
 

 
  

 

 

 

ՀՀ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար  

պարոն Զարեհ Սինանյանին 

 

Հարգարժան պրն. Սինանյան, 

 

«ՀԱԼԵՊ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպության ( 

«ՀԱԼԵՊ» ՀԿ) Գործադիր մարմինն իր զորակցությունն է հայտնում ՀՀ Կառավարությանը՝ 

պանդեմիայի այս դժվարին շրջանում: Գիտակցում ենք ներկայիս դժվարին դրությունը և 

բարձր ենք գնահատում Կառավարության կողմից իրականացվող կորոնավիրուսի 

հաղթահարմանն ուղղված ջանքերը:    

 Ցավոք, սոցիալական աջակցության վերջին ծրագրերը, որոնք իրականացվում են 

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից, մեծամասամբ չեն 

ընդգրկում Հայաստանում ապաստանած սիրիահայ ընտանիքներին: Ուստի, որպես 

սիրիահայերին մարդասիրական աջակցության և նրանց ինտեգրման հարցերով զբաղվող 

հասարակական կազմակերպություն, սույն նամակով  դիմում ենք Ձեզ, առանձին 

օգնություն ցուցաբերել խոցելի վիճակում գտնվող սիրիահայ ընտանիքներին: 

Վերջիններս գտնվում են բավական ծանր վիճակում, քանի որ ի տարբերություն 

տեղացիների, սիրիահայ ընտանիքները բնակվում են վարձակալությամբ, ինչն էլ ավելի է 

խոցելի դարձնում նրանց, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս շրջանում զրկվել են 

նաև իրենց աշխատանքից և չունեն այլ եկամուտ:       

 Այս օրերին «ՀԱԼԵՊ» ՀԿ-ին են դիմել մեծ թվով սիրիահայ ընտանիքներ, ովքեր չեն 

կարողանում հոգալ իրենց օրվա ապրուստը, ուստի «ՀԱԼԵՊ» ՀԿ-ը պատրաստակամ է  

համագործակցել համապատասխան նախարարության և այլ կառույցների հետ՝ 

աջակցելու այդ ընտանիքներին այս ժամանակաշրջանում:    

  

« ՀԱԼԷՊ »   
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 Վստահ ենք՝  բարձր գնահատելով Հայաստանում ապաստանած սիրիահայերի 

ներդրումը Հայաստանի զարգացման գործում և հաշվի առնելով նրանց՝ էլ ավելի խոցելի 

դրությունը, կընդառաջեք մեր խնդրագրին՝ աջակցելով նաև սիրիահայ ընտանիքներին: 

 

Հարգանքով՝ 

 

Անի Բալխյան 

Հիմնադիր նախագահ 

«ՀԱԼԵՊ» ՀԿ 

 

 

Համառոտ՝ «ՀԱԼԵՊ» ՀԿ-ի գործունեության մասին 

«ՀԱԼԵՊ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունը 

հիմնադրված Հայաստանում 2013թ. և գրանցված ԱՄՆ-ում 2014թ., հանդիսանում է 

առաջատար հասարակական կազմակերպություններից մեկը, որը ստեղծվել է սիրիահայ 

կանանց կողմից՝ աջակցելու Հայաստանում ապաստանած սիրիահայերին: 

Կազմակերպության առաքելությունն է պաշտպանել և աջակցել Հայատանում 

բնակություն հաստատած սիրիահայերին, իրականացնել նորարար և կայուն ծրագրեր՝ 

նպաստելով սիրիահայ փախստականների ինտեգրմանը, պաշտպանել մարդու և 

փախստականների իրավունքները սոցիալական, մշակութային և կրթական ոլորտներում՝ 

միևնույն ժամանակ նպաստելով Հայաստանի զարգացմանը:   

 2013թ. ի վեր, «ՀԱԼԵՊ» ՀԿ-ն աջակցություն է տրամադրել ավելի քան 7000 

սիրիահայերի և այլ փախստականների: Հիմնադրումից ի վեր, կազմակերպությունը 

համագործակցել է ավելի քանի 50 տեղական և միջազգային կառույցների հետ և 

իրականացրել ավելի քանի 40 արտակարգ և երկարատև ծրագրեր, նախագծեր, 

իրավապաշտպան և ֆոնդհայթայթման արշավներ:    

 «ՀԱԼԵՊ» ՀԿ-ի հիմնական ծրագրերի ու նախագծերի հիմնական էությունն է 

մարդասիրական օգնության և վարձակալական սուբսիդիաների տրամադրումը, խոցելի 

փախստականներին անհատույց բնակարանների տրամադրումը, սոցիալական 

ձեռնարկության հիմնումը՝ սիրիահայ կանանց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

աշխատանքի տեղավորման նպատակով, ինչպես նաև Սիրիայից ներքին տեղահանված 

անձանց արտակարգ տարհանման կազմակերպումը և նրանց վերաբնակեցումը 

Հայաստանում: 

«ՀԱԼԵՊ» ՀԿ-ի տվյալներ՝ 

Հասցե՝ Հյուսիսային պողոտա 11, -1 հարկ 

Հեռ. 094 448 119, 077 260 715 

Էլ. հասցե՝ info@aleppo-ngo.org 

Վեբկայք՝ https://aleppo-ngo.org/ 

https://aleppo-ngo.org/

