞րն է իմ ե րե խայի պատ մու թյու նը: 
 X Ի՞նչ եմ ե րա զում ե րե խայիս հա մա ր։ 
 X Ի՞նչ մտա հո գու թյու ներ ու նեմ ե րե խայիս վե րա բե րյա լ։ 
 X Ո՞վ է իմ ե րե խա ն։ 
 X Ո րո՞նք են ե րե խայիս ան հա տա կան կա րիք նե րը։ 
 X Ի նչ պի սի՞ն կլի նի ե րե խայիս ի դե ա լա կան օ րը դպրո ցում։ 
 X Ի՞նչ պետք է ա նենք այդ օրն ի րա կա նու թյուն դա րձ նե լու հա

մա ր։ 
 X Ի՞նչ կցան կա նայի, որ ե րե խաս կա րո ղա նար ա նել դպրո ցա

կան հա մա կար գից դուրս գա լուց հե տո:

 Ձեզ կա րող է օգ տա կար լի նել ե րե խայի զար գաց ման հա մար 
ան հրա ժե շտ տար բեր ո լո րտ նե րի մա սին մտա ծե լը. 

 X Ճա նա չո ղու թյուն և ու սու ցում
 X  Հա ղոր դակ ցում և շփում
 X Զ գայա կան և ֆի զի կա կան կա րիք նե ր
 X  Հու զա կան և հո գե կան ա ռող ջու թյուն

Աշ խա տան քային գր քույ կում տե ՛ս Ե րե խայի ան հա տա կան 
ու սում նա կան պլա նի ձևը, ո րը կօգ նի ձեզ տե ղե կու թյուն ներ ներ
կայաց նե լու ու սու ցիչ նե րին, թե ինչ պես է ձեր ե րե խան նա խը նտ րում 
սո վո րե լ։ Հա մա գոր ծակ ցե ՛ք ե րե խայի ու սու ցիչ նե րի և ցան կա ցած այլ 
խնա մա կա լի հե տ՝ նրա կո նկ րետ կա րիք նե րը պար զե լու հա մա ր։ 

Ե րե խայի հա մար ձեր տես լա կա նը պետք է ա ռաջ նոր դի ձեզ 
նրա ան հա տա կան ու սում նա կան պլա նի նպա տակ նե րը մշա կե լի ս։

 Ի՞նչ պետք է ա նեք ե րե խային օգ նե լու հա մար 
 Կա րող եք օգ նել դրա կան հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու 

ե րե խայի ու սուց չի և դպրո ցի հետ, նե րա ռյա լ՝ 
 X ա պա հո վե լով կա նո նա վոր հա ղոր դակ ցու թյուն՝ ինչ պես 

պաշ տո նա կան, այն պես էլ ոչ պաշ տո նա կան,
 X  ներ կայաց նե լով դրա կան ար ձա գանք, երբ տես նում եք 
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հաջո ղու թյուն ներ, և լի նե լով կա ռու ցո ղա կա ն՝ խն դիր ներ 
տես նե լիս,

 X փնտ րե լով հնա րա վո րու թյուն ներ դա սա րա նում ու սու ցիչ նե
րին օգ նե լու հա մար,

 X շ նոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով, որ ու սու ցիչ նե րը ձեր ե րե
խայի հե տա քրք րու թյուն նե րին մեծ նշա նա կու թյուն են տա
լիս,

 X  տե ղե կաց նե լով ու սու ցիչ նե րին, որ գնա հա տում եք նրա նց 
ջան քե րը ։

 Կան նաև ե ղա նակ ներ, ո րո նց մի ջո ցով կա րող եք տա նը օգ նել 
ե րե խային սո վո րել.

Աշ խա տան քային գր քույ կում կա րող եք օգտ վել Գոր ծիք 3ից՝ 
Ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում նե րգ րավ ման վե րա բե րյալ խնա
մա կալ նե րի ինք նագ նա հա տում` պար զե լու այն գոր ծո ղու թյուն
ներն ու վար քա գի ծը, ո րոնք կցան կա նայիք բա րե լա վել կամ ո րո նց 
վե րա բե րյալ ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նե ք։

Աջակցել ձեր երեխային 
ուսումնա ռու թյանն ուղղված 

այնպիսի գոր ծո ղու թյուններում, 
ինչպիսք են միասին ընթեր
ցելը, պատմվածքը քննարկելը, 
գլուխ  կոտրուկի վրա աշխատելը 
կամ խո րա նարդիկներով տուն 
կառուցելը, և այլն:

Հարցրե՛ք ձեր երեխային, թե 
ինչ են արել և ինչ են սովորել 

դպրոցում:

Խորհրդակցե՛ք ձեր երեխայի 
ուսուցչի հետ, թե ինչպես կարող 
եք օգնել նրան տանը:

Կանոնավոր խաղացե՛ք ձեր 
երեխայի հետ:
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 ՔԱՅԼ 2. ԲԱ ՑԱ ՀԱՅ ՏԵ ՛Ք ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

Ե րբ ա վե լի լավ եք գի տակ ցում ե րե խայի ուս ման վե րա բե րյալ 
ձեր նպա տակ նե րը, պետք է մտա ծեք նաև, թե ինչ կա րող եք ա նել 
կր թու թյան պրո ցե սում նրան ա ջակ ցե լու հա մա ր։ Ե րե խայի ու սու ցիչ
նե րի, դպրո ցի և այլ խնա մա կալ նե րի հետ աշ խա տան քը կօգ նի դա 
ա նե լուն։ Օ րի նա կ՝ ե րե խային ուս ման մեջ օգ նե լու հա մար կա րող եք 
ա մեն օր նրա հա մար ըն թեր ցել, հա րց նել նրան դպրո ցա կան պա
րապ մունք նե րից կամ խո սել ու սու ցիչ նե րի հետ նրա ա ռա ջըն թա ցի 
մա սի ն։

 Ներ կայաց ված հա ջո րդ քայ լով կա րող եք հաս կա նալ, թե ինչ 
խո չըն դոտ նե րի կամ խն դիր նե րի եք բախ վում ուս ման մեջ ե րե խային 
ա ջակ ցե լի ս1։

 Ձեզ կա րող է օգ նել ե րե խայի կր թա կան կա րիք նե րը հո գա
լու հա մար հնա րա վոր ե րեք մար տահ րա վեր նե րի մա սին մտա ծե լը: 
Դրանք են կա րո ղու թյուն նե րը, հնա րա վո րու թյուն նե րը և դր դա
պատ ճառ նե րը։ 

 

 

 

ՎԱՐՔԱԳԻԾ
Ինչ պետք է անեք ձեր երեխայի 
կրթությանն աջակցելու համար

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Որոշակի առաջադրանքներ

 կատարելու ձեր ունակությունը

ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌ
Ձեր մտքերը և սովորությունները

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ինչպես է ձեր շրջապատն 

աջակցում ձեզ

1  Նշված խոչընդոտները և խնդիրները վերցված են «Behavioural Insights 
Team»ի Խոչընդոտների բացահայտման գործիքից:

https://www.bitbarriertool.com/
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 Կա րո ղու թյուն ներ 

Ո րո շա կի վար քա գիծ դրսևո րե լու ձեր ֆի զի կա կան կամ հո
գե բա նա կան կա րո ղու թյու նը։ Մտա ծե ՛ք, թե ինչ պետք է ա նեք ե րե
խային ա ջակ ցե լու  համար, և ձեր կա րո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
հետևյալ հար ցե՛ րը տվեք ձե զ.

 X  Ճա նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն ներ: Արդյո՞ք գի տակ ցում 
եմ, թե ինչ պետք է ա նե մ։ Արդյո՞ք գի տեմ ինչ պես դա ա նե լ։ 
Ինչ պե՞ս օգտ վել մաս նա գե տի ծա ռայու թյուն նե րի ց։  

 X Մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու և 
հա ղոր դա կց ման հմ տու թյուն ներ: Գի տե՞մ արդյոք, թե ինչ
պես պետք է խո սել մա րդ կա նց հետ, պա շտ պա նել իմ շա հե
րը կամ բա նակ ցել ինձ հու զող հար ցե րի շուրջ։ 

 X Ի րա զեկ վա ծու թյուն: Տե ղյա՞կ եմ արդյոք ինձ հա սա նե լի 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ն։

 X Հ նա րա վո րու թյուն նե րի գնա հա տում և ո րո շում նե րի 
կայա ցում: Կա րո՞ղ եմ արդյոք վեր լու ծել առ կա զա նա զան 
տար բե րակ նե րը և կայաց նել ճի շտ ո րո շում նե ր։ 

 X Ու շադ րու թյան կե նտ րո նա ցում: Արդյո՞ք այն, ինչ ինձ հար
կա վոր է ա նել, կգ րա վի իմ ու շադ րու թյու նը։ 

 X Հի շո ղու թյուն: Արդյո՞ք կհի շե մ՝ ինչ պետք է ա նե մ։
 X  Ֆի զի կա կան կա րո ղու թյուն ներ: Արդյո՞ք ֆի զի կա պես 

ունակ եմ դա ա նե լու։ 

Հ նա րա վո րու թյուն ներ 

Այն ա մե նը, ինչ շր ջա պա տում կա րող է խրա խու սել կամ խան
գա րել ձեզ այս կամ այն գոր ծո ղու թյան ժա մա նա կ։ Մտա ծե ՛ք, թե ինչ 
պետք է ա նեք ձեր ե րե խայի կր թա կան կա րիք նե րը հո գա լու հա մար, 
և ձեր մի ջա վայ րի վե րա բե րյալ հետևյալ հար ցե՛ րը տվեք ձե զ.

 X Շր ջա պա տում առ կա հնա րա վո րու թյուն ներ: Արդյո՞ք իմ 
շր ջա պա տում դա ա նե լու հնա րա վո րու թյուն ներ կա ն։ Արդյո՞ք 
իմ շր ջա պա տը դժ վա րաց նում կամ ան հնա րին է դա րձ նում 
իմ գոր ծո ղու թյուն նե րը։ 

 X Մի ջոց ներ և ժա մա նակ: Արդյո՞ք ու նեմ բա վա րար մի ջոց
ներ և ժա մա նակ ա նե լի քս ի րա գոր ծե լու հա մա ր։ 

 X Ն պաս տող հան գա մանք ներ շր ջա պա տում: Արդյո՞ք իմ 
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շրջա պա տը խրա խու սում կամ խան գա րում է ինձ ի րա գոր
ծե լու ա նե լի քս։ 

 X Օ րի նա կե լի մո դել ներ: Օ րի նա կե լի ի՞նչ մո դել ներ իմ շր ջա
պա տում կխ րա խու սեն ինձ դա ա նե լ։

 X  Սո ցի ա լա կան և մշա կու թային նոր մեր: Արդյո՞ք նոր մալ և 
ըն դու նե լի է իմ հա մայն քում դա ա նե լը։ Արդյո՞ք ու րիշ նե րն իմ 
մա սին վա տը կմ տա ծեն, ե թե այդ պես վար վե մ։
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Դր դա պատ ճառ նե ր

Մտ քեր կամ ինք նա բե րա կան գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք խրա խու
սում կամ խո չըն դո տում են վար քագ ծի որևէ դրսևո րում։ Մտա ծե ՛ք, 
թե ինչ պետք է ա նեք ձեր ե րե խայի կր թա կան կա րիք նե րը հո գա լու 
հա մար, և ձեր դր դա պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ հետևյալ հար ցե՛ րը 
տվեք ձեզ. 

 X Նույ նա կա նա ցում: Արդյո՞ք ա նե լի քս հա մա պա տաս խա նում 
է իմ պատ կե րա ցում նե րի ն։ 

 X Հետևանք նե րի ակն կա լիք ներ: Իմ վար քա գի ծը դրա
կա՞ն, թե՞ բա ցա սա կան հետևանք կու նե նա։ Արդյո՞ք նման 
հետևանքն ակն կա լե լի կամ ի րա տե սա կան է։ Ի՞նչ ազ դե ցու
թյուն այն կու նե նա։ 

 X Հույ զեր: Ի՞նչ զգա ցո ղու թյուն ներ եմ ու նե նում դա ա նե լի ս։ 
Ին պի սի՞ն է իմ վե րա բեր մուն քը դրան: 

 X Ն պա տակ ներ: Ու նե՞մ արդյոք հս տակ նպա տակ կամ թի
րա խ։ Արդյո՞ք այս նպա տա կն ինձ հա մար ա ռաջ նային է։ 

 X Սե փա կան կա րո ղու թյուն նե րի վրա վս տա հու թյուն: Հա
մոզ վա՞ծ եմ արդյոք, որ կա րող եմ դա ա նե լ։ 

 X Սո վո րու թյուն ներ: Արդյո՞ք նման վար քա գի ծը սո վո րա կան է։ 
 X Պա տաս խա նատ վու թյուն: Ո՞ւմ առջև եմ պա տաս խա նա տու։ 
 X Ինք նա բե րա կան ար ձա գանք: Արդյո՞ք դա ա նում եմ ինք

նա բե րա բա ր՝ ա ռա նց գի տակ ցե լու։ Արդյո՞ք դա իմ գի տակ
ցա կան ըն կա լու մից ան կա խ՝ ինք նա բե րա կան ար ձա գանք է։

 Աշ խա տան քային գր քույ կում տե ՛ս Գոր ծիք 4. Կա րիք նե րի, 
խնդիր նե րի և լու ծում նե րի բա ցա հայ տում, ո րը կօգ նի հայտ նա բե
րե լու ձեր առջև ծա ռա ցած խն դիր նե րը ։
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ՔԱՅԼ 3. ԲԱ ՑԱ ՀԱՅ ՏԵ ՛Ք ԼՈՒ ԾՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 

Ե րե խայի կր թա կան կա րիք նե րը հո գա լիս ձեր առջև ծա ռա
ցած խն դիր նե րը պար զե լուց հե տո կա րող եք սկ սել դրա նց լուծ
մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րը։ Ձեզ կա րող է օգ նել ա ռաջ նա հեր
թու թյուն նե րի սահ մա նու մը։ Օ րի նա կ՝ նախ մտա ծե ՛ք ա մե նա կարևոր 
կա րի քի, այդ կա րի քը հո գա լու հա մար ա մե նա մեծ խնդ րի մա սին և 
սկ սե ՛ք դրա նի ց։ 

Այս բաժ նում ներ կայաց վում են մի շա րք մի ջոց ներ, ո րոնք կա
րող են լի նել ձեր առջև ծա ռա ցած խն դիր նե րի լու ծում նե րը։ Դրանք 
խմ բա վոր ված են հետևյալ կե րպ՝ հմ տու թյուն ներ և գոր ծիք ներ, ձեր 
բա րե կե ցու թյան մա սին հո գա լը և ա ջակ ցու թյուն գտ նե լը։ Բո լոր 
խմբե րում առ կա նյու թե րն ուղղ ված են մար տահ րա վեր նե րի յու րա
քան չյուր խմ բի հաղ թա հար մա նը ։

Ձեր երեխայի  
կրթական 

կարիքները

Կարողություններ. 
որոշակի 

գործողություններ 
կատարելու ձեր 
ունակությունը

Հմտություններ 
և գործիքներ

Աջակցություն 
գտնելը

Բարեկեցության 
մասին հոգալը

Հնար ա վո րու
թյուններ. ինչպես 

է շրջապատն 
աջակցում ձեզ

Դրդապատճառներ.  
ձեր մտքերը կամ 
ինքնաբերական 
գործընթացները

Աշ խա տան քային գր քույ կի Գոր ծիք 4ում՝ Կա րիք նե րի, 
խնդիր նե րի և լու ծում նե րի բա ցա հայ տում, դուք կա րող եք տես
նել մի քա նի օ րի նակ, ո րոնք վե րա բե րում են կո նկ րետ կա րիք նե րի, 
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այդ կա րիք նե րը հո գա լու հա մար ձեր առջև ծա ռա ցող խն դիր նե րին 
և այդ խն դիր նե րի լուծ մա նը։ 

 


 Կա նաև ա ղյու սակ, ո րը կա րող եք լրաց նե լ՝ գրի առ նե լով մար
տահ րա վեր նե րի հաղ թա հար մանն ու կա րիք նե րի ար ձա գանք մանն 
ուղղ ված ձեր ծրա գի րը ։

Հմ տու թյուն ներ և գոր ծիք ներ 

Որ պես հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խայի խնա մա կա լ՝ 
հնա րա վոր է ան հրա ժե շտ լի նի տի րա պե տել հա տուկ հմ տու թյուն
նե րի։ Օ րի նա կ՝ վար քի կա ռա վար ման տեխ նի կային, ո րը կա րող 
է օգ նել ե րե խային վար քային խն դիր նե րը հաղ թա հա րե լի ս։ Հնա
րա վոր է կա րիք լի նի կի րա ռել հա տուկ սար քա վո րում ներ կամ 
գոր ծիք ներ, ինչ պի սիք են այ լը նտ րան քային հա ղոր դա կց ման մի
ջոց նե րը։ 

Օգ տա գոր ծեք հետևյալ քայ լե րը՝ գտ նե լու ճի շտ գոր ծի քը կամ 
հմ տու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են լու ծել ձեր մար տահ րա վեր
ները: 

1. Որ պես ե լա կետ կա րող եք օգտ վել Օ ժան դակ նյու թե րի 
տե ղե կա տուի ց՝ հմ տու թյուն նե րի և գոր ծիք նե րի վե րա
բերյալ ան վճար օ ժան դակ նյու թեր գտ նե լու նպա տա կով: 
3րդ է ջի ա ղյու սա կում թվա րկ ված են բո լոր գոր ծիք նե րը՝ 
դրանք կա պեք ձեր մոտ առ կա մար տահ րա վե րի տե սա կի, 
ձեր ե րե խայի կա րիք նե րի զար գաց ման  ո լոր տի և տա րի
քային խմ բի հետ: 

2. Ե թե   նշ ված ռե սուրս նե րից ոչ մե կը ձեզ հա մար հար մար չէ, 
աշ խա տեք ձեր ե րե խայի ու սուց չի կամ դպրո ցի այլ մաս
նա գետ նե րի հետ: Նրանք կա րող են ա ռա ջար կել այլ ռե
սուրս ներ:

3.  Կազ մա կեր պու թյուն նե րի տե ղե կա տուում դուք կա րող եք 
նաև ո րո նել այլ տե ղա կան մի ա վո րում ներ կամ կազ մա
կեր պու թյուն ներ: Նրանք կա րող են ձեզ կա պել այլ խնա
մա կալ նե րի հետ և ա ռա ջար կել փոր ձե լու այլ ռե սուրս ներ:
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Ա ջակ ցու թյուն գտ նե լը 

 Ձեզ սր տա կից այլ ան ձա նց հետ շփ վե լը կա րող է ա ջակ
ցու թյան հի ա նա լի մի ջոց լի նե լ։ Կա րող եք սկ սել ձեր ե րե խայի 
դպրոցի ց՝ խո սե լով հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կամ չու նե ցող 
մյուս ե րե խա նե րի ծնող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի հե տ։ Ձեր ե րե
խայի ուսու ցի չը կամ դպրո ցի այլ աշ խա տա կից կա րող է խնա մա
կալ նե րին օգ նել շփ վե լու մի մյա նց հե տ։ 

Ա ջակ ցու թյան մա սին մտա ծե լիս մի՛ մո ռա ցեք ե րե խային 
տանն օգ նե լու մա սի ն։ Ով քե՞ր են, բա ցի ձեզ նից, զբաղ վում ե րե
խայի խնամ քով` մյուս ծնո ղը, տա տի կը կամ պա պի կը, ա վագ 
քույ րը կամ եղ բայ րը կամ վճա րո վի հի մունք նե րով աշ խա տող 
խնա մող ան ձը ։

 
Ի նչ պե՞ս կա րող են ե րե խայի մյուս խնա մա կալ նե րն ա ջակ ցել 

նրան ուս ման մեջ.
 X Քն նար կե ՛ք նրա նց հետ նե րա ռա կան կր թու թյան կարևո րու

թյու նը և ե րե խայի կր թա կան նպա տակ նե րը։ 
 X Ե թե սո վո րում եք նոր հմ տու թյուն ներ կամ ա ջակ ցող գոր

ծիք նե րի կի րառ ման մե թոդ ներ, ա պա փոր ձե ՛ք ընդ գր կել 
մյուս խնա մա կալ նե րին ևս։ Մի ա սին կա րող եք օգ տա գոր ծել 
նոր հմ տու թյու նը կամ գոր ծի քը, ցու ցադ րել և մի մյա նց խոր
հուրդ ներ տա լ։ 

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի և մի ու թյուն նե րի տե ղե կա տուում 
ներ կայաց ված է ձեր ի րա վի ճա կում հայտն ված ծնող նե րի, տե ղա
կան մի ու թյուն նե րի, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձա նց ներ
կայաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի և հա մա պա տաս խան այլ 
մար մին նե րի ցա նկ, ո րո նց կա րող եք դի մել ա ջակ ցու թյան հա մա ր։ 
Դուք նաև կա րող եք հա րց նել ե րե խայի ու սուց չին կամ դպրո ցի 
մյուս աշ խա տա կից նե րի ն՝ արդյոք գի տեն այլ կազ մա կեր պու թյուն
նե րի մա սի ն։
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 Նե րա ռա կան կր թու թյու նը  խրա խու սե լը 1

 Դուք լա վա գույնս գի տեք ձեր ե րե խային և ըն տա նի քը։ Որ պես
զի մյուս նե րն ա վե լի լավ հաս կա նան ի րա վի ճա կը, հնա րա վոր է ձեր 
ե րե խայի ա նու նից, որ պես պա շտ պան, հան դես գա լու ան հրա ժեշ
տու թյուն լի նի։ 

Եր բե մն ձեր ե րե խայի կր թա կան կա րիք նե րը հո գա լիս կա րող 
եք հան դի պել խո չըն դոտ նե րի, երբ ինչոր բան չի ա պա հով վում 
դպրո ցի կամ ու սուց չի կող մի ց։ 

Հա րց րե ՛ք ինք նե րդ ձեզ և քն նար կե ՛ք այ լոց հե տ.
 X Ն պա տակ ներ: Ի՞նչ փո փո խու թյուն ներ կցան կա նայիք տես նե լ։
 X  Գոր ծո ղու թյուն ներ: Ինչ պե՞ս կա րող եք հաս նել ձեր նպա

տակ նե րի ն։
 Գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լիս կա րող եք հաշ վի առ նել 

հետևյալ նպա տակ նե րը .
 X  Պար զել: Ինչ պե՞ս կա րող է նե րա ռա կան կր թու թյան փո րձն 

օգ նել ձեր ե րե խային:
 X  Կազ մա կեր պել: Կա ՛պ հաս տա տեք մյուս ծնող նե րի հե տ՝ նե

րա ռա կան կր թու թյան կարևո րու թյու նը քն նար կե լու հա մար:
 X  Պա շտ պա նել: Ձեռ նար կե ՛ք գոր ծո ղու թյուն նե ր՝ ձեր ե րե խայի 

և բո լոր ա շա կե րտ նե րի հա մար սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն 
ա պա հո վե լու նպա տա կո վ։

 Ձեր նպա տակ նե րը սահ մա նե լուց հե տո կա րող եք կա տա րել 
հետևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը .

 X Նս տե ՛ք ձեր ե րե խայի հետ և պատ մե ՛ք, թե որ քան կարևոր 
կա րող են լի նել նե րա ռա կան կր թու թյունն ու սո վո րե լը 
հան րա կր թա կան դպրո ցում։ Խնդ րե ՛ք նրան ա ռա նձ նաց նել 
23 մի ջո ցա ռում, ո րոնք, իր կար ծի քով, օգ տա կար կլի նեն 
նրա հա մա ր։ 

 X Հան դի պե ՛ք հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող և չու նե ցող մյուս 
ե րե խա նե րի ծնող նե րին և խո սե ՛ք նրա նց հետ բո լոր ե րե խա
նե րի ա պա գայի հա մար նե րա ռա կան կր թու թյան կարևո րու
թյան մա սի ն։

1  Այս բաժինը վերցված է Սովորելու դժվարություն ունեցողների ազ գա յին 
կենտրոնի (National Center for Learning Disabilities) «21րդ դարում ուսուց ման 
և ներառական կրթությունը քարոզող գործիքակազմ ծնող նե րի համար» 

https://www.ncld.org/wp-content/uploads/2019/12/Parent-Advocacy-Toolkit-on-21st-Century-Learning-and-Inclusion.Final-1.pdf
https://www.ncld.org/wp-content/uploads/2019/12/Parent-Advocacy-Toolkit-on-21st-Century-Learning-and-Inclusion.Final-1.pdf
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 X  Պատ րաս տա կա ՛մ ե ղեք մաս նակ ցե լու դպրոց նե րի տնօ րեն
նե րի, խո րհր դի ան դամ նե րի, դպրոց նե րի կամ հա մայն քի 
ան ձնա կա զմ նե րի հետ խմ բային կամ ան հա տա կան հան դի
պում նե րին և տե ղա կան դպրոց նե րը ա ռա վել նե րա ռա կան 
դա րձ նե լուն ուղղ ված քն նար կում նե րի ն։ 

Աշ խա տան քային գր քույ կում տե ՛ս Գոր ծիք 7. Նե րա ռա կան 
կրթու թյու նը խրա խու սող գոր ծի քա կա զմ խնա մա կալ նե րի հա
մար, ո րը կա րող է հե տա գայում ծա ռայել որ պես ու ղե ցույց և ճա նա
պար հային քար տե զ՝ ձեր ե րե խայի կա րիք նե րը հո գա լիս ա ջակ ցու
թյուն ստա նա լու հա մա ր։ 

Ձեր բա րե կե ցու թյան մա սին հո գա լը 1

Խ նա մա կալ լի նե լը, հատ կա պես Քո վիդ19 հա մա վա րա կի պայ
ման նե րում, կա րող է սթ րե սային լի նե լ։ Հո ՛գ տա րեք ձեր մա սին, որ 
կա րո ղա նաք ա ջակ ցել ձեր ե րե խայի ն։ Դժ վար պա հե րին փոր ձե ՛ք 
հետևյա լը .

 X  Դա դա ՛ր ա ռեք: Երբ լար վա ծու թյուն եք զգում, փոր ձե ՛ք մի 
փոքր հա նգս տա նա լ՝ շն չա ռու թյան վրա կե նտ րո նա նա լու հա
մա ր։

 X  Հի շե ՛ք, որ դուք մե նակ չեք: Մի լի ո նա վոր մար դիկ ու նեն 
նույն մտա վա խու թյու նը, ինչ դուք։ Պահ պա նե ՛ք կա պն այն 
մա րդ կա նց հետ, ով քեր սր տա կից են ձե զ։ Պատ մե ՛ք նրա նց 
ձեր խն դիր նե րի և հա ջո ղու թյուն նե րի մա սի ն։ 

 X Ը նդ մի ջո ՛ւմ ա րեք: Մենք բո լո րս եր բե մն դրա կա րի քն 
ունենք։ Հնա րա վո րու թյան դեպ քում զբաղ վե ՛ք ձեզ հա մար 
հա ճե լի կամ հա նգս տաց նող գոր ծե րո վ։ 

Ո րոշ բա ներ կա րող են ձեզ նյար դայ նաց նել և զայ րաց նե լ։ Փոր
ձե ՛ք մտա ծել, թե ինչն է ձեզ զայ րաց նում։ Ե՞րբ է դա լի նում։ Ինչ պե՞ս 
եք սո վո րա բար ար ձա գան քում։ 

Ա ռա ջին հեր թին կա րող է օգ նել լար վա ծու թյան և զայ րույ թի 
կան խու մը։ Հոգ նած ժա մա նակ քնե ՛ք կամ հա նգս տա ցե ՛ք: Փոր ձե ՛ք 
ինչոր բան ու տել, երբ քաղ ցած եք։ Ինչոր մե կից ա ջակ ցությո ՛ւն 
խնդ րեք, երբ մի այ նակ եք զգում։ 

1 Այս խորհուրդները վերցված են «Parenting for Lifelong Health» ծրա գրի՝ 
COVID19 պայմաններում ծնողների համար նախատեսված խոր հուրդ ներից 

https://www.covid19parenting.com/tips
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Ճ կուն, բայց հետևո ղա կան ա մե նօ րյա ռե ժի մը կա րող է օգ նել վե
րա կա նգ նե լու ձեր ու ժե րը ի նպա ստ ձեր և ձեր ե րե խայի բա րօրու թյան: 

 X Կազ մե ՛ք ժա մա նա կա ցույց ձեր և ձեր ե րե խայի հա մա ր՝ ընդ
գր կե լով հա մա կա րգ ված գոր ծո ղու թյուն նե րն ու ա զատ ժա
մա նա կը ։

 X Հ նա րա վոր է, որ ե րե խան ցան կա նա օգ նել ձեզ պլա նա վո
րե լու օ րը ։

 X  Մա րզ վե ՛ք: Ա մեն օր զբաղ վե ՛ք որևէ ակ տիվ գոր ծու նե ու թյա մբ։

Յու րա քան չյուր օր վա վեր ջում մեկ րո պե հատ կաց րե ՛ք օր վա մա
սին խոր հե լուն: Խո սե ՛ք ե րե խայի հետ նրա որևէ դրա կան կամ զվար
ճա լի ա րար քի մա սի ն։ Գո վե ՛ք ձեզ, թե ինչ լավ գո րծ եք ա րել այ սօ ր։

 Մե կէ ջա նոց խոր հուրդ ներ կա րող եք գտ նել հետևյալ փաս
տա թղթե րում՝ Հա նգս տու թյան պահ պա նում և լար վա ծու թյան կա
ռա վա րում, Բար կու թյան վե րա հս կում, Ա ջակ ցու թյուն հաշ ման դա
մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րին, Կր թու թյուն և հե ռա վար ու սու ցում, 
Սո վո րու թյան ձևա վո րում, Ըն տա նե կան ներ դաշ նա կու թյուն տա նը և 
Ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյու նը բազ ման դամ ըն տա նիք նե րում և 
հա մայնք նե րում։

Այս ռե սուրս նե րի կի րառ ման օ րի նա կ 
Ի րա կան կյան քի պատ մու թյուն խնա մա կա լի և ու սուց չի 

կող մից ու ղե ցույ ցի և ռե սուրս նե րի կի րա ռու մից:

 Հետևյալ օ րի նա կը 
ստաց վել է Կե նտ րո նա
կան Ա սի այի ռե սուրս
նե րի փոր ձար կու մից 
(ա նուն նե րը փոխ ված 
են). ցույց տա լու հա մար 
ու ղե ցույ ցի օգ տա գո րծ
ման գոր ծըն թա ցը՝ բա ցա
հայ տե լու ե րե խայի կա
րիք նե րը, խնա մա կա լի 
մար տահ րա վեր նե րն ու 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե
րը, և մի ա սին աշ խա տե լ՝ 
գտ նե լու լու ծում ներ, փոր
ձե լու հա մար:

 Սա Սա ռան է և իր որ դի ն՝ Ա լեք սը: Ա լեք սը հա ճա խում 
էր  հա տուկ դպ րոց: Ա ռա ջին դա սա րա նում Սա ռան ցան
կա նում էր, որ իր տղան մյուս ե րե խա նե րի՝ նե րա ռյալ իր 
ըն կեր նե րի ու հար ևան նե րի պես հա ճա խի տար րա կան 
դպ րոց:

https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/5.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/5.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/11.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/13.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/13.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/16.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/3.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/9.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/12.pdf
https://www.covid19parenting.com/assets/tip_sheets/en/12.pdf


Ա լեք սը զար գաց ման հա պա ղում ու ներ: Նախ քան դպրոց 
հա ճա խե լը նա եր բեք չէր խո սել: Այժմ նա ար դեն կա րո
ղա նում է ար տա բե րել մի քա նի բառ: Դպ րո ցում նա եր
բե մն դժ վա րա նում է հան գի ստ նս տել և հի աս թափ վում 
է իր ու սու ցիչ նե րից: 

Ու ղե ցույ ցի ա ռա ջա րկ նե րի հի ման վրա Սա ռան զրու
ցեց Ա լեք սի հետ դպ րո ցում իր նա խա սի րու թյուն նե րի 
մա սին: Դրա նից հե տո նա մտա ծեց Ա լեք սին ա ջակ ցե
լու գոր ծում իր մոտ առ կա դժ վա րու թյուն նե րի մա սին:

 Մի ա սին, Սա ռան և Ա լեք սի ու սուց չու հին ո րո շե ցին, որ 
ի րե նց հա մար ա ռաջ նայի նը Ա լեք սի հետ ա ռա վել ար
դյու նա վետ հա ղոր դա կց վե լն է, որ պես զի նրանք կա րո
ղա նան խո սել իր հետ և հաս կա նալ իր կա րիք նե րն ու 
հույ զե րը: 

Մեզ հա մար ա ռաջ
նայի նը Ա լեք սի հետ հնա
րա վո րի նս ար դյու նա վետ 

հա ղոր դա կց վե լն է:



 Նրանք նաև աշ խա տե ցին Ա լեք սի հետ մի ա սին օր վա 
վի զուալ/ տե սո ղա կան պլան կազ մե լու՝ զրու ցե լու Ա լեք
սի հետ տա նը և դպ րո ցում իր ան ցկաց րած ա ռօ րյայի 
մա սին: 

Ա լեք սի ու սուց չու հին և դպ րո ցի լո գո պե դը օգտ վե ցին 
Օ ժան դակ նյու թե րի տե ղե կա տուից և ա ռա ջար կե ցին 
օգ տա գոր ծել հա ղոր դա կց ման տախ տակ:

 Մի քա նի շա բաթ ան ց, Սա ռային հա րց րին Ա լեք սի մա սին:

Ն րա վար քը գնա լով լա վա նում է: 
Ա ռա ջին օ րե րը նա լաց էր լի նում 
և չէր ցան կա նում մնալ դպ րո ցում: 
Հիմա նա ա վե լի հան գի ստ է և հետ
ևում է կա նոն նե րին:
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