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Խնամակալ Մարմինը սիրով կ'ողջունէ Ազգային Գապայեան Նախակրթարանը  

2021-22 տարեշրջանի յաջող աւարտին առթիւ: 
 

Կրթական այս տարեշրջանը եւս, եղաւ մարտահրաւէրներով բեղուն տարի մը: 

Մարդկային ու ազգային կեանքի ելեւէջները տակաւին իրենց ազդեցութիւնները ձգեցին 

մեր վարժարաններէն ներս: Այդ բոլորին առկայութեամբ սակայն, մեր վարժարանները ու 

իրենց որդեգրած կրթական չափանիշերը, մնացին գնահատելի ու շատ գովելի: Աշակերտ, 

ծնողք, ուսուցիչ եւ տնօրէնութիւն բոլորը միակամ ու վառ տեսլականով գործեցին, տիրող 

կացութեանը յարմարելով: Աւելին, անոնք խոր հաւատքով կառչած մնացին ազգային-

կրթական հայ օճախին ջամբող առաքելութեանը:  
 

Ազգային Գապայեան Նախակրթարանը 2021-2022 տարեշրջանի իր արդար 

աշխատանքով անգամ մը եւս կ'արտադրէ բեղուն հայ հունձք մը: Արդար հպարտութեամբ 

սերունդ մը կը տրամադրէ մեր գաղութին, ազգին ու հայրենիքին ծառայութեան համար:  
 

Սփիւռքին ու անոր անսակարկ ծառայութեան արգասիքը համարուող ազգային 

վարժարանի դերն ու պարտականութիւնը այժմ տասնապատկուած են: Ինչպէս գիտենք, 

Կիլիկոյ Կաթողիկոսութիւնը 2022 տարին հռչակեց  «Սփիւռքի Տարի»: Առ այդ, մենք 

պարտաւոր ենք սփիւռքի մեր բոլոր կառոյցները եւ յատկապէս հայ սփիւռքի ողնայարը՝ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐԸ  դարձնել մեր գուրգուրանքին կեդրոնը: Սփիւռքին կանգուն 

մնալը եւ անոր կազմաւորուիլը, ազգային ինքնութեան եւ դիմագիծի ամրապնդման 

հիմնաքարն է: Հայ սփիւռքը կայ, որովհետեւ ազգային վարժարան գոյութիւն ունեցած է եւ 

պիտի ունենայ միշտ: Ան սերունդներ դաստիարակած է, որոնք քաջատեղեակ, հպարտ եւ 

տէր են իրենց ազգային արմատներուն: 
 

Սիրելի շրջանաւարտներ, ճիշդ է, որ այս տարի եւս ձեր աշակերտական առօրեան 

տարբեր ընթացք ունէր, սակայն վստահ եղէք, որ այս իրավիճակին ընթացքին նոյնիսկ ձեր 

անհատական եւ ազգային կեանքը հարստացաւ շատ արժէքաւոր փորձառութիւններով ու 

ձեռքբերումներով: Խնամակալ Մարմինը, որպէս ղեկավար մարմինը ազգային 

վարժարաններուն եւ վերահսկողը ազգային դաստիարակութեան եւ ուսումին, կը մաղթէ, 

որ փայփայէք ձեր ապրած գեղեցիկ եւ երբեմնի ցաւոտ յիշատակներն ու աշակերտական 

անմոռաց ապրումները:  
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Վստահ ենք, որ ազգային հաստատուն օճախը՝ Գապայեան նախակրթարանը 

լաւագոյնս թրծած է ձեզ, որպէս կրթական եւ գիտական տուեալներով զինուած 

պատանիներ, բայց մանաւանդ՝ մարդկային ու ազգային առաքինութիւններով օժտուած 

գիտակից հայորդիներ:   
 

Վարձքը կատար ձեր բոլոր դաստիարակներուն, ուսուցիչներուն, տնօրէնութեան, 

ծնողներուն ու պատկան մարմիններուն, որոնց անխոնջ աշխատանքով ու նուիրումով դուք 

դարձաք արժանաւոր շրջանաւարտները Ազգային Գապայեան նախակրթարանին: 
 

2021-2022 տարեշրջանի շա՜տ սիրելի՛ աւարտական դասարան,  

Բարի երթ, յաջողութիւններով լեցուն միջնակարդ եւ երկրորդական ուսման 

տարիներ ու փայլուն ապագայ կը մաղթենք ձեր բոլորին:  

 

Ազգային Վարժարաններու Խնամակալ Մարմին 



Այս տարեշրջանին դպրոցը հաստատուն քայլերով սկսաւ վերադառնալ իր 

բնականոն գործունէութեան: Երկու տարեշրջաններու վրայ երկարող Քովիտի 

համավարակը դանդաղօրէն նահանջելով, առիթ տուաւ աշակերտութեան, 

ուսուցչական կազմին ու տնօրէնութեան իրականացնել իրենց նախորդ 

տարիներու ուսումնական առօրեան:   
 

Առողջապահական ու ապահովական հարցերը շարունակեցին մնալ 

տնօրէնութեան ուշադրութեան հիմնական առարկաները:  Աշակերտութիւնը 

նախորդ տարուան նման բաժնուեցաւ երեք մեծ հատուածներու՝ Մանկապարտէզ/

Առաջին, Երկրորդ/Երրորդ եւ Չորրորդ/Հինգերորդ, իրենց համապատասխան ընդունման ու արձակման 

ժամանակացոյցերով. ինչպէս նաեւ, հանգիստի ու ճաշի դադարներով: Անցեալի նման, այս դասաւորումը 

մեծապէս նպաստեց խճողումներու բարելաւման, ըլլան անոնք կանգառներէն ներս, թէ ճաշասրահէն ու 

խաղավայրերուն մէջ: Շարունակուեցաւ նաեւ կանգառէն ներս աշակերտներուն դիմաւորումն ու 

ճանապարհելը ուսուցիչներուն կողմէ, որուն համար երկրորդ տարին ըլլալով մեծապէս շնորհակալ կը 

մնանք մեր ուսուցիչներու զոհաբերութեան: 
 

Առողջապահական գետնի վրայ, ուսուցիչներու սեղանները առնաձնացուեցան դասարանի 

աշակերտութեան գրասեղաններէն ու աթոռներէն նեյլոնէ կազմուած թափանցիկ բաժանմունքներով: 

Առաւել, տարեշրջանի վերջին քանի մը ամիսներուն, տնօրէնութիւնը ըստ կարիքի նախաձեռնեց Քովիտի 

վարակի դասարանային խմբական քննութիւններու, որոնք մեծապէս նպաստեցին, որ դասաւանդումները 

ընթանան առանց խանգարումներու ու ընդմիջումներու:  
 

Ակադեմական գետնի վրայ, դպրոցը երեք տարիներ առաջ, 2018-2019 տարեշրջանի աւարտին, ստացած էր 

WASCի (դպրոցներու գնահատման կազմակերպութիւն) վեց տարիներու որակեալ աշխատանքի 

հետեւանքը հանդիսացող գործելու իրաւունքը: Իսկ, այս տարեշրջանը WASCի երրորդ տարուայ 

միջանկեալ եւ միօրեայ այցելութեան թուականն էր, որ տեղի ունեցաւ հեռակայ կարգով ու պսակուեցաւ 

մեծ յաջողութեամբ:  
 

Դպրոցի ակադեմական յաջողութիւններու շարքին պէտք է համարել նաեւ, ԹերաՆովա միջդպրոցական 

ուսումնական քննութիւններու վերսկսումը: Արդարեւ, Քովիտի բերումով, երկու տարիներէ ի վեր 

աշակերտութինը չէր կրցած այս քննութեանց մասնակից դառնալ: Այս տարի Մայիսի վերջաւորութեան 

առաջինէն հինգերորդ կարգերը իրենց լրիւ մասնակցութինը բերին այս քննութիւններուն:  



Աննախընթաց յաջողութիւն կարելի է համարել աշակերտութեան թիւի յաւելումը աւելի քան հարիւր 

աշակերտներով, երեսունը՝ նախակրթարանէն, իսկ եօթանասունը միջնակարգէն ու երկրորդական 

բաժանմունքներէն ներս: Վստահաբար, աշակերտութեան թիւի յաւելումը պիտի շարունակուի յառաջիկայ 

տարիներուն եւս: Փաստօրէն, 2022 Յունիսի վերջաւորութեան, միայն Նախակրթարանի համար 

արձանագրուած 2022-2023ի աշակերտութեան թիւը բաղդատած 2021-2022 տարեշրջանին, աւելցած է 65 

յաւելեալ աշակերտներով: Ակնկալելի, է որ այս թիւը վերամուտին հասնի առնուազն 80 յաւելեալ 

աշակերտներու: Այս հաշուարկին մէջ նկատի չեն առնուած Մանկամսուրի, Միջնակարգի եւ 

Երկրորդական բաժանմունքներու հաւանական յաւելումները:  
 

Վստահ եմ, որ աշակերտութեան թիւի յաւելումը պիտի նպաստէ Նորթ Հիլզի համալիրէն ներս նոր 

նախակրթարանի շէնքերու կառուցման ծրագիրներու գործդրման արագացման:  
 

Այս տարի դպրոցի մեծագոյն յաջողութիւնը այն էր, որ դպրոցի պատասխանատու կազմը՝ Ուսումնական 

Մարմինը իր անկարելին ըրաւ ընդարձակելու Էնսինոյի մեր համալիրը, անոր վրայ աւելցնելով 

տասնեւչորս միլիոն տոլար արժէք ունեցող կողքի կալուածը: Այս կալուածը կ'ընդգրկէ ընդարձակ 

կանգառ, մարզասրահ, թատերական եւ համերգային միջոցառումներու նպատակայարմար 

հանդիսասրահ եւ շարք մը դասարաններ, որոնց կարիքը մեծապէս կը զգացուեր:   
 

Անգամ մը եւս Գապայեան դպրոցը եւ ընդհանուր առմամբ Սրբոց Նահատակաց Ֆերահեան, Գապաեան եւ 

Փիլաւճեան դպրոցները իրենց  տարեշրջանը կ'աւարտեն բացառիկ յաջողութիւններով, կը յուսամ, որ 

յառաջիկայ տարին եւս կը հանդիսանայ յաղթանակի մեծ տարի մը:  

 

ՏՆՕՐԷՆ 

Ժան Գոսագեան  



First Row Center: Archpriest Father Razmig Khatchadourian (Pastor) 

His Right: Mr. Hovig Bedevian (Chairman) 

His Left: Mr. Ara Papazian 

 

Second Row left to right: Mr. Vicken Chelebian, Mr. Vahan Boulghourjian 

Second Row Center: Mr. Vicken Gulesserian (Treasurer) 

His Right: Mr. Hovhannes Ashekian, Mr. Mardik Keushkerian (Executive Secretary) 

Not Pictured: Mr. Moushegh Hovagimian (Secretary) 



Front Row (left to right) 

Dr. Sareen Sorfazian, Secretary 

Mr. Vahe Benlian, Chairman  

Dr. Barouir Deirmenjian, Treasurer 

Mr. Garo Hovannisian, Esq., Vice-Chairman 

 

Second Row (left to right) 

Mrs. Salpy Aprahamian 

Mr. Kevork Artinian 

Mr. Ared Menzilcian 



Vahe Benlian, Chairman 

Mr. Vahe Benlian is a Real Estate Developer who received his Master’s 

degree in Business Administration from Woodbury University.  

Vahe and his wife, Arda, are parents of alumnae (’17 and ’19).   

Garo Hovannisian, Esq., Vice-Chairman (Alumni, Class of 1986) 

Mr. Garo Hovannisian received his Juris Doctorate from UC Hastings  

College of Law. For over 25 years, Garo has been an attorney  

specializing in insurance coverage. Garo and his wife, Arsineh, are  

parents of an alumnus (’19) and two current students (’22 and ’28). 

Dr. Sareen Sorfazian, Secretary 

Dr. Sareen Sorfazian has a Master’s degree in Business Administration 

and received her Doctor of Education in Organizational Leadership from 

the University of La Verne. She is an Adjunct Professor and currently 

owns and operates an e-commerce business. Sareen and her husband, 

Hovsep, are parents of two current students (’31 and ’35). 

Dr. Barouir Deirmenjian, Treasurer 

Dr. Barouir Deirmenjian received his Doctor of Dental Surgery degree 

from the University of the Pacific Arthur A. Dugoni School of Dentistry. 

As founder and CEO of a dental group, he owns and manages multiple 

dental offices. Barouir and his wife, Dr. Sandra Deirmenjian, are parents 

of two current students (’25 and ’27). 



Salpy Aprahamian (Alumni, Class of 1991) 

Mrs. Salpy Aprahamian received her Bachelor’s degree in Philosophy 

from California State University, Northridge. She is the President of 

Salara Enterprises Inc., Restaurant Group. Salpy and her husband, Ara, 

are parents of two current students (’23 and ’27). 

Kevork Artinian 

Mr. Kevork Artinian received his Bachelor’s degree in Business  

Administration and Management from the University of Arizona. He is  

currently a field supervisor for an insurance company.  

Kevork and his wife, Kelly, are parents of a future student (’40). 

Ared Menzilcian 

Mr. Ared Menzilcian received his bachelor’s degree in Business  

Administration – International Finance from the University of Southern 

California. He is the owner of M. M. Jewelers and the managing partner 

of Arus, LLC. Ared and his wife, Karin, are parents of an alumna (’19) 

and a current student (’26). 

Kris Demirjian, Esq. 

Mr. Kris Demirjian received his Juris Doctorate from Loyola Law School. 

He is the founder of Demirjian Law Firm specializing in business  

litigation, employment litigation, and personal injury. Kris and his wife, 

Alida, are parents of two current students (’34 and ’36). 



Alex Beylerian, CPA (Alumni, Class of 2002) 

Mr. Alex Beylerian received his Bachelor’s degree in Accounting from 

Loyola Marymount University. He is currently the COO of his  

family-owned manufacturing business. Alex and his wife, Christine, are 

parents of two current students (’35 and ’38).  

Nora Demirjian-Kardzair, Esq. 

Mrs. Nora Demirjian-Kardzair received her Juris Doctorate from the 

American University, Washington College of Law. She went on to receive 

her Master’s degree in Law from Georgetown University. Nora is an  

Associate Area Counsel at the Internal Revenue Service. She and her 

husband, Raffi, are parents of two current students (’28).  

Armen Norendzayan 

Mr. Armen Norendzayan and his wife, Stephanie, are parents of an 

alumnus (’19) and a current student (’22).  



Standing Left to right: 

Sylva Ichlokmanian, Kristine Kouzouian, Houri Madenian, Karineh Titzian,  

Rita Ekmekjian, Talar Boyadjian, Aline Festekjian, Garine Garabedian, Maria Keklikian. 

  

Sitting Left to right: 

Ruzanna Jurian, Tamar Yaghmourian, Silva Dekermenjian, Lara Titizian, Nanor Boyajian, 

Grace Katerian, Anita Gogoshian. 




