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ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ 
Ուսուցողական ճանապարհորդություն դեպի հայրենիք 

Հաճախակի տրվող հարցեր և պատասխաններ 

 

1. Ե՞րբ ես կարող եմ իմանալ իմ ճանապարհորդության ճշգրիտ ամսաթվերի մասին: 

Ուղևորությունը նախատեսվում է հուլիսի առաջին շաբաթվա ընթացքում: 

Խմբի վերջնական կազմը հաստատելուց հետո մենք աշխատում ենք ավիաընկերության և 

հյուրանոցների գործընկերների հետ՝ տեղաբաշխվածությունը կոորդինացնելու համար: 

Հաստատված չվերթի ամսաթվերը ձեզ կփոխանցվեն ճանապարհորդության բոլոր 

պայմանավորվածությունները  ձեռք  բերելուց հետո: 

 

2. Ի՞նչ փաստաթղթեր են ինձ հարկավոր Կանադայից դուրս ճանապարհորդելու համար: 

Բոլոր ճանապարհորդներից պահանջվում է ունենալ Կանադայի վավեր անձնագիր՝ երկրից 

դուրս ճանապարհորդելու համար: Կանադայի քաղաքացիները կարող են անձնագրային 

հայտի ձևերը ստանալ www.ppt.gc.ca  կայքից: Ձեր անձնագրերը պետք է վավեր լինեն և 

դրանց վավերականացման ժամկետը պետք է ավարտվի ուղևորությունից վերադառնալու 

ամսաթվից վեց ամիս հետո: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ճանապարհորդի 

պարտականությունն է ձեռք բերել ճանապարհորդության համար անհրաժեշտ բոլոր 

փաստաթղթերը: 
 

Դպրոցի կանոնագիրքը, ճանապարհորդության թույլտվության ձևը և բոլոր 

համապատասխան փաստաթղթերը հասանելի են առցանց՝ http://armenianschool.ca 

կայքում: Ճանապարհորդներն ու նրանց ծնողները մինչև ապրիլի 30-ը դպրոցի 

ղեկավարությանը պետք է ներկայացնեն բոլոր ստորագրված փաստաթղթերը, ինչպես նաև 

չվճարված գումարները: Մենք խորհուրդ ենք տալիս կատարել անձնագրի երկու պատճեն: 

Մեկ օրինակը թողեք տանը, իսկ մյուսը դրեք ձեր ուղեբեռի մեջ: Երբ Հայաստանում լինեք, 

ղեկավարները կհավաքեն ձեր անձնագրերը և կդնեն դրանք հյուրանոցի անվտանգության 

խցիկում: Հայաստանից մեկնելուն պես ձեր անձնագրերը կվերադարձվեն ձեզ: 

 

3. Ես ո՞ր անունը պետք է օգտագործեմ: 

Կանադայից դուրս ճանապարհորդելիս ձեր ճանապարհորդական փաստաթղթերում նշված 

անունը պետք է համապատասխանի ձեր անձնագրում նշված անվանը: 

 

4. Ե՞րբ ես կստանամ իմ ճանապարհորդական փաստաթղթերը: 

Ճանապարհորդական փաստաթղթերը (ներառյալ էլեկտրոնային տոմսը և ցանկացած այլ 

համապատասխան փաստաթղթեր) սովորաբար տրվում են մեկնելուց չորս շաբաթ առաջ: 

Ցանկացած մնացորդային հաշվեկշիռ պետք է զրոյացվի նախքան տոմսերի պատվիրումը: 

 

5. Արդյոք պահանջվու՞մ են որևէ պատվաստումներ նախքան ուղևորության մեկնելը: 

Չնայած նրան, որ Հայաստան ճանապարհորդողների համար պարտադիր 

պատվաստումներ չկան, այնուամենայնիվ, ավելի լավ է խորհրդակցեք ձեր ընտանեկան 

բժշկի հետ: Կանադայի կառավարությունը հաճախ առաջարկություններ է անում 

պատվաստումների վերաբերյալ: Ճամփորդական խորհրդատվությունները կարող եք 

վերանայել www.voyage.gc.ca կայքում: Բոլոր դեպքերում, մենք խորհուրդ ենք տալիս 

այցելել  ձեր  բժշկին՝ մեկնումից  մի քանի ամիս առաջ: 

http://armenianschool.ca/
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6. Ի՞նչ պետք է վերցնել այս ուղևորության  համար: 

Դուք պետք է պլանավորեք վերցնել ձեռքի պայուսակ՝ բոլոր կարևոր փաստաթղթերով 

(վավեր անձնագիր, ավիաընկերության տոմս, ապահովագրական քարտ), մեկ օրվա 

լրացուցիչ հագուստ, ինչ-որ բան` ձեզ զբաղեցնելու համար, ինչպիսիք են գիրքը, խաչբառ-

հանելուկները, նոթատետրը և այլն... և հիշեք, որ 100 մլ-ից ավելի հեղուկ չի կարելի վերցնել 

ձեզ հետ: Անհրաժեշտ իրերի ամբողջական ցանկին ծանոթանալու համար այցելեք 

http://armenianschool.ca կայք: 

 

Ճանապարհորդները պետք է տեղյակ լինեն ավիաընկերությունների ստանդարտ  

սահմանափակումների մասին, ըստ որոնց յուրաքանչյուր ուղևորի համար նախատեսվում է 

20-25 կգ քաշով մեկ ճամպրուկ: Ճանապարհորդներն իրենք են պատասխանատվություն  

կրում ավելորդ քաշի կամ ստանդարտից մեծ չափսի ճամպրուկների արժեքի համար: 

 

7. Ես չեմ կարող ճամփորդել: Ի՞նչ անել: 
Չեղարկման բոլոր հայցերը գրավոր պետք է ներկայացվեն դպրոցի ղեկավարությանը: 750  

դոլարի չափով նախնական ավանդն անվերադարձ է: 

 

8. Ո՞րն է դեպի Հայաստան ուսուցողական ճանապարհորդության նպատակը: 

8-րդ դասարանի շրջանավարտների համար Տեր Զարեհ Զարգարյանի և հոգաբարձուների 

խորհրդի աջակցությամբ ուսուցողական առաջին ճանապարհորդությունը դեպի 

Հայաստան կազմակերպվեց 1998թ.-ին: Այս եզակի ծրագրի նպատակն է ամրապնդել 

ուսանողների հայկական ինքնությունը, ծանոթացնել նրանց պատմական հայրենիքի հետ, 

ինչպես նաև ոգևորել նրանց՝ շարունակել սովորել հայերեն:  Ծրագիրը նաև 

հնարավորություն է ընձեռում բարեկամական, սերտ կապեր հաստատել հայաստաբնակ 

հայերի հետ: 

 

Բացի նրանից, որ շրջանավարտներն ուսումնասիրում են Հայաստանի գեղեցիկ, տեսարժան 

վայրերը` այցելելով պատմական վայրեր, վանքեր, հուշարձաններ, թանգարաններ, նրանք 

մասնակցում են նաև սեմինարների և այցելում են այլ դպրոցներ/ ուսումնական 

հաստատություններ, որտեղ շփվում են  այդ հաստատությունների աշակերտների հետ: 

 

9. Ո՞վ կարող է գրանցվել: 
Այս կրթական ճանապարհորդական ծրագիրը նախատեսված է 8-րդ դասարանի այն 

աշակերտների համար, ովքեր ավարտել են Ս. Սահակ և Ս. Մեսրոպ ազգային շաբաթօրյա 

վարժարանը: Սա աշակերտների համար եզակի հնարավորություն է  հայրենի հողում՝ 

Հայաստանում, ընկերների հետ նշել դպրոցն ավարտելը` միաժամանակ ուսումնասիրելով  

մեր հարուստ ժառանգությունն ու մշակույթը: 

 

10. Ի՞նչ է ներառվում ուղևորության փաթեթում: 

Ուղևորության փաթեթը ներառում է երկկողմանի ուղևորափոխադրումներ, 

օդանավակայան/հյուրանոց տրանսֆերներ, 12-ից 14 գիշերակաց, ամենօրյա նախաճաշ, 

ճաշ և ընթրիք, տեղափոխման ծառայություն (օդափոխիչով հագեցված հարմարավետ 

ավտոբուսներ) դեպի բոլոր վայրեր՝ ըստ երթուղիների, պատմամշակութային տեսարժան 

վայրերի մուտքի վճար, Deluxe տուրիստական բժշկական ապահովագրության փաթեթ, 
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կազմակերպիչների շուրջօրյա ներկայություն, ամենօրյա ժամանց,  էքսկուրսիաներ և բոլոր 

կիրառելի հարկեր ու տուրքեր: 

 

Փաթեթը չի ներառում անձնական ծախսեր և գույքին հասցված վնասների համար որևէ 

վճար: Ելնելով մասնակիցների քանակից՝ ուղևորության մեկնած խումբը ղեկավարում են  

Ս. Սահակ և Ս. Մեսրոպ ազգային շաբաթօրյա վարժարանի կողմից նշանակված երկու կամ 

երեք պատասխանատու անձինք, ովքեր ճանապարհորդում են խմբի հետ և մշտապես 

հասանելի են ( 24/7): 

 

11. Ինչպե՞ս գրանցվել: 
Պարզապես այցելեք  http://armenianschool.ca կայք և մինչև նոյեմբերի 25-ը լրացրեք 

Armenia Trip Deposit  ձևաթուղթը` ձեր տեղն ամրագրելու համար: Վճարումները կարող եք 

կատարել  կանխիկ(Cash) կամ  դեբիտ(Debit) և քրեդիտ(Credit) քարտերի միջոցով: 

 

12. Կարո՞ղ են արդյոք աշակերտները գրանցվել վերջնաժամկետից հետո: 

Գրանցման նախնական վերջնաժամկետը նոյեմբերի 25-ն է, որից հետո ադմինիստրատիվ 

խումբն սկսում է պայմանավորվածությունների գործընթացը: Արդյունքում, հնարավոր չէ, 

որ որևէ մեկն ուղևորությանը գրանցվի ավելի ուշ: Ձեր տեղն ապահովելու լավագույն 

միջոցը մինչև վերջնաժամկետը գրանցվելն է: 

 
13. Արդյոք կարո՞ղ են ծնողները միանալ այս ճամփորդությանը: 

Ս. Սահակ և Ս. Մեսրոպ ազգային շաբաթօրյա վարժարանի դեպի Հայաստան 

ուսուցողական ճանապարհորդությունը աշակերտների համար կազմակերպված ծրագիր է 

և անմոռանալի փորձառություն է պարգևում համադասարանցիների խմբին՝ իրենց 

արմատներն ավելի խորությամբ ճանաչելու ընթացքում: Ուղևորության նպատակն է 

հնարավորություն տալ երիտասարդներին ապահով և վերահսկվող միջավայրում վայելել 

ճամփորդության հաճույքը՝ մշտապես հասանելի (24/7) աշխատակազմի և ղեկավարների 

աջակցությամբ: Եթե ծնողները ցանկություն ունեն իրենց երեխաների հետ ճանապարհորդել 

միևնույն ժամանակահատվածում, ապա նրանք կարող են իրենց սեփական ճամփորդական 

պլանը մշակել՝  խմբից անկախ:  

 

14. Որքա՞ն  է այս ուղևորության արժեքը: 

Մասնակցության նախնական վճարը գնահատվում է 3500 դոլար: Այս գումարը կարող է 

նվազեցվել ծնողների դրամահավաքի միջոցով: Ընդհանուր հավաքված միջոցներն 

այնուհետև կբաժանվեն բոլոր իրավասու մասնակիցների միջև և կկիրառվեն իրենց 

վերջնական մնացորդը նվազեցնելու համար: 

 
15. Ինչպե՞ս կարող են ծնողները միջոցներ հավաքել այս ուղևորության համար: 

Ողջ տարվա ընթացքում դպրոցը կազմակերպում է դրամահավաքի տարաբնույթ 

միջոցառումներ: Ճանապարհորդող աշակերտների ծնողները պետք է մասնակցեն այդ 

միջոցառումներին, քանի որ դպրոցի և ծնողների համատեղ ջանքերով կարող են հավաքվել 

ավելի շատ միջոցներ, ուղևորության ընդհանուր ծախսերը փակելու համար: 

 

Դրամահավաքի պլանավորված միջոցառումների ցանկը ձեզ հետ կքննարկվի 

ուսումնական տարվա նոյեմբերին: 
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16. Ո՞րն է ուղևորության համար վճարման ժամանակացույցը: 

Սկզբնական 750 դոլարի վճարումը նախատեսվում է մինչև ուսումնական տարվա 

նոյեմբերի 25-ը: Այս վճարումն ամրագրում է ձեր տեղը ծրագրում: 750 դոլարի երկրորդ 

վճարումը նախատեսված է մինչև հունվարի 30-ը, իսկ հաշվեկշռի մնացորդը (բոլոր 

հավաքված միջոցների կիրառելուց հետո, եթե այդպիսիք կան)` մինչև ապրիլի 30-ը: 

 

17. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե ինչ-որ մեկը չի կատարում վճարումը: 

Եթե աշակերտն առանց բացատրություն տալու չի կատարում վճարումը, ապա նրա 

ուղևորությունն այլևս չի երաշխավորվում: Բոլոր պահանջվող վճարումները պետք է 

կատարվեն ինչպես նախատեսված է՝ երաշխավորված ամրագրում ունենալու համար: 

 

18. Պե՞տք է արդյոք տուրիստական ապահովագրություն գնել: 
Բոլոր ճանապարհորդներն ստանում են իրենց ուղևորության փաթեթում ընդգրկված Deluxe 

տուրիստական բժշկական ապահովագրությունը, որը կկիրառվի տեղում առաջացած 

բժշկական արտակարգ իրավիճակների, ուղեբեռի կորստի, և ուղևորությունների 

ընդհատման դեպքում: 

 


