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MATERNELLE SOSSE DE STEPANAKERT 

 

 
 
Grâce à la campagne de dons organisée par le HOM dans le monde entier (relayée en France 
par la Croix Bleue), la reconstruction de la maternelle Sossé de Stépanakert est déjà bien 
avancée. La collecte se poursuit pour mener le projet à son terme, afin que les 130 élèves de 
l’école puissent faire leur rentrée scolaire en septembre 2017 dans des locaux modernes et 
fonctionnels. 

Voirl’article ci-dessous paru le 18 août dernier dans l’hebdomadaire Horizon, à 
l’occasion de la visite de Madame Jazig Bouniatian en Artsakh. 

“Հերթական այցով Արցախ կը գտնուի Արցախի բարեկամ, Արցախի մէջ 
իրագործուած բազում բարեգործական ծրագիրներու անմիջական մասնակից 
Ժասիկ Պունիաթեան: 

Այցելութեան ծիրէն ներս՝ Ժասիկ Պունիաթեան այցելած է Արցախի շարք մը գիւղեր եւ 
յառաջիկայ օրերուն պիտի այցելէ նաեւ առաջնագիծ: 

Ըստ Aparaj.am-ի՝ Օգոստոս 17-ին Ժասիկ Պունիաթեան, Արցախի ՀՕՄ մեկուսի միաւորի 
ընկերուհիներուն հետ, այցելած է Ստեփանակերտի մէջ կառուցուող «Սօսէ» 
մանկապարտէզ, ծանօթացած իրականացուող աշխատանքներուն: 

Նշենք, որ Ստեփանակերտի «Սօսէ» մանկապարտէզի կառուցման աշխատանքներուն 
իրենց անմիջական մասնակցութիւնը կը բերեն ՀՕՄ-ի բոլոր միաւորները։ ՀՕՄ-ի 
Կեդրոնական վարչութեան հովանաւորութեամբ կազմուած է 14 անդամներէ բաղկացած 
յանձնախումբ մը, որոնք ՀՕՄ-ի աշխարհասփիւռ կառոյցի ընկերուհիներուն հետ 
համագործակցելով հնարաւորն ու անհնարինը կ’ընեն մանկապարտէզին համար 
նախատեսուած գումարը ամբողջութեամբ հաւաքելու , որպէսզի խոստացածին պէս 



յաջորդ տարուան Սեպտեմբեր ամսուն Ստեփանակերտի « Սօսէ» մանկապարտէզը իր 
դռները բանայ ստեփանակերտցի 130 փոքրիկներու համար: 

 Այս ծրագիրը յաջողցնելու  նպատակով, Շրջանային վարչութիւնները կազմած են 
նաեւ  ենթա-յանձնախումբեր, որոնք կ՛աշխատին Կեդրոնական վարչութեան 
յանձնախումբին հովանիին ներքոյ։  

«Մանկապարտէզի երրորդ յարկի աշխատանքները վերջացած են, տանիքը գրեթէ 
պատրաստ է: Այս պահուն գումարի մեծ մասը հայթայթուած է, սակայն ոչ 
ամբողջութեամբ` մենք դեռ գումարի անհրաժեշտութիւն ունինք, եւ պիտի շարունակենք 
աշխատիլ մինչեւ հասնինք մեր նպատակին: Այս մանկապարտէզի շինարարութիւնը ՀՕՄ-
ի կեդրոնական վարչութեան եւ բոլոր շրջաններու աշխատանքի արդիւնքն է: Մենք 
պատասխանատու ենք ամէն մէկ անհատի, որ գումար  նուիրաբերած է մանկապարտէզին 
համար եւ մեր պարտքն է ցոյց տալ, թէ ամէն մէկ հանգանակուած լումա ինչ 
աշխատանքներու վրայ կը ծախսուի»,-նշած է Ժասիկ Պունիաթեան:” 

 
SECTIONS 
 
Bagneux – Cachan - Banlieue Sud 

SERVIETTES PAPIER Alphabet arménien 

Pour offrir ou  pour votre usage personnel, la section de Bagneux-Cachan Banlieue Sud a fait 
réaliser des serviettes en papier décorées par les lettres de l’alphabet arménien. La taille est de 
32x32 et elles sont conditionnées par paquet de 50 serviettes. Le prix est de 5 € le paquet ou 12 
€ les trois. Pour les obtenir  il suffit de contacter Mme Alice Hakimian : 0619211836.  

 

 
 
 
Issy-les-Moulineaux 
 
GOUTER DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 
 
Pour le dernier cours de l’année scolaire, la section a proposé aux élèves de l’école 
hebdomadaire de se retrouver autour d’un goûter préparé par ses soins. 



Chaké, membre de la section, a fait un bilan de l’année, et la professeur Sevan a distribué des 
livres en arménien aux élèves, en guise de récompense. 
Ce fut un agréable moment passé avec les enfants et une occasion de rencontrer les parents 
pour discuter de l’année écoulée (souhaits, remarques, projets…), et prendre rendez-vous pour 
la rentrée prochaine, qui débutera le mercredi 14 Septembre 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vienne 
 
SORTIE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE  
  
Cette année, pour la sortie de fin d’année de l’école hebdomadaire, les membres de la section 
de Vienne ont organisé une sortie cinéma. Petits et grands se sont retrouvés le 18 juin 2016 à 
14h devant le cinéma « Les Amphis » de Vienne. Puis, en fonction des âges, deux groupes se 
sont constitués pour visionner soit « Angry birds » soit « Alice de l’autre côté du miroir ». Après 
les projections, tous se sont retrouvés dans le jardin de ville, pas loin du cinéma, pour le goûter. 
Ce fut l’occasion pour les enfants de découvrir ou redécouvrir le grenadier et la plaque de la 
CBAF inaugurés pour le Centenaire du génocide des Arméniens.  
 

 

 
 

 


