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ՈՒՂՂՈՒԱԾ. ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԷՆՆԵՐՈՒՆ 
 
ՆԻՒԹ. ՃԱՄԲԱՐԱՅԻՆ, ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳԻՍՏԻ ԵՒ ԱՅԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ՝ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹԵԱՆ ԵՒ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՕՐԷՆՔԻ 4648.5 ԲԱԺԻՆԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ 

 
1 յուլիս 2021-էն սկսեալ Բարեկեցութեան եւ հաստատութիւններու օրէնքի 4648.5 
բաժինին մէջ կատարուած փոփոխութիւնները կը վերականգնեն շրջանային 
կեդրոնի իրաւասութիւնը՝ ֆինանսաւորելու ճամբարային ծառայութիւնները եւ անոր 
վերաբերող ճամբորդութեան ծախսերը, ընկերային հանգիստի գործունէութիւնները, 
3-էն 17 (ներառեալ) տարեկան երեխաներու կրթական ծառայութիւնները, եւ ոչ-
բժշկական դարմանումները, որոնք կը ներառեն, բայց չեն սահմանափակուիր 
մասնագիտացած հանգիստով, արուեստով, պարով եւ երաժշտութեամբ:  
Շրջանային կեդրոններուն կը յանձնարարուի դիմել նախաձեռնող քայլերու՝ իրենց 
համայնքին տեղեկացնելու Բարեկեցութեան եւ հաստատութիւններու օրէնքի 4648.5 
բաժինին մէջ կատարուած փոփոխութիւններուն մասին: 
 
Զարգացման ծառայութիւններու բաժանմունքը (Բաժանմունք) կը պահանջէ, որ 
շրջանային կեդրոնները տեղեկութիւններ տրամադրեն ծառայութիւններ 
համակարգողներուն եւ կապ հաստատեն յաճախորդներու, ընտանիքներու, 
մատուցողներու եւ տեղական համայնքային կազմակերպութիւններու հետ` այս 
ծառայութիւններու առկայութեան մասին իրազեկուածութիւնը բարձրացնելու 
համար:  Կապ հաստատելը եւ տեղեկութիւններ փոխանցելը պէտք է ուղղուած ըլլայ 
այն անհատներուն եւ ընտանիքներուն, որոնք սովորաբար չեն օգտուիր այս տիպի 
ծառայութիւններէն կամ շրջանային կեդրոններու գնած այլ ծառայութիւններէն, բայց 
որոնք կրնան օգտուիլ այս ծառայութիւնները ստանալով: Կապ հաստատելու 
գործունէութիւններ ձեռնարկելու ընթացքին, շրջանային կեդրոնները պէտք է 
նկատի առնեն այնպիսի գործողութիւններ, որոնք կը բարձրացնեն իրազեկութիւնը 
եւ կը դիւրացնեն տեղեկութիւններու փոխանցումը ոչ-անգլիախօս անհատներու եւ 
գոյն ունեցող համայնքներու հետ:  Ծառայութիւններու համակարգողները պէտք է 
քննարկեն այս վերականգնուած ծառայութիւններու առկայութիւնը եւ 
յաճախորդներու հետ կապուած կարիքները` Անհատական ծրագիրի մշակումի 
հանդիպման ընթացքին, Բարեկեցութեան եւ հաստատութիւններու օրէնքի 4646 (ա) 
բաժինին համաձայն: 
 
 
Իւրաքանչիւր շրջանային կեդրոն Բաժանմունքին պէտք է ներկայացնէ կապ 
հաստատելու ծրագիր մը:  Աւելին, իւրաքանչիւր շրջանային կեդրոն պէտք է, ըստ  
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անհրաժեշտութեան, վերանայի իր ծառայութեան գնումի քաղաքականութիւնները՝ 
արտացոլելու այս ծառայութիւններուն ֆինանսաւորման վերականգնումը եւ 
խթանելու կանոնագրութեան այս փոփոխութեան համապատասխանութիւնը եւ 
զանոնք ներկայացնէ Բաժանմունքին՝ վերանայումի եւ հաստատումի համար:  Կապ 
հաստատելու ծրագիրը եւ վերատեսութեան ենթարկուած ծառայութեան գնումի 
քաղաքականութիւնները պէտք է Բաժանմունքին ներկայացուին մինչեւ 15 
դեկտեմբեր 2021:  
 
Բաժանմունքը այս նամակը պիտի թարգմանէ նշուած ամէնէն շատ օգտագործուող 
լեզուներուն, եւ պիտի տեղադրէ անգլերէն եւ թարգմանուած տարբերակները մեր 
կայքէջին վրայ:  Եթէ հարցումներ ունիք այս նամակին վերաբերեալ, հաճեցէ՛ք կապ 
հաստատել ձեր Հիմնական կապի պատասխանատուին կամ Համայնքի 
գործառնութիւններու գրասենեակին հետ, հեռաձայնելով (833) 421-0061 թիւին:  
 
Յարգանօք, 
 
Բնագիրի ստորագրող՝ 
 
ԷՐԻՔԱ ՌԷՅՄԸՐ ՍՆԵԼԼ 
Փոխտնօրէն 
Համայնքային ծառայութիւններու բաժին 
 
cc: Շրջանային կեդրոնի վարիչներ 

Սպառողական ծառայութիւններու շրջանային կեդրոնի տնօրէններ 
Շրջանային կեդրոնի համայնքային ծառայութիւններու տնօրէններ 
Շրջանային կեդրոնի գործակալութիւններու ընկերակցութիւն  


