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    Մարի Գապայեան Ազգային Նախակրթարանին... 

 
Մարի Գապայեան Ազգային Նախակրթարանը իր վաստակաշատ 

երթը յաղթական կերպով կը շարունակէ... 

 

Կրթութեան եւ ուսման տենչերով յագեցած, վեհ տեսլականով ծնունդ 

առած վարժարանը, այսօր դարձած է կրթութեան, գիտութեան եւ ազգային 

դիմագիծի ցայտուն ներկայութիւն մը մեր գաղութի կեանքէն ներս: 

 

Վարժարանը 2019-2020 տարուան իր արդար աշխատանքով անգամ մը 

եւս կ'արտադրէ բեղուն հունձք մը: Սերունդ մը եւս կը ներկայացնէ այս տարի 

Մարի Գապայեան Ազգային Նախակրթարանը մեր գաղութին ու ազգին 

ծառայութեան համար: Սերունդ, որ հետամուտ պիտի ըլլայ ազգային 

երազներ հետապնդելու գործին: Հայրենիքի շունչն ու ոգին ստացած, 

հայրենիքի փոքր մանրակերտը իր հոգիին մէջ որպէս մասունք պահած այս 

սերունդը, պիտի սլանայ ու թռչի նոր հորիզոններ նուաճելու՝ իր կեանքի 

պատմութիւնը կերտելու համար...  

 

Այս տարի մեր ազգային արդար պայքարին համար ակիւնադարձային 

տարի մը եղաւ: Հայ Դատի լուծման ճամբան միջազգային նոր հարթակ մը 

նուաճեց, ի տես Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու պետական այրերու 

որդեգրած Հայոց Ցեղասպանութեան բանաձեւերուն: Հայոց արդար 

պահանջատիրութիւնը լսելի դարձաւ, Հայ Դատի Յանձնախումբերու 

հետեւողական եւ հաստատ ռազմավարութեան շնորհիւ: Այս մէկը 

հպարտութեամբ կը լեցնէ մեր բոլորին հոգիները, բայց առաւելաբար մեր 

պատանիներուն եւ երիտասարդներուն համար չափազանց կարեւոր ու 

իմաստուն խթան կը հանդիսանայ, որպէսզի իրենք նաեւ հաւատքով 

շարունակեն ազգային մեր պահանջատիրութեան երկարաշունչ եւ էական 

առաքելութիւնը:  
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Սիրելի շրջանաւարտներ, Գապայեան Ազգային Նախակրթարանը Ձեզ 

թրծած է, որպէս կրթական եւ գիտական տուեալներով զինուած պատանիներ, 

բայց մանաւանդ՝ ազգային ազնուագոյն առաքինութիւններով օժտուած 

հայորդիներ: Վստահ եղէք, որպէս շրջանաւարտները Ազգային Վարժարանի, 

դուք անկորնչելի վահան մը ունիք ձեր կուրծքին, որուն շնորհիւ կրնաք 

յաղթահարել կեանքի բոլոր մարտահրաւէրներն ու փոթորիկներ:  

 

Անվախ քալեցէք ձեր երազներու ուղին հարթելու համար, բայց այդ 

ճանապահը անպայման թող ըլլայ մարդկային, ազգային ու կրթական 

ամրակուռ ժայռը, որուն վրայ կրնաք հաստատօրէն հիմնել ձեր ինքնութեան 

տաճարն ու պայծառ ապագան:  

     

Վարձքը կատար Ձեր բոլոր դաստիարակներուն, ուսուցիչներուն, 

տնօրէնութեան, ծնողներուն ու պատկան մարմիններուն, որոնց անխոնջ 

աշխատանքին ու նուիրումին շնորհիւ, դուք այսօր կը վայելէք Գապայեան 

Ազգային Նախակրթարանէն շրջանաւարտ ըլլալու պատուաբեր կոչումը: 

 

Սիրելի՛ շրջանաւարտներ, բարի երթ կը մաղթենք Ձեզի... թող Ձեր 

ապագան ըլլայ յաջողութիւններով լեցուն, իսկ երկրոդականի ձեր տարիները՝ 

դալար ու արգասաբեր:  

 

Միշտ կանգուն եւ արթուն պահակը մնացէք Ձեր ազգային ինքնութեան 

եւ իմաստուն քայլերով Ձեր ճամբան ծառայեցուցէք մարդկային եւ ազգային 

վսեմագոյն իտէալներու իրագործման: 

 

 

Ազգային Վարժարաններու Խնամակալ Մարմին 

2019-2020 Կրթական Տարեշրջան 
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Այս տարեշրջանը սովորական տարեշրջան մը չէր: Իրականութեան մէջ ան իւրայատուկ էր 

դպրոցի ամբողջ պատմութեան մէջ: Յստակ է, որ խօսքս կը վերաբերի Մարտ 2020էն սկսեալ 

առողջապահական ու ապահովական պատճառներով դպրոցի փակումի մասին: Բոլորս ալ 

լաւատեղեակ ենք, որ Քորոնա համավարակի բերումով անկարելի դարձաւ դպրոցի դռները երեք 

ամիս բանալ աշակերտներուն առջեւ եւ ստիպուած եղանք դասաւանդումները կատարել նոր 

դասաւորումով՝ համացանցի միջոցով: 

Ուսուցման նոր ձեւաչափի փոփոխութիւնը իրականութիւն դարձնելու եւ մեր աշակերտներուն 

ուսումը անխափան շարունակելու համար, թէ ուսուցիչներն ու տնօրէնութիւնը եւ թէ ծնողները 

ամէն ճիգ ի գործ դրին, որ համացանցի ընծայած դիւրութիւնները ամէնէն արդիւնաւէտ կերպով 

օգտագործուին հեռակայ դասաւանդումներուն մէջ:  Աշակերտները եւս, իրենց բաժինը բերին այս 

նոր տեսակի դասաւանդումներու  յաջողութեան, մասնաւորապէս երբ ճարտար կերպով 

գործածեցին  տրամադրուած ծրագիրները՝ zoom.us, weebly.com, եւայլն: Պաշտօնէութիւն, ծնողք, 

աշակերտութիւն, բոլորն ալ արժանի են գնահատանքի:  
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Տարեշրջանը, սակայն սկսած էինք մեծ ուրախութեամբ, երբ Ամերիկեան Ծերակոյտի եւ 

Ներկայացուցիչներու Տունը, Հոկտեմբեր 29ին, հաստատեցին Հայկական Ցեղասպանութեան 

ծրագրուած ու գործադրուած ըլլալը: Այս լուրի ստացումէն անմիջապէս ետք, մեր 

աշակերտութիւնը ուսուցիչներու առաջնորդութեամբ դպրոցի փակէն ներս երգ ու պարով եւ 

անհուն հրճուանքով նշեցին Հայ Դատի Յանձնախումբի տասնամեակներու աշխատանքի 

յաջողութիւնը: Դիմատետրի վրայ այս խրախճանքի տեսաշարը ունեցաւ աւելի քան 40 հազար 

դիտորդ: Մեր աշակերտներու հայկական գիտակցութեան լաւագոյն դրսեւորումն էր այս 

ինքնաբուխ խրախճանքը:  

Դպրոցի կրթական ծրագիրը եւս այս տարեշրջանին ունեցաւ իր պատմութեան մեծագոյն 

նորութիւնը: Արդարեւ, 2019-2020ին, Արեւմտահայերէնի կողքին, պաշտօնապէս որդեգրուեցաւ, 

Արեւելահայերէնի դասաւանդումը նախակրթարանի բոլոր դասարաններու մակարդակով: 

Նախորդ տարուան մասնակի փորձէն ետք, այս տարեշրջանին գործի լծուեցան 

արեւելահայերէնի մէջ բարձրագոյն ուսում ստացած երկու լման ժամանակով ուսուցիչներ: 

Իւրաքանչիւր կարգի համար, հայերէն լեզու, հայոց պատմութիւն եւ կրօնք դասաւանդուեցան 

արեւելահայերէնով, շաբաթական տասը պահերու ընթացքին: Օգտագործուեցան Ազգային 

Առաջնորդարանի հովանիին տակ պատրաստուած դասագիրքերու արեւելահայերէն 

տարբերակը: Այս ծրագրին մաս կազմեցին աւելի քան քառասուն աշակերտներ: Վստահաբար 

այս ծրագիրը յաջողութեամբ պիտի շարունակուի 2020-2021 տարեշրջանին:  

Նիւթական բնագաւառէն ներս դպրոցը ունեցաւ իր բացառիկ յաջողութիւններէն մէկը, երբ 

Նոյեմբեր 2019ին իր տարեկան դրամահաւաքին, կրցաւ նուիրատուութիւններու գումարը 

հասցնել 300 հազար տոլարի, որ հիմնականին մէջ պիտի յատկացուի  Նախակրթարանի 

վարչական շէնքի եւ ելեկտրականութեան կեդրոնի շինարարութեան ֆոնտին:   

Կրթական բնագաւառէն ներս,  հակառակ համավարակի ստեղծած բազմաթիւ խոչընդոտներուն, 

ուսուցչական կազմը յաջողութեամբ իրագործեց իր տարեկան ուսումնական ծրագիրը: Առօրեայ 

դասաւանդումներէն անկախ, աշակերտները մասնակցեցան հայերէն լեզուով 

արտադասարանային ծրագիրներու: Այս ծրագիրներու ամէնէն աչքառուներէն են Խնամակալ 

Մարմնի միջդպրոցական ասմունքի մրցումները եւ դպրոցիս միջդասարանային «Այո Մենք» 

կայքէջի հայերէն/ անգլէրէն բառերու մրցումին:  

Հպարտ ենք, որ այսպիսի յաջողութիւններով լեցուն տարի մը ունեցանք, նոյնիսկ Քորոնա 

համաճարակի անբաղձալի պայմաններուն տակ: Շնորհակալութիւն ծնողներուն,  

ուսուցիչներուն, տնօրէնութեան կազմի անդամներուն, եւ դպրոցի պատասխանատու 

մարմիններուն՝ Ուսումնական Մարմնին եւ Ազգային Վարժարաններու Խնամակալ Մարմնին:   
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BOARD OF TRUSTEES    

Առաջին շարք նստած 

կեդրոնը՝ Տ. Ռազմիկ Աւ. Քհնյ. Խաչատուրեան  

Աջին Պրն. Յովիկ Պետեւեան՝ ատենապետ   

Ցախին Պրն. Լեւոն Արապեան՝ խորհրդական 
 

 

 

Երկրորդ շարք ոտքի ձախէն աջ 

Պարոնայք Վիգէն Կիւլէսէրեան՝ գանձապահ 

Արա Փափազեան՝ խորհրդական 

Յովհաննէս Աշըգեան՝ խորհրդական 

Վահան Պուլղուրճեան՝ Քարտուղար 

Խաչիկ Հայրապետեան՝ խորհրդական  

Մարտիկ Քէօշկէրեան՝ վարիչ քարտուղար 
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Chairman: Dr. Garo Tchakian 
 

Vice-Chairman: Mr. Garo Hovannisian, Esq. 
 

Treasurer: Mr. Vahe Benlian 
 

Secretary: Mrs. Sareen Sorfazian 
 

Advisor/Liaison to Elementary PSC: Mrs. Salpy Aprahamian 
 

Advisor/ Liaison to Encino Campus PSC: Mrs. Clara Sipilian  

Advisor/ Liaison to Fathers' Club: Mr. Housik Magardichian 

Advisor: Dr. Barouir Deirmenjian 
 

Advisor: Mr. Shahen Derderian 
 

SCHOOL BOARD  
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PARENT SUPPORT COMMITTEE  

Chairperson: Lara Titizian  

Vice-Chairperson: Talar Ohanessiaon  

Secretary: Rita Keshishian   

Treasurer: Talar Boyadjian   

Communications Secretary: Tanya Nalbandian  

Houri Madenian 

Esther Alajajyan 

Sevan Ashdjian 

Salpi Ordoghlian 

Maria Keklikian 

Ani Zakarian 

Tamar Yaghmourian 

Catherine Gregorian 

Christina Monaskanian 

Garine Garabedian 

Kristine Kouzounian 

Nanor Boyajian 

Sarine Boyadjian 

Silva Dekermenjian 

Suzanna Chekmeyan 

Taleen Kurkjian 

Tamara Titizian 
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Co-chair: Mr. Hampik Dekermenjian  

Co-chair: Mr. Aram Touloumdjian 

Treasurer: Mr. Mayen Grigorian 

Secretary: Mr. Avo Oughourlian 

Communication Secretary: Mr. Chris Demirjian 

Advisor: Mr. Alex Beylerian 

Advisor: Mr. Armen Minissian 

Advisor: Mr. Razmig Nalbandian 

Advisor: Mr. Alex Svadjian 

FATHER’S CLUB 


