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мац1алъун ц1унизе кола . Хасго гьелъул
маг1на ц1ик1уна живживасе ва т1олго
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Гуржистаналъул х1укуматалъул
церехъабаз к1вар кьолеб буго г1исинал
милатазул мац1алда лъай кьеялъул
идаратазда гьал мац1ал малъиялъул
рахъалъ ва гьединго ц1алиялъул иш
т1адехун рехсараб практикаялъулаб
т1ехь брошураби. Гуржистаналъул лъай
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эвропаялъул советалъулгун ургъун
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, Чачаназул ва Хундерил (маг1арул).
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Дун йиго Эльжанат Имамирзаева.
Дица тиви росулъ г1умру гьабулеб
буго. Къого сон буго школалда х1алт1ун
учителница нач.классазул. Лъималазе
ц1акъго бокьула ва интересги бук1уна
маг1арул мац1 лъазе гьеб мехалъ дунги
ёхула гьел лъик1го ц1алулеб мехалъ.
Дие бокьула лъималазда ц1алул къимат
лъалеб мехалъ , нагагь нахъе хутарал
лъимал ратани гьел рокъоре ах1ула
гьезие хъвазе ва ц1ализе кумек гьабизе
маг1арул мац1 буго гьезул рахьдул мац1
ва гьедин лъидал гьезда гьеб лъазе кола.“

„მე ვარ ელჯანათ იმამირზაევი.
ვცხოვრობ სოფელ თივში და უკვე
20 წელია ვასწავლი სოფელ თივის
საჯარო სკოლაში. მშობლიური ენა,
ამავდროულად, ჩემი პროფესიაცაა.
ბავშვებს ძალიან აინტერესებთ ხუნძური
ენა და მეც ძლიერ მიხარია, როდესაც
კარგად სწავლობენ. მიყვარს, როცა
ბავშვმა სწავლის ფასი იცის. თუ ვინმეს
უჭირს, შინ ვიბარებ, რომ უკეთ ავუხსნა და
დავეხმარო. ხუნძური მათი მშობლიური
ენაა და აუცილებელია, იცოდნენ“.
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Хундерил (маг1арул)

росулъ ва гьединго Сарусоялдаги,
Чантлискъуриялдаги г1умру
мац1 ибериул – кавказалъул
гьабулел руго. Гьезул рахьдул
мац1абазул рокъалъун
рик1к1уна. Гьез х1алт1изарула мац1 школабазда 1960-2013 гьал
сонал швезег1ан малъулаан.
“ кирилицазул” х1арпал.
Гуржияз гьезда “хунзаби” абула. 2015-леб соналдаса хадуб гьеб
традиция лъабго школалда
Термин “Аварели” Кавказалда
байбихьана . Хундерил (маг1арул)
Г1урусазул хан шун хадуб
мац1 г1емерисел рахьдул
лъуна. Хунзаби Дагъистаналда
мац1алдаги х1укуматалъул
жаниб г1емерал бат1и-бат1иял
мац1аздаги берцинго к1алъалел
халкъ бугеб ва гьезда жанир
руго. 2000 сон швезег1ан гьал
ц1ик1ун мусулманаби руго.
росабазда х1алт1улел рук1ана
Гуржистаналда хунзабаз
фолклоралъул ансамбл “горянка“
г1умру гьабизе байбихьана
Гуржистаналда Хундерил
19-векалъул башдуса
мац1алда журнал-газетал печатат
хадуб.Гьез ч1ел гьабуна
гьабуларо ва гьединго теле-радио
Кахетиялда , Кварельский
програмабиги х1алт1урало.
муниципалитеталъул Тиви

Хундерил хьитаби
ხუნძური ფეხსაცმელი
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Г1ерет1
თუნგი

ხუნძურ ენას
იბერიულ-კავკასიურ ენათა
ოჯახს მიაკუთვნებენ. ის
სამწერლობოდ „კირილიცას“
იყენებს. ქართველები მათ
„ხუნძებად“ მოიხსენიებენ.
ტერმინი „ავარელი“ კავკასიაში
მეფის რუსეთის შემოსვლის
შემდეგ დამკვიდრდა.
ხუნძები დაღესტნელთა
შორის ერთ-ერთი ყველაზე
მრავალრიცხოვანი ეთნიკური
ჯგუფია და ძირითადად
მუსლიმები არიან. თანამედროვე
ხუნძების დასახლება
საქართველოში მე-19 საუკუნის

Хундерил как балеб бак1 тиви росулъ
ხუნძების სამლოცველო სოფ. თივში

ისინი ძირითადად კახეთში,
ყვარლის მუნიციპალიტეტის
სოფელ თივში, ასევე, სარუსოსა და
ჩანთლისყურეში ცხოვრობენ. მათი
მშობლიური ენა სკოლაში 19602013 წლებში ისწავლებოდა. 2015
წლიდან ეს ტრადიცია სამ სკოლაში
აღდგა. ხუნძების უმრავლესობა
მშობლიურ და სახელმწიფო
ენებზე გამართულად საუბრობს.
მათ სოფლებში 2000 წლამდე
მოღვაწეობდა ფოლკლორული
ანსაბლი „გორიანკა“.
საქართველოში ხუნძურ ენაზე არ
მზადდება ჟურნალ-გაზეთები და
ტელე-რადიო გადაცემები.

მეორე ნახევრიდან იწყება.
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Гуржистаналда
рухьен бугел г1елму
бугел Хунзал
Али Исаев-Аварск1и (1935) –
хъвадарухъан, поет, Тифлисалъул х1урмат
бугев гражданин, Гуржистаналъул ц1ар
арав артист зах1маталъул орденалъул
кавалер
	Расул Х1амзатов (1923-2003) – ц1ар арав
хъвадарухъан ва поет
Халил мусаев (Халил-Бек1 мусаиаули
1897-1949) – Дагъистаналъул сурат
бахъулев т1оцевесев пропесионал, гьес
лъуг1ана Тифлисалъул художественияб
училище
	Манаба Магамедова (1928-2013) –
Гуржистаналъулги ва Дагъистаналъулги
народный сурат бахъулей г1адан
Тифлисалъул х1урмат бугей гражданка.
Абдула Баркалаев (1953) – эиропаялъул
чемпионаталъул к1иабилеб призиор
звидоялъе международный спорталъул
х1аким.
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საქართველოსთან
დაკავშირებული
გამოჩენილი ხუნძები
ალი ისაევ-ავარსკი (1935) – მწერალი,
პოეტი, თბილისის საპატიო მოქალაქე,
საქართველოს დამსახურებული არტისტი,
ღირსების ორდენის კავალერი;
რასულ გამზათოვი (1923-2003) –
გამოჩენილი მწერალი და პოეტი;
ხალილ მუსაევი (ხალილ-ბეკ მუსაიაული,
1897-1949) – პირველი დაღესტნელი
პროფესიონალი მხატვარი, სწავლობდა
თბილისის სამხატვრო სასწავლებელში;
მანაბა მაგომედოვა (1928-2013) –
საქართველოსა და დაღესტნის სახალხო
მხატვარი, თბილისის საპატიო მოქალაქე;
აბდულა ბარკალაევი (1953) – ევროპის
ჩემპიონატის მეორე პრიზიორი ძიუდოში,
საერთაშორისო კლასის სპორტის ოსტატი.
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Билингвурияб к1имац1алъул
бигьалъаби церет1еял

Мац1 буго аслияб жо.
Нилъеца х1алт1изе гьабулеб
комуникациялъул ва т1олабго
г1аламалъул ах1вал-х1ал цоялъе
ва гьелъул маг1на т1ибит1изе
гьабиялъе г1оло маг1наялда, амма
мац1ин абуни гьелъул маг1на
т1ок1алъго ц1ик1араб буго.
Жибжиб културалъ бихьизабула
жиндирго бет1ерлъи бат1ибат1иял нухаздалъун гьездаса
цояблъун кола хасаб т1абиг1ияб
мац1.
Гуржи мац1 малъизе т1адаб
буго Гуржистаналъул пачалихъияб
г1уц1иялъул, гьениб бугеб
бет1ер бахъиялъул ах1вал-х1ал
лъаялъе, х1алт1и балагьиялъе
мадугьалзабигун гарач1варизе
гьудуллъи кезегьабизе, гьединго
хунз маг1арул мац1ги хут1изаби
маг1на к1удияб жо буго. Рахьдал
мац1 цо г1елдаса к1иабилеб
г1елалъе кьезе швезе гьабизе.
Гьеб швезегьабизеги кола
этническияб групаги ц1унизеги
бук1ин.Ножодаги ножор
цересел умумазулги гьоркьоб
цоцалъ бухьен гьабиялъул
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лъик1аб рахъ кола мац1алъул
лексикияб ва дунялалъулгун
бугеб ах1вал-х1алалъул
кьуч1лъиги, къварилъиги
лъалеб бич1 кьезе г1елалъе.
Ножоца кьола х1аракатлъиялъул
бут1а ц1ох1о дунялалда ругел
рик1ен г1емерал мац1азе гуреб
Гуржистаналъул културиялъул
бечелъи ц1униялъеги. Ножор
лъималаца лъазе гьабуни
жамаг1аталъул мац1 гьез бухьен
гьабизе буго цебе араб заманалъул
гьезул рак1ал ц1езе руго
х1айранлъиялъ ва гьел лъугьине
руго жамаг1аталъул бут1алъун.
Кин алда балагьаниги,
ножор мац1 кьей ч1ух1араб
гьеч1о цох1о ножор култура ва
групаялъул идентурност ц1уни
гуреб,гьелъ чамалиго мац1лъаялъ
цоги хаир щвезегьабизеги бегьула.
Х1албихьияз баян гьабуна к1иго
мац1 лъаялъ лъик1аб асар гьабуна
ц1алиялъе лъималазда гьит1инго
2-го мац1алъ к1алъаялъул х1асил
лъик1аб буго гьезул бет1ер
г1акълу тазбир цебет1еялъе
ва гьеб хадукун гьунар

ბილინგვურობის/ორენოვნების
უპირატესობები
ენა არის ძირითადი საშუალება,

არის მათი ენის, ლექსიკისა და მათ

რომელსაც ვიყენებთ კომუნიკაციისა

მიერ სამყაროს აღქმის საშუალების

და სამყაროს აღქმის გადმოცემის

გადაცემა. თქვენ შეიტანთ წვლილს

მიზნით. მაგრამ ენა ბევრად

არა მხოლოდ მსოფლიოში ენების

უფრო მეტს ნიშნავს. თითოეული

მრავალფეროვნების, არამედ

კულტურა გამოხატავს საკუთარ თავს

საქართველოს კულტურული

სხვადასხვა ხერხის მეშვეობით,

სიმდიდრის შენარჩუნებაში. თუ

რომელთაგან ერთ-ერთი არის

თქვენი შვილები ისწავლიან თემის

უნიკალური ენა.

ენას, ისინი დაამყარებენ კავშირს

ქართული ენის სწავლა
აუცილებელია საქართველოს
საზოგადოებრივი ცხოვრებაში
მონაწილეობისათვის, სამუშაოს

წარსულთან, მათი გულები აივსება
სიამაყის გრძნობით და ისინი
გახდებიან თემის ნაწილი.
მიუხედავად ამისა, თქვენი

მოსაძიებლად და მეზობლებთან

ენის გადაცემა არ უკავშირდება

ურთიერთობის დასამყარებლად.

მხოლოდ თქვენი კულტურის და

თუმცა ხუნძური ენის შენარჩუნებაც

თქვენი ჯგუფის იდენტურობის

ძალზე მნიშვნელოვანია. მშობლიური

შენარჩუნებას. რამდენიმე ენის

ენის გადაცემა ერთი თაობიდან

ცოდნამ შეიძლება ასევე მოიტანოს

მეორე თაობისთვის არის თქვენი

სხვა სარგებელიც. კვლევებმა

ეთნიკური ჯგუფის შენარჩუნების

აჩვენა, რომ, საზოგადოდ, ორი

შესაძლებლობა. თქვენსა და

ენის ცოდნა დადებით გავლენას

თქვენს წინაპრებს შორის კავშირის

ახდენს სწავლის პროცესზე.

დამყარების საუკეთესო საშუალება

ბავშვობიდან ორ ენაზე საუბარს
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ц1ик1иналъеги буго.Х1албихьиялъ
ва хал гьабиялъ баян гьабуна
к1иго мац1 лъалел лъималаца
х1укму хех гьабулеб буго щаин
абуни гьезул гьезда к1олеб буго
хехгьабун цояб мац1алдаса цояб
мац1алде лъугьине. Гьезда к1ола
къвариг1араб информация сат1изе
гьабизеги къвариг1унареб нахъе
рехизеги палх1асил чамалиго
мац1алда малъулел лъимал
бокьараб зах1маталда данде ч1езе
к1ола щиб проблемаби ратаниги.
Гьезда к1ола цадахъ чамалиго
х1алт1и гьабизе хехгьабун
х1алт1и лъуг1изе гьабизеги,
гьелдалъун цебекунго авалалдаго
лъик1 буго лъимал бат1и-бат1ияб
мац1азда к1алъазе . Щаин абуни
махшел ц1ик1иналъе ва гьунар
цебет1еялъеги.
Хунз мац1 лъазегьабизе цолъизе
гьабизе г1исинал лъималазда
зах1матаблъун бук1унаро
гьеб бигьаябго буго рокъобго
х1алт1улебго г1адин. Лъималазул
цогицоги контексдаздаги.
Кваназе супрада г1одоч1араб
бак1алда цоцаздехун к1алъай,
бат1и-бат1иял харбал гьари, т1ехь
ц1али ва ножорго рокъалъул
г1ах1ал чаг1азулгун данделъи
гьабго мац1алде к1алъалел.
Гьадинаб бак1азда машгьуллъула
хунз мац1алъул рек1елъ щолеб
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даимлъи. Ножода лъалеб
батани бац1адго хунз мац1
к1алъай нуж лъималаздехун
гьелдалъун гьезул мац1азулъ
ва комуникацияб х1алт1абазулъ
бич1ги гьунарги ц1ик1ина
ва гьелъул къадру къиматги
лъик1аб х1асилалда цебе т1ела.
Гьадинго т1адаб буго гьаб
мац1алда лъималаз хъвайц1али лъазегьабизе. Гьелдалъун
школалда мац1 малъи кола
к1удияб маг1наяблъун.
Ножор лъимал хьвадулел
ратани хунз мац1алда дарсал
кьолеб школалде гьезда
бич1изе буго гьеб мац1алъул
к1алъаялъул маг1на г1орхъиги
х1асилги ва гьеб мац1
бук1ине гьеч1о гьезие цох1о
рокъаблъулалъун жамаг1аталда
х1алт1олареблъун.
Гьанже ножода лъала
к1иго мац1алда к1алъаялъул
т1ок1лъи цебет1ей бергьараб
бук1ин ва гьанже заман швана
хунз мац1алъ лъималазда
к1алъазе ва гьезул гъира
бихьизе гьабизе жодор
умумазул гъира умумазул
кьалбаздехун хурхен гьабиялъ
ва бач1унисеб замана
цебет1ураб бук1ине!

აქვს დადებითი შედეგი ბავშვის

და შეხვედრა თქვენი ოჯახის

გონების განვითარებისთვის, რაც

წევრებთან, რომლებიც საუბრობენ

შემდგომში ხელს უწყობს სხვა

ამ ენაზე – სწორედ ამ სიტუაციებში,

უნარების განვითარებას. კვლევამ

ამ გზით ისწავლება ხუნძური

აჩვენა, რომ ორენოვან ბავშვებს

ენა. თუ თქვენ კარგად საუბრობთ

შეუძლიათ გადაწყვეტილებების

ხუნძურ ენაზე, ესაუბრეთ ამ ენაზე

მიღება სწრაფად, რადგან მათ

თქვენს შვილებს, რაც დაეხმარება

ტვინს შეუძლია გადართვა ერთი

მათ ენისა და კომუნიკაციის უნარის

ენიდან მეორეზე. მათ ასევე

განვითარებაში: რაოდენობა და

შეუძლიათ დაამუშაონ საჭირო

ხარისხი ამ შემთხვევაში ძალიან

და უგულებელყონ უსარგებლო

მნიშვნელოვანია!

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.
ხუნძური 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

ასევე აუცილებელია, რომ
ბავშვებმა ისწავლონ წერა-კითხვა
ამ ენაზე. ამრიგად, ენის სწავლა
სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
თუ თქვენი შვილები დადიან
სკოლაში, სადაც გაკვეთილები
ტარდება ხუნძურ 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
ხუნძურ ენაზე: ეს დააკავშირებს
მათ თავიანთ ფესვებთან და
უზრუნველყოფს უკეთეს მომავალს!
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Маслаг1атал эбел-инсуе/опекунасе
интернеталъул кумекаялъ лъимер
гьоркьохъеб школалда регистрация
гьабулеб х1акъалъулъ:
Т1оцебесеб классалъул электроный регистрация г1адаталда рекъон
жиб-жиб соналда ихдалил заманалда байбихьула ва гьеб 2-3
моц1алъ халалъула. Гьеб лъабго этапалъ бикьула:
Т1оцебесеб классалъул интернетрегистрация гьабула гьел
школазда, кир ц1алулел ратани гьезул яц-вацал, яги эбел-эмен
х1алт1улев ватани , яги цоясул рокъосан цо заманалда к1иго
ва лъабго лъимер ани т1оцебесеб клкссалда ( гьеб байбихьула
ихдал ( апрелалъ)- регистрациялъул заман 2-го анкь, документаби
росула – хадусеб 2-го анкьалъ);
Электронный регистрация 9байбихьула их бащдуса хадуб
– гьелъул заман 2-го анкь, документаби босула хадусеб 2-го
анкьалъ);
Ч1обого хут1араб бак1алда.лъие швеч1они т1оцебесеб ва
к1иабилеб регистрация (байбихьула риидал (июнь моц1алъ) –
регистрациялъул ва документалъул босулеб заман буго 2-го анкь
школалъул базазда.

Мотоял:
1.	Регистрация байбихьиялдаса, гьелъул регистрациялъул
гордо бич1ула Гуржиялъул лъай кьеялъул ва г1илмабазул
миристерствоялъул (www.mes.gov.ge) ва лъай
кьеялъул информациялъул системалъул (www.emis.ge)
-вебстраницаялда. Школа г1асизе кумек гьабула catalog.edu.
ge, гьелда буго киналго школазул х1акъалъулъ деталалда
рекъон информация.
2.
Саиталда жанир араб мехалъ нилъеда бихьула
специальный аппликация \’’т1оцебесеб классалъул
регистрация\’’.
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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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3.	Лъималазул онлайин регистрациялъе къвариг1ула
гьадинал формаби ц1езе: Лъимералъул ц1ар ва Фамилия,
личный номер. Регистрация халат гьабизе килиш лъе
пок1ода „хадусеб’’.
4.	Регистрациялъул к1иабилеб этапалда къвариг1улеб
страницаялда жаниб хъвазе кола родителзаби (эбел/
эмен/опекун) гьезул личный номер, ц1ар, Фамилия,
телефоналъул номер, электронный почта ва регистрация
халат гьабизе килиш лъе пок1ода „хадусеб’’.
5.	Регистрация гьабулеб мехалъ, электронный почта
хут1ун,экраналда бугеб киналго страницаял ц1езе кола.
Нагагь цониги страницаялда бит1ун батич1они хъвайхъвай, экраналда бач1уна колеб жабаб.
6.	Регистрациялъул лъабабилеб этапалда хвезабулеб
страницаялъул кумекаялда г1асизе бегьула регион, район,
бокьулеб школа, сектор ва регистрация халат гьабизе
килиш лъе пок1ода ,,хадусеб’’.
7.	Регистрация лъуг1илалде экраналда бач1ула ученикасул
х1акъалъулъ регистрациялъул заманалда бихьизабураб
информация ва уникальный код, гьеб систематически кьола
жив-жив регистрация гьабурал т1оцебесеб классалъул
лъималазе.
8.	Эбел-инсуе регистрация лъик1го лъуг1ун хадуб гьезул
лъимер жидее бокьараб школалда хъвараб х1акъалъулъ
къокъаб тексталъул жаваб шола ва гьединго электронный
почтаялъул кумекалъ.
9.
Гьединлъидал системаялъ тикъ – гьабураб
регистрациялъ,официално документал кьезе кола
школалда.\’’масалаби/ инструментал\’’ гьениб ножода
бихьула ножоца кьезе колеб х1ажатаб документаби.

Регистрация гьабун хадуб, школалда
босизе колеб документаби:
•

Ннотариусалъ подтвердит гьабураб метрика (жиндир
номералгун);
•
Г1арза (гьелъул форма кьола школалда);
•	Медицински справка;
•
2-го сурат (3 /4);
•	Эбел-инсул ригьиналъул метрика.
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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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Рекомендацияби ва маслаг1атал:
•

Нагагь ножор квер интернеталда щолеб батич1они,
регистрация гьабизе бегьула ножор районалъул
ресурсцентралда.
•
Онлаин регистрация цох1о гьит1инаб школабазе буго.
Гьединлъидал школабаз жидецаго гьабула т1оцебесеб
классалда рач1унел лъималазе онлаин регистрация. Частный
школабаз лъимал индивидуально проверкаги гьабун росула
жидер школалда.
•	Лъимер эбелалъ школалда анлъго сон бараб мехалъ рачине
бегьула.
•	Лъималазул регистрациялъул процесалда бугеб
информациялъул жаваб кьолеб чияс гьабула лъималазул
регистрация.
•
Нилъеца балагьизе кола школабазда ч1обого хут1арал
бак1к1ал.Гьел динамичный режималда хисула. Школазда
хут1арал бак1к1ал балагьизе бегьула вебстраницаялда:
htt://catalog.edu.ge/ нагагь регистрация лъуг1иналде нилъеца
бишараб школалде лимит лъуг1ани, экраналда бач1уна
жаваб.
•	Лъазе ккола, регистрациялъул код уникальный буго
лъимералъул хадусеб идентипикациялъе.
•	Эбелалъ лъимер жиндие бокьараб школалда гьабизе
бегьула регистрация.
•	Регистрациялда цониги проблемаби канани ножоца
министерствоялъул телефоналда ах1изе ккола гьаб номералда
(99532) 2200220.

Хундерил (маг1арул) мац1
малъула гь ал школабазда:
1.
2.
3.
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Къварели муниципалитеталъул сарусо росалъул
гьоркьохъеб школа;
Къварели муниципалитеталъул Тиви росалъул
гьоркьохъеб школа;
Къварели муниципалитеталъул Чантлискъури росдул
гьоркьохъеб школа.

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.

•

•
•
•

•
•
•

ხუნძური ენა ისწავლება შემდეგ სკოლებში:
1.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარუსოს საჯარო სკოლა;

2.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ თივის საჯარო სკოლა;

3.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანთლისყურის საჯარო
სკოლა.
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Регионалъул яги рикIкIен дагьал
миллатазул мацIазул Европаялъул
хартия буго Европаялъул советалъул
конвенциялъ. Европалъул советалъалъул
конвенциялъ кумек гьабула рик1к1ен дагьал
миллатазул мац1ал ц1унизе, ва гьел традиционый
къаг1идаялъ к1алъай дунялалда.
Регионалъул яги рик1к1ен дагьал миллатазул
мац1азул Европаялъул карт1иялъул ва
Европаялъул советалда дополнительный
информациялъе нижеца гьарулеб буго рач1изе
веб- страницаялда:

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/minlang

coe.int

coe.int

coe.ge

coe.ge

Европаялъул Совет бугои нсанасул
ихтиярал цIунулеб цIикIкIараб организация
континенталда. Гьеб буго 47 улкаялдасан
гIуцIараб, 28 буго Европаялъул Союзалъул
членаллъун. Киналго пачалихъаз _
Европаялъул Советалъул членаз гъулбас
гьабун буго инсанасул ихтияразул
конвенциялда –халкъазда гьоркьосеб
договоралда инсанасул ихтиярал, демократия
ва законалъул тIадегIанлъи цIунизе.
Инсанасул ихтияразул Европаялъул судалъ
хал кколеб буго конвенциялъул щартIал
тIубазабизе членлъун ругел пачалихъазда.

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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