
2020 Ընդունելություն
BISA Տարրական Դպրոց

Մանրամասների համար զանգահարեք +(374) 43 509 709  կամ գրեք  մեզ info@bis.am հասցեով։  

ՈՐԱԿՅԱԼ
ԾՐԱԳԻՐ  &
ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ

Բարձրորակ կրթություն
որակյալ ծրագրի և
դասախոսական

կազմի շնորհիվ

IPRIMARY
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

Pearson-ի կողմից
տարրական դպրոցի
ավարտական 
վկայական

ՀԱՎԵԼՅԱԼ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՎ

Տարրական դպրոցի
առարկաների

դասավանդումն

անգլերենով
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ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Ամբողջական  փաթեթ

Լրացված հարցաթերթիկ
Դիմորդի ծննդյան
վկայականի պատճեն
Ծնողների անձնագրերի
պատճեններ

Երկու անձնագրի
լուսանկար (3 x 4)
Վերջին երկու տարվա
գնահատականների

ամփոփաթերթիկների

պատճեններ

Գրանցման վճար 15.000 ֏
հայաստանցի և 20.000 ֏
միջազգային դիմորդների
համար։ Գրանցման վճարը
վերադարձի ենթակա չէ։

1.
2.

3.

4.

5.

6.

BISA-ի Բաց դռների օրերի
մասին կարող եք
տեղեկանալ մեր
ֆեյսբուքյան &
ինստագրամի էջերից,
ինչպես նաև bis.am
կայքից։ Ուրախ կլինենք
ծանոթանալ ձեզ հուզող
հարցերին Բաց դռների
օրերին BISA-ում
(Բաղրամյան 67/1):
 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՒԼԵՐ
Տարրական  դպրոցի  աշակերտների

ընդո ւ նե լ ո ւթ յ ո ւ նն  անց  է  կացվո ւմ  երեք  փու լ ով ՝

Փաստաթղթերի ընդունում 
Անգլերենի թեստավորում (A1, A2)
Հարցազրույց

1.
2.
3.

 
2020 թվականի սեպտեմբերի ընդունելության
ամսաթվերին և ուսման վարձերին ծանոթանալու
համար այցելե'ք bis.am/admissions։ 
 

Ապագան

որակյալ

կրթության

միջոցով։ 



1-5ՐԴ  ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

Անգլերեն, Մաթեմատիկա,
Գիտություններ, Յոգա, Արվեստ՝
Նկարչություն, Կավագործություն,

Երաժշտություն։

BISA տարրական դպրոցի ծրագիրը հիմնված է 
 IPRIMARY (1 - 5րդ դասարաններ)

որակավորումների վրա՝ հիմքում ունենալով Pearson
Education-ի նյութերը, դասախոսական
վերապատրաստումն ու ծրագրերը։

Դասընթացները տեղի են ունենում շաբաթական
5օր, հիմնական դպրոցի ժամերից հետո։ 



Դիմորդի անուն: _________________________________________________________________

Ծննդյան Տարթիվ:  ______________________ Դպրոցի դասարան: _____________________   

Հաճախած Դպրոց: ______________________________________________________________

Սեռ: ______________       Քաղաքացիություն: _________  Բնակության Վայր:

_____________  

Էլ. Հասցե: _____________________________     Հեռախոս:____________________________

Բնակության հասցե: ___________________________________________________________

Ծնող/խնամակալ 1: ____________________________________________________________

Էլ. Հասցե:_____________________________        Հեռախոս: ___________________________

Ծնող/խնամակալ 2:   ___________________________________________________________

Էլ. Հասցե:___________________________           Հեռախոս: ___________________________

Նշեք բոլոր դպրոցները, որ հաճախել եք: __________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Համառոտ նշեք բոլոր այն կենտրոնները, խմբակները որտեղ հաճախել եք:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

 

Անձնական Տվյալներ
 

Կրթություն, Խմբակներ, Սերտիֆիկատներ
 

______________________________

Ամսաթիվ

_____________________________

Դիմորդի Ստորագրություն

Այլ մեկնաբանթյուններ: __________________________________
____________________________________________________
 

BISA Տարրական Դպրոցի
Դիմումի ձև
 


