ܡܠܦܐܬ ܘ ܣܘܘܕܐ ܒܠܫܢܐ
ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܬܪܐ ܓܘܪܓܝܐ
ასურული ენის სწავლება და საუბარი
ასურულ ენაზე საქართველოში

̈
ܝܠܘܦܐ
ܟܬܒ݂ ܘܢܐ ܦܪܩܛܝܩܝܐ ܠܐܒ݂ ̈ܗܐ ܕ
პრაქტიკული სახელმძღვანელო
ბროშურა ოჯახებისათვის

ܡܣܘܘܕܐܝܢܐ ܒܐܬܪܐ ܓܘܪܓܝܐ ܒܠܚܘܕ
̈
ܒܠܫܢܐ ܦ̈ܪܝܫܐ ܕ
ܠܫܢܐ ܓܘܪܓܝܐ ܐܦ
̈
ܐܡܘܬ ܚܣܝ̈ܪܐ ܕ ܒܚܝܐܝܢܐ ܒ ܐܬܪܐ
̈
̈
ܥܝܕܐܝܬ ܘ ܐܢܐ ܠܫܢܐ ܝܢܐ ܝܪܬܘܐܬ
.ܡܪܕܘܬܢܝܐܬ ܕ ܓܘܪܓܝܐ
̈
̈
݁
ܐܢܢܩܝܬܐܝܠܗ ܡܦܪܣܐܬ ܕ ܐܢܐ ܠܫܢܐ ܓܘ
̈ ܬܘܠܕܝܬ
̈
̈ܚܕܬ ܘ ܡܦܠܚܬܝܗܝ ܓܘ ܚܝܐ
̈
ܫܘܬܦܝܐ ܒܢܝܫܐ
ܝܘܡܝܐ ܘܦ̈ܪܨܘܦܝܐ ܘ
.ܚܡܝܬܝܗܝ ܐܝ݂ܟ ܠܫܢܐ ܚܝܐ
ܫܘܠܛܢܐ ܕ ܓܘܪܓܝܐ ܒܢܛܪܐܝܠܗ
̈
̈
ܚܣܝܪܘܝܬ ܘ
ܒܠܫܢܐ ܕ
ܡܩܪܝܐܬ
̈
̈
ܠܫܢܐ ܕ ܚܣܝܪܘܝܬ ܓܘ ܡܕ̈ܪܫܝܐܬ
̈
ܟܬܒܘܢܐ ܕܡܘܪܝܙܐܝܠܗ
݂  ܒܐܗܐ.ܫܘܬܦܝܐ
ܒܝܕ ܘܙܝܪܘܐܬ ܕ ܝܘܠܦܢܐ ܕ ܓܘܪܓܝܐ
ܡܘܬܒܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܕ ܝܘܪܘܦ ܓܠܝܐܬ
ܘ
݂
ܝܠܗ ܡܝܬܪܘܐܬ ܕ ܡܩܪܝܐܬ ܒܬܪܬܝ
̈
ܒܚܒܫܐܝܠܗ ܡܘܕܥܢܘܐܬ
݂ ܠܫܢܐ ܘ
ܦܪܩܛܝܩܝܐܬ ܒܘܕ ܡܕ̈ܪܫܝܐܬ ܐܝܟܐ
̈ ܡܠܘܦܐܝܢܐ ܒܬܪܬܝ
ܠܫܢܐ ܘ ܕܐܝ݂ܟ
ܕܕܝܘܟܘܢ
ܫܒ̈ܪܐ
݂
݂ ܡܟܬܝܒ ̈ܝܬܘܢ
݂ ̈ ܡܨܝܬܘܢ
.ܓܘ ܡܕܪܫܝܬ ܗܕܐ
ܟܬܒܘܢܐ ܦܪܣܐܝܠܗ ܒ ܬܠܬܥܣܪ
݂ ̈ ܐܗܐ
̈
ܥܝܕܝܐ ܕ ܓܘܪܓܝܐ
ܠܫܢܐ ܕܚܣܝ̈ܪܘܝܐܬ
.ܣܘܪܝܝܐ.ܐܝ݂ܟ ܠܫܢܐ ܆ ܐܙܪܒܝ ̰ܓܢܝܐ
.ܟܘܪܡܢ ̰ܓܝ.ܥܠܡܢܝܐ.ܝܘܢܝܐ.ܐܒܚܙܝܐ
.ܐܘܕܝܐ.ܐܪܡܢܝܐ.ܪܘܣܢܝܐ.ܐܘܣܝܐ
.ܫܫܢܝܐ ܘ ܚܘܡܙܝܐ.ܐܘܩܪܝܢܝܐ

: ܨܘ̈ܪܝܐܬ ܕ ܟܬܒ݂ ܘܢܐ ܩܘܒܠܢ ݂ܡܢ
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ܫܒ̈ܪܐ
ܡܘܕܥܢܘܐܬ ܩܐ ݂ܐܒ ̈ܗܐ ܒܘܕ
݂ ܡܟܬܒܐܬ ܕ
݂
̈
ܫܘܬܦܝܐ ܒ ܡܨܥܝܘܐܬ ܕ ܐܝܢܛܝܪܢܝܬ
ܓܘ ܡܕ̈ܪܫܝܐܬ
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݂
ܣܕܪܐ ܕ ܐܫܛ̈ܪܐ ܩܐ ܡܕܪܫܐܬ
̈
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3

ܐܬܘ̈ܪܝܐ
ܐܢܐ ܝܘܢ ܪܒܢ ܣܝܪܦܝܡ ܒܝܬ ܚܪܝܒ ܐܒܘܢܐ ܘ ܪܫ ܕܝܪܐ ܕ
̈
ܕܙܒܝܠܝ ܟܢܕܐ.ܒܚܝܐܝܘܢ
ܬܠܬܥܣܪ
ܐܒܐܗܐ ܐܬܘ̈ܪܝܐ ܒܡܐܬ ܕ ݂
ܥܒܕܢ ܪܐܙܐ ܩܕܝܫܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.
ܘܐܟܐ ݂
ܓܘ ܕܝܪܐ ݂
̈
̈
ܐܬܘ̈ܪܝܐ ܡܫܡܗܐ ܝܢܐ ܒܓܘܪܓܝܐ ܐܝ݂ܟ ܐܘܡܢܐ ܘ ܒܢܝܐ ܘ
ܨܝ̈ܪܐ.ܒܢܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕ ܦܛܪܝܐܪܟܘܐܬ ،ܒܢܝܢܐ ܕ ܒܝܬ ܕܝܢܐ
̈
ܥܠܝܐ ،ܒܝܬ ̈
ܒܢܝܢܐ
ܐܚܝܫܒܝܠܝ ܘ ܪܒܐ ݂ܡܢ
ܨܘܒܐ ܕ ̰ܓ ݂ܐܒ
݂
̄ܐ ̄
̈
ܐܘܡܢܐ ܐܬܘ̈ܪܝܐ.
ܚ̈ܪܢܐ ܒܢܝܐܝܢܐ ܘ ܬܘܪܨܐܝܢܐ ܒܝܕ
ܬܠܬܥܣܪ ݂ܐܒ ̈ܗܐ ܐܬܘ̈ܪܝܐ ܡܚܠܢܘܢ ܗܝܡܢܘܐܬ ܡܫܝܚܝܐܬ
ܛܟܣܐ ܕܝܪܝܐ ܒܐܬܪܐ
ܫܘܒܚܐ ܘ ܡܫܬܐܣܠܗܘܢ ݂
ܕܬܪܝܨܬ ݂
ܓܘܪܓܝܐ.ܦܨܝܚܐܝܘܢ ܪܒܐ ܕܦܝܫܐܝܠܗ ܡܬܡܨܝܢܐ ܝܠܦܚ
ܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܓܘ ܡܕ̈ܪܫܝܐܬ.ܠܐ ܒܥܝܚ ܬܠܩ ܠܫܢܐ ܕ ݂ܐܒܗܬܢ.
4

ასურელები
„მე ვარ სქემარქიმანდრიტი სერაფიმე ბიტხარიბი. ვცხოვრობ სოფელ ძველ ქანდაში და
ცამეტი წმინდა ასურელი მამის სახელობის
მონასტერში ასურულ ენაზე აღვავლენ
წირვას. ასურელები ცნობილი ხელოსნები,
მშენებლები და მომხატველნი არიან. პირველი
საპატრიარქოს შენობა, უზენაესი სასამართლო,
ოპერა, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი და
ბევრი სხვა სწორედ მათი მოხატული და
აგებულია. ასურელმა მამებმა განამტკიცეს
მართლმადიდებლობა საქართველოში და
შექმნეს მონაზვნური ინსტიტუტი. მიხარია, რომ
მათ კიდევ ერთხელ ეძლევათ მშობლიური ენის
სკოლაში სწავლის შესაძლებლობა. არ გვინდა
დავკარგოთ ის, რაც წინაპრებმა საუკუნეების
განმავლობაში შემოგვინახეს“.

5

ܐܬܘ̈ܪܝܐ ܗܡܙܘܡܐܝܢܐ ܒܠܫܢܐ
ܣܘܪܝܝܐ ܣܘܕܝܐ .ܠܫܢܐ ܗܢܐ
ܝܠܗ ܝܪܘܐܬ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܣܦܪܝܐ(ܥܬܝܩܐ) ܘ ܝܠܗ ܠܥܙܐ
ܕܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ.ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܐܝܬܠܗ ܐܠܦ ܒܝܬ ܕ ܓܢܗ
ܚܒܝܫܐ ݂ܡܢ  22ܐܬܘܐܬ.
݂
ܒܕܪܐ ܕ  6ܓܘ ܓܘܪܓܝܐ ܡܢ
ܡܕܝܢܐܬ ܐܘܪܗܝ ܡܢ ܒܝܬ
ܢܗܪܝܢ ܐܬܝ ܗܘܘ ̈ܬܠܬܥܣܪ
̈
ܐܒܘܢܐ ܐܬܘ̈ܪܝܐ ܐܢܐ ܩܐܕ
ܡܚܠܢܘܢ ܡܫܝܚܝܘܐܬ ܓܘ
ܐܬܪܐ ܘ ܒܢܝܠܗܘܢ ܪܒܐ ܕܝ̈ܪܐ
ܘ ܥܘܡ̈ܪܢܐ ܕ ܗܠ
ܩܢܛ̈ܪܘܢܐܐܕܝܘܡ ̈
ܬܘܕܝܬܢܝܐ
ܦܝܫܐܝܢܐ
ܘ ܡ̈ܪܕܘܬܢܝܐ ܕܡܫܝܚܝܘܐܬ ܒ
ܓܘܪܓܝܐ.
ܡܥܡܪܐܬ ܕ ܐܬܘ̈ܪܝܐ ܒ ܐܬܪܐ ܕ
ܓܘܪܓܝܐ ܫܪܘܐܝܠܐ ܡܢ ܕܪܐ 18
ܒܙܒܢܐ ܕ ܫܠܝܛܘܐܬ ܕ ܡܠܟܐܕ
݂
ܓܘܪܓܝܐ ܐܝܪܩܠܝ ܬܪܝܢܐ ܘ
ܒܚܬܡܐܝܠܗ ܒܫܘܪܝܐ ܕ ܕܪܐ ܕ 20
ܐܝܡܢ ܪܒܐ ܡܢ ܐܬܘ̈ܪܝܐ ܥ̈ܪܘܩܐ
ܫܘܢܝܠܗܘܢ ܓܘ ܓܘܪܓܝܐ ܡܢ
ܒܙܒܢܐ ܕ ܦܪܡܢ
ܐܝܪܢ ̈ܘ ܬܘܪܟܝܐ ݂
ܕܡܫܝܚܝܐ ܒܝܕ ܥܘܬܡܢܝܐ.

ܐܬܘ̈ܪܝܐ ܒܥܡܪܐܝܢܐ ܓܘ ܡܕܝܢܐܬ
̈
.ܫܘܬܦܘܝܬ
ܦ̈ܪܝܫܐ ܕ ܓܘܪܓܝܐ
ܕ ܐܬܘ̈ܪܝܐ ܐܝܬ ܓܘ ܡܕܝܢܐܬ
ܬܒܝܠܝܣܝ ،ܟܘܬܐܝܣܝ ،ܒܬܘܡܝ،
ܓܪܕܒܐܢܝ ،ܙܝܣܬܐܦܘܢܝ،
ܣܝܢܐܟܝ ،ܣܐܡܛܪܝܕܝܐ،
ܕܙܒܝܠܝ ܟܢܕܐ
ܪܘܣܬܒܝ ،ܘ ܡܐܬ ݂
݂
ܒ ܐܘܚܕܢܐ ܕ ܡܨܚܝܐܬ.
ܡܕ̈ܪܫܝܐܬ ܐܝܟܐ ܡܠܘܦܐ ܗܘܐ
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒ
ܓܘܪܓܝܐ ܡܢ ܫܢܐܬ ܕ  1924ܗܠ
ܫܢܐܬ .1937
݂ܡܢ ܫܢܐܬ  2009ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܡܠܘܦܐܝܢܐܒ ܡܕܪܫܐܬ ܕ ܚܕܒܫܒܐ
ܓܘ ܩܢܛܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘ
ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܕ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܒܪ
̈
ܨܒܥܐ ܒܡܕܝܢܐܬ ܕ ܬܒܝܠܝܣܝ .
ܒܫܢܐܬ  2015ܒܣܢܕܐܬ ܕ
ܘܙܝܪܘܐܬ ܕ ܝܘܠܦܢܐ ܕ ܓܘܪܓܝܐ
ܡܪܝܙܬܐܝܠܗ ܬܪܡܝܐܬ ܩܐ ܫܪܝܐܬ
ܕ ܡܠܦܐܬ ܕ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܓܘ ܡܕܪܫܐܬ ܫܘܬܦܝܐܬ ܕ ܡܐܬ
ܕܙܒܝܠܝ ܟܢܕܐ ܒ ܐܘܚܕܢܐ ܕ
݂
ܡܨܚܝܐܬ.

ܥܘܡܪܐ ܕܫܘܢܝܐ ܕܝܠܕܬܐܠܐܗܐ ܒܡܬܐ ܕܙܒ݂ ܝܠܝ
ܟܢܕܐ
ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი, ძველი ქანდა
)(გეორგსტალი
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ܥܘܡܪܐ ܕܬܠܬܥܤܪ ܐܒ݂ ̈ܗܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܡܬܐ
ܕܙܒ݂ ܝܠܝ ܟܢܕܐ
ცამეტი წმინდა ასურელი მამის სახელობის
ტაძარი, ძველი ქანდა (გეორგსტალი)

ასურელები ახალი

არამეული ენის ასურულ
დიალექტზე საუბრობენ და
არამეულ დამწერლობას
იყენებენ. ცნობილია, რომ
საქართველოში ასურელი
ქრისტიანი სასულიერო პირები –
ასურელი მამები – მე-6 საუკუნეში
შემოვიდნენ და ქრისტიანობის
განვითარებაში მნიშვნელოვანი
წვლილი შეიტანეს.
თანამედროვე ასურელებმა
საქართველოში დასახლება
მე-18 საუკუნიდან დაიწყეს,
როცა ერეკლე II-მ ლტოლვილი
ასურელები კახეთში დაასახლა.
მე-19 საუკუნის ბოლოსა და
მე-20 საუკუნის დასაწყისში,
სხვადასხვა ომის გამო, დევნილი
ასურელები საქართველოში
რამდენიმე ნაკადად შემოვიდნენ
სპარსეთიდან და თურქეთიდან.

ისინი თბილისში, ზესტაფონში,
ქუთაისში, სამტრედიაში,
სენაკში, ბათუმში, გარდაბანსა
და მცხეთის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ძველ ქანდაში
(გერმანული სახელწოდება –
გეორგსტალი) დასახლდნენ.
საშუალო სკოლებში ასურული
ენის სწავლების ტრადიცია
მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში
დასრულდა, ასურელთა
დეპორტაციის შემდგომ.
2015 წელს, საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მხარდაჭერით,
სოფელ ძველი ქანდის საჯარო
სკოლაში ამ ენის სწავლების
ტრადიცია აღდგა. ის 2009 წელს
დაარსებულ ასურული კულტურის
ცენტრშიც ისწავლება. ტაძრებში
ლიტურგია არამეულ ენაზე
აღესრულება.
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ܐܬܘܪܝܐ ܡܫܡܗܐ ܒܓܘܪܓܝܐ
ܥܒܕܝܫܘܥ 1888-1946
 ܓܝܘܪܓܝܣ ݂
ܟܘܟ ݂ܒܐ ܕ
ܪܫ ܣܝܘܡܐ ܕ ܣܦܪܝܘܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܇ ݂
ܡܕܢܚܐ ܇ ܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕ ܡܕܪܫܐܬ ܐܬܘܪܝܐܬ.

 ܪܒܝ ܕܘܝܕ ܐܝܠܝܐܢ  1910-2000ܡܠܦܢܐ ܕ
ܟܬܘܒܐ
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ،ܡܫܘܚܐ ،ܡܬܪܓܡܢܐ ܘ
݂
ܐܬܘܪܝܐ ܡܫܡܗܐ.
ܒܝܬܒܘܢܘܒܐ  1940ܙܡܪܐܬ ܕ ܙܡ̈ܪܝܐܬ
 ܣܪܥܐ
݂
̈
ܥܡܡܝܐ ܐܬܘ̈ܪܝܐ
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ასურელები საქართველოში:

გივარგიზ ავდიშუ (გიორგიევ ავდიი კაშა
ოდიშო, 1888-1946) – ასურული გაზეთის
„ქუხვა დ’მადინხა“ მთავარი რედაქტორი,
ასურული სკოლის დირექტორი და ასურული
გამომცემლობის დამაარსებელი;
რაბი დავით ილიანი (1910-2000) – მწერალი,
პოეტი და მთარგმნელი;
სარა ბიდბუნოვა (1940) – მომღერალი.
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ܡܝܬܪܘܐܬ ܕ ̈ ܡܩܪܝܐܬ
ܒܬܪܬܝ ܠܫܢܐ
ܠܫܢܐ ܝܠܗ ܡܨܝܐܬ ܕܝܠܢܝܐܬ
ܝܗܒܐ ܒܝܠ ܒ̈ܪܢܫܐ ܘ
ܩܐ ܫܩܠ ݂
ܬܝܒܝܠ .ܡܪܕܘܐܬ
ܡܗܩܝܐܬ ܕ ݂
ܥܡܐܒܚܒܫܐܝܠܗ ܡܢ
ܕ ܟܠ ܚܕ
݂
̈
̈
ܚܕܟܡܐ ܣܗܡܐ ܐܢܢܩܝܐ ܘ ܚܕ
ܡܢܝܗ ܠܫܢܐ ܝܠܗ.
ܝܠܝܦܐܬ ܕ ܠܫܢܐ ܕ ܓܘܪܓܝܐ
ܐܢܢܩܝܬܐܝܠܗ ܩܐ ܓܡܪܐܬ ܕ
ܦܪܨܘܦܐ ܓܘ ܚܝܐ ܫܘܬܦܝܐ ܕ ܐܬܪܐ
ܘ ܩܢܝܐܬ ܕ ܝܘܠܦܢܐ ܘ ܦܘܠܚܢܐ
ܫܒ ݂ܒܐ ܐܝܐܬ
ܝܗܒܐ ܒܝܢܬ ݂
ܘ ܫܩܠ ݂
ܐܘܦ ܚܡܝܐܬ ܕ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܐܢܢܩܝܬܐܝܠܗ ܪܒܐ.ܢܛܪܐܬ ܕ
ܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܘ ܡܦܪܣܬܗ ܒܝܠ
̈
ܡܨܝܬ ܝܠܗ
ܬܘܠܕܐܬ ܚܕܐܬ ܚܕ ܡܢ
ܩܐ ܚܡܝܬ ܕ ܐܝܬܘܬܐ ܕ ܐܘܡܐܬ
ܛܒܐ
.ܠܫܢܐ ܝܠܗ ܡܨܝܐܬ ܒܫ ݂
ܒܝܠܘܟܘܢ
ܩܐ ܒܢܝܐܬ ܕ ܐܣܘ̈ܪܐ
݂
ܐܒܗܬܘܟܘܢ.ܐܚܬܘܢ
ܘ ܒܝܠ
݂
̈
ܪܒܘܬܠܫܢܐ
ܫܩܠܝܬܘܢ ܫܘܦܐ ܓܘ
ܗܕܟܐ ܙܐ ܚܡܝܐܬ ܕ
ܬܝܒܝܠܐܝܬ ܘ ݂
݂
ܥܬܝܪܘܐܬ ܕ ܡܪܕܘܐܬ ܕ ܓܘܪܓܝܐ.
ܝܠܕܘܟܘܢ ܒܕ ܝܠܦܐ ܠܫܢܐ
ܐܢ
݂

ܝܡܝܐ ̈
ܐܢܐ ܒܕ ̈ ܐܣܪܝ ܓܢܝܗܝ
ܒܥܒܪ ܘ ܠܒܘܬܝܗܝ ܒܕ ܡܠܝ
݂
ܒܪܚܫܐ ܕ ܐܝܩܪܐ ܘ ܒܕ ܓܡܪܝ
ܐܘܡܬܘܟܘܢ.
ܓܘ ܫܘܬܦܐܐܬ ܕ
݂
ܠܫܢܘܟܘܢ ܠܐܝܠܗ
ܡܦܪܣܐܬ ܕ
݂
ܐܣܝܪܐܬ ܒܠܚܘܕ ܒܚܡܝܐܬ ܕ
ܐܘܡܬܘܟܘܢ
ܡܪܕܘܐܬ ܘ ܐܝܬܘܐܬ ܕ
݂
.ܝܕܥܐܬ ܕ ܚܕܟܡܐ ̈
ܠܫܢܐ ܒܠܟܐ
ܠܘܟܘܢ ̈
ܩܢܝܐܬ ܦ̈ܪܝܫܐ.
ܒܕܝܗܒ ݂
݂
ܒܘܨܝܐ ܡܚܙܘܐܝܠܗ ܩܐܕ ܝܕܥܐܬ
ܛܒܬܐܝܠܗ ܩܐ
ܕ ܬܪܬܝ ܠܫܢܐ ݂
ܩܪܝܐܬ ܟܠܢܐܝܬ.ܣܘܘܕܐ ܒܬܪܬܝ
̈
ܛܒܐܝܠܗ
ܠܫܢܐ ݂ܡܢ ܙܥܘܪܘܐܬ ݂
ܫܒܪܐ.
ܩܐ ܚܠܢܐܬ ܕ ܗܘܢܐ ܕ ݂
ܒܘܨܝܐ ܡܚܙܘܐܝܠܗ ܩܐܕ ܗܘ
ܫܒܪܐ ܕܗܡܙܘܡܐܝܠܗ ܒܬܪܬܝ
݂
̈
ܠܫܢܐ ܒܫܪܐܝܠܗ ܩܛ̈ܪܐ ܒܫ
ܩܠܝܠܐܝܬ ܘ ܡܨܝܐܝܠܗ ܦܪܫ
ܒܝܠ ܡܕܥܢܘܐܬ ܬܪܝܨܐܬ ܘ ܠܐ
ܬܪܝܨܐܬ .ܫܒܪܐ ܕ ܗܡܙܘܡܐܝܠܗ
ܒ ܬܪܬܝ ̈
ܠܫܢܐ ܒܫ ܗܣܢܝܐ
̈
ܝܘܡܝܐ
ܒܫܪܝܠܗܐ ܩܛ̈ܪܐ ܦܪܝܫܐ
ܥܒܕ ܚܕܟܡܐ
ܘ ܡܨܝܐ ܝܠܗ ݂
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ბილინგვურობის/ორენოვნების
უპირატესობები
ენა არის ძირითადი საშუალება,
რომელსაც ვიყენებთ კომუნიკაციისა
და სამყაროს აღქმის გადმოცემის
მიზნით. მაგრამ ენა ბევრად
უფრო მეტს ნიშნავს. თითოეული
კულტურა გამოხატავს საკუთარ თავს
სხვადასხვა ხერხის მეშვეობით,
რომელთაგან ერთ-ერთი არის
უნიკალური ენა.

მრავალფეროვნების, არამედ
საქართველოს კულტურული
სიმდიდრის შენარჩუნებაში. თუ
თქვენი შვილები ისწავლიან თემის
ენას, ისინი დაამყარებენ კავშირს
წარსულთან, მათი გულები აივსება
სიამაყის გრძნობით და ისინი
გახდებიან თემის ნაწილი.

მიუხედავად ამისა, თქვენი
ენის გადაცემა არ უკავშირდება
ქართული ენის სწავლა
მხოლოდ თქვენი კულტურისა და
აუცილებელია საქართველოს
თქვენი ჯგუფის იდენტურობის
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
მონაწილეობის მისაღებად, სამუშაოს შენარჩუნებას. რამდენიმე ენის
ცოდნამ შეიძლება ასევე მოიტანოს
მოსაძიებლად და მეზობლებთან
სხვა სარგებელიც. კვლევებმა
ურთიერთობის დასამყარებლად.
აჩვენა, რომ, საზოგადოდ, ორი
თუმცა ასურული ენის შენარჩუნებაც
ძალზე მნიშვნელოვანია. მშობლიური ენის ცოდნა დადებით გავლენას
ახდენს სწავლის პროცესზე.
ენის გადაცემა ერთი თაობიდან
ბავშვობიდან ორ ენაზე საუბარს
მეორე თაობისთვის არის თქვენი
აქვს დადებითი შედეგი ბავშვის
ეთნიკური ჯგუფის შენარჩუნების
გონების განვითარებისთვის, რაც
შესაძლებლობა. თქვენსა და
შემდგომში ხელს უწყობს სხვა
თქვენს წინაპრებს შორის კავშირის
უნარების განვითარებას. კვლევამ
დამყარების საუკეთესო საშუალება
აჩვენა, რომ ორენოვან ბავშვებს
არის მათი ენის, ლექსიკისა და მათ
შეუძლიათ გადაწყვეტილებების
მიერ სამყაროს აღქმის საშუალების
მიღება სწრაფად, რადგან მათ
გადაცემა. თქვენ შეიტანთ წვლილს
ტვინს შეუძლია გადართვა ერთი
არა მხოლოდ მსოფლიოში ენების
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ܫܘܓܠܢܐ ܡܐܘܕܠܐ ܒܩܛܝܐܝܠܗ
݂
ܩܛܝܐܬ ܒܫ ܪܗܬ.ܟܡܐ ܡܩܕܡ
ܫܒܪܐ ܒܫܪܐ ܗܡܙܡܐܬ
ܥܕܢܐ ݂
ܒܬܪܬܝ ̈
ܛܒܐܝܠܗ ܩܐ
ܠܫܢܐ ܒܫ ݂
ܚܠܢܬܗ.
ܡܠܦܐܬ ܕ ܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܩܐ
ܫܒܪܐ ܠܐܝܠܗ ܥܣܩܐ ݂ܡܢ ܣܒܒ
݂
ܒܠܫܢܐ ܗܢܐ ܗܡܙܘܡܐܝܢܐ ܓܘ
ܒܝܐܬ.ܣܘܘܕܐ ܒܬܪ ܟܘܬܪܐ  ،ܬܢܝܐܬ
ܕ ̈
̈
ܚܙܡܢܐ ܕ
ܡܬܠܐ،ܬܦܩܝܐܬ ܥܡ
ܘܢ ܐܘܦ
ܗܡܙܘܡܐܝܢܐ
݂
ܒܠܫܢܘܟ ̈
ܫܒܝܠܐ ܝܠܝܦܐܬ
ܐܗܐ ܝܠܗ ܚܕ ݂ܡܢ ݂
ܕ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.ܐܢ ܐܚܬܘܢ
ܝܕܥܬܘܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܣܘܘܕܘܢ
ܝܠܕܘܟܘܢ ܘ
ܒܠܫܢܐ ܗܢܐ ܥܡ
݂
ܣܢܕܝܬܘܢ ܩܬܝܗܝ ܓܘ ܝܠܝܦܐܬ ܘ
ܡܚܠܢܐܬ ܕ ܠܫܢܐ ܝܡܝܐ.

ܐܢܢܩܝܬܐܝܠܗ ܡܠܦܐܬ ܕ
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܡܕܪܫܐܬ
ܟܬܒܐܬ
ܫܒ̈ܪܐ ܒܕܝܠܦܐ ݂
ܩܐܕ ݂
ܘ ܩܪܝܐܬ ܒ ܠܫܢܐ ܝܡܝܐ.
ܝܠܕܘܟܘܢ ܟܐ ܩ̈ܪܐ ܓܘ
ܐܢ
݂
ܡܕܪܫܐܬ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܢܐ̈
ܦ̈ܪܡܝܗܝ ܐܢܢܩܝܘܐܬ ܕܣܘܘܕܐ
ܒ ܠܫܢܐ ܗܢܐ ܘ ܠܫܢܐ ܠܐ ܦܐܫ
ܐܚܟܝ ܠܫܢܐ ܕ ܒܝܐܬ ܐܠܐ ܒܕ
̰
ܦܐܫ ܠܫܢܐ ܕ ܫܘܬܦܘܐܬ.
ܦܘܪܡܠܘܟܘܢ
ܐܕܝܐ
݂
ܡܝܬܪܘܐܬ ܕ ܩܢܝܐܬ ܕܝܘܠܦܢܐ
ܒܬܪܬܝ ̈
ܠܫܢܐ ܘ ̄ܐܬܐܝܠܗ
ܥܒܕܐ.ܣܘܘܕܘܢ ܥܡ
݂ܙܒܢܐ ܕ ݂
̄
ܘܟܘܢ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܝܠܕ ݂
ܕܠܐ ܡܢܫܝܠܗܘܢ ܐܝܬܘܬܝܗܝ
ܘܒܕ ܒܢܝ ܕܥܬܝܕ ܡܢܬܝܢܐ
ܩܐ ܓܢܝܗܝ
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ენიდან მეორეზე. მათ ასევე
შეუძლიათ დაამუშაონ საჭირო
და უგულებელყონ უსარგებლო
ინფორმაცია. შედეგად, რამდენიმე
ენაზე მოსაუბრე ბავშვები უკეთ
უმკლავდებიან პრობლემებს,
შეუძლიათ ერთდროულად
რამდენიმე საქმის კეთება და უკეთ
იღებენ გადაწყვეტილებებს. რაც
უფრო ადრე დაიწყებენ ბავშვები
სხვადასხვა ენაზე საუბარს, მით
უკეთესად განავითარებენ ამ
შესაძლებლობებს.
ასურული ენის ადრეულ ასაკში
შესწავლა არ მოითხოვს დიდ
ძალისხმევას. ეს ისეთივე მარტივია,
როგორც მისი გამოყენება სახლში
და ბავშვების მიერ მისი ათვისება
სხვადასხვა კონტექსტში. სადილის
დროს მაგიდასთან საუბარი,
ამბების მოყოლა, წიგნის კითხვა
და შეხვედრა თქვენი ოჯახის
წევრებთან, რომლებიც საუბრობენ
ამ ენაზე – სწორედ ამ სიტუაციებში,
ამ გზით ისწავლება ასურული

ენა. თუ თქვენ კარგად საუბრობთ
ასურულ ენაზე, ესაუბრეთ ამ ენაზე
თქვენს შვილებს, რაც დაეხმარება
მათ ენისა და კომუნიკაციის უნარის
განვითარებაში: რაოდენობა და
ხარისხი ამ შემთხვევაში ძალიან
მნიშვნელოვანია!
ასევე აუცილებელია, რომ
ბავშვებმა ისწავლონ წერა-კითხვა
ამ ენაზე. ამრიგად, ენის სწავლა
სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
თუ თქვენი შვილები დადიან
სკოლაში, სადაც გაკვეთილები
ტარდება ასურულ ენაზე, ისინი
გაიგებენ ამ ენაზე საუბრის
მნიშვნელობას და ეს ენა აღარ
იქნება მათთვის „სახლის“ ენა,
რომელიც მათ შეიძლება მიიჩნიონ
საზოგადოებაში გამოუყენებლად.
ახლა თქვენ იცით ორ ენაზე
საუბრის უპირატესობები და დროა
იმოქმედოთ. ესაუბრეთ ბავშვებს
ასურულ ენაზე: ეს დააკავშირებს
მათ თავიანთ ფესვებთან და
უზრუნველყოფს უკეთეს მომავალს!
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ܫܒ̈ܪܐ ܓܘ
ܡܘܕܥܢܘܐܬ ܩܐ ̈ ݂ܐܒ ̈ܗܐ ܒܘܕ
ܡܟܬܒܐܬ ܕ ݂
݂
ܡܕ̈ܪܫܝܐܬ ܫܘܬܦܝܐ ܒ ܡܨܥܝܘܐܬ ܕ ܐܝܢܛܝܪܢܝܬ
̈
ܫܘܬܦܝܐ
ܫܒ̈ܪܐ ܓܘ ܕ ܫܢܐܬ ܩܕܡܝܐܬ ܓܘ ܡܕ̈ܪܫܝܐܬ
ܡܟܬܒܐܬ ܟܠܢܝܐܬ ܕ ݂
݂
̈
ܫܪܘܐܝܠܗ ܒܒܝܬ ܢܝܣܢܐ ܩܐ ܡܬܚܐ ܕ  2-3ܝ̈ܪܚܐ ܘ ܦܠܘܓܐܝܠܗ ܠ ܬܠܐܬ
̈
ܣܗܡܐ:
ܫܒܪܐ ܒܡܨܥܝܘܐܬ ܕ ܐܢܛܝܪܢܝܬ ܡܬܡܨܝܢܬܐܝܠܗ ܓܘ
ܡܟܬܒܬܕ ܕ ݂
݂
̈
̈
ܡܕ̈ܪܫܝܐܬ ܐܝܟܐ ܒܩܪܝܐܝܢܐ ܐܚܘܢܘܬܝܗܝ ܐܘ ܚܬܘܬܝܗܝ ܐܘ ܦܠܚܐܝܢܐ
ܡܟܬܒܐܝܢܐ ܬܪܬܝ ܝܢ ܒܫ
݂ܐܒ ̈ܗܬܝܗܝ ܐܘ ܡܢ ܚܕܐ ܒܝܬܘܐܬ ܒܚܕ ܓܗܐ
݂
ܡܟܬܒܐܬ ܒ ܝܪܚܐ ܕ ܢܝܣܢ ܩܐ ܡܬܚܐ ܬܪܬܝ
ܫܒ̈ܪܐ (ܫܘܪܝܐ ܕ
݂
ܙܘܕܐ ݂
̈
ܫܒܘܥܐ ܐܚܪܝܐ)
ܫܒ ̈ܘܥܐ.ܩܘܒܠܐ ܕ ܐܫܛ̈ܪܐ – ܬܪܬܝ ݂
݂
ܕܩܝܛܐ  ،ܡܬܚܐ ܕ
ܡܟܬܒܐܬ ܟܠܢܝܐܬ ̈ܒܪܩܝܐܬ (ܫܘܪܝܐ ܒܦܠܓܘܬ
݂
̈
ܫܒܘܥܐ ܐܚܪܝܐ)
ܫܒܘܥܐ ،ܩܘܒܠܐ ܕ ܐܫܛ̈ܪܐ ܬܪܬܝ ݂
ܡܟܬܒܐܬ ܬܪܬܝ ݂
݂
ܕܘܟܢܐ ̈
̈
ܫܒ̈ܪܐ ܕܠܐ ܫܩܠܗܘܢ ܕܘܟܐ ܒ
ܐܢ ܓܘ ܡܕܪܫܐܬ ܐܝܬ
،ܐܢܐ ݂
ܕܡܟܬܒܐܬ ܘ ܩܘܒܠܐ ܕ
ܡܟܬܒܐܬ( ܫܘܪܝܐ
ܡܬܚܐ ܩܡܝܐ ܘ ܬܪܝܢܐ ܕ
݂̈
݂
ܫܒܘܥܐ)
ܐܫܛ̈ܪܐ ܒܝܪܚܐ ܕ ܚܙܝܪܢ ܒ ܡܬܚܐ ܕܬܪܬܝ ݂

ܡܟܬܒܐܬ
ܦܣܘܥܝܐܬ ܕ
݂
ܡܟܬܒܐܬ ܒܕ ܦܬܚ ܟܘܐ ܥܠ ܕܦܐ ܕ ܘܙܝܪܘܐܬ ܕ
 1ܒܬܪ ܡܚܒܪܐܬ ܕ
݂
ܝܘܠܦܢܐ ܕ ܓܘܪܓܝܐ ܘ ܛܘܟܣܐ ܝܘܕܥܝܐ ܕ ܡܕܒܪܢܘܐܬ ܕ ܝܘܠܦܢܐ
ܥܒܘܪܘܢ ܥܠ
( )www.emis.ge( )www.mes.gov.geܩܐ ܓܘܒܝܐ ܕ ܡܕܪܫܐܬ ݂
ܦܐܬ ()catalog.edu.ge
̈
ܥܒܘܪܘܢ ܘ
ܒܥܒܪܐܬ ܠܦܐܬ ܒܕ ܚܙܝܬܘܢ ܨܘܪܐܬ
(ܡܟܬܒܐܬ ܕ ܝܠܘܦܐ) ݂
݂
݂ 2
ܡܟܬܒܐܬ .
ܫܪܝܡܘܢ
݂
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რჩევები მშობლებს/მეურვეებს ინტერნეტის
საშუალებით ბავშვის საჯარო სკოლაში
რეგისტრაციის შესახებ:
პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული
რეგისტრაცია, როგორც წესი, ყოველწლიურად გაზაფხულზე
იწყება და 2-3 თვის განმავლობაში გრძელდება. იგი სამ
ეტაპად იყოფა:
პირველკლასელების ინტერნეტრეგისტრაცია
იმ სკოლებში იქნება შესაძლებელი, სადაც მათი
დედმამიშვილები სწავლობენ, ან მშობლები მუშაობენ, ან
რომლის ოჯახიდანაც ერთდროულად ორი ან მეტი ბავშვი
შედის პირველ კლასში (იწყება ადრე გაზაფხულზე (აპრილი)
– რეგისტრაციის ვადა 2 კვირა, საბუთების მიღება – შემდეგი
2 კვირა);
საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია (იწყება
შუა გაზაფხულზე – რეგისტრაციის ვადა 2 კვირა, საბუთების
მიღება შემდეგი 2 კვირა);
თავისუფალი ადგილების მიხედვით, მათთვის, ვინც ვერ
მოხვდა პირველი და მეორე ეტაპის რეგისტრაციისას (იწყება
ზაფხულში (ივნისი) – რეგისტრაციისა და საბუთების მიღების
ვადა 2 კვირა) სკოლის ბაზაზე.

საფეხურები:
1.

რეგისტრაციის გამოცხადებიდან, შესაბამისი
სარეგისტრაციო ფანჯარა გაიხსნება საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს (www.
mes.gov.ge) და განათლების მართვის საინფორმაციო
სისტემის (www.emis.ge) ვებგვერდებზე. სკოლის
არჩევაში დაგეხმარებათ catalog.edu.ge, სადაც ყველა
საჯარო სკოლის შესახებ დეტალური ინფორმაცია არის
მოცემული.

2.

საიტზე შესვლისას ჩვენ დავინახავთ სპეციალურ
აპლიკაციას „პირველკლასელთა რეგისტრაცია“,
შევდივართ და ვიწყებთ რეგისტრაციას.
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ܟܬܒܝܬܘܢ ܫܡܐ ܘ
 3ܩܐ
ܫܒܪܐ ܗܫܐܝܬ ܐܢܢܩܬܐܝܠܐ ݂
ܡܟܬܒܐܬ ܕ ݂
݂
ܫܒܪܐ ܘ ܚܪܐܬ ܕܘܫܘܢ ܠܬܪܘܩܐܬ
ܟܘܢܝܐ ܘ ܡܢܝܢܐ ܦܪܨܘܦܝܐ ܕ ݂
(ܒܬܪ)
̈
ܟܬܘܒܘܢ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܝܠܢܝܐ
ܡܟܬܒܐܬ
 4ܓܘ ܣܗܡܐ ܐܚܪܝܐ ܕ
݂
݂
ܫܡܐ ܘܟܘܢܝܐ ܘܡܢܝܢܐ ܦܪܨܘܦܝܐ ܘ ܡܢܝܢܐ ܕ ܡܘܒܐܥܝܠ ܘ
ܫܒܪܐ ܘ
ܡܬܚܘܝܢܝܐܬ ܕ ܒܝܠܕܪܐ ܒܪܩܝܐ ܕ ܚܕ ݂ܡܢ ݂ܐܒ ̈ܗܐ ܕ ݂
ܚܪܐܬ ܕܘܫܘܢ ܠܬܪܘܩܐܬ (ܒܬܪ)
̈
ܦܬܘܬ ܕ ܚܙܝܬܘܢ ܥܠ ܠܘܚܐ ܕ
 5ܐܢܢܩܝܬܐܝܠܐ ܡܠܝܬܘܢ ܟܠ
̈
ܦܬܘܬ ܒܕ ܗܘܝܐ ܡܠܝܐܬ ܒܚܠܛܐ
ܟܘܡܦܝܘܬܝܪ ܘ ܐܢ ܚܕܐ ݂ܡܢ
ܥܠ ܠܘܚܐ ܒܕ ܦܠܐܬ ܐܓܪܐܬ ܠܦܘܬ ܕܐܗܐ
ܡܟܬܒܐܬ ܓܒܝܡܘܢ ܐܟܠܝܡܐ ،ܐܘܚܕܢܐ،
 6ܓܘ ܣܗܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕ
݂
ܡܕܪܫܐܬ ،ܡܪܗܛܐ ،ܘ ܚܪܐܬ ܕܘܫܘܢ ܠܬܪܘܩܐܬ (ܒܬܪ)
ܡܟܬܒܐܬ ܥܠ ܠܘܚܐ ܒܕ ܚܙܝܬܘܢ ܡܘܕܥܢܘܐܬ
 7ܒܚܘܬܡܐ ܕ
݂
ܝܘܗܒܐ ܩܐ
ܒܘܕ ܝܠܘܦܐ ܘܡܢܝܢܐ ܝܚܝܕܝܐ ܦܐܪܨܘܦܝܐ ܕ ܦܐܫ
݂
ܝܠܘܦܐ ܒܛܘܟܣܐ
ܡܟܬܒܐܬ ܡܢܬܝܢܐܬ ܐܒܗܐ ܒܕ ܩܒܠ ܦܘܢܝܐ ܒ ܐܘܪܚܐ ܕ
 8ܒܬܪ
݂
ܐܓܐܪܐܬ ܥܠ ܡܘܒܐܥܝܠ ܐܘ ܒܝܠܕܪܐ ܒܪܩܝܐ
ܠܡܟܬܒܐܬ ܪܘܫܡܐܝܬ ܐܢܢܩܝܬܐܝܠܗ
 9ܒܬܪ ܕܛܘܟܣܐ ܡܫܪܪ
݂
ܡܥܒܪܐܬ ܕ ܐܫܛ̈ܪܐ ܕ ܕܬܠܡܝܕܐ ܓܘ ܡܕܪܫܐܬ
݂

ܣܕܪܐ ܕ ܐܫܛ̈ܪܐ ܩܐ ܡܕܪܫܐܬ
•
•
•
•
•

ܣܗܕܘܐܬ ܕ ܝܠܝܕܘܐܬ (ܡܢܝܢܐ ܦܪܨܘܦܝܐ ܐܢܢܩܝܐܝܠܗ)
ܐܓܪܐܬ (ܐܨܠܐ ܒܕ ܫܩܠܬܘܢ ܓܘ ܡܕܪܫܐܬ)
ܣܗܕܘܐܬ ܕ ܚܘܠܡܢܐ
̈
ܨܘܪܝܬ ܕ ܬܠܡܝܕܐ()3/4
ܬܪܬܝ
ܣܗܕܘܐܬ ܕ ܙܘܘܓܐ ܕ ݂ܐܒܗܐ̈
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3.

ბავშვის ონლაინ რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი
ფორმის შევსება: ბავშვის სახელი და გვარი, პირადი
ნომერი. რეგისტრაციის გაგრძელების მიზნით დააჭირეთ
ღილაკს „შემდეგი“.

4.

რეგისტრაციის მეორე ეტაპზე შესაბამის ველებში უნდა
მიუთითოთ ერთ-ერთი მშობლის (დედა/მამა/მეურვე) პირადი
ნომერი, სახელი, გვარი, მობილური ტელეფონის ნომერი,
ელექტრონული ფოსტა და რეგისტრაციის გაგრძელების
მიზნით დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“.

5.

რეგისტრაციისას, ელექტრონული ფოსტის გარდა, ეკრანზე
არსებული ყველა ველის შევსება სავალდებულოა. იმ
შემთხვევაში, თუ რომელიმე ველი არაკორექტულად იქნა
შევსებული, ეკრანზე გამოვა შესაბამისი შეტყობინება.

6.

რეგისტრაციის მესამე ეტაპზე ჩამოსაშლელი ველების
საშუალებით ამოარჩიეთ შესაბამისი რეგიონი, რაიონი,
სასურველი სკოლა, სექტორი და რეგისტრაციის
გაგრძელების მიზნით დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი“.

7.

რეგისტრაციის დასრულებამდე ეკრანზე გამოდის
მოსწავლის შესახებ რეგისტრაციის პროცესში მითითებული
ინფორმაცია და უნიკალური კოდი, რომელსაც სისტემა
ავტომატურად ანიჭებს თითოეულ რეგისტრირებულ
პირველკლასელს.

8.

მშობელი რეგისტრაციის წარმატებით დასრულებისთანავე
მიიღებს პასუხს შვილის სასურველ სკოლაში ჩარიცხვის
შესახებ, როგორც მოკლე ტექსტური შეტყობინების, ასევე
ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

9.

როდესაც სისტემა დაგიდასტურებთ რეგისტრაციას,
ოფიციალურად საბუთების წარდგენა უკვე სკოლაში
მოგიწევთ. აპლიკაციაში „ მასალები/ხელსაწყოები“ თქვენ
შეგიძლიათ ნახოთ, თუ რა საჭირო საბუთების წარდგენა
არის საჭირო.

რეგისტრაციის გავლის შემდგომ, სკოლაში
წარსადგენი საბუთები:
•
•
•
•
•

ნოტარიულად დამოწმებული დაბადების მოწმობა
(აუცილებლად პირადი ნომრით);
განცხადება (ფორმას სკოლაში გადმოგცემენ);
ჯანმრთელობის ცნობა;
2 ფოტოსურათი (3/4 -ზე);
მშობლების ქორწინების მოწმობა.
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̈
ܡܚܫܚܝܐܬ
ܠܝܬܠܘܟܘܢ ܐܢܛܝܪܢܝܬ ܡܨܝܬܘܢ ܐܙܝܬܘܢ ܓܘ
• ܐܢ
݂
ܕܕܝܘܟܘܢ
ܩܢܛܪܘܢ ܝܘܠܦܢܝܐ ܒܐܘܚܕܢܐ
݂
ܡܟܬܒܐܬ ܗܫܐܝܬ ܡܬܡܨܝܢܬܐܝܠܗ ܓܘ ܡܕ̈ܪܫܝܐܬ ܫܘܬܦܝܐ̈
•
݂
ܒܠܚܘܕ
•
ܫܒܪܐ ܓܘ ܡܕܪܫܐܬ ܫܘܬܦܝܐܬ ܡܬܡܨܝܢܬܐܝܠܗ
ܡܟܬܒܐܬ ܕ ݂
݂
݂ܡܢ  6ܫܢܐ̈
ܡܟܬܒܐܬ
• ܡܫܬܐܠܢܘܐܬ ܥܠ ܡܘܕܥܢܘܐܬ ܬܪܝܨܐܬ ܓܘ
݂
ܡܟܬܘܒܐܝܠܗ ܩܐ ܬܠܡܝܕܐ
ܒܫܩܠܐܝܠܗ ܠܓܢܗ ܗܘ ܦܪܨܘܦܐ ܕ
݂
̈
̈
• ܡܣܡܘܢ ܒܠܐ ܠ ܟܡܝܘܐܬ ܕܕܘܟܢܐ ܣܦܝܩܐ ܕ ܦܝܫܠܘܢ
ܓܘ ܡܕܪܫܐܬ ،ܗܝ ܫܚܠܘܦܐܝܠܗ ܐܡܝܢܐܝܬ.ܡܘܕܥܢܘܐܬ ܗܕܐ
ܚܙܝܡܘܢ ܠܦܐܬ /ge.edu.catalog//:http
̈
ܕܘܟܢܐ ܒܕ ܚܙܝܬܘܢ ܡܘܕܥܢܘܐܬ ܠ ܕܐܗܐ
ܐܢ ܓܘ ܡܕܪܫܐܬ ܠܝܬ
ܫܒܪܐ ܒ
• ܡܢܝܢܐ ܕ
ܡܟܬܒܐܬ ܝܚܝܕܝܐ ܝܠܗ ܘ ܐܢܢܩܝܐ ܩܐ ݂
݂
ܥܬܝܕ
•
ܕܫܒܪܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐܝܠܐ ܓܘ ܗܝ ܡܕܪܫܐܬ ܕ
ܡܟܬܒܐܬ
݂
݂
ܐܚܬܘܢ ܒܥܝܬܘܢ ܘܠܐ ܝܠܐ ܐܣܝܪܐܬ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕ ܒܚܝܬܘܢ ܓܘܗ
̈
• ܐܢ ܐܝܬܠܘܟܘܢ ܫܘܐܠܐ ܐܘ ܩܛ̈ܪܐ ܦ̈ܪܝܫܐ ܐܣܝܪܐ ܒ
ܡܟܬܒܐܬ ܡܚܒܪܘܢ ܩܐ ܡܟܬܒܐ ܕ ܘܙܝܪܘܐܬ ܕ ܝܘܠܦܢܐ ܕ
݂
ܓܘܪܓܝܐ .ܡܢܝܢܐ ܕ ܬܝܠܝܦܘܢ ܝܠܗ (2200220 )32 995

ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܝܦܐܝܢܐ ܒ ܒܡܕܪܫܐܬ ܫܘܬܦܝܐܬ ܕ ܡܐܬ
ܕܙܒܝܠܝ ܟܢܕܐ ܕ ܐܟܠܝܡܐ ܕ ܡܨܚܝܐܬ
݂
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რეკომენდაციები და რჩევები:
•
•

•
•
•

•
•
•

თუ ინტერნეტთან ხელი არ მიგიწვდებათ, შეგიძლიათ
დასარეგისტრირებლად თქვენი რაიონის საგანმანათლებლო
რესურსცენტრს მიმართოთ.
ონლაინ რეგისტრაცია მხოლოდ საჯარო სკოლებზე
ვრცელდება. თავად სკოლები ონლაინ არეგისტრირებენ
პირველკლასელებს, კერძო სკოლები პირველკლასელებს
იღებენ ინდივიდუალური გადაწყვეტილების საფუძველზე.
შეგახსენებთ, რომ ბავშვის საჯარო სკოლაში მიყვანა მშობელს
შეუძლია 6 წლის ასაკიდან.
გაითვალისწინეთ, რეგისტრაციის პროცესში მითითებული
ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელია პირი, რომელიც
უშუალოდ ახდენს ბავშვის რეგისტრაციას.
ყურადღება მიაქციეთ სკოლებში დარჩენილ თავისუფალი
ადგილების რაოდენობას. გაითვალისწინეთ, მონაცემები
იცვლება დინამიკურ რეჟიმში. სკოლებში დარჩენილი
თავისუფალი ადგილების ნახვა ასევე შესაძლებელია
ვებგვერდზე: http://catalog.edu.ge/ იმ შემთხვევაში, თუ
რეგისტრაციის დასრულებამდე ამორჩეულ სკოლაში
არსებული ლიმიტი ამოიწურა, ეკრანზე გამოვა შესაბამისი
შეტყობინება.
გაითვალისწინეთ, რეგისტრაციის კოდი უნიკალურია და
მნიშვნელოვანია ბავშვის შემდგომი იდენტიფიცირებისათვის.
მშობელს შეუძლია დაარეგისტრიროს შვილი მისთვის
სასურველ სკოლაში, საცხოვრებელ ადგილს მნიშვნელობა არ
ენიჭება.
რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემის
შემთხვევაში დაუკავშირდით განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: (995 32) 2200220.

ასურული ენა ისწავლება
შემდეგ სკოლაში:
მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი ქანდის
საჯარო სკოლა.
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̈ ܙܕܩܐ ܕ
̈ ܐܫܛܪܐ ܕ
̈
ܩܠܝܡܝܐ ܐܘ
ܠܫܢܐ
ܕܚܝܣ̈ܪܘܝܐܬ ܕ ܝܘܪܘܦ ܝܠܗ ܐܫܛܪܐ
ܕ ܣܘܙܓܪܐ ܕ ܡܘܬܒ݂ ܐ ܕ ܝܘܪܘܦ
ܘ ܒܣܢܕܐܝܠܗ ܩܐ ܢܛܪܐܬ ܕ ܠܫܢܐ
̈
.ܥܝܕܝܐ ܕ ܐܬܪܐ
ܕܚܣܝ̈ܪܘܝܐܬ
ܚܙܝܡܘܢ ܡܘܕܥܢܘܐܬ ܒܘܬ ܡܘܬܒ݂ ܐ
̈ ܙܕܩܐ ܕ
̈ ܕ ܝܘܪܘܦ ܘ ܐܫܛܪܐ ܕ
ܠܫܢܐ
̈
ܩܠܝܡܝܐ ܐܘ ܕܚܣܝ̈ܪܘܝܐܬ ܥܠ ܕܦܢ ܓܘ
: ܐܢܛܝܪܢܝܬ

რეგიონული ან უმცირესობათა ენების
ევროპული ქარტია წარმოადგენს
ევროპის საბჭოს კონვენციას, რომელიც
ხელს უწყობს იმ უმცირესობათა ენების
დაცვას, რომლებზეც ტრადიციულად
საუბრობენ ქვეყანაში.
რეგიონული ან უმცირესობათა
ენების ევროპული ქარტიისა და
ევროპის საბჭოზე დამატებითი
ინფორმაციისათვის გთხოვთ, ეწვიოთ
ჩვენს ვებგვერდებს:

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

̄ ܡܘܬܒ݂ ܐ ܕ ܝܘܪܘܦ
ܚܕ ܫܘܬܐܣܐ ܡܬܩܕܡܢܐ ܝܠܗ
̈ ܓܘ ܢܛܪܐܬ ܕ
̈ ܙܕܩܐ ̄ܐ
ܡܘܬܒ݂ ܐ.ܢܫܝܐ ܒܬܝܒ݂ ܝܠ
 ܡܢܝܗܝ28  ܐܬ̈ܪܘܐܬ ܘ47 ܫܐܝܠܗ ݂ܡܢ
݂ܒܚܒ
̈ ܕܝܢܐ
ܟܠܝܗܝ ܐܬ̈ܪܘܐܬ.ܗܕܡܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕ ܝܘܪܘܦ
̈
ܗܕܡܐ ܕܡܘܬܒ݂ ܐ ̈ܕ ܝܘܪܘܦ ܡܫܘܪܪܘܢ ܠܐܫܛܪܐ
̈
ܒܝܢܬ
ܣܘܙܓܪܐ
-ܐ
ܐܢܫܝ
ܐ
ܕܙܕܩ
ܝܘܪܘܦܢܝܐ
̈
̈
̈ ܕܙܕܩܐ ̄ܐ
ܢܫܝܐ
ܥܡܡܐ ܡܘܪܝܙܐ ܒܢܝܫܐ ܕܢܛܪܐܬ
ܒܝܬ.ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܘ ܪܝܫܢܘܐܬ ܕܩܢܘܢܐ
ܘ
̈
̈ ܕܙܕܩܐ ̄ܐ
ܦܟܘܪܐܝܠܗ ܥܠ
ܝܘܪܘܦܢܝܐ
ܐ
ܢܫܝ
ܕܝܢܐ
̈ ܢܛܪܐܬ ܕ ܐܫܛܪܐ ܗܢܐ ܒܐܬ̈ܪܘܐܬ
ܗܕܡܐ ܕ ܡܘܬܒ݂ ܐ
.ܕܝܘܪܘܦ

coe.int/minlang
coe.int
coe.ge

ევროპის საბჭო არის ადამიანის უფლებათა
მოწინავე ორგანიზაცია კონტინენტზე. იგი 47
წევრი სახელმწიფოსაგან შედგება, რომელთაგან
28 ევროპის კავშირის წევრიცაა. ევროპის საბჭოს
ყველა წევრმა სახელმწიფომ ხელი მოაწერა
ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას
– ხელშეკრულებას, რომელიც გამიზნულია
ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და
კანონის უზენაესობის დასაცავად. ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო
ზედამხედველობს კონვენციის შესრულებას წევრ
სახელმწიფოებში.
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