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Այս փաս տա թ� ղ թը պատ րաստ վել է Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պ�  թյան Փախս տա-
կան նե րի հար ցե րով գե րա գ� յն հանձ նա կա տա րի գրա սե նյա կի Մի ջազ գային պաշտ պա ն� -
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 Փախս տա կան նե րի հար ցե րով գե րա գ� յն հանձ նա կա տա րի գրա սե նյակ
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 ՆԵ ՐԱ Ծ�   � Ն 

 Նե րա ծ�  թյ� ն 

Ընդ հա ն� ր նկա րագ ր�  թյ� ն 

Այս փաս տա թ� ղ թը, ո րը նվիր ված է բռ նի տե ղա հան ման հա մա տեքս տ� մ բա նա վոր թարգ մա-
ն�  թյան թե մային, ՄԱԿ ՓԳՀ Մի ջազ գային պաշտ պա ն�  թյան ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի բաժ նի կող-
մի ց մշակ ված ի նք նակր թ�  թյան մո դ� լ նե րի շար քի թո ղար կ� մն  ե րից է: ՄԱԿ ՓԳՀ-ն ա ռա ջին 
ան գամ փախս տա կան նե րի մի  ջա վայ ր� մ բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան վե րա բե րյալ ի նք նակր-
թ�  թյան մո դ� լ հրա տա րա կեց 1993 թվա կա նի հ�  նի սին: Այդ ա վե լի վաղ հրա տա րակ ված 
մո դ� լն օգ նեց ա վե լի ի րա զեկ լի նել և ա վե լի լավ հաս կա նալ փախս տա կան նե րի պաշտ պա ն� -
թյան հա մա տեքս տ� մ ծա գող՝ բա նա վոր թարգ մա ն�  թյանն ա ռնչ վող խն դիր նե րը: Այ դ�  հան-
դերձ, թարգ մա ն�  թյան չա փա նիշ նե րը և սկզ բ� նք նե րը մշ տա պես շա ր�  նա կել են զար գա նալ, 
և ա ռա ջըն թացն այս դաշ տ� մ ան ցած տասն հինգ տա րի նե րին զգա լի է: Հե տևա բար, մո դ�  լը 
վե րա նայ վել է՝ ար տա ցո լե լ�  թարգ մա ն�  թյան ո լոր տ� մ ա մե  նա վեր ջին զար գա ց� մն  ե րը:

Ն պա տա կը

 Թարգ մա նիչ նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող գոր ծա ռ� յ թը, այն է՝ հաղ թա հա րել լեզ վա կան 

խո չըն դո տը, վճ ռո րոշ նշա նա կ�  թյ� ն �  նի ցան կա ցած մի  ջազ գային հա մա տեքս տ� մ: Այն 
ստանձ ն� մ է մի  հա վե լյալ դեր, ե րբ ի րա կա նաց վ� մ է՝ ջա նա լով օ ժան դա կել ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ն՝ իր 
ա ռանց քային գոր ծա ռ� յթ նե րի (փախս տա կան նե րի պաշտ պա ն�  թյ� ն և նրանց հա մար եր-
կա րա ժամ կետ լ�  ծ� մն  ե րի փնտր տ� ք) կա տար ման հար ց� մ:

 Մար դիկ, ո րոնց դի մ� մ ե ն՝ թարգ ման չա կան ծա ռա յ�  թյ� ն ներ մա տ�  ցե լ� , հատ կա պես 
նրանք, ով քեր նախ կի ն� մ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի հետ աշ խա տան քի մե ծ փոր ձա ռ�  թյ� ն չեն �  նե ցել, 
կա րիք �  նեն �  ղ ղորդ ման այն խնդ րի շ� րջ, թե ի նչ պես ար դյ�  նա վե տո րեն ի րա կա նաց նեն 
ի րենց գոր ծա ռ� յթ նե րը: Ի նք նակր թ�  թյան այս �  ղե ց� յ ցը մշակ վել է հե տևյալ նպա տակ նե-
րով.

   Բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րին ծա նո թաց նել թարգ մա ն�  թյան սկզ բ� նք նե րին և ե ղա նակ նե-
րին.

   Դաշ տային պայ ման նե ր� մ գոր ծող ՄԱԿ ՓԳՀ աշ խա տա կից նե րի հա մար ծա ռայել որ պես 
տե ղե կա տ�  ձեռ նարկ. 

  Ա ջակ ցել դաշ տային պայ ման նե ր� մ գոր ծող ՄԱԿ ՓԳՀ աշ խա տա կից նե րին և գոր ծըն կեր-
նե րին, ով քեր հա ճախ են օ գտ վ� մ բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րի ծա ռա յ�  թյ� ն նե րից՝ ի րենց 
սե փա կան վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րը մշա կե լ�  և ան ցկաց նե լ�  հար ց� մ: 

Ամ փո փե լով՝ ի նք նակր թ�  թյան այս մո դ�  լը գործ նա կան տե ղե կա տ�  ձեռ նարկ է, ո րը կա րող է 
օգ տա գործ վել ի նք ն�  ս� ց ման, ի նչ պես նաև դա սա սե նյա կային վե րա պատ րաստ ման հա մար:

 Բո վան դա կ�  թյ�  նը

 Մո դ�  լը բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րին օգ ն� մ է հաս կա նալ, թե ին չով են տար բեր վ� մ եր կ�  
կամ ա վե լի լե զ�  նե րը, ո րոն ցով նրանք խո ս� մ են, և թե ին չ�  է եր բեմն  դժ վար ճիշտ թարգ-
մա նել մի  լեզ վից մյ�  սը: Այն նաև թարգ մա նիչ նե րին �  ս�  ցա ն� մ է տա րա տե սակ ե ղա նակ ներ 
և հնարք ներ, որ նրանք կա րող են օգ տա գոր ծել՝ օգ նե լ�  մարդ կանց, ով քեր ի վի ճա կի չեն 
հաս կա նալ մի  մյանց՝ մի  և ն� յն ժա մա նակ գրա վե լով չպար տադ րող դիրք: Ի լր� մն , ձեռ նար կը 
թարգ մա նիչ նե րին խոր հ� րդ ներ է տա լիս այն մա սին, թե ին չով են տար բեր վ� մ պրո ֆե սի ո նալ 
և ոչ պրո ֆե սի ո նալ վար քագ ծե րը, և թե ի նչ ազ դե ց�  թյ� ն �  նեն այդ եր կ� սն այն հաս տա տ� -
թյան վրա, ո րի հա մար նրանք աշ խա տ� մ են, ի նչ պես նաև դրա հա ճա խորդ նե րի: Մո դ�  լը 
նաև նե րա ռ� մ է հիմն  ա կան տե ղե կ�  թյ� ն ներ այն մա սին, թե ի նչ պես կա րող են թարգ մա-
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նիչ նե րը հո գալ ի րենց մա սին, քա նի որ թարգ մա ն�  թյ�  նը փախս տա կան նե րի հետ հար ցազ-
ր� յց նե րի հա մա տեքս տ� մ կա րող է լի նել մե ծ ջան քեր պա հան ջող և պա ր�  նա կել վտանգ ներ: 

Ինչ պես օգ տա գոր ծել մո դ�  լը 

Այս փաս տա թ� ղ թը ստեղծ ված է որ պես ի նք ն�  ս� ց ման մո դ� լ, ե րբ ըն թեր ցո ղը կա րող է աչ
քի ան ցկաց նել ձեռ նար կի բո վան դա կ�  թյ�  նը և ը նտ րել ցան կա ցած ա ռար կա/ մո դ� լ՝ ը ստ իր 
մաս նա գի տա կան կա րիք նե րի: Մո դ�  լի բո վան դա կ�  թյ�  նը են թա բա ժան ված է թարգ մա ն� -
թյան վե րա բե րյալ հար ցե րի, ո րոնք հա ճախ են ա ռա ջադր վ� մ մաս նա գետ չհան դի սա ցող ան-
ձանց կող մի ց: 

Մո դ� լ նե րից յ�  րա քան չյ�  ր� մ ա ռանց քային կա րևո ր�  թյ� ն �  նի պրո ֆե սի ո նալ վար քա գի ծը, 
մաս նա վո րա պես, հե տևյալ տե սա կետ նե րից.

   մաս նա գի տա կան սահ ման նե րի գծ� մ (տես Մո դ� լ 1. Պրո ֆե սի ո նալ բա նա վոր թարգ մա-

ն�  թյ� ն)
   լեզ վա բա նա կան չե զո ք�  թյան պահ պա ն� մ (տես Մո դ� լ 2. Լեզ վա կան հար ցեր)
   թարգ ման չի աշ խա տան քային գոր ծիք նե րի ար դյ�  նա վետ կի րա ռ� մ (տես Մո դ� լ 3. Բա-

նա վոր թարգ ման չի գոր ծի քա կազմ)
   ճիշտ և թա փան ցիկ վար քագ ծի ձեռք բե ր� մ (տես Մո դ� լ 4. Թարգ մա նե լ�  ժա մա նա՛կն է)

   թ� յլ չտալ, որ ս� բյեկ տի վ�  թյ�  նը խան գա րի բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան 
գոր ծըն թա ցին (տես Մո դ� լ 5. Ի նք նա հո գա ծ�  թյան հիմն  ադ ր� յթ ներ)

 Վե րա պատ րաստ վող ներն �  ղե ց� յ ցից ա ռա վե լա գ� յ նը կքա ղեն, ե թե կար դան այն ա ռաա ջին 
է ջից մի ն չև վեր ջի նը: Ա մե ն ան գամ, ե րբ հարց է տր վ� մ՝ լի նի դա մո դ�  լի սկզ բ� մ, պար բե-
ր�  թյան մե ջ, թե մո դ�  լի վեր ջ� մ, վե րա պատ րաստ վող նե րը պետք է փոր ձեն պա տաս խա նել՝ 
հիմն  վե լով թե մայի վե րա բե րյալ ի րենց գի տե լի քի վրա: Այս �  ղե ց� յ ցը չի պա ր�  նա կ� մ ճիշտ 
պա տաս խան նե րի բա ժին, քա նի որ են թադր վ� մ է, որ նյ�  թի քն նա դա տա կան ըն թեր ց�  մը, 
հա մադր վե լով ան ձնա կան փոր ձա ռ�  թյ�  նից քաղ ված դա տո ղ�  թյ� ն նե րի և Վար քագ ծի կա-
նո նագր քի հիմն  ա վոր ի մա ց�  թյան հետ, հնա րա վո ր�  թյ� ն կտա վե րա պատ րաստ վող նե րին 
դ� րս բե րել ճիշտ պա տաս խա նը: 

Հիմն  ա րար նշա նա կ�  թյ� ն �  նի այն, որ վե րա պատ րաստ վող նե րը որ պես թարգ մա նիչ ի րենց 
աշ խա տան քի ըն թաց ք� մ կի րա ռեն ի նք նա վեր լ�  ծ�  թյան մե  թո դը: Սա կա տա րյալ տար բե րա-
կ� մ պետք է նե րա ռի մշ տա կան նո թագ ր�  մը տար բեր հար ցե րի, խո չըն դոտ նե րի և եր կընտ-
րանք նե րի վե րա բե րյալ: Հայտ նա բեր ված ո րևէ խնդ րի հնա րա վոր լ�  ծ� մն  ե րի շ� րջ աշ խա-
տա կից նե րի մի  ջև տե ղի �  նե ցող հիմն  ա վոր ված բա նա վե ճի ար դյ� ն քը պետք է հանձն վի պա-
տաս խա նա տ�  ան ձին և վեր ջի վեր ջո հաշ վի ա ռն վի ի նք ն�  ս� ց ման այս �  ղե ց� յ ցի հա ջորդ 
խմ բագ ր� մն  ե ր� մ նե րառ վե լ�  հա մար: 



 Մո դ� լ I.

Պրո ֆե սի ո նալ

բա նա վոր

թարգ մա ն�  թյ� ն 

Որ պես բա նա վոր թարգ մա նիչ Ձեր աշ խա տանքն 
ար դյ�  նա վե տո րեն, մաս նա գի տո րեն և է թի կա պես 

գրա գետ ձևով ի րա կա նաց նե լ�  հա մար Դ� ք պետք է տե-
ղյակ լի նեք Ձեր աշ խա տան քի նպա տա կին և 

բո վան դա կ�  թյա նը, մաս նա վո րա պես՝ կապ ված այն 
հաս տա տ�  թյան հետ, ո րի հա մար աշ խա տե լ�  եք, դրա 

ման դա տի, գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի շր ջա նա կի և 
նպա տակ նե րի հետ: Ա վե լին, Դ� ք պետք է ի մա նաք, 

որ փախս տա կան նե րի հետ հար ցազ ր� յց նե րի 
հա մա տեքս տ� մ բա նա վոր թարգ ման չի աշ խա տան քը 

բարդ է բո լոր հան գա մանք նե ր� մ: Հնա րա վոր է, 
որ Ձեր աշ խա տանքն ի րա կա նաց նեք դժ վա րին 

պայ ման նե ր� մ: Մար դիկ կա րող են Ձեզ նից ա կն կա լել 
այն, ի նչ Դ� ք չեք կա րող և, հա վա նա կան է, չպի տի 
տաք ի րենց: Ձեր սե փա կան ան ձնա կան ար ժեք նե րը 
կա րող են հա կա ս�  թյան մե ջ մտ նել Ձեր Վար քագ ծի 

կա նո նագր քի հետ: Դ� ք կա րող եք հայտն վել այն պի սի 
հան գա մանք նե ր� մ, ո րոնք կա րող են բար դաց նել 
ո րո շ� մն  ե րի կա յա ց�  մը հա մա ձայն Վար քագ ծի

կա նո նագր քի: Այս մո դ�  լը հիմն  ված է այն գա ղա փա րի 
վրա, որ Ձեր աշ խա տան ք� մ առ կա խո չըն դոտ նե րին 

ծա նոթ լի նե լը դրանց հաղ թա հար ման ա ռա ջին քայլն է:
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Գ լ� խ I. 

Հաս կա նալ հա մա տեքս տը 

Այս բաժ ն� մ Դ� ք կսո վո րեք հե տևյա լի մա սին.

   ՄԱԿ ՓԳՀ-ի կազ մա վո ր�  մը և դրա տե ղը Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պ� -
թյ�  ն� մ.

   ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ման դա տը՝ կապ ված 1951 և 1969 թվա կան նե րի կոն վեն ցի ա նե րի 
հետ.

   Փախս տա կա նի սահ մա ն�  մը և փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րո շ�  մը.
   ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ի ի րա վա ս�  թյան ներ քո գտն վող (մ տա հո գ�  թյան ա ռար կա հան դի-
սա ցող) ան ձանց տար բեր դա սա կար գե րը.

   Հար ցազ ր� յց նե րի տե սակ նե րը, ո րոնց կա րող եք մաս նակ ցել որ պես բա նա վոր 
թարգ մա նիչ:

 Ա.  Փախս տա կան նե րի պաշտ պա ն�  թյ�  նը և ՄԱԿ 

ՓԳՀ-ի դե րը 

1. Ին չո՞ւ է ստեղծ վել ՄԱԿ ՓԳՀ-ն 

ՄԱԿ ՓԳՀ-ի հիմն  ադր ման մի տքն ի հայտ է ե կել Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի  
հե տևան քով, այն ժա մա նակ, ե րբ մար դ�  ի րա վ� նք նե րի հար ցը կա րևոր տեղ էր զբա ղեց ն� մ 
մի  ջազ գային հան ր�  թյան օ րա կար գ� մ: Կազ մա կեր պ�  թյան ան մի  ջա կան նա խոր դը՝ Փախս-
տա կան նե րի մի  ջազ գային կազ մա կեր պ�  թյ�  նը (ՓՄԿ), զբաղ վ� մ էր պա տե րազ մի  ըն թաց-
ք� մ տե ղա հան ված մարդ կանց հայ րե նա դար ձ�  թյան և վե րաբ նա կեց ման հար ցե րով. այն իր 
ման դատն ա վար տին հասց րեց 1950 թվա կա նին: Սա կայն մն ա ցին դե ռևս մե կ մի  լի ո նից ա վե լի 
փախս տա կան ներ, ո րոն ցից շա տերն ապ ր� մ է ին ճամ բար նե ր� մ:

 Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պ�  թյան փախս տա կան նե րի հար ցե րով գե րա գ� յն հանձ նա-
կա տա րի գրա սե նյա կը հիմն  վեց 1950 թ. դեկ տեմ բե րի 14-ի ն՝ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր-
պ�  թյան Գլ խա վոր ա սամբ լե այի կող մի ց: Գե րա գ� յն հանձ նա կա տարն ը նտր վ� մ է Գլ խա վոր 
ա սամբ լե այի կող մի ց և հաշ վե տ�  է այդ մարմն  ին՝ Տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան խորհր դի մի -
ջո ցով: Քա ղա քա կա ն�  թյ�  նը ո րո շող հրա հանգ նե րը տր վ� մ են Գլ խա վոր ա սամբ լե այի կող-
մի ց: Հա մա ձայն իր կա նո նադ ր�  թյան՝ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի աշ խա տանքն իր բն� յ թով մար դա սի րա-
կան է և ա պա քա ղա քա կան: 

2. Ո՞րն է ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ման դա տը:

 ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ման դա տով նա խա տես ված է եր կ�  ա ռանց քային գոր ծա ռ� յթ.
i  մի  ջազ գային պաշտ պա ն�  թյ� ն տրա մադ րել փախս տա կան նե րին.
ii  եր կա րա ժամ կետ լ�  ծ� մն  եր փնտ րել նրանց խն դիր նե րի հա մար:

Նշ ված գոր ծա ռ� յթ նե րը բա ժան վ� մ են ե րեք դա սա կար գի.

   կա մա վոր հայ րե նա դար ձ�  թյ� ն. սա սո վո րա բար նա խընտ րե լի լ�  ծ� մն  է .
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ՊՐՈ ՖԵ ՍԻ Ո ՆԱԼ ԲԱ ՆԱ ՎՈՐ 

ԹԱՐԳ ՄԱ Ն�   � Ն 

Մ
Ո

 Դ
�

 
Լ
 I

   տե ղա կան ին տեգ ր� մ. օգ ն�  թյան ց�  ցա բե ր� մ փախս տա կան նե րին՝ ըն դ�  նող հա մայն-
ք� մ ին տեգր վե լ�  հա մար.

   վե րաբ նա կե ց� մ. գտ նել եր րորդ ե րկր ներ, ո րոնք պատ րաստ են ըն դ�  նել և ին տեգ րել 
փախս տա կան նե րին:

3. ՄԱԿ-ի հա մա կար գ� մ որ տե՞ղ է գտն վ� մ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն

ՄԱԿ-ի 

հիմն ական 

 մարմի ններ

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�  ԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Գլխավոր 
ասամբելա

Անվտանգ� թյան 
խորհ� րդ

Քարտ� ղար� թյ� ն

Տնտեսական և 
սոցիալական 

խորհ� րդ

Արդարադատ� թյան 
մի ջազգային 
դատարան

Խնամակալ� թյան 
խորհ� րդ5

Օժանդակ 

մարմի ններ

Հիմն ական և նստաշրջանների ընթացք� մ 
գործող այլ հանձնախմբեր
Զինաթափման հանձնաժողով
Մարդ�  իրավ� նքների խորհ� րդ
Միջազգային իրավ� նքի հանձնաժողով
Մշտական հանձնախմբի և ժամանակավոր 
մարմի ններ

Խորհրդատ-

վական 

օժանդակ 

մարմի ններ

ՄԱԿ-ի 
խաղաղաշինական 
հանձնաժողով

Հարակից 

կազմակերպ� թյ� ններ

ՄՓՀՊՀՆԿ Միջ� կային փորձարկ� մն երի համապարփակ 
պայմանագրի հարցերով նախապատրաստական 
կազմակերպ� թյ� ն
ԱԷՄԳ Ատոմային էներգիայի մի ջազգային գործակալ� թյ� ն
ՔԶՕՍԿ Քիմի ական զենքերի օգտագործ� մն  արգելող 
կազմակերպ� թյ� ն
ՀԱԿ3 Համաշխարհային առևտրի կազմակերպ� թյ� ն

Մասնագիտացված 

գործակալ� թյ� ններ4

ԱՄԿ Աշխատանքի մի ջազգային 
կազմակերպ� թյ� ն
ՊԳԿ Պարենի և գյ� ղատնտես� թյան 
կազմակերպ� թյ� ն
ՄԱԿԳՄԿ ՄԱԿ-ի Կրթ� թյան, գիտ� թյան 
և մշակ� յթի կազմակերպ� թյ� ն
Համաշխարհային բանկի խ� մբ

• ՎԶՄԲ Վերակառ� ցման և 
զարգացման մի ջազգային բանկ

• ԶՄԳ Զարգացման մի ջազգային 
գործակալ� թյ� ն

• ՖՄԿ Ֆինանսական մի ջազգային 
կորպորացիա

• ԲՆԵԳԿ Բազմակողմանի 
ներդր� մն երի երաշխիքային 
գործակալ� թյ� ն

• ՆՀՎԿՄ Ներդր� մն երի հարցերով 
վեճերի կարգավորման մի ջազգային 
կենտրոն

ԱՄՀ Արժ� յթի մի ջազգային հիմն ադրամ
ՔԱՄԿ Քաղաքացիական ավիացիայի 
մի ջազգային կազմակերպ� թյ� ն
ԾՄԿ Ծովային հարցերի մի ջազգային 
կազմակերպ� թյ� ն
ՀՄՄ Հեռահաղորդակց� թյան 
մի ջազգային մի � թյ� ն
ՀՓՄ Համընդհան� ր փոստային 
մի � թյ� ն
ՕՀԿ Օդերև� թաբան� թյան 
համաշխարհային կազմակերպ� թյ� ն
ՄԱՀԿ Մտավոր սեփական� թյան 
համաշխարհային կազմակերպ� թյ� ն
ԳԶՄՀ Գյ� ղատնտես� թյան զարգացման 
մի ջազգային հիմն ադրամ
ՄԱԱԶԿ ՄԱԿ-ի Արդյ� նաբեր� թյան 
զարգացման մի ջազգային 
կազմակերպ� թյ� ն
ՄԱԶՀԿ ՄԱԿ-ի Զբոսաշրջ� թյան 
համաշխարհային կազմակերպ� թյ� ն

Օժանդակ 

մարմի ններ

Հակաահեբեկչ� թյան հանձնախմբեր
Ռ� անդային գործերով մի ջազգային 
քրեական դատարան (ՌԳՄՔԴ)
Նախկին Հարավսլավիայի գործերով 
մի ջազգային դատարան (ՆԳՄԴ)

Ռազմական անձնակազմի  հանձնախ� մբ
Խաղաղապահ գործող� թյ� ններ և 
առաքել� թյ� ններ
Պատժամի ջոցների հանձնախմբեր 
(ժամանակավոր)
Մշտական հանձնախմբեր և ժամանակավոր 
մարմի ններ

Գործող 

հանձնաժողովն եր

Հանցագործ� թյ� նների 
կանխման և քրեական 
արդարադատ� թյ� ն
Թմամի ջոցների
Բնակչ� թյան և զարգացման
Զարգացման 
գիտատեխնոլոգիական
Սոցիալական զարգացման
Վիճակագրական
Կանանց կարգավիճակի
Կայ� ն զարգացման
ՄԱԿ-ի անտառների հարցերով 
ֆոր� մ

Տարածաշրջանային 

հանձնաժողովն եր

ԱՏՖ Աֆրիկայի տնտեսական 
հանձնաժողով
ԵՏՀ Եվրոպայի տնտեսական 
հանձնաժողով
ԼԱԿՏՀ Լատիանական 
Ամե րիկայի և Կարիբյան 
տնտեսական հանձնաժողով
ԱԽՕՍՏՀ Ասիայի և Խաղաղ 
օվկիանոսյան տնտեսական 
հանձնաժողով
ԱԱՍՏՀ Արևմտյան Ասիայի 
սոցիալ-տնտեսական 
հանձնաժողով

Այլ 

մարմի ններ

Զարգացման 
քաղաքական� թյան 
հանձնախ� մբ
Հանրային կառավարման 
փորձագետների 
հանձնախ� մբ
Ոչ պետական 
կազմակերպ� թյ� նների 
հարցերով հանձնախ� մբ
Տեղաբնիկների հարցերով 
մշտական ֆոր� մ
Աշխարհագրական ան� նների 
փորձագետների ՄԱԿ-ի խ� մբ
Նստաշրջանային և 
մշտական այլ հանձնածմբեր 
և մասնագիտական, 
ժամանակավոր �  հարակից 
մարմի ններ

Վարչ� թյ� ններ և 

գրասենյակներ

ԳՔԳԳ Գլխավոր քարտ� ղարի 
գործադիր գրասենյակ
ՍՏՀՎ Սոցիալ-տնտեսական հարցերի 
վարչ� թյ� ն
ԱՕՎ Արտաքին օժանդակման 
վարչ� թյ� ն
ԳԱՀՀԿՎ Գլխավոր Ասամբլեայի 
հարցերի և համաժողովն երի 
կառավարման վարչ� թյ� ն
ԿՎ Կառավարման վարչ� թյ� ն
ՔԳՎ Քաղաքական հարցերի 
վարչ� թյ� ն

ՀՏՎ Հանրային տեղեկատվ� թյան 
վարչ� թյ� ն
ԽԳՎ Խաղաղապահ գործող� թյ� նների 
վարչ� թյ� ն
ԱԱՏ Ապահով� թյան և 
անվտանգ� թյան վարչ� թյ� ն
ՄՀՀԳ Մարդասիրական հարցերի 
համակարգման գրասենյակ
ՄԻԳՀԳ Մարդ�  իրավ� նքների 
գերագ� յն հանձնակատարի 
գրասենյակ
ՆՎԾԳ Ներքին վերահսկող� թյան 
ծառայ� թյ� նների գրասենյակ
ՕԳԳ Օրենսդրական գործերի 
գրասենյակ

ԱՀՀԽԳ Աֆրիկայի հարցերով հատ� կ 
խորհրդականի գրասենյակ
ԵԵԶԿ/ԳՔՀՆ Երեխաների և զինված 
կոնֆլիկտների հարցերով Գլխավոր 
քարտ� ղարի հատ� կ ներկայաց� ցչի 
գրասենյակ
ՄԱԶՀՎ Զինաթափման գործերի 
գրասենյակ
ՄԱԺԳ ՄԱԿ-ի Ժնևյան գրասենյակ
ՄԱ-ԹԶԵԶՇԵԶՓԿՊԳՆԳ Թ� յլ 
զարգացած երկրների, զարգացող 
շրջափակված երկրների և զարգացող 
փոքր կղզի-պետ� թյ� նների գերագ� յն 
ներկայաց� ցչի գրասենյակ
ՄԱՆԳ ՄԱԿ-ի Նայրոբիի գրասենյակ
ՄԱՎԳ ՄԱԿ-ի Վիեննայի գրասենյակ

Ծրագրեր և 

հիմն ադրամն եր

ՄԱԱԶՀ ՄԱԿ-ի Արևտրի և զարգացման 
համաժողով

• ԱՄԿ Առևտրի մի ջազգային կենտրոն 
(ՄԱԱԶՀ/ԱՄԿ)

ՄԱԶԾ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր
• ՄԱԿԿԶՀ ՄԱԿ-ի Կապիտալ զարգացման 

հիմն ադրամ
• ՄԱԿԿ ՄԱԿ-ի կամավորներ

ՄԱՇՄԾ ՄԱԿ-ի Շրջակա մի ջավայրի 
ծրագիր
ՄԱԲՀ ՄԱԿ-ի Բնակչ� թյան հիմն ադրամ
ՄԱ-ՄԲԾ ՄԱԿ-ի Մարդկային բնակավայրերի 
ծրագիր
ՄԱՓԳՀԳ ՄԱԿ-ի Փախստականների 
հարցերով գերագ� յն հանձնակատարի 
գրասենյակ

ՄԱՄՀ ՄԱԿ-ի Մանկական հիմն ադրամ
ՄԱԹՀՊԳ ՄԱԿ-ի Թմրամի ջոցների և 
հանցագործ� թյան դեմ պայքարի գրասենյակ
ՄԱՊՓՕԱԳ1 Մերձավոր Արևելք� մ 
Պաղեստինի փախստականների օգն� թյան 
և աշխատանքների գործակալ� թյ� ն
ՄԱԿ Կանայք ՄԱԿ-ի գենդերային 
հավասար� թյան �  կանանց լիազորման 
մի ավոր
ՊՀԾ Պարենի համաշխարհային ծրագիր

Գիտահետազոտական 

և վերապատրաստման 

հաստատ� թյ� ններ

ՄԱՄՔԱԳԻ ՄԱԿ-ի Միջտարածքային 
քրեական և արդարադատ� թյան 
գիտահետազոտական ինստիտ� տ

ՄԱԶԳԻ1 ՄԱԿ-ի Զինաթափման 
գիտահետազոտական ինստիտ� տ
ՄԱ� ԳԻ ՄԱԿ-ի Վերապատրաստման և 
գիտահետազոտական ինստիտ� տ
ՄԱՍԶԳԻ ՄԱԿ-ի Սոցիալական զարգացման 
հետազոտական ինստիտ� տ
ՄԱԱՔ ՄԱԿ-ի համակարգի անձնակազմի  
կոլեջ
ՄԱՀ ՄԱԿ-ի համալսարան

Այլ մի ավորներ

ՄԱՁԻԱՀ ՄԱԿ-իՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի 
համատեղ ծրագիր
ՄԱԱԿՄԾ ՄԱԿ-ի Աղետների կրճատման 
մի ջազգային ծրագիր
ՄԱԾԾԳ ՄԱԿ-ի Ծրագրերի 
ծառայ� թյ� նների գրասենյակ

Ծանոթագր� թյ� ններ

1. UNRWA/ՄԱՊՓԱՕԳ-ն և UNIDIR/ՄԱԶԳԻ-ն զեկ� ց� մ են մի այն Գլխավոր 
ասամբլեային (ԳԱ):

2. IAEA/ԱԷՄԳ-ն զեկ� ց� մ է Անվտանգ� թյան խորհրդին �  Գլխավոր ասամբելային:
3. ՀԱԿ-ը ԳԱ-ին Հաշվետվ� թյան պարտավոր� թյ� ն չ� նի, բայց ըստ պահանջի իր 

ներդր� մն  է � նեն� մ ԳԱ-ի �  Տնտսոցխորհ-ի աշխատանքին, ի թիվս այլ հարցերի՝ 
ֆինանսական և զարգացման խնդիրների շ� րջ ևս:

4. Մասնագիտացված գործակալ� թյ� նները ինքն� ր� յն կազմակերպ� թյ� ններ են, 
որոնք ՏՆՏսոցխորհ-ի կոորդինացնող մե ծանիզմով աշխատակց� մ են ՄԱԿ-ի �  
մի մյանց հետ մի ջկառավարական մակարդակով և Կոորդինացման հիմն ական 
գործադիր խորհրդի մի ջոցով՝ մի ջքարտ� ղարական մակարդակով: Այս բաժն� մ 
կազմակերպ� թյ� նները դասավորված են, որպես ՄԱԿ-ի մասնագիտացված 
գործակալ� թյ� ններ՝ ըստ իրենց ստեղծման թվականի:

5. 1994թ. հոկտեմբերի 1-ին ՄԱԿ-ի խնամարկյալ վերջին տարածքի՝ Պալա� ի 
անկախ� թյամբ՝ 1994թ. նոյեմբերի 1-ին խնամակալ� թյան խորհ� րդը կասեցրեց 
իր աշխատանքը:

Սա ՄԱԿ-ի պաշտոնական փաստաթ� ղթ չէ, և այն չպետք է համարել ամբողջական:

4. Որ տե՞ղ և ի նչ պե՞ս է գոր ծ� մ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն

 ՄԱԿ ՓԳՀ կենտ րո նա կան գրա սե նյա կը տե ղա կայ ված է Ժնև� մ, ի սկ տե ղա կան (դաշ տային) 
գրա սե նյակ ներ գոր ծ� մ են ամ բողջ աշ խար հ� մ: 

5. Ո՞վ է հա մար վ� մ փախս տա կան

 Հա մա ձայն Փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ 1951 թ. կոն վեն ցի այի՝ փախս տա-
կան է հա մար վ� մ այն ան ձը, ով, �  նե նա լով ռա սայի, կրո նի, ազ գ�  թյան, ո րևէ սո ցի ա լա կան 
խմ բի ան դա մակ ց�  թյան կամ քա ղա քա կան տե սա կե տի հա մար հե տապնդ ման են թարկ վե լ�  
հիմն  ա վոր ված վախ, գտն վ� մ է իր քա ղա քա ցի �  թյան ե րկ րից կամ մշ տա կան բնա կ�  թյան 
վայ րից դ� րս և ան կա րող է կամ այ դօ րի նակ վա խի պատ ճա ռով չի կա մե  ն� մ օ գտ վել այդ ե րկ-
րի պաշտ պա ն�  թյ�  նից: Հա կա մար տ�  թյ� ն նե րից կամ ը նդ հա ն� ր բռ ն�  թյան ի րա վի ճակ նե-
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րից խ� յս տվող մար դիկ ն� յն պես ը նդ հան րա պես հա մար վ� մ են փախս տա կան ներ, թե պետ 
եր բեմն  դի տարկ վ� մ են այլ ի րա վա կան մե  խա նիզմն  ե րի ներ քո, քան նա խա տես ված է 1951 թ. 
Կոն վեն ցի այով:

1951 թ. կոն վեն ցի ան և դրա 1967 թ. ար ձա նագ ր�  թյ�  նը փախս տա կան նե րի ի րա վի ճա կը 
կար գա վո րող մի  ջազ գային ի րա վ� ն քի ան կյ�  նա քա րերն են, և դրան ց� մ ամ րագր ված ի րա-
վա կան սկզ բ� նք նե րը ներ թա փան ցել են մի  ջազ գային, տա րա ծաշր ջա նային և ազ գային ան-
թիվ այլ օ րենք ներ և պրակ տի կա՝ կա ռա վա րե լով փախս տա կան նե րին վե րա բե րող խն դիր նե րի 
լ�  ծ�  մը: 1951 թ. կոն վեն ցի ա յ� մ ամ րագր ված ա մե  նավճ ռո րոշ սկզ բ� նք նե րից մե կն այն է, 
որ փախս տա կան նե րը չպի տի ար տաքս վեն կամ վե րա դարձ վեն «այն տա րածք ներ, որ տեղ 
(ն րանց) կյան քը կամ ա զա տ�  թյ�  նը են թա կա է վտան գի»: Կոն վեն ցի ան նաև �  ր վագ ծ� մ է 
այն հիմն  ա կան ի րա վ� նք նե րը, ո րոնք պե տ�  թյ� ն նե րը պետք է տրա մադ րեն փախս տա կան-
նե րին:

 Հա ճախ շփո թ� մ են «ա պաս տան հայ ցող» և « փախս տա կան» եզ ր� յթ նե րը: Ա պաս տան հայ-
ցողն այն ան ձն է, ով ա ս� մ է, որ ին քը փախս տա կան է, սա կայն նրա հայ ցի վե րա բե րյալ 
դե ռևս վերջ նա կան ո րո շ� մ չի կա յաց վել այն ե րկ րի կող մի ց, ո րին ին քը հանձն վել է, կամ էլ 
ՄԱԿ ՓԳՀ-ի կող մի ց: Վերջ նա կան հաշ վով ոչ բո լոր ա պաս տան հայ ցող նե րը կճա նաչ վեն որ-
պես փախս տա կան, սա կայն յ�  րա քան չյ� ր փախս տա կան սկզբ նա կան փ�  լ� մ ա պաս տան 
հայ ցող է: Ան ձը փախս տա կան է, հենց որ նա բա վա րա ր� մ է փախս տա կան նե րի վե րա բե-
րյալ մի  ջազ գային փաս տաթղ թե ր� մ առ կա սահ ման ման մե ջ ամ րագր ված չա փա նիշ նե րին: 
Սա ան հրա ժեշ տա բար պետք է տե ղի �  նե նա նախ քան փախս տա կա նի նրա կար գա վի ճա կի 
պաշ տո նա կան ո րո շ�  մը: Հե տևա պես, տվյալ ան ձի՝ փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ճա նա-
չ�  մը նրան փախս տա կան չի դարձ ն� մ, այլ հռ չա կ� մ է, որ նա փախս տա կան է: 

Թե պետ փախս տա կան նե րին ա վե լի �  ա վե լի հա ճախ են շփո թ� մ տն տե սա կան մի գ րանտ-
նե րի հետ, սա կայն տար բե ր�  թյ�  նը, սկզ բ� ն քո րեն, բա վա կան հս տակ է: Փախս տա կան նե րը 
սե փա կան կամ քով չէ, որ լք� մ են ի րենց եր կի րը, այլ հար կադր ված են այդ պես վար վել հե-
տապնդ ման վա խի պատ ճա ռով կամ զին ված հա կա մար տ�  թյան հե տևան քով: Ի հա կադ ր� -
թյ� ն, տն տե սա կան մի գ րանտ նե րը վայե լ� մ են ի րենց հայ րե նի ե րկր նե րի պաշտ պա ն�  թյ� -
նը, սա կայն սե փա կան կամ քով ո րո շ� մ են լքել այն, օ րի նակ՝ բա րե լա վե լ�  ի րենց տն տե սա-
կան վի ճա կը, կամ՝ ըն տա նե կան կա պե րի պատ ճա ռով: 

6. Ինչ պե՞ս են պաշտ պան ված փախս տա կան նե րը 

Ի րենց տա րած ք� մ փախս տա կան նե րի պաշտ պա ն�  թյան հա մար ա ռաջ նային պա տաս խա-
նատ վ�  թյ�  նը կր� մ են կա ռա վա ր�  թյ� ն նե րը և հա ճախ դա ա ն� մ են տե ղա կան ոչ կա ռա-
վա րա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի (հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ�  թյ� ն ներ, ՀԿ) հետ մի  ա-
սին: Այ դ�  հան դերձ, շատ ե րկր նե ր� մ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի աշ խա տա կազ մը հա մա տեղ աշ խա տ� մ է 
ՀԿ-նե րի և այլ գոր ծըն կեր նե րի հետ՝ տա րա տե սակ վայ րե ր� մ, սկ սած մայ րա քա ղա քից մի ն չև 
հե ռա վոր ճամ բար ներ և սահ մա նային գո տի ներ: Նրանք տրա մադ ր� մ են ի րա վա կան և ֆի-
զի կա կան պաշտ պա ն�  թյ� ն և խթա ն� մ այն, նվա զա գ� յ նի հասց ն� մ բռ ն�  թյան, այդ թվ� մ՝ 
սե ռա կան և գեն դե րա հեն բռ ն�  թյան, վտան գը: 

7. ՄԱԿ ՓԳՀ-ի՝ փախս տա կան նե րին պաշտ պա նե լ� ն և ա ջակ-

ցե լ� ն �  ղղ ված գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը նե րա ռ� մ են հե տևյա լը.

  ա պա հո վել ա պաս տան հայ ցող նե րի ըն դ�  ն�  մը եր կիր, հատ կա պես՝ ե րբ պե տ�  թյ� ն նե րը 
ձգ տ� մ են փա կել ի րենց սահ ման նե րը՝ ա ռանց ո րևէ տար բե րակ ման.

   կան խել հար կա դիր վե րա դար ձը, ին չը են թադ ր� մ է հա կա ռակ վել այն պի սի մի  ջո ցա ռ� մ-
նե րի, ո րոնք �  ղղ ված են փախս տա կան նե րի ար տաքս մա նը կամ վե րա դար ձին այն եր կիր, 
որ տեղ նրանց կյան քին կամ ա զա տ�  թյա նը կա րող է վտանգ սպառ նալ.

  ա պա հո վել, որ ա պաս տան հայ ցող նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մ� ն քը հա մա պա տաս խա նի 
ո րո շա կի հիմն  ա րար մար դա սի րա կան չա փա նիշ նե րի. ՄԱԿ ՓԳՀ-ի պար տա կա ն�  թյ� նն է 
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կա ռա վա ր�  թյ� ն նե րին խրա խ�  սել ի րենց ազ գային օ րենք ներն �  օ րենսդ րա կան ակ տե րը 
հա մա պա տաս խա նեց նե լ�  հար ց� մ և ա պա հո վել դրանց պատ շաճ կի րար կ�  մը.

  ա պա հո վել, որ ա պաս տան հայ ցող նե րի հա մար հա սա նե լի լի նի փախս տա կա նի կար գա վի-
ճա կի ո րոշ ման ըն թա ցա կար գը.

  ա պաս տան հայ ցող նե րին/ փախս տա կան նե րին պաշտ պա նել կա մա յա կան ա զա տազր կ� -
մի ց.

  ն պաս տել բա ժան ված փախս տա կան ըն տա նիք նե րի վե րա մի  ա վոր մա նը: 

8. Ինչ պե՞ս է տե ղի �  նե ն� մ փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի 

ո րոշ ման գոր ծըն թա ցը

 Հա մա ձայն 1951 թ. կոն վեն ցի այի և ՄԱԿ ՓԳՀ-ի կա նո նադ ր�  թյան՝ որ պես զի ան ձը բա վա-
րա րի փախս տա կան հայ տա րար վե լ�  պա հանջ նե րին, պետք է բա վա րար վեն հե տևյալ հինգ 
չա փա նիշ նե րը.

   հիմն  ա վոր վախ.
   հե տապն դ� մ.
   պատ ճառ ներ՝ ռա սա, կրոն, ազ գ�  թյ� ն, կոնկ րետ սո ցի ա լա կան խմ բին ան դա մակ ց�  թյ� ն 

կամ քա ղա քա կան տե սա կետ ներ.
  գտն վե լը քա ղա քա ցի �  թյան ե րկ րից/մշ տա կան բնա կ�  թյան նախ կին վայ րից դ� րս.
   հե տապնդ ման են թարկ վե լ�  վա խի պատ ճա ռով ան կա րող է կամ չի կա մե  ն� մ դի մե լ տվյալ 

ե րկ րի պաշտ պա ն�  թյա նը կամ վե րա դառ նալ այն տեղ:
 Հար ցազ ր� յ ցի նպա տակն է պար զել, թե ա րդյոք հայց վո րը բա վա րա ր� մ է նշ ված չա փա նիշ-
նե րին: ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ան մի  ջա կան ներգ րավ վա ծ�  թյ�  նը փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ-
ման գոր ծըն թա ց� մ տար բեր ե րկր նե ր� մ տար բեր է:

   ՄԱԿ ՓԳՀ-ն կա րող է փախս տա կա նի կար գա վի ճակ շնոր հել՝ հա մա ձայն իր Կա նո նադ-
ր�  թյան: Սա տե ղի է �  նե ն� մ այն դեպ քե ր� մ, ե րբ տվյալ պե տ�  թյ�  նը չի մի  ա ցել 1951 թ. 
կոն վեն ցի ային կամ մի  ջազ գային այլ պայ մա նագ րե րի: Դա կա րող է նաև տե ղի �  նե նալ 
այն պի սի մի  ե րկ ր� մ, ո րը ստո րագ րել և/ կամ վա վե րաց րել է Կոն վեն ցի ան, սա կայն այն 
ի րա կա նաց նե լ�  հա մար ազ գային հա մա պա տաս խան օ րենս դ�  թյ� ն չի ըն դ�  նել:

   ՄԱԿ ՓԳՀ-ն կա րող է փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման գոր ծըն թացն ի րա կա նաց-
նել տվյալ պե տ�  թյան իշ խա ն�  թյ� ն նե րի ա ն�  նից, ո րոնք կա րող են նա խընտ րել այդ 
պար տա կա ն�  թյ�  նը թող նել ՄԱԿ ՓԳՀ-ին:

   ՄԱԿ ՓԳՀ-ն կա րող է մաս նակ ցել ո րոշ ման կա յաց ման գոր ծըն թա ցին դի տոր դի կամ 
խորհր դա տ�  ի կար գա վի ճա կով: Սա սո վո րա բար տե ղի է �  նե ն� մ բո ղո քարկ ման փ�  լ� մ:

   Բ� ն ըն թա ցա կար գից դ� րս՝ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն կա րող է վե րա նայել մե րժ ված այն հայց վոր նե րի 
հայ ցե րը, ո րոնք ար տաքս ման են թա կա են: 

9. ՄԱԿ ՓԳՀ ի րա վա ս�  թյան ներ քո գտն վող այլ ան ձինք

 Տա րի նե րի ըն թաց ք� մ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն պա տաս խա նատ վ�  թյ� ն է ստանձ նել նաև մի  շարք այլ 
խմ բե րի հա մար, ո րոնք ո րո շա կի ա ռ�  մով նման են փախս տա կան նե րին, սա կայն հիմն  ադր-
ման պա հին նրանց մա սին ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ման դա տ� մ հս տա կո րեն հի շա տակ ված չի ե ղել:

 Հայ րե նա դարձ նե րը նախ կին փախս տա կան ներն են, ով քեր կա մա վոր կեր պով վե րա դար ձել 
են ի րենց հայ րե նի եր կիր: Թե պետ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Կա նո նադ ր�  թյ�  նը կազ մա կեր պ�  թյա նը 
պար տա վո րեց ն� մ է խթա նել կա մա վոր վե րա դար ձը և նպաս տել դրան, սա կայն ա վա նա-
դա բար են թադր վել է, որ կազ մա կեր պ�  թյան ներգ րավ վա ծ�  թյ�  նը փախս տա կան նե րի խն-
դիր նե ր� մ պետք է ա վարտ վի, հենց որ փախս տա կան նե րը մտ նեն ի րենց ծագ ման եր կիր՝ 
հա տե լով սահ մա նը: Այ դ�  հան դերձ, ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գոր ծա դիր կո մի  տե ի՝ կազ մա կեր պ�  թյան 
վե րահս կիչ մարմն  ի վեր ջին տաս նա մյա կի տար բեր եզ րա կա ց�  թյ� ն ներ հաս տա տ� մ են, որ 
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ձգ տե լով փախս տա կան նե րի հա մար գտ նել եր կա րա ժամ կետ լ�  ծ� մն  եր՝ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն օ րի նա-
կարգ հե տաքրքր վա ծ�  թյ� ն �  նի վե րա դար ձի հե տևանք նե րով, �  ս տի և գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը, 
ի նչ պի սին հայ րե նա դարձ նե րի մո նի տո րինգն է և նրանց հե տա գա ա ջակ ց�  թյ�  նը ծագ ման 
ե րկ ր� մ, ար դա րաց ված են: 

Քա ղա քա ցի �  թյ� ն չ�  նե ցող տղա մար դիկ, կա նայք և ե րե խա ներն են, ով քեր ո րևէ պե տ�  թյան 
կող մի ց տվյալ պե տ�  թյան քա ղա քա ցի ներ չեն հա մար վ� մ: Որ պես այդ պի սիք՝ նրանք զրկ ված 
են ո րևէ ար դյ�  նա վետ պե տա կան պաշտ պա ն�  թյ�  նից և կա րող են խտ րա կա ն�  թյան բախ-
վել. ե րբ հար ցը հան գ� մ է ը նդ հա ն� ր առ մամբ տվյալ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի �  նե ցած ի րա-
վ� նք նե րի հա սա նե լի �  թյա նը: Հարկ է նշել, որ քա ղա քա ցի �  թյ� ն չ�  նե ցող ան ձը ն� յն պես 
կա րող է փախս տա կան լի նել՝ կախ ված նրան ա ռնչ վող հան գա մանք նե րից:

 Մի ջազ գային ա ռանց քային փաս տաթղ թե րը, ո րոնք վե րա բե ր� մ են քա ղա քա ցի �  թյ� ն չ�  նե-
ցող ան ձանց, հե տևյալն են.

   Քա ղա քա ցի �  թյ� ն չ�  նե ցող ան ձանց կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ կոն վեն ցի ա (1954 թ.). 
  Ա պա քա ղա քա ցի �  թյան կր ճատ ման վե րա բե րյալ կոն վեն ցի ա (1961 թ.):

 ՄԱԿ ՓԳՀ-ն մի  ջազ գային մի  ակ գոր ծա կա լ�  թյ� նն է, ո րն �  նի �  ղ ղա կի ո րեն Գլ խա վոր 
ա սամբ լե այի բա նա ձևե րից բխող ը նդ հա ն� ր ման դատ՝ օգ նե լ�  քա ղա քա ցի �  թյ� ն չ�  նե ցող 
ան ձանց: Ա ռաջ նորդ վե լով վե րոն շյալ փաս տաթղ թե րով՝ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն աշ խա տ� մ է հե տևյալ 
�  ղ ղ�  թյ� ն նե րով.

  ա պա հո վել, որ հարգ վեն քա ղա քա ցի �  թյ� ն չ�  նե ցող ան ձանց ի րա վ� նք նե րը
   կան խել/կր ճա տել ա պա քա ղա քա ցի �  թյ�  նը՝ պե տ�  թյ� ն նե րին խրա խ�  սե լով քա ղա քա ցի-

�  թյ� ն տրա մադ րել ի րենց տա րած քի հետ զգա լի կապ �  նե ցող այն ան ձանց, ով քեր այ լա-
պես քա ղա քա ցի �  թյ� ն չ�  նեն:

 Ներ քին տե ղա հան ված ան ձինք այն ան ձինք են, ով քեր լքել են ի րենց տնե րը՝ տե ղա փոխ վե լով 
ե րկ րի այլ մա սեր՝ զին ված հա կա մար տ�  թյ� ն նե րի, բռ ն�  թյան դր սևո ր� մն  ե րի, մար դ�  ի րա-
վ� նք նե րի խախ տ� մն  ե րի կամ՝ բնա կան կամ մար դա ծին ա ղետ նե րի հե տևան քով: Մի ա վոր-
ված ազ գե րի կազ մա կեր պ�  թյան Ներ քին տե ղա հան ման մա սին ա ռաջ նոր դող սկզ բ� նք նե րը 
(1998 թ.) սահ մա ն� մ են ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց �  ղղ ված մի  ջազ գային գոր ծո ղ� -
թյ� ն նե րի ստան դարտ ներ: ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ման դա տը հս տա կո րեն նե րա ռ� մ է փախս տա կան-
նե րին, սա կայն վեր ջին 30 տա րի նե րին այն օգ ն�  թյ� ն է ց�  ցա բե րել ա վե լի քան 30 գոր ծո ղ� -
թյ� ն նե րի, ո րոնք �  ղղ ված են ե ղել ամ բողջ աշ խար հ� մ ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց: 2005 
թվա կա նին ՄԱԿ-ին հա ջող վեց հաս նել մի  հա մա պար փակ հա մա ձայ նագ րի, ո րով այն հս տա-
կեց րեց և ամ րապն դեց մաս նա գի տաց ված գոր ծա կա լ�  թյ� ն նե րի դե րե րը ներ քին տե ղա հան-
ված ան ձանց օգ նե լ�  հար ց� մ: Այս հա մա ձայ նագ րի ներ քո պաշտ պա ն�  թյան, ար տա կարգ 
ի րա վի ճա կ� մ կա ցա րա նի ա պա հով ման և ճամ բար նե րի հա մա կարգ ման հար ց� մ ՄԱԿ ՓԳՀ-
ին վե րա պահ վ� մ էր ա ռա ջա տար պա տաս խա նատ վ�  թյ� ն՝ սկ սած 2006 թ. հ� ն վա րի 1-ից:

Բ. ՄԱԿ ՓԳՀ-ն և բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րը 

1. Ե՞րբ է ՄԱԿ ՓԳՀ-ին ան հրա ժեշտ բա նա վոր 

թարգ մա նիչ նե րի օգ ն�  թյ�  նը

Ս տո րև ներ կա յաց ված են շփ� մն  ե րի ո րոշ տե սակ ներ, ո րոնց ժա մա նակ ՄԱԿ ՓԳՀ պաշ տո-
նյա նե րը հան դի պ� մ են ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ի րա վա ս�  թյան ներ քո գտն վող ան ձանց և կա րող են 
բա նա վոր թարգ ման չի օգ ն�  թյան կա րիք �  նե նալ.

  Գ րանց ման ըն թա ցա կար գեր. ե րբ ար ձա նագր վ� մ են փախս տա կան նե րի, ներ քին տե ղա-
հան ված ան ձանց կամ հայ րե նա դարձ նե րի վե րա բե րյալ ան ձնա կան տե ղե կ�  թյ� ն նե րը: 

  Փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րո շ� մ. ե րբ հար ցազ ր� յց է ան ցկաց վ� մ ա պաս տան 
հայ ցո ղի հետ՝ ո րո շե լ� , թե ա րդյոք նա բա վա րա ր� մ է փախս տա կա նի սահ ման ման չա-
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փա նիշ նե րին:
   Վե րաբ նա կեց ման հար ցով հա ցազ ր� յց ներ. ե րբ հար ցազ ր� յց է ան ցկաց վ� մ փախս տա-

կա նի հետ՝ պար զե լ�  մի  եր րորդ ե րկ ր� մ վե րաբ նա կեց վե լ�  նրա կա րիք նե րը:
   Մո նի տո րինգ. ե րբ ՄԱԿ ՓԳՀ-ն հար ցազ ր� յց նե րի մի  ջո ցով տե ղե կ�  թյ� ն ներ է հա վա ք� մ 

փախս տա կան նե րի, հայ րե նա դարձ նե րի և ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց պաշտ պա ն� -
թյան, ի րա վ� նք նե րի և բա րե կե ց�  թյան վե րա բե րյալ: 

  Մաս նակ ցային գնա հա տ� մ. ե րբ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ի րա վա ս�  թյան ներ քո գտն վող կա նանց, 
աղ ջիկ նե րի, տղա նե րի և տղա մարդ կանց հետ ան ցկաց վ� մ է կա ռ� ց ված քային ե րկ խո ս� -
թյ� ն՝ հա վաս տի տե ղե կ�  թյ� ն ներ հա վա քե լ�  պաշտ պա ն�  թյան հետ կապ ված այն կոնկ-
րետ վտանգ նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնց նրանք բախ վ� մ են, ի նչ պես նաև դրանց հիմ ք� մ 
ըն կած պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ, որ պես զի հաս կա նան նրանց կա րո ղ�  թյ� ն նե րը և լսեն 
նրանց ա ռա ջար կ�  թյ� ն նե րը լ�  ծ� մն  ե րի շ� րջ:

   Հո գե բա նա կան խորհր դատ վ�  թյ� ն և/ կամ բժշ կա կան թե մայով հար ցազ ր� յց ներ. ե րբ 
փախս տա կան նե րի և ՄԱԿ ՓԳՀ-ի մտա հո գ�  թյան ա ռար կա հան դի սա ցող ան ձանց հա-
մար հա սա նե լի է դարձ վ� մ հիմն  ա վոր ված և մաս նա գի տա կան խորհր դատ վ�  թյ� ն՝ մաս-
նա վոր և/ կամ հի վան դ�  թյ� ն նե րի հետ կապ ված խն դիր նե րի վե րա բե րյալ:

  Բռ ն�  թյ� ն կամ խոշ տան գ� մն  եր վե րապ րած ան ձանց հե տա զո տ� մ. ե րբ փորձ է ար վ� մ 
հա վա քել ա վե լի շատ տե ղե կ�  թյ� ն ներ խոշ տանգ ման հո գե բա նա կան և/ կամ ֆի զի կա կան 
հե տևանք նե րի վե րա բե րյալ: 

2. Ո՞րն է իմ դե րը ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի 

սահ ման նե ր� մ

 Բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րի դերն է ա կան է ՄԱԿ ՓԳՀ-ի հա մար իր ա ռանց քային գոր ծա-
ռ� յթ նե րի ի րա կա նաց ման հար ց� մ, այդ թվ� մ՝ գրան ց�  մը, փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի 
ո րո շ�  մը, վե րաբ նա կե ց�  մը և մաս նա գի տա կան խորհր դատ վ�  թյ�  նը, ո րը շատ դեպ քե ր� մ 
նե րա ռ� մ է նաև ն� րբ հար ցեր՝ կապ ված սե ռա կան և գեն դե րա հեն բռ ն�  թյան հետ: Այս-
պի սով, թարգ մա նիչ ներն ա ռանց քային դեր են կա տա ր� մ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի շատ գրա սե նյակ-
նե ր� մ: Փախս տա կան նե րի հայ տա րա ր�  թյան ճիշտ թարգ մա ն�  թյ�  նը է ա կան է, որ պես զի 
ՄԱԿ ՓԳՀ-ն հնա րա վո ր�  թյ� ն �  նե նա հաս կա նա լ�  փախս տա կա նի մտա հո գ�  թյ� ն ներն 
�  կա տա րի հա մա պա տաս խան մի  ջամ տ�  թյ� ն ներ: Մի և ն� յն ժա մա նակ, թարգ մա նիչ ներն 
այն պի սի դիր ք� մ են, որ զգա լի ազ դե ց�  թյ� ն և իշ խա ն�  թյ� ն �  նեն ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ի րա վա-
ս�  թյան ներ քո գտն վող ան ձանց նկատ մամբ: Թե պետ թարգ մա նիչ նե րի մե  ծա մաս ն�  թյ�  նը 
ի րենց գոր ծա ռ� յթ ներն ի րա կա նաց ն� մ է պրո ֆե սի ո նալ մա կար դա կով՝ ի րենց աշ խա տան քի 
տեխ նի կա կան ա ռա ջադ րան քին հա մա պա տաս խան, սա կայն ե ղել են դեպ քեր, ե րբ այս իշ-
խա ն�  թյ�  նը շա հա գործ վել է՝ ի վն աս փախս տա կան նե րի, ի նչ պես նաև ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ծրագ րի 
ը նդ հա ն� ր շի տա կ�  թյան: 

Հի շե՛լ

 Ձեր ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի կա րի քը կա րող է լի նել այս սցե նար նե րից ցան կա ցա ծի դեպ ք� մ: Նաև 
հար ցազ ր�  ցա վա րի պար տա կա ն�  թյ� նն է՝ �  շա դիր լսել հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի հայ ցը, 
հար ցեր ա ռա ջադ րել և գնա հա տել հայ ցը: Որ պես թարգ մա նիչ՝ Ձեր դե րը այս գոր ծըն թա ց� մ 
օգ նելն է՝ հա ղոր դակ ց�  թյան խո ղո վակ ա պա հո վե լ�  մի  ջո ցով: Քա նի որ կող մե  րից յ�  րա քան-
չյ�  րը խո ս� մ է Ձեր ձայ նով, Ձեր դե րը կա րևոր է և պետք է ի րա կա նաց վի մաս նա գի տա կան 
պատ րաստ վա ծ�  թյան բարձր մա կար դա կով: 
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Գ լ� խ II. 

Բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան 

է թի կա կան կող մը 

Այս բաժ ն� մ Դ� ք կի մա նաք, թե՝ 

  ինչ պես ան դա մակ ցել և լեզ վա կան հա մայն քին, և մաս նա գի տա կան ո րևէ մարմն  ի.
  ինչ պես կա րող է սո ցի ա լա կան ճն շ� մն  ազ դել Ձեր՝ որ պես թարգ ման չի աշ խա տան քի 

վրա, և ի նչ պես վար վել այդ դեպ ք� մ.
  ինչ պես վար վել բարդ ի րա վի ճակ նե ր� մ, ո րոնք կա րող են ծա գել բա նա վոր թարգ մա ն� -

թյան հա մա տեքս տ� մ.
  ինչ պես գծել մաս նա գի տա կան սահ ման նե րը.
  ինչ է աս ված Վար քագ ծի կա նո նագր ք� մ՝ մաս նա գի տա կան վար քագ ծի վե րա բե րյալ: 

Ա.  Հա մայն քային թարգ մա ն�  թյ� ն 

1. Ի՞նչ է նշա նա կ� մ լի նել հա մայն քային բա նա վոր թարգ մա նիչ

 Ձեզ կա րող են կո չել հա մայն քային թարգ մա նիչ, ե թե.

   Դ� ք ո րևէ լեզ վա կան հա մայն քի ան դամ եք.
  որ պես բա նա վոր թարգ մա նիչ՝ Ձեր ծա ռա յ�  թյ� ն ներն եք ա ռա ջար կ� մ դրա ան դամն  ե րին.
   հա մայն քի ան դամն  ե րը չեն խո ս� մ պաշ տո նա կան լե զ�  նե րից ո րևէ մե  կով կամ լավ չեն 

տի րա պե տ� մ դրան.
  այդ լեզ վով խո ս� մ են այն հաս տա տ�  թյ�  ն� մ, ո րի ծա ռա յ�  թյ� ն նե րից նրանք ցան կա-

ն� մ են օ գտ վել:
 Հա մայն քային բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րը կա րող են լի նել ներ գաղ թյալ նե րի և/ կամ փախս-
տա կան նե րի ա ռա ջին սերն դի ներ կա յա ց�  ցիչ ներ կամ նրանց ժա ռանգ նե րը: Նրանք կա րող 
են պն դել կամ չպն դել, որ սերտ կա պեր �  նեն մի գ րանտ նե րի կամ փախս տա կան նե րի ո րևէ 
խմ բի հետ: Նրանք հա ճախ ըն կալ վ� մ են որ պես սո ցի ա լա կան աշ խա տող ներ, այն ա ռ�  մով, 
որ օգ ն� մ են փոք րա մաս ն�  թյան խմ բի ան դամ հան դի սա ցող մարդ կանց՝ հաղ թա հա րե լ�  լեզ-
վա կան խո չըն դո տը, ին չը կա րող է նրանց թ� յլ չտալ լի ար ժե քո րեն օ գտ վել ի րենց ի րա վ� նք-
նե րից: Հա մայն քային թարգ մա նիչ նե րին կա րե լի է նաև բն�  թագ րել որ պես մշա կ�  թա մե տ, քա
նի որ նրան ցից կա րող է ա կն կալ վել՝ գոր ծել իբ րև մշա կ�  թային մի ջ նորդ ներ, ով քեր կամր ջ� մ 
են մշա կ�  թային տար բե ր�  թյ� ն նե րի պատ ճա ռով ստեղծ ված ան ջր պե տը եր կ�  մարդ կանց 
մի  ջև, ով քեր հա վա նա բար ի վի ճա կի չեն լի նի հաս կա նալ մի  մյանց, ե թե նրանց խոս քը բա ռա-
ցի ո րեն թարգ ման վի: 

Հարց 

  Ո ՞ր խմ բին եք Դ� ք պատ կա ն� մ:
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2.  Կա րո՞ղ է ա րդյոք ո րևէ մե  կը ճն շ� մ գոր ծադ րել 

հա մայն քային թարգ ման չի վրա

 Սո ցի ա լա կան և աշ խա տան քային ճն շ� մն  ազ դ� մ է Ձեր վար քագ ծի վրա, ե թե �  ղ ղա կի ո րեն 
կապ ված է՝ 

  որ պես թարգ մա նիչ Ձեր դե րի հետ.
   Ձեր գոր ծա տ�  ի՝ Ձեզ նից �  նե ցած ա կն կա լիք նե րի հետ: 
  այն բա նից, թե Ձեզ նից ի նչ ա կն կա լիք ներ �  նեն Ձեր լեզ վա կան հա մայն քի ներ կա յա ց�  ցիչ-

նե րը, �  մ հետ Դ� ք եր բեմն  կա րևոր ան ձնա կան հա րա բե ր�  թյ� ն ներ եք �  նե ն� մ:

«Մենք նույն լեզվով ենք խոսում»
«Մենք միմյանց հասկանում ենք»

Սա բանավոր 
թարգմանիչն է. 

նա չներգրավված 
միջնորդ է:

 
Այդ պի սի հա րա բե ր�  թյ� ն նե րը կա րող են խան գա րել բա նա վոր թարգ ման չի գոր ծա ռ� յթ նե-
րին և ան հնար դարձ նել թարգ ման չա կան այն կա մ� ր ջը կամ խո ղո վա կը լի նե լը, ո րը հա ճախ 
նրա նից ա կն կալ վ� մ է. նշ վա ծը, ը ստ դի տար կ� մն  ե րի, վե րա բե ր� մ է բա նա վոր թարգ ման չի 
դե րի հնա ցած ի դե ա լա կա նաց մա նը: 

Ի հա կադ ր�  թյ� ն, թարգ ման չի տա րի քը, սե ռը, սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կը, քա ղա քա կան 
և կրո նա կան կողմն  ո րո շ�  մը դե րա կա տա ր� մ �  նեն հար ցազ ր� յ ցի դի նա մի  կա յ� մ և կա րող 
են բա ցա սա կան կամ դրա կան ազ դե ց�  թյ� ն �  նե նալ բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան մի  ջո ցով 
հա ղոր դակ ց�  թյան ո րա կի վրա:

 Խոր հ� րդ է տր վ� մ չան տե սել այ սօ րի նակ ազ դե ց�  թյ� ն նե րը, քա նի որ դրանք կա րող են 
նվա զա գ� յ նի հասց վել և հնա րա վո րինս չե զո քաց վել, ե թե տե ղյակ եք դրանց պատ ճառ նե րից 
գո նե մի  քա նի սին: 

3. Ի՞նչ կա րող է ո րևէ մե կն ա նել՝ ի նձ վրա ճն շ� մ 

գոր ծադ րե լ�  հա մար

 Փոր ձե լով պա տաս խա նել այս հար ցին՝ կա րող ե նք քն ն�  թյան առ նել, թե ի նչ հնա րա վոր ա կն-
կա լիք ներ կան Ձեզ նից: Ե կեք սկ սենք Ձեր լեզ վա կան հա մայն քից և են թադ րենք, որ, ե րբ նս-
տած եք տա նը, Դ� ք մի  շարք ըն կեր նե րի հա մար մի  ցն ցող լ�  րի ա ռիթ եք դառ ն� մ...
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Բա գիտե՞ս՝ ես 
աշխատանք եմ ստա-

ցել ՄԱԿ ՓԳՀ-ում:
Ա՛յ քեզ հաջողություն: 
Ինչո՞վ ես զբաղվելու:

Ժողովուրդ, 
Ջոնը հիմա աշխա-

տում է ՄԱԿ ՓԳՀ-ում, 
որպես թարգմանիչ:

Հրաշալի է: 
Դա հենց այն է, ինչի 
կարիքը մենք ունենք:

... և առ կա է մե ծ հա վա նա կա ն�  թյ� ն, որ հա ջորդ 48 ժամ վա ըն թաց ք� մ ո ղջ հա մայն քը կի-
մա նա այդ մա սին: Կախ ված այն բա նից, թե ի նչ եք Դ� ք ա ն� մ և ի նչ չեք ա ն� մ, այն բա նից, 
թե ա րդյոք ըն կալ վ� մ եք իբ րև շատ թե քիչ հզոր, գի տակ, հար գա լից, վս տա հե լի, լավ կա պեր 
�  նե ցող կամ քա ղա քա կա նա պես �  ֆի նան սա պես ազ դե ցիկ, Ձեր հա մայն քի ան դամն  ե րը կա-
րող են ա կն կա լիք ներ �  նե նալ Ձեզ նից և/ կամ հա մա րել, որ Դ� ք ո րո շա կի պար տա վո ր�  թյ� ն-
ներ �  նեք կա տա րե լ� ՝ ը ստ հե տևյալ հնա րո վի սցե նար նե րից ցան կա ցած մե  կի. 

Ս ցե նար 1. Դ� ք Ձեր հա մայն քի ա մե  նից կա րևոր ը նդ դի մա դիր կ�  սակ ց�  թյան ան դամ 
եք, ո րը նաև գե րիշ խող դիրք �  նի Ձեր հա մայն քի քա ղա քա կան կյան ք� մ: Գո յ�  թյ� ն 
�  նի ո րո շա կի փոխ հա մա ձայ ն�  թյ� ն առ այն, թե փախս տա կա նը ի նչ պի տի ա սի և ի նչ 
չպի տի ա սի ՄԱԿ ՓԳՀ-ին:

Ս ցե նար 2. Հա մայն քը բա վա կա նին փոքր է, և դրա ան դամն  ե րի մե ծ մա սը կապ ված է 
մի  մյանց հետ: Մշա կ�  թային ա ռ�  մով՝ կեն սա կա նո րեն կա րևոր է գո հաց նել ըն տա նի քի 
ան դամն  ե րին:

Ս ցե նար 3. Ձեր եղ բայ րը լր ջո րեն պար տա կան է Ձեր հա մայն քի ան դամն  ե րից մե  կին, ով 
գա լիս է Ձեզ մոտ՝ պայ ման կա պե լ� . նա ցան կա ն� մ է, որ իր չա մ� ս նա ցած աղ ջի կը վե-
րաբ նա կեց վի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե ր� մ, և հա մոզ ված է, որ Դ� ք գի տեք, թե ի նչ է պետք 
ա նել նրա հա մար: Ե թե Դ� ք ա նեք դա, նա կմո ռա նա Ձեր եղ բոր պարտ քի մա սին:

Ս ցե նար 4. Հա մայն քի մի  շարք ան դամն  եր հայ տա րա ր� մ են, որ ի րենք քրիս տո նյա են, 
թե պետ Ձեր հա մայն ք� մ ա վե լի մե ծ տա րա ծ� մ �  նի իս լա մը: Խո սակ ց�  թյ� ն ներ կան 
այն մա սին, որ հա մայն քի այդ ան դամն  ե րը նախ կի ն� մ մ�  ս� լ ման են ե ղել և հա վա-
տա փոխ են ե ղել՝ ի րենց հայցն ա վե լի ար ժա նա հա վատ դարձ նե լ�  նպա տա կով: Ո րոշ 
մար դիկ կաս կա ծ� մ են, որ Դ� ք գ�  ցե նրան ցից մե կն եք:

Ս ցե նար 5. Կյան քը որ պես փախս տա կան դժ վար է, և մար դը մի շտ փո ղի կա րիք �  նի: 
Փախս տա կան նե րը նաև կա րիք �  նեն վս տա հե լի վկա յ�  թյ� ն նե րի, հա վաս տագ րե րի, 
փաս տաթղ թե րի և շա հա վետ ա մ� ս ն�  թյան: Եր բեմն  տար բե րակ նե րից մե  կը կա րող է 
լ�  ծել մի  ան գա մի ց այս խն դիր նե րից մի  քա նի սը: 

Ս ցե նար 6. Ձեր հա մայն ք� մ ա ճ� մ է այն մարդ կանց թի վը, ով քեր հայ տա րա ր� մ են, 
որ հե տապն դ� մն  ե րի են են թարկ վել Ձեր ծագ ման ե րկ ր� մ: Ձեր ե րկ րի դես պա նա տ� նն 
զգ�  շո րեն ներգ րավ վ� մ է: Մարդ կանց սպառ ն� մ են, և հայ ցե րի մի  մասն ա ն� ղ ղա կի-
ո րեն չե ղարկ վ� մ է: Դ� ք �  նեք կին և մի  դե ռա տի դ� ստր:

Ս ցե նար 7. Սե ռա կան բռ ն�  թյ� ն նե րի են թարկ ված կամ ՄԻ ԱՎ դրա կան մար դիկ սո ցի-
ա լա պես մե  կ�  սաց ված են Ձեր հա մայն ք� մ, ո րի ան դամն  ե րի կյան քին շատ մո տի կից 
հե տև� մ են: Ձեր մո տիկ հա րա զա տը հենց նոր է ժա մա նել Ձեր ծագ ման ե րկ րից: Նա 
ե րեք ա մս վա հղի �  թյ� ն �  նի, սա կայն վեց ա մի ս չի տե սել ա մ� ս ն� ն: Ա մ�  սին նե րի 
հետ հար ցազ ր� յց պետք է ան ցկաց վի ա ռան ձին-ա ռան ձին: 
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Հի շե՛լ

 Հա ճախ հարկ է լի ն� մ, որ փախս տա կա նը լի ո վին ճա նաչ ված լի նի որ պես հա մայն քի ան դամ՝ 
որ պես թարգ մա նիչ վս տա հե լի լի նե լ�  հա մար: Ի ՞նչ կա նե իք Դ� ք, ե թե բա նա վոր թարգ մա նիչ 
լի նե իք վե րոն շյալ սցե նար նե րից ո րևէ մե  կ� մ: Սցե նար նե րից յ�  րա քան չյ�  րը վե րա ծեք ամ-
բող ջա կան պատ մ�  թյան: Ձեր դե րը որ պես թարգ մա նիչ, Ձեր ըն դ�  նած ո րո շ� մն  ե րը և այդ-
պի սի ո րո շ� մն  եր ըն դ�  նե լ�  պատ ճառ նե րը ա ռանց քային են լի նե լ�  պատ մ�  թյան մե ջ: 

4. Ի՞նչ կա րող է աշ խա տա վայ ր� մ ո րևէ մե կն ա նել՝ 

ի նձ վրա ճն շ� մ բա նեց նե լ�  հա մար 

Ո րոշ ժա մա նակ ան ց Դ� ք կա րող եք տե ղե կա նալ, թե ի նչ է սո ցի ա լա կան ճն շ�  մը: Հաս տա-
տա պես, ե րբ խոսքն աշ խա տան քի մա սին է, Դ� ք ո րո շա կի փորձ կ�  տա կե լ�  կա րիք կ�  նե-
նաք, որ պես զի կա րո ղա նաք գծել մաս նա գի տա կան սահ ման նե րը...

Ջոն, 
կարո՞ղ ես գնալ 
պրն. X-ի տուն և 

նրան բերել այստեղ, 
խնդրում եմ:

Պրն. X-ի 
տո՞ւն: 

Բայց...

Համոզվա՞ծ եք, 
որ արժե, որ ես 

դա անեմ:

Այո, 
հենց այդպես: 

Եվ հետ դառնա-
լիս վերցրու նրա 
թղթապանակը:

Իհարկե, Ջոն: 
Իսկ ինչո՞ւ ոչ: 
Խնդրում եմ՝ 

գնա հիմա, լա՞վ:

 Հար ցեր . 

  Ի՞նչ կա սեք Ձեր մա սին: Կկի սե ի՞ք Ջո նի կաս կած նե րը: Վեր ջի վեր ջո, սա շատ պարզ խնդ-
րանք է, մի  բան, ո րն ա ռա ջին հա յաց քից բա վա կա նին նոր մալ է թվ� մ: Ին չո՞ւ է, Ձեր կար-
ծի քով, Ջո նը տա տան վ� մ: 

Ո րոշ ժա մա նակ է ան ցն� մ, և Դ� ք հայտն վ� մ եք հե տևյալ սցե նար նե ր� մ.

Ս ցե նար 1. Հար ցազ ր� յց նե րի ո րոշ մաս նա կից ներ փոր ձ� մ են ճն շ� մ բա նեց նել Ձեզ 
վրա՝ կա շառ քի կամ սպառ նա լի քի մի  ջո ցով և պա հան ջե լով, որ Դ� ք հար ցազ ր� յ ցի ժա-
մա նակ ստեք ի րենց կա պակ ց�  թյամբ:

Ս ցե նար 2. Սպառ նա լիք ներ եք ստա ն� մ և ի վեր ջո հար ձակ ման են թարկ վ� մ փախս-
տա կան նե րի կող մի ց, �  մ վե րաբ նա կեց ման հայ ցը դրա կան լ�  ծ� մ չի ստա ցել: 

Ս ցե նար 3. Հար ցազ ր�  ցա վա րը խնդ ր� մ է Ձեզ պատ մե լ ի րեն, թե ի նչ գի տեք հայց-
վո րի, նրա կյան քի մա սին, և ներ կա յաց նել հա մայն քի ան դամն  ե րի կար ծի քը նրա վե-
րա բե րյալ: Ի վեր ջո, հար ցազ ր�  ցա վա րը խնդ ր� մ է ներ կա յաց նել Ձեր կար ծի քը հայ ցի 
վե րա բե րյալ:

Ս ցե նար 4. Եր կ�  գոր ծըն կեր թարգ մա նիչ ներ Ձեզ մե  ղադ ր� մ են, որ բա ցա սա կան ազ-
դե ց�  թյ� ն եք �  նե ցել փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման և վե րաբ նա կեց ման 
հար ցազ ր� յց նե ր� մ, ո րոնց մաս նակ ցել են ի րենց մի  քա նի հա րա զատ ներ: 

Ս ցե նար 5. Բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան հինգ նիստ ան ցկաց նե լ� ց և �  ժաս պառ վե լ� ց 
հե տո հար ցազ ր�  ցա վա րը խնդ ր� մ է, որ թարգ մա նեք ևս մե կ հայց վո րի հա մար: 
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Մաս նա գի տա կան և ան ձնա կան սահ ման նե րի գծ�  մը դյ�  րին գործ չէ: Այդ պես վար վե լիս Դ� ք 
պետք է �  նակ լի նեք հիմն  ա վո րել այդ սահ ման նե րը Ձեր և, հա վա նա կան է՝ այ լոց առ ջև. Ձեր 
գոր ծըն կեր նե րի, ըն կեր նե րի և ծա նոթ նե րի: Մաս նա գի տա կան սահ ման ներն այն սահ մա նա-
փա կ� մն  երն են, թե ի նչ կա րող եք ա նել, և ի նչ՝ չեք կա րող, ի նչ պես նաև՝ ի նչ կա րող է և 
չի կա րող ա կն կալ վել Ձեզ նից աշ խա տան ք� մ: Այս սահ մա նա փա կ� մն  ե րը եր բեք չպետք է 
խախտ վեն, բա ցա ռ�  թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ առ կա են բա ցա ռիկ հան գա մանք ներ և դրանք 
հա տե լ�  հե տևանք նե րի վե րա բե րյալ փո խա դարձ, լի ար ժեք ի րա զեկ վա ծ�  թյ� ն:

Հարց 

  Որ տե՞ղ կգ ծե իք Ձեր մաս նա գի տա կան սահ ման նե րը, ե թե ներգ րավ ված լի նե իք վե րո բե րյալ 
սցե նար նե րից ո րևէ մե  կ� մ:

 Հի շե՛լ

 Նաև մտ ք� մ պա հեք այն, որ գ�  ցե հարկ կլի նի, որ տե ղյակ լի նեք Ձեր ան ձնա կան ան վտան-
գ�  թյան և մտա վոր ա ռող ջ�  թյան մա սին, ե թե ճն շ� մն  ե րի եք են թարկ վ� մ ի նչ պես աշ խա-
տա վայ րի ներ ս� մ, այն պես էլ դրա նից դ� րս: Մաս նա գի տա կան սահ ման ներ գծե լը կա րող է 
բա վա րար չլի նել այ սօ րի նակ ճն շ� մն  իս պառ վե րաց նե լ�  հա մար, թե պետ կա րող է նվա զեց նել 
այն:

Բ.  Պրո ֆե սի ո նալ վարքա գիծ 

1. Ի՞նչ է նշա նա կ� մ լի նել պրո ֆե սի ո նալ

 Մար դը պրո ֆե սի ո նալ է, ե թե հմ տա ցել է ո րևէ մաս նա գի տ�  թյան մե ջ, այլ կերպ ա սած՝ ե թե 
գի տի, թե ի նչ պես ա նել ո րևէ գործ՝ ի բա վա րա ր�  թյ� ն իր հա ճա խորդ նե րի: Պրո ֆե սի ո նալ 
ա սե լով մե նք նաև նկա տի �  նենք մե  կին, ով ե թե ան գամ աշ խա տան քային իր ա ռա ջին օ րն է, 
և նախ կի ն� մ եր բեք չի ա րել այդ աշ խա տան քը, պատ րաստ է գնալ քայլ առ քայլ և ա պա հո վել, 
որ ա մե ն ի նչ ար վի պատ շաճ ձևով:

 Մե կը, ով գի տի, թե ի նչ կա րող է ի նքն ա նել և ի նչ չի կա րող, և չի փոր ձ� մ ան տե սել կամ քո-
ղար կել իր սահ մա նա փա կ� մն  ե րը, պրո ֆե սի ո նալ է: Պրո ֆե սի ո նա լը նա է, ով պատ րաստ է 
սո վո րել՝ սկ սե լով ա մե  նա բա զայի նից, ձգ տե լով հաս նել բա նի մա ց�  թյան �  հմ տ�  թյան բարձր 
մա կար դա կի: Որ պես թարգ մա նիչ Ձեր վե րա բեր մ� ն ք� մ և վար քագ ծ� մ հս տակ լի նե լը, այն է՝ 
սահ ման ներ պահ պա նե լը, ն� յն պես պրո ֆե սի ո նա լիզ մի  նշան է: 

2.  Կա՞ն ա րդյոք ի նչ-որ �  ղե ց� յց ներ, ո րոնց կա րող եմ 

հե տևել՝ պրո ֆե սի ո նալ լի նե լ�  հա մար

 Կան ո րոշ �  ղե ց� յց ներ, ո րոնց կա րող եք հե տևել՝ պրո ֆե սի ո նալ լի նե լ�  հա մար, և մե նք հաս-
տա տա կա մո րեն խոր հ� րդ ե նք տա լիս օգ տա գոր ծել դրանք այն նպա տա կով, ին չի հա մար 
նա խա տես ված ե ն՝ �  ղե ց� յց ներ, այլ ոչ թե կա նոն նե րի և կա նո նա կար գ� մն  ե րի հա մա խ� մբ, 
ո րոնք կ�  րո րեն կի րա ռ� մ ե ք՝ ան կախ այն բա նից, թե ի նչ ի րա վի ճա կ� մ եք հայտն վել: Այս 
�  ղե ց� յց նե րը կա րող եք գտ նել Վար քագ ծի կա նո նագր քի Հա վել ված 1-�  մ: 

Ու ղե ց� յց նե րի հիմն  ա վո ր�  թյ�  նը և կի րա ռե լի �  թյ�  նը ստ�  գե լ�  լա վա գ� յն �  ղին հաս կա-
նալն է, թե ի նչ է ըն կած դրանց հե տև� մ: Դրան ցից յ�  րա քան չյ�  րը դի տար կեք հե տևանք նե րի 
ա ռ�  մով: Այն է՝ հարց նե լով՝ ի ՞նչ տե ղի կ�  նե նա, ե թե ես չհե տևեմ դրան: Կամ՝ ե թե ես ա նեմ 
այս և չա նեմ այն: Ե րբ տվյալ բանն ա նեք, նո թագ րեք բո լոր այն կաս կած ներն �  հար ցե րը, որ 
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կծա գեն Ձեր մտ ք� մ: Նաև՝ փոր ձեք տես նել, թե ա րդյոք �  ղե ց� յց նե րը կա րող են կի րառ վել 
նա խորդ բա ժին նե ր� մ ներ կա յաց ված սցե նար նե ր� մ: 

3. Ո րո՞նք են այն թե մա նե րը, ո րոնց ան դրա դառ ն� մ են Վար-

քագ ծի կա նո նագր ք� մ նե րառ ված հիմն  ա կան �  ղե նիշ նե րը 

  Ան կողմն  ա կա լ�  թյ� ն և չե զո ք�  թյ� ն.
   Գաղտ նի �  թյ� ն
   Բա նի մա ց�  թյ� ն
   Թա փան ցի կ�  թյ� ն
   Թարգ մա ն�  թյան ճշգր տ�  թյ� ն
   Սահ ման նե րի հաս տա տ� մ

  Հար ցեր  

  Կա նո նագր ք� մ որ տե՞ղ է նկա րագր ված այս կե տե րից յ�  րա քան չյ�  րը: 
   Ինչ պե՞ս եք հաս կա ն� մ հե տևյալ մաս նա գի տա կան ար ժեք նե րը. ա զն վ�  թյ� ն, հաշ վետ վա-

կա ն�  թյ� ն, հո գա ծ�  թյ� ն, վս տա հե լի �  թյ� ն և հար գանք: Ի ՞նչ եք կար ծ� մ՝ ա րդյո՞ք դրանք 
պա հանջ ված են Կա նո նագր քի և Ձեր դե րի տե սան կյ�  նից, և, ե թե այո, ա պա ի նչ պե՞ս: 

4.  Պե՞տք է ա րդյոք, որ ես սա հ� ն տի րա պե տեմ եր կ�  լեզ վի

Ես այնքան էլ լավ չեմ խոսում 
հարցազրույցի մասնակցի լեզվով: 

Պե՞տք է, արդյոք, որ ուղղակի շարունակեմ  
և թարգմանեմ նրա համար:

Ջոն, 
եթե Դուք շարունակեք 

թարգմանել, հարցազրուցավարն ու 
հարցազրույցի մասնակիցը չեն հասկանա 

միմյանց: Կա՞ ինչ-որ մեկը, ով կարող է 
թարգմանել նրա համար: 

Դու գոնե պետք է այդ մասին խոսես 
հարցազրուցավարի հետ:

 Ծա նո թ�  թյ� ն. Պրո ֆե սի ո նալ վար քա գիծ կա րող է պահ պան վել մի  այն այն դեպ ք� մ, ե թե բա նա վոր 
թարգ ման չի լեզ վա կան ի մա ց�  թյան մա կար դա կը խո չըն դոտ չի հան դի սա ն� մ նրա աշ խա տան քը բարձր 
մա կար դա կով կա տա րե լ�  հա մար:

  Հարց 

  Կա րո՞ղ եք ա րդյոք մտա ծել ո րևէ աշ խա տա կարգ, ո րից կա րող եք օ գտ վել բա նա վոր թարգ-
մա ն�  թյ� ն կա տա րե լիս, ե րբ Դ� ք սա հ� ն չեք տի րա պե տ� մ եր կ�  լե զ�  նե րին, և ո րևէ այլ 
թարգ մա նիչ հա սա նե լի չէ: 
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5. Արդյո՞ք մի  լեզ վից մյ�  սին շա ր�  նա կա բար ան ցնե լը 

մե ծ ջան քեր է պա հան ջ� մ

..պետք է ասեմ, 
որ մի քիչ անհանգստա-

նում եմ հետուառաջ 
թարգմանելու հետ 

կապված...

Ա լեզվից Բ լեզու 
և հակառակը թարգմանելը 

որպես զրույցի մաս կարող է 
բավականին բարդ լինել: 
Դուք պետք է անընդհատ 

սովորեք Ձեր փորձից: 
Մի մոռացեք. Դուք կարող եք 

ցանկացած պահի դադարեցնել 
հարցազրույցը՝ հավաստիանալու, 

որ Ձեզ ճիշտ են հասկացել:

 Ծա նո թ�  թյ� ն/Եզ րա կա ց�  թյ� ն/Ու ղե ց� յց. Թարգ մա նի չը պետք է պատ րաստ լի նի կի րա ռել ե րկ կողմ 
հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ� ն՝ ճշգր տո րեն փո խան ցե լ�  խո սո ղի մի տ քը: 

 Հար ցեր 

   Հար ցազ ր�  ցա վա րը շատ ա րագ է աշ խա տ� մ, ի սկ Դ� ք շա ր�  նակ սխալ ներ եք գոր ծ� մ: 
Ի ՞նչ եք պատ րաստ վ� մ ա նել: Պատ րա՞ստ եք ա րդյոք ա սել՝ ես մի  շարք սխալ ներ կա տա-
րե ցի: 

6. Ի՞նչ դե րա ն� ն պետք է օգ տա գոր ծեմ բա նա վոր 

թարգ մա նե լիս

Ես գնացի 
կինոթատրոն:

Նա գնաց 
կինոթատրոն:

Ո՞վ գնաց 
կինոթատրոն:

Եթե Դուք թարգմանել եք 
«նա», հնարավոր է, որ հար-

ցազրուցավարը հարցազրույցի 
մասնակցին շփոթի պատմութ-

յան մեջ հիշատակվող մեկ 
ուրիշ «նա»-ի հետ:

 Ծա նո թ�  թյ� ն/Եզ րա կա ց�  թյ� ն/Ու ղե ց� յց. Թարգ մա նի չը պետք է օգ տա գոր ծի մի  և ն� յն քե րա կա նա կան 
դեմ քը, ի նչ և խո սո ղը:

 Հար ցեր 

  Կա րո՞ղ են ա րդյոք լի նել այլ հե տևանք ներ, ե թե « նա» ա սե լ�  փո խա րեն շա ր�  նա կեք ա սել 
«ես»:



23

Գլ� խ 2

23

ՊՐՈ ՖԵ ՍԻ Ո ՆԱԼ ԲԱ ՆԱ ՎՈՐ 

ԹԱՐԳ ՄԱ Ն�   � Ն 

Մ
Ո

 Դ
�

 
Լ
 I

    Կա րո՞ղ եք նշել ո րևէ այլ դեպք, ե րբ Դ� ք, հնա րա վոր է, որ ան գի տակ ցա բար ան ցել եք 
« նա»-ի: 

7. Ի՞նչ են նշա նա կ� մ չե զո ք�  թյ�  նը և ան կողմն  ա կա լ�  թյ�  նը

Ինձ ծեծի են 
ենթարկել:

Ինձ 
խոշտանգել են:

Իսկ կոնկրետ 
ի՞նչ են արել 

նրանք Ձեզ հետ:
Դուք 

«գունազարդում» եք 
պատմությունը և 

խոսում հարցազրույցի 
մասնակցի անունից: 
Սա Ձեր նկատմամբ 
հարցազրուցավարի 

վստահությունը կորցնելու 
ուղիղ ճանապարհն է:

 Ծա նո թ�  թյ� ն. Թարգ մա նի չը պա տաս խա նա տ�  է ճշգր տո րեն թարգ մա նե լ�  հա մար՝ ա ռանց ո րևէ բան 
ա վե լաց նե լ�  կամ բաց թող նե լ� :

 Հարց. 

  Ինչ պե՞ս կա րող է հար ցազ ր�  ցա վա րը վեր ջի վեր ջո պար զել, որ ո րևէ խոշ տան գ� մ տե ղի չի 
�  նե ցել:

8.  Կա րո՞ղ եմ ա րդյոք տվյալ դեպ քի վե րա բե րյալ 

հայտ նել իմ կար ծի քը

Ես թռել եմ 
այնտեղից:

Չի կարող 
պատահել: Այդ 

օդանավակայանն 
ընդմիշտ փակվել է:

Իրո՞ք: 
Հետաքրքիր է:

Իսկ եթե 
հարցազրույցի 

մասնակիցը հայտարարվի 
«ոչ վստահելի», 

իսկ հետագայում պարզվի, 
որ Ձեր տեղեկությունը 

լիովին սխա՞լ է:

 Ծա նո թ�  թյ� ն. Բա նա վոր թարգ մա նի չը չպի տի տրա մադ րի ո րևէ տե սա կի սո ցի ո լո գի ա կան, մար դա բա-
նա կան կամ պատ մա կան տե ղե կ�  թյ� ն ներ՝ ար տա հայ տե լ�  կար ծիք կամ նպաս տե լ�  կար ծի քի ձևա-
վոր մա նը այն դեպ քի վե րա բե րյալ, ո ր� մ ին քը ներգ րավ ված է:
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 Հար ցեր

    Մյ� ս կող մի ց՝ շատ օգ տա կար կա րող է լի նել թարգ ման չի նե ր� ժն օգ տա գոր ծե լը՝ որ պես 
ծագ ման ե րկ րի վե րա բե րյալ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի աղ բյ� ր: Ձեր կար ծի քով՝ ո ՞ր ի րա վի ճակ-
նե ր� մ սա կա րող է օգ տա կար լի նել: Ե թե դա օգ տա կար լի նի, հնա րա վո՞ր է ա րդյոք այս 
հար ց� մ հաշ տ�  թյան եզ րեր գտ նել Վար քագ ծի կա նո նագր քի բո վան դա կ�  թյան հետ: Ե թե 
այո, ա պա ի նչ պե՞ս պետք է թարգ մա նի չը կա տա րի իր աշ խա տան քը:

9.  Կա րո՞ղ եմ ա րդյոք թարգ մա նել իմ ըն տա նի քի 

ան դամն  ե րի հա մար

Գործերդ 
ո՞նց են, Ջոն:

Եղբա՛յր: 
Դու՝ այստե՞ղ:

Ձեր զգացմունքները 
Ձեր եղբոր նկատմամբ 
կարող են թույլ չտալ, 

որ Դուք անկողմնակալ 
լինեք:

 Ծա նո թ�  թյ� ն. Թարգ մա նի չը չպի տի թարգ մա նի մոտ հա րա զատ նե րի և/ կամ մտե րիմ ըն կեր նե րի հա-
մար, բա ցա ռ�  թյամբ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի:

 Հար ցեր

    Սա բա վա կա նին դժ վա րին կա նոն է, այն պես չէ՞: Ձեր կար ծի քով, ա րդյո՞ք այն կի րա ռե լի է 
այս տես քով: Ա րդյո՞ք կար ծ� մ եք, որ հնա րա վոր է, որ պարզ վի՝ Ձեր սե փա կան եղ բոր հա-
մար թարգ մա նե լը շատ լավ մի տք է:

10.  Կա րո՞ղ եմ ա րդյոք խո սել հար ցազ ր� յ ցի ըն թաց ք� մ 

լսա ծիս մա սին:

Ճանաչո՞ւմ ես էն 
տղային, որի համար 

թարգմանում էի: 
Ուրեմն, նրա կինը...

Հարցազրույցի 
ժամանակ Ձեր լսածի 

վերաբերյալ բամբասելն 
անթույլատրելի է: Ձեր 

վստահելիությունը որպես 
բանավոր թարգմանիչ 

մեծապես կտուժի:

 Ծա նո թ�  թյ� ն. Ոչ մի  պա րա գա յ� մ ո րևէ պատ ճա ռով թարգ մա նի չը չպի տի բա ցա հայ տի կամ կրկ նի ՄԱԿ 
ՓԳՀ-�  մ իր աշ խա տան քի ըն թաց ք� մ ձեռք բե րած բա նա վոր և/ կամ գրա վոր տե ղե կ�  թյ� ն նե րը:
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 Հար ցեր 

  Արդյո՞ք ո րևէ մե կ �  րի շը կտ�  ժի թարգ ման չի ա րա ծի հե տևան քով:
    Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞նչ հան գա մանք նե ր� մ Դ� ք պետք է խո սեք: Ե վ՝ ի նչ պի սի՞ սահ ման նե ր� մ:

11.  Կա րո՞ղ եմ ա րդյոք մարդ կան ցից ըն դ�  նել նվեր ներ, 

փող և/ կամ �  շադ ր�  թյան այլ ար տա հայ տ�  թյ� ն ներ 

Ջոն, 
սա իմ ամենավերջին
 նկարն է: Այն քոնն է: 
Հա, ի դեպ, դու վաղը

 թարգմանում ես 
ինձ համար, չէ՞: Նույնիսկ եթե 

Դուք դրան որպես կաշառք 
չեք վերաբերվում, 

հնարավոր է, որ խնդիր 
ունենաք, եթե նվերին 
փոխադարձությամբ 

չպատասխանեք:

Եվ ինչ պիտի 
անեմ ես հիմա՞:

 Ծա նո թ�  թյ� ն. Թարգ մա նի չը եր բեք չպի տի ո րևէ լրա ց�  ցիչ փոխ հա տ�  ց� մ, փող կամ �  շադ ր�  թյան 
ո րևէ այլ դր սևո ր� մ ըն դ�  նի:

 Հար ցեր

   Ձեր կար ծի քով, ա րդյո՞ք Դ� ք իս կա պես եր բեք ո չինչ չպի տի ըն դ�  նեք: Մեկ բա ժակ թեյ է ՞լ: 
Ձե ռա գործ ջեմ պե՞ր: Ու տե լի՞ք: Բա ցատ րեք պատ ճառ նե րը՝ ըն դ�  նե լ�  ո րոշ բա ներ և մե ր ժե-
լ�  մյ� ս նե րը: 

ԻՆՔ ՆԱՍ Տ� Գ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ման դատն է՝ պաշտ պա նել փախս տա կան նե րին և եր կա րա ժամ կետ լ�  ծ� մ 
գտ նել նրանց խն դիր նե րի հա մար:

 Ճիշտ է  Ս խալ է 

2.  ՄԱԿ ՓԳՀ-ն նաև ստանձ նել է պա տաս խա նատ վ�  թյ� ն քա ղա քա ցի �  թյ� ն չ�  նե ցող ան-
ձանց, հայ րե նա դարձ նե րի և ներ քին տե ղա հան ված ան ձանց հա մար: 

 Ճիշտ է  Ս խալ է 

3.  Հա մա ձայն 1951 թ. կոն վեն ցայի՝ տն տե սա կան մի գ րան տին կա րող է տր վել փախս տա կա նի 
կար գա վի ճակ: 

 Ճիշտ է  Ս խալ է 

4. Աչ քի ան ցկաց րեք էջ 10-12-�  մ թվարկ ված սցե նար նե րը: Որ տե՞ղ կա րող եք պա տաս խան 
գտ նել դրան ց� մ ներ կա յաց ված խն դիր նե րին:

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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5.  Տես էջ 11-�  մ ներ կա յաց ված շար ժան կա րը («Ի՞նչ կա րող է ա նել ո րևէ մե  կը՝ ի նձ վրա ճն շ� մ 
բա նեց նե լ�  հա մար»): Ի ՞նչ կա նե իք՝ թ� յլ չտա լ� , որ ո րևէ մե կն ա կն կա լի Ձեզ նից այն, ի նչ 
Դ� ք չեք կա րող տալ նրան: Վա խը, իշ խա ն�  թյ�  նը, փո ղը և ա մո թը դի տար կեք որ պես 
ո րոշ խո չըն դոտ ներ, որ կա րող են հան դի պել Ձեր ճա նա պար հին:

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6.  Տես էջ 13-�  մ ներ կա յաց ված շար ժան կա րը («Ի՞նչ կա րող է ա նել աշ խա տա վայ ր� մ ո րևէ մե 
կը՝ ի նձ վրա ճն շ� մ բա նեց նե լ�  հա մար»): Ի ՞նչ կա նե իք Ջո նի փո խա րեն: Ին չո՞ւ:

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7.  Հա մայն քային թարգ մա նիչ լի նե լ�  հա մար Դ� ք պետք է փախս տա կան լի նեք:
Ճիշտ է  Ս խալ է 

8.  Պ րո ֆե սի ո նալ լի նե լ�  հա մար ես պար զա պես պետք է պահ պա նեմ Վար քագ ծի կա նո նագր-
քի պայ ման նե րը:

Ճիշտ է  Ս խալ է 

9.  Հա մայն քային թարգ մա նիչ ներն օգ տա կար են, քա նի որ նրանք շատ բան գի տեն հար ցազ-
ր� յ ցի մաս նակ ցի ծագ ման ե րկ րի, դրա մշա կ� յ թի, պատ մ�  թյան և հա սա րա կ�  թյան մա-
սին:

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

10.  Ի մաստ չ�  նի թարգ մա նիչ նե րին խոր հ� րդ տալ՝ չթարգ մա նել մոտ հա րա զատ նե րի և/ կամ 
ըն կեր նե րի հա մար: Ե թե Դ� ք թարգ մա նե լ�  լի նե իք Ձեր սե փա կան քրոջ հա մար, գե րա-
զանց աշ խա տանք կկա տա րե իք, քա նի որ կա տա րե լա պես հաս կա ն� մ եք, թե ին չի մի  ջով 
է նա ան ցել: 

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

11.   Հա մայն քային աշ խա տող նե րը սո ցի ա լա կան աշ խա տող ներ են: Նրանց հիմն  ա կան խն դիրն 
է՝ օգ նել փոք րա մաս ն�  թյ� ն հան դի սա ցող խմ բե րի պատ կա նող և հե տևա բար՝ սո ցի ա լա-
պես թ� յլ �  խո ցե լի մարդ կանց:

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

12. Ստ�  գեք է թի կայի տե սան կյ�  նից ճիշտ ո րո շ� մն  եր կա յաց նե լ�  Ձեր կա րո ղ�  թյ�  նը՝ սե-
փա կան ար ժեք նե րի, թարգ ման չի Վար քագ ծի կա նո նագր ք� մ նշ ված կա նոն նե րի, տվյալ 
ի րա վի ճա կի, հան գա մանք նե րի, սո ցի ա լա կան և աշ խա տան քային ճնշ ման և Ձեզ �  բո լոր 
ներգ րավ ված ան ձանց վրա Ձեր ո րոշ ման (դ րա կան կամ բա ցա սա կան) հե տևանք նե րի հի-
ման վրա՝ կապ ված հե տևյալ ի րադ ր�  թյ� ն նե րի հետ:

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը հե տևյալ ի րադ ր�  թյ� ն նե րից յ�  րա քան չյ�  րի 
վե րա բե րյալ և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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 Դեպք 1. Դ� ք բա նա վոր թարգ մա ն�  թյ� ն եք կա տա ր� մ մի  փախս տա կան կնոջ հա-
մար, ով մի  ա ժա մա նակ Ձեր հա մայն քի ան դամ է: Հար ցազ ր� յ ցի ժա մա նակ ի մա ն� մ 
եք, որ նա ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր է: Ձեր ա վագ եղ բայ րը սի ր� մ է նրան և ցան կա ն� մ է 
ա մ� ս նա նալ նրա հետ:

 Դեպք 2. Դ� ք և Ձեր ք� յրն ապ ր� մ եք մի  ե րկ ր� մ, որ տեղ փախս տա կան նե րին պատ-
շաճ ա ռող ջա պա հա կան օգ ն�  թյ� ն չի ա ռա ջարկ վ� մ: Ձեր ք� յ րը բա վա կա նին հի վանդ 
է, և կա րող է պատ շաճ բ�  ժօգ ն�  թյ� ն ստա նալ, ե թե վե րաբ նա կեց վի Ա վստ րա լի ա յ� մ: 
Ե թե նա մն ա այն տեղ, որ տեղ այժմ է, հնա րա վոր է, որ նրա ա ռող ջա կան վի ճա կը ծայ-
րա հեղ վատ թա րա նա: Ձեր ք� յ րը պետք է փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման 
նպա տա կով հար ցազ ր� յց ան ցնի: Դ� ք գի տեք, որ, ի տար բե ր�  թյ� ն Ձեզ, նա հայ րե նի 
եր կի րը լքե լ�  այլ պատ ճառ, քան ա վե լի լավ կյան քի փնտր տ� քն է, չի �  նե ցել: 

Դեպք 3. Վեր ջերս Դ� ք շատ եք թարգ մա նել մի  և ն� յն հար ցազ ր�  ցա վա րի հա մար, ով 
ար դյ� ն ք� մ սկ սել է վս տա հել Ձեզ այն քան, որ ա վե լի �  ա վե լի հա ճախ է հարց ն� մ Ձեր 
կար ծի քը իր կող մի ց քնն վող հայ ցե րից յ�  րա քան չյ�  րի վե րա բե րյալ: Հայ ցե րից մե  կը, 
մաս նա վո րա պես, մի  փախս տա կա նի մա սին է, ով պն դ� մ է, որ բան տարկ վել և խոշ-
տանգ վել է մի  և ն� յն ը նդ դի մա դիր խմ բի կող մի ց, ո րի ան դամ լի նե լ�  մա սին է հար-
ցազ ր� յց նե րի ժա մա նակ հայ տա րա ր� մ փախս տա կան նե րի մե  ծա մաս ն�  թյ�  նը: Դ� ք 
ն� յն պես փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման Ձեր հար ցազ ր� յ ցի ժա մա նակ հայ-
տա րա րել եք, որ այդ խմ բի ակ տիվ ան դամ եք, և այժմ հա մայն ք� մ մի  շարք մար դիկ 
կար ծես թե մտա ծ� մ են, որ Դ� ք ի րենց պարտք եք ի նչ-որ բան:

 Դեպք 4. Ի նչ-որ մե  կը Ձեզ մոտ է գա լիս 5,000 Ա ՄՆ դո լար կան խիկ գ�  մա րով և ա ս� մ 
է, որ շատ լավ գի տի, որ աշ խա տա վայ ր� մ Ձեզ հա մար հա սա նե լի են փախս տա կան-
նե րի թղ թա պա նակ նե րը: Դ� ք գ�  մա րի սոս կա լի կա րիք �  նեք: Նա ա ս� մ է, որ այդ 
գ�  մա րը Ձերն է. այն ա մե  նը, ի նչ Դ� ք պետք է ա նեք, մի  քա նի լ�  սան կար և ա ն� ն 
փո խելն է: 

Դեպք 5. Դ� ք գի տեք, որ չպի տի զբաղ վեք հա ճա խորդ նե րի շա հե րի պաշտ պա ն�  թյամբ, 
սա կայն ս� ր զգա ցո ղ�  թյ� ն �  նեք, որ ե թե չմի  ջամ տեք, կոնկ րետ տվյա լա փախս տա-
կա նը չի ստա նա փախս տա կա նի կար գա վի ճակ, քա նի որ ոչ ոք չի հաս կա ն� մ նրան: 
Դ� ք գի տեք, որ վեր ջինս տա ռա պ� մ է հետտ րավ մա տիկ սթ րե սային խան գա ր�  մի ց, և 
սա թ� յլ չի տա լիս, որ նա ո րևէ զգաց մ� նք ց�  ցադ րի խոշ տանգ ման մա սին խո սե լիս: 
Դա նաև մշա կ�  թային տար բե ր�  թյ� ն նե րի խն դիր է, այն ա ռ�  մով, որ Ձեր և նրա մայ-
րե նի լե զ�  նե ր� մ, ե րբ մար դը խո ս� մ է շո կային ե րև� յթ նե րի մա սին, մի շտ օգ տա գործ-
վ� մ են մե ղ մա սա ց�  թյ� ն ներ (էվ ֆե մի զմ), ին չը հար գան քի ար տա հայ տ�  թյ� ն է:





  Մո դ� լ II.

Լեզ վա կան

հար ցեր 

 Լե զ� ն այն է, ի նչ մե նք հա ճախ 
ար տադ ր� մ ե նք, ե րբ բա ց� մ ե նք մե ր բե րա նը: 

Որ քա նո՞վ լավ եք Դ� ք ծա նոթ 
հա ղոր դակ ց�  թյան այս ա հեղ գոր ծի քին: 

Այս մո դ�  լ� մ մե նք նախ Ձեզ կնե րե կա յաց նենք 
բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան հիմն  ադ ր� յթ նե րը և 

հնա րա վո ր�  թյ� ն կտանք գործ նա կա ն� մ 
կի րա ռել դրանք՝ խնդ րե լով ստեղ ծել 

Ձեր սե փա կան լեզ վա կան ամ փոփ նկա րա գի րը 
և ճա նա չել սե փա կան խո սե լա ձևը: 

Այ ն�  հե տև, հա մա ռոտ կքն նար կենք լե զ� ն 
սո ցի ա լա կան մի  ջա վայ ր� մ՝ քն ն�  թյան 
առ նե լով ո րոշ բար դ�  թյ� ն ներ, ո րոնց 

Դ� ք կբախ վեք որ պես բա նա վոր թարգ մա նիչ 
աշ խա տե լ�  ժա մա նակ: Մենք նաև 
կա ռա ջար կենք գոր ծիք ներ, ո րոնք 

ան հրա ժեշտ են բարձ րո րակ բա նա վոր 
թարգ մա ն�  թյ� ն ի րա կա նաց նե լ�  հա մար:
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Գլ� խ I. 

Իմ լեզ վա կան ամ փոփ նկա րա գի րը 

Այս բաժ ն� մ Դ� ք կի մա նաք, թե՝ 

  ինչ է ա ն� մ բա նա վոր թարգ մա նի չը. 
  ինչ պես սահ մա նել Ձեր աշ խա տան քային լե զ�  նե րը. 
  ինչ պես վեր լ�  ծել սե փա կան խո սե լա ձևը. 
  ինչ վար ժ�  թյ� ն նե րի մի  ջո ցով կա րե լի է ստ�  գել սե փա կան լեզ վա կան կա րո ղ� -
թյ� ն նե րը և ո րո շել, թե ո րոնք կլի նեն Ձեր աշ խա տան քային լե զ�  նե րը. 

  ինչ վար ժ�  թյ� ն նե րի մի  ջո ցով կա րե լի է բա րե լա վել Ձեր ձայ նը և ար տա սա ն� -
թյ�  նը:

Ա. Թարգ մա ն�  թյան մե կ նա կե տը 

1. Ի՞նչ է ա ն� մ բա նա վոր թարգ մա նի չը

աա? ասկլ են լկոե
ասկ ասլկա? ասկյդ:

???

Պետք է գտն վի մե  կը, ով խո ս� մ է եր կ�  լեզ վով էլ և ով կա րող է գոր ծել որ պես բա նա վոր 
թարգ մա նիչ՝ համ բե րա տար թարգ մա նե լով այն ա մե  նը, ի նչ մարդ կանց այս եր կ�  խմ բերն 
ա ս� մ են մի  մյանց: Ո ՞վ կա րող է ա նել դա:

 Պա տաս խա նե լ�  հա մար Դ� ք պետք է նկա տի առ նեք, թե որ քան կա րևոր է, որ նրանք մի -
մյանց հաս կա նան կա տա րե լա պես: Ե թե խոս քը « պար զա պես» շա ղակ րա տե լ�  մա սին չէ, ի նչ-
պի սի՞ խն դիր ներ կա րող է հա ր�  ցել ան փորձ բա նա վոր թարգ մա նի չը: 

2. Ի՞նչ է ա ն� մ լավ բա նա վոր թարգ մա նի չը

Ջո՛ն, պատմիր, 
խնդրում եմ, 

մեզ այդ մասին: Գիտեք, 
դա այնքան էլ պարզ չէ: 

Նա նախևառաջ 
պետք է ՀԱՍԿԱՆԱ, 

թե ինչ է ասում դիմացինը: 
Եվ հետո միայն ձևակերպի 

մեկ այլ լեզվի բառերով:



31

Գլ� խ 1

31

ԼԵԶ ՎԱ ԿԱՆ

ՀԱՐ ՑԵՐ

Մ
Ո

 Դ
�

 
Լ
 I

I

 Հարց

 Բա նա վոր թարգ մա ն�  թյ� ն կա տա րե լիս չա փա զանց կա րևոր է հաս կա նա լը: Ի ՞նչ եք կար ծ� մ՝ 
ի ՞նչ պետք է ա նեք, որ պես զի հա կա նաք, թե ի նչ է կա տար վ� մ: 

3. Իսկ ի ՞նչ պետք է ա նի ՄԱԿ ՓԳՀ-ի բա նա վոր թարգ մա նի չը 

Ի լր� մն , նա պետք է կա տա րի այդ աշ խա տան քը՝ ի մա նա լով, որ թարգ մա ն�  թյան ճշգր տ� -
թյ� նն ազ դե լ�  է զր� յ ցի ար դյ� ն քի վրա:

Նա պետք է կարողանա 
հասկանալ իմաստը յուրաքանչյուր բառի, 

որ փախստականն արտաբերում է 
ՄԱԿ ՓԳՀ-ի պաշտոնյայի հետ խոսելիս,

այնուհետև իր մտքում փոխի այն մյուս լեզվի 
և ձևակերպի հարցազրուցավարի լեզվի բառերով: 

Նա նույնը պետք է անի, 
երբ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի պաշտոնյան խոսելիս 

լինի փախստականի հետ:

4. Ի՞նչ տե ղի կ�  նե նա, ե թե բա նա վոր թարգ մա նե լիս 

ես մա սամբ հո րի նեմ (հան կար ծաս տեղ ծ եմ)

ասմա ասյ եռ 
եկյհոե?

ակլ, եռկյ
եյկակա:

կեյռա ալե:

Ի՞նչ է ասում 
նա:Անհանգստանալու 

բան չկա: 
Նա շատ լավ գիտի, 

թե ուր գնալ:

Նա ասում է, 
որ ցանկանում է 

ամուսնանալ 
երեքիդ հետ:

Ի՞՞՞նչ: 
Ասա թող կորչի 

գրողի ծոցը:

Ե թե Դ� ք բա նա վոր թարգ մա նե լիս հան պատ րաս տից հո րի նեք, ա պա հնա րա վոր է, որ սխալ-
վեք մի  բա ռի կամ ար տա հայ տ�  թյան հար ց� մ, ո րը չեք ի մա նա, թե ի նչ պես թարգ մա նել: Դ� ք 
չեք հաս կա նա ի մաս տը և ի վեր ջո կամ կան տե սեք այն, կամ կփոր ձեք գ�  շա կել ի մաս տը: 

Հի շե՛լ

 Հան պատ րաս տից հո րի նե լ�  դեպ ք� մ Դ� ք չեք թարգ մա նի փախս տա կա նի կամ ՄԱԿ ՓԳՀ 
պաշ տո նյայի ա սա ծը, այլ կա սեք այն, ի նչ Ձեր սե փա կան մտ ք� մ է: Այն այլ լեզ վի փո խադ րե-
լով՝ Դ� ք կ�  նե նաք մի  լի ո վին ար հես տա ծին ի րա կա ն�  թյ� ն, այն պի սին, ո րը հիմն  ված չէ այն 
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բա նի վրա, ի նչ ի րա կա ն� մ ա ս� մ են տվյալ եր կ�  ան ձինք, �  մ հա մար Դ� ք թարգ մա ն� մ եք, 
այլ այն, ի նչ Ձեր կար ծի քով նրանք ա ս� մ են: Ե թե Դ� ք շա ր�  նա կեք այդ պես վար վել հան-
դիպ ման ըն թաց ք� մ, լ� րջ վտանգ կա ռաա ջա նա, որ փախս տա կա նը և ՄԱԿ ՓԳՀ պաշ տո-
նյան կա րող են ան գի տակ ցա բար ի վեր ջո խո սել Ձեզ հետ, այլ ոչ թե մի  մյանց: 

Բ. Իմ աշ խա տան քային լե զ�  նե րը 

1. Ի՞նչ պետք է ա նեմ բա նա վոր թարգ մա ն�  թյ� ն 

կա տա րե լ�  հա մա ձայ ն�  թյ� ն տա լ� ց ա ռաջ

Լրացրեք, խնդրեմ, 
այս հարցաշարն ինձ համար:

Անշուշտ: 
Ինչի՞ մասին է այն

Մենք պետք է գնահատենք 
Ձեր լեզվական կարողությունները: 

Խնդրում եմ պատասխանել 
որքան հնարավոր է ճշգրտորեն:

 

Հար ցա շար 

  Ո՞րն է Ձեր սո վո րած ա ռա ջին լե զ� ն (Ա)  _________________________________________

  Որ տե՞ղ եք Դ� ք սո վո րել Ա լե զ� ն  _________________________________________________

   Դ� ք դե ռևս խո սո՞մ եք Ա լեզ վով  __________________________________________________

  Արդյո՞ք Դ� ք կա նո նա վոր կեր պով խո ս� մ եք Ա լեզ վով  _____________________________

  Արդյո՞ք Դ� ք սա հ� ն եք տի րապ տ� մ Ա լեզ վին  

  Արդյո՞ք եր կար ժա մա նակ է ան ցել այն օ րից, ե րբ Դ� ք վեր ջին ան գամ խո սել եք 
Ա լեզ վով  ________________________________________________________________________

  Ե թե այո՝ որ քա՞ն ժա մա նակ  _______________________________________________________

   Դ� ք խո սո՞ւմ եք Ա լեզ վի ո րևէ բար բառ(ներ)ով  _____________________________________

  Որ տե՞ղ են խո ս� մ այդ բար բառ(ներ)ով  ____________________________________________

  Արդյո՞ք Ա լե զ� ն �  նի ստան դարտ կա ռ� ց վածք  ____________________________________  

  Արդյո՞ք Ա լե զ� ն �  նի գրա վոր տար բե րակ  _________________________________________

   Կա րո՞ղ եք, ա րդյոք, կար դալ այդ լեզ վով  ___________________________________________  

  Արդյո՞ք Դ� ք տի րա պե տ� մ եք ո րևէ այլ լեզ վի (Բ, Գ, Դ)  _____________________________  

  Ե՞րբ, որ տե՞ղ և ի նչ պե՞ս եք Դ� ք սո վո րել այն/դ րանք  _________________________________  

  Արդյո՞ք Բ (Գ, Դ) լե զ� ն �  նի ստան դարտ կա ռ� ց վածք  ______________________________  

  Արդյո՞ք Բ (Գ, Դ) լե զ� ն �  նի գրա վոր տար բե րակ  ___________________________________

   Կա րո՞ղ եք, ա րդյոք, կար դալ այդ լեզ վով ____________________________________________

   Ձեր զգա ցո ղ�  թյամբ՝ Դ� ք ա րդյո՞ք ի վի ճա կի եք ա մե ն ին չի մա սին խո սել Ա և Բ (Գ, Դ) 
լե զ�  նե րով  ______________________________________________________________________



33

Գլ� խ 1

33

ԼԵԶ ՎԱ ԿԱՆ

ՀԱՐ ՑԵՐ

Մ
Ո

 Դ
�

 
Լ
 I

I

2. Ի՞նչ պետք է ա նեմ իմ լրաց րած հար ցա շա րը

 Դ� ք պետք է քն նար կեք այն Ձեր վե րա դա սի հետ, ան հրա ժեշ տ�  թյան դեպ ք� մ վե րա նայեք 
և վե րա ծեք այն Ձեր լեզ վա կան կա րո ղ�  թյ� ն նե րի հա մա ռոտ նկա րագ ր�  թյան, ո րը կա րող եք 
ար տա հայ տել այ ցե քար տի վրա (« լեզ վա կան նկա րագ րի քարտ») և տրա մադ րել յ�  րա քան չյ� -
րին, ով ցան կ�  թյ� ն է հայտ ն� մ օ գտ վել Ձեր թարգ ման չա կան ծա ռա յ�  թյ� ն նե րից:

Դե, Ջոն, 
ասա ինձ. որո՞նք են 

քո աշխատանքային լեզուները:
Ես խոսում եմ 

անգլերեն, ռուսերեն և 
արաբերեն, բայց վարժ 
տիրապետում եմ միայն 

շոտլանդական անգլերե-
նին և եգիպտական 

արաբերենին:

3. Ի՞նչ չա փա նիշ ներ պետք է կի րա ռեմ՝ 

վե րա նայե լ�  իմ հար ցա շա րը

 Նախ և ա ռաջ՝ նայեք հե տևյալ օ րի նակ նե րին և տե սեք, թե ա րդյոք դրան ցից ո րևէ մե  կը վե րա-
բե ր� մ է Ձեզ: Դրա նից հե տո դրանք հա մե  մա տեք Ձեր հայ ցի հետ և �  շադ ր�  թյ� ն դարձ րեք 
Ձեր խո սե լա ձևին: Վեր ջա պես, կա տա րեք այն թես տը, որ պատ րաս տել ե նք Ձեզ հա մար: 

ԴԵՊՔ I

Ես այնքան վաղուց չեմ խոսել 
իմ սովորած առաջին լեզվով, 

որ իրականում սկսել եմ մոռանալ այն:
Ի լրումն, ես այնքան վաղուց 

չեմ եղել իմ հայրենիքում, որ չգիտեմ՝ 
արդյո՞ք իմ լեզուն փոխվել է, թե՝ ոչ:

ԴԵՊՔ II

Մենք մեր մայրենի լեզվով 
լավ չենք խոսում: Դա մեր սովորած 
առաջին լեզուն է: Բայց մենք վարժ 

տիրապետում ենք անգլերենին:
 Դա է մեր առաջին լեզուն: Պատահում է՝ 

մարդիկ հարցնում են, թե արդյո՞ք անգլերենը 
մեր մայրենի լեզուն է:  Իհարկե, 

մենք ասում ենք, որ ոչ, այդպե՛ս չէ:
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 ԴԵՊՔ III

Իսպաներենն իմ մայրենի լեզուն է, 
նաև՝ իմ առաջին լեզուն: 

Բայց ես այն սովորել եմ փողոցում, 
այլ ոչ՝ դպրոցում: Համոզված չեմ, որ ես 

գիտեմ, թե ինչպես են իսպաներեն խոսում 
իմ հայրենի քաղաքից դուրս:

ԴԵՊՔ IV

Ես վարժ տիրապետում եմ ռուսերենին: 
Սա նշանակում է, որ ես ռուսերեն խոսում եմ 
հեշտությամբ և սահուն և կարող եմ զրուցել 

ամեն ինչի մասին: Ես խոսում են նաև չինարեն, 
սակայն բառապաշարս աղքատիկ է, 

և ես մտքերս չեմ կարող հստակորեն արտահայտել, 
երբ զրույցը մի բանի մասին է, 
որի վերաբերյալ նախկինում 

երբեք չեմ խոսել:

ԴԵՊՔ V

Ես բավականին լավ եմ հասկանում 
արաբերեն, բայց իրականում չեմ կարող խոսել այդ 

լեզվով: Պատճառը, որ արաբերենին պասիվ կերպով եմ 
տիրապետում, այն է, որ ես այն սովորել եմ 10 տարի 

առաջ և այդ ժամանակից ի վեր չեմ խոսել այդ լեզվով:

 Հի շե՛լ 

Ոչ մի  սխալ բան չի լի նի, ե թե ա սեք, որ Դ� ք պատ կա ն� մ եք մի  ո րո շա կի խմ բի, ա սենք՝ էթ-
նի կա կան, կամ որ ծն վել եք ո րո շա կի տա րա ծաշր ջա ն� մ, և ըն դ�  նել, որ չեք խո ս� մ հա մա-
պա տաս խան լեզ վով: Սա լի ո վին ըն դ�  նե լի է, և Դ� ք եր բեք չպի տի թաքց նեք դա: Հնա րա վոր 
է նաև, որ Ձեր ծնող նե րի լե զ� ն սո վո րած լի նեք Ձեր և նրանց ծագ ման ե րկ րի սահ ման նե րից 
դ� րս: 
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4. Կա րո՞ղ է ա րդյոք ի նչ-որ տա րօ րի նակ բան լի նել 

իմ խո սե լա ձև� մ 

Կա րևոր է ևս մե կ հա յացք նե տել Ձեր լեզ վա կան ամ փոփ նկա րագ րին՝ նախ քան այս բաժ նի 
հա ջորդ մա սե րին ան ցնե լը: Ի ՞նչ եք կար ծ� մ՝ կա րո՞ղ եք ա րդյոք ա վե լի շատ տե ղե կ�  թյ� ն ներ 
տրա մադ րել: Ի ՞նչ կար գի տե ղե կ�  թյ� ն նե րի ա վե լա ց� մն  օգ տա կար կլի ներ: Աչ քի ան ցկաց-
րեք, թե ի նչ են ա ս� մ Ձեր ըն կեր ներն ի րենց կեն սա փոր ձը և խո սե լա ձևը մի  մյանց շաղ կա պե լ�  
մա սին.

ԴԵՊՔ I

Ես ծնվել և կյանքիս մեծ մասն անց եմ կացրել 
հեռավոր լեռնային մի գյուղում: 

Քաղաք եմ տեղափոխվել միայն վերջերս: 
Թեպետ լավ կրթություն ունեմ,

 բայց ինձ համար բնական է խոսել իմ բարբառով, 
և ինձ համար դժվար է անցնել քաղաքային խոսելաձևին: 

Կարծում եմ՝ իմ առոգանությունը նույնպես խնդիր է, 
և ես մի քիչ ամաչում եմ:

ԴԵՊՔ II

Ծննդյան օրից ի վեր 
մենք տեղափոխվել ենք մի տեղից մյուսը: 

Երբեմն վստահ չենք, թե որ լեզվով 
ենք խոսում: Մենք կարծես բառեր ու 

արտահայտություններ ենք վերցնում այն 
բոլոր վայրերի լեզուներից, որտեղ ապրել 

ենք, և պարզապես օգտագործում ենք 
դրանք՝ անկախ այն բանից, թե ում հետ 

ենք խոսում:

ԴԵՊՔ III

Ես հնարավորություն եմ ունեցել 
հաճախելու միայն տարրական դպրոց: 

Ինքնուրույն շատ եմ կարդացել,
 բայց հաճախ այն զգացողությունն եմ ունեցել, 
որ շատ բաներ կան, որոնց մասին չեմ կարող 

խոսել: Ամեն անգամ, երբ նոր բառ եմ 
սովորում, աշխարհը բացվում է իմ առջև:
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ԴԵՊՔ IV

Ես երիտասարդ եմ ու հաջողակ: 
Ես նաև կին եմ, և իմ հասարակությունում 

շատ մարդկանց դուր չի գալիս, երբ ես բարձրաձայնում եմ 
սեփական կարծիքս: Ժամանակի հետ հասունացել եմ՝ 

դառնալով ավելի զգուշավոր: Եվ երբ խոսում եմ, 
հակված եմ արտահայտվելու աղոտ կերպով և

 շատ բան մինչև վերջ չարտահայտել: 
Ընկերներս ասում են, որ ինձ լսելիս իրենք միշտ 

ստիպված են կարդալ տողերի արանքում:

ԴԵՊՔ V

Ես շատ հավատացյալ մարդ եմ և մեծ 
խանդավառությամբ եմ խոսում կրոնական արժեքների 

մասին: Կուզեի բոլորն ինձ նման մտածեին 
կյանքի հարցերի շուրջ: Սիրում եմ նաև

 քաղաքականությունը: Ես չեմ կարող վստահել 
տղամարդկանց. նրանք երբեք չեն լսում այն կանանց, 
ովքեր ազդեցիկ կարծիք ունեն, ուստի ես կարող եմ 

միայն ծաղրանքով վերաբերվել և երբեմն 
կտրուկ լինել նրանց հետ:

ԴԵՊՔ V

Ես ֆուտբոլի կրքոտ 
երկրպագու եմ, և տեղական մի թիմերից 

մեկի մարզիչն եմ: Ժամանակիս մեծ մասն 
անց եմ կացնում ֆուտբոլի դաշտերում և 

ակումբներում: Իմ կինն ու երեխաներն ասում են, 
որ ես գժվացնում եմ իրենց, քանի որ ինչի մասին 
էլ խոսում եմ, թվում է, թե խոսում եմ ֆուտբոլից:

 Ժարգոն չափազանց շատ եմ 
օգտագործում, ենթադրում եմ:

 Դեպ քե րի այս ցանկն ամ բող ջա կան չէ, և մե նք վս տահ ե նք, որ Դ� ք կա րող եք այն ա վե լի ման-
րա մասն դարձ նել: Այժմ կա րևորն այն է, որ տես նեք, թե ա րդյոք այս ի րադ ր�  թյ� ն նե րից 

ո րևէ մե  կը հի շեց ն� մ է Ձեր մա սին: Ձեր կար ծի քով՝ ա րդյո՞ք Ձեր խո սե լա ձևը ո րևէ ա ռ�  մով 
ա ռանձ նա հա տո՞ւկ է: Եր բևէ պա տա հե՞լ է, որ լսեք այլ մարդ կանց և եզ րա կաց նեք, որ նրանց 
խո սե լա ձևը ո րոշ ա ռ�  մով տա րօ րի նակ է: Լավ, մե նք Ձեզ կխ րա խ�  սե ինք հե տա զո տել այս 
հարցն ա ռա վել գի տա կա նո րեն՝ հիմն  վե լով հա ջորդ բաժ ն� մ մե ր քն նար կե լիք նյ�  թի վրա:

 Հի շե՛լ

 Լե զ� ն հեշ տո րեն չի սահ ման վ� մ: Որ պես բա նա վոր թարգ մա նիչ՝ Դ� ք պետք է հաշ վի առ-
նեք, որ կա մի  և ն� յն լեզ վի նվա զա գ� յ նը ե րեք տա րա տե սակ.

i Ս տան դարտ ձև: Ո րոշ լե զ�  ներ չ�  նեն ստան դարտ ձև: Ո րոշ լե զ�  ներ �  նեն մե  կից ա վե-
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լի ստան դարտ ձև: Սո վո րա բար, իշ խա ն�  թյան ո րևէ մար մի ն (քա ղա քա կան և/ կամ լեզ-
վա կան) ո րո շ� մ է, թե ո րն է տվյալ լեզ վի ստան դարտ ձևը:

ii  Խո սակ ցա կան ձևեր: Սրանք նե րա ռ� մ են տա րա ծաշր ջա նային, քա ղա քային, գյ�  ղա-
կան, խմ բային կամ տա րած քային խոս վածք նե րը:

iii  Այն ե ղա նա կը, ո րով տվյալ լեզ վով խո սող ներն օգ տա գոր ծ� մ են տվյալ լե զ� ն այն 
հա մայնք նե ր� մ կամ խմ բե ր� մ, ո րի մասն են կազ մ� մ ի րենք, եր բեմն ՝ կապ ված այն 
վայր(եր)ի հետ, որ տեղ նրանք ապ րել են, և հա ճախ ը ստ ի րենց կեն սա փոր ձի:

 Հի շե՛լ

 Լե զ� ն ո րևէ հա մայն քի, ժո ղովր դի, պե տ�  թյան կող մի ց օգ տա գործ վող բա ռե րի մի  հա մա-
կարգ է: Բար բա ռը պար զա պես ո րևէ լեզ վի տա րա տե սակն է (տար բեր բա ռեր, քե րա կա ն� -
թյ� ն, ար տա սա ն�  թյ� ն):

 Հար ցեր 

Ի՞նչ եզ րա կա ց�  թյան հան գե ցիք՝ վեր լ�  ծե լով Ձեր խո սե լա ձևը՝ կապ ված էջ 25-�  մ ներ կա յաց-
ված դեպ քե րի հետ: 

  Ու շա դիր աչ քի ան ցկաց րեք Ձեր լրաց րած հար ցա շա րը: Այն պա ր�  նա կ� մ է այն պի սի հար-
ցեր, ի նչ պի սիք են. ո ՞րն է Ձեր սո վո րած ա ռա ջին լե զ# ն: Ձեր կար ծի քով՝ ճի՞շտ եք պա տաս-
խա նել: Ու շա դիր կար դա ցեք լեզ վի և բար բա ռի (հար ցա շա ր� մ կոչ վ� մ է տա րա տե սակ) 
սահ մա ն�  մը՝ նախ քան պա տաս խա նե լը, և կրկ նա կի ստ�  գեք, թե ի նչ եք գրել Ձեր հար-
ցա շա ր� մ:

5.  Կա րո՞ղ եմ ա րդյոք ստ�  գել իմ խո սե լա ձևը

 Թես տը, ո րը պատ րաստ վ� մ եք ան ցնել, կապ ված է Ձեր կող մի ց նա խագծ ված լեզ վա կան ամ-
փոփ նկա րագ րի հետ: Դ� ք և Ձեր վե րա դա սը կա րող եք աշ խա տել մի  ա սին՝ գնա հա տե լ�  Ձեր 
լեզ վա կան կա րո ղ�  թյ� ն նե րը: Դա Ձեզ եր կ�  սիդ կըն ձե ռի հնա րա վո ր�  թյ� ն՝ ստ�  գե լ� , թե 
ի նչ պես եք տի րա պե տ� մ Ձեր խո սակ ցա կան լե զ�  նե րից յ�  րա քան չյ�  րին:

 Դա նաև լ� րջ հնա րա վո ր�  թյ� ն կլի նի՝ ի րա զեկ վե լ�  այն ե րև� յ թի մա սին, ո րն ըն դ� ն ված է 
կո չել լեզ վա կան թ�  լ�  թյան ո լորտ ներ: Օ րի նակ՝ Ձեր կար ծի քով՝ ա րդյո՞ք Դ� ք վարժ տի րա-
պե տ� մ է իք Գ լեզ վին և թեստն ան ցնե լ� ց հե տո գի տակ ցե ցիք, որ այն ա մե  նը, ի նչ կա րող եք 
ա նել այդ լեզ վով, ո րևէ մե  կի հետ բա զային մա կար դա կի զր� յց վա րելն է: Ե րբ զր� յ ցը փոք րի-
շա տե սկ ս� մ է բար դա նալ, Դ� ք շփոթ վ� մ եք: Այս պա հի դր�  թյամբ Դ� ք չեք կա րող Գ լե զ� ն 
ը նդ գր կել Ձեր աշ խա տան քային լե զ�  նե րի ցան կ� մ, սա կայն գ�  ցե կա րո ղա նաք ա պա գա յ� մ, 
ե թե սո վո րեք և վարժ տի րա պե տեք այն: 

6. Իմ խո սե լա ձևի ստ�  գ�  մը թես տի մի  ջո ցով

 Վերց րեք ձայ նագ րիչ և մի կ րո ֆո նի մե ջ 10-15 րո պե Ձեր ա ռա ջին լեզ վով խո սեք հե-
տևյալ թե մա նե րի շ� րջ. 

  Ձեր շր ջա կայ քը (դա կա րող է լի նել այն վայ րը, որ տեղ գտն վ� մ եք հենց այդ պա հին).
   Ձեր ճա նա չած ո րևէ մե  կը, նրա ար տա քին տես քը, բնա վո ր�  թյ�  նը և այլն.
   Ձեր ե րկ րի քա ղա քա կան հա մա կար գը, ղե կա վար ան ձինք, ղե կա վար ման նրանց 

ե ղա նա կը և այլն.
   Ձեր կրո նը, դրա հաս տա տած հա մոզ մ� նք նե րը, ծե սե րը, կա նոն նե րը և այլն:

  Մեկ ան գամ ևս լսեք ձայ նագ ր�  թյ�  նը՝ ա ռանց նշ� մն  եր ա նե լ� , Ձեր ե րկ րորդ լեզ վով 
հա մա ռոտ պատ մե ք Ձեր լսա ծի, այդ թվ� մ՝ դրա գլ խա վոր կե տե րի մա սին: 
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 Երբ ա վար տեք, մե կ ան գամ ևս լսեք ձայ նագ ր�  թյ�  նը և նա խա դա ս�  թյ� ն առ նա խա-
դա ս�  թյ� ն թարգ մա նեք դե պի Ձեր ե րկ րորդ լե զ� ՝ օգ տա գոր ծե լով «PLAY» և «PAUSE» 
կո ճակ նե րը: Նշ� մ կա տա րեք յ�  րա քան չյ� ր դժ վա ր�  թյան/ խո չըն դո տի վե րա բե րյալ, 
ո րին կբախ վեք, մաս նա վո րա պես՝ կապ ված հի շո ղ�  թյան, բա ռա պա շա րի, ա րա գա խո-
ս�  թյան հետ, և այլն: Կազ մե ք այն բա ռե րի ցան կը, ո րոնք չկա րո ղա ցաք թարգ մա նել և 
նո թագ րեք այն ա մե  նը, ին չի մա սին չկա րո ղա ցաք խո սել սա հ� ն կեր պով: 
 Վար ժ�  թյ�  նը կրկ նեք՝ ձայ նագր վե լով Ձեր ե րկ րորդ լեզ վով: Նախ՝ Ձեր ա ռա ջին լեզ-

վով հա մա ռոտ ներ կա յաց րեք այն, ի նչ լսե ցիք, այդ թվ� մ՝ դրա գլ խա վոր կե տե րը, ի սկ 
այ ն�  հե տև ձայ նագ ր�  թյան բո վան դա կ�  թյ�  նը թարգ մա նեք՝ եր կ�  ա կան նա խա դա-
ս�  թյ� ն նե րով: Կր կին՝ նշ� մն  եր կա տա րեք ո րևէ դժ վա ր�  թյան/ խո չըն դո տի հան դի-
պե լիս: 
 Որ պես մե կ այլ տար բե րակ՝ փոր ձեք ձայ նագ րել ե րե կո յան լ�  րե րը կամ Ձեր հա ճա խած 
ո րևէ դա սա խո ս�  թյ� ն: Հի շեք, որ այս փ�  լ� մ Դ� ք պետք է հեն վեք մի  այն սե փա կան 
հի շո ղ�  թյան վրա և խ�  սա փեք գրա ռ� մն  եր ա նե լ� ց: Լավ մի տք է ո րևէ մե  կին խնդ րե լը, 
որ օգ նի Ձեզ և կար ծիք ար տա հայ տի: 

Արդյո՞ք հայտ նա բե րե ցիք լեզ վա կան թ�  լ�  թյան ո րևէ ո լորտ: Ի ՞ն չը պետք է կա տա րե լա գոր ծեք. 
բա ռա պա շա՞ րը, քե րա կա ն� թյո՞ւ նը, հի շո ղ� թյո՞ւ նը, թե մա նե րի ի մա ց� թյո՞ւ նը: Ա րդյո՞ք կար ի նչ-
որ բան, որ Ձեզ խան գա ր� մ էր թե մա նե րից ո րևէ մե  կով խո սե լիս: Ձեր զգա ցո ղ�  թամբ՝ այս 
թեստն ան ցնե լ� ց հե տո ա րդյո՞ք կա րիք �  նեք վե րա նայե լ�  Ձեր լեզ վա կան ամ փոփ նկա րագ-
րի քար տը: Ին չո՞ւ:

 Հի շե՛լ

 Գո յ�  թյ� ն �  նեն Ձեր աշ խա տան քային լեզ վին տի րա պետ ման մա կար դա կը բա րե լա վե լ�  
բազ մա թիվ ե ղա նակ ներ, ո րոն ցից կա րող եք օ գտ վել. Շատ կար դա ցեք թեր թեր, հոդ ված ներ և 
գր քեր հար կա դիր մի գ րա ցի այի խն դիր նե րի վե րա բե րյալ և կա նո նա վոր կեր պով դի տեք կամ 
�  նկնդ րեք լրատ վա կան թո ղար կ� մն  եր: Ե թե դա հնա րա վոր չէ, ո րևէ մե  կին խնդ րեք օգ նել 
Ձեզ: Ե թե եզ րա կաց ն� մ եք, որ լե զ�  նե րից մե  կին վարժ տի րա պե տ� մ եք մի  այն ո րո շա կի թե-
մա նե րի շ� րջ, և շատ քիչ բան կա, որ կա րող եք ա նել՝ բա րե լավ ման �  ղ ղ�  թյամբ, թար մաց-
րեք Ձեր քար տը և ներ կա յաց րեք այն Ձեր վե րա դա սին: 

7. Ու րիշ ի ՞նչ պետք է ա նեմ՝ 

բա նա վոր թարգ մա նիչ լի նե լ�  հա մար 

Ի լր� մն  վե րոն շյա լի՝ հե տևեք մե ր պրո ֆե սի ո նալ թարգ ման չի խոր հ� րդ նե րին և կա տա րեք 
նրա կող մի ց ա ռա ջարկ վող վար ժ�  թյ� ն նե րը.

Բանավոր թարգմանչի համար 
էական նշանակություն ունի հասկացվելը: 

Եթե տեսնում եք, որ Ձեզ հաճախ են խնդրում
 կրկնել միտքը, հատկապես՝ երբ խոսում եք 

Ձեր ոչ մայրենի լեզվով, ուրեմն հնարավոր է, 
որ Ձեր խոսքը բարելավման կարիք ունի:
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   Մար զեք ձայ նա վոր ներն �  բա ղա ձայն ներ ար տա բե րե լ�  Ձեր կա րո ղ�  թյ�  նը: Ե թե ո րևէ 
կոնկ րետ ձայ նա վոր, բա ղա ձայն կամ « ձայ նա վոր + բա ղա ձայն» հա մադ ր�  թյ� ն Ձեզ հա-
մար դժ վար է հս տակ ար տա սա նել, պար զեք, թե Ձեր բե րա նի և կո կոր դի որ մա սը պետք 
է օգ տա գոր ծեք: 

  Ու ս� մն  ա սի րեք սե փա կան ար տա սա ն�  թյ�  նը: Հատ կա պես �  շադ ր�  թյ� ն դարձ րեք, թե 
բա ռի որ մա սին է ը նկ ն� մ շեշ տադ ր�  մը: Ե թե ո րևէ կաս կած �  նեք, ա պա օգ ն�  թյան հա-
մար դի մե ք ո րևէ մե  կի, �  մ հա մար այդ լե զ� ն մայ րե նի է, կամ՝ ճշ տեք բա ռա րա նի մի  ջո ցով:

   Սո վո րեք ար տա հայ տ�  թյ� ն ներ կազ մե լ և շեշ տադ րել: Ճշգր տեք Ձեր խոսքն ը ստ բա-
ռախմ բե րի, ո րոնք բնա կա նո րեն « հո ս� մ» են, և Ձեր ձայ նը ե լևէ ջէք՝ մի  ա պա ղա ղ�  թյ�  նից 
խ�  սա փե լ�  հա մար: Այս պի սով, Ձեր բա նա վոր թարգ մա ն�  թյ� նն ա վե լի հեշտ և ա վե լի 
հա ճե լի կլի նի՝ լսե լ�  հա մար:

   Կա տա րե լա գոր ծեք սե փա կան ձայ նը: Ի նչ պես ար դեն տե սել ե նք, Ձեր ձայ նի մե  խա նի կան 
հաս կա նա լը կա րող է օգ նել՝ աշ խա տե լ�  ար տա սա ն�  թյան վրա: Ն� յ նը կի րա ռե լի է նաև 
Ձեր ձայ նի ո րա կի դեպ ք� մ: Շատ կա րևոր է նաև սո վո րել դա դար տալ և ճիշտ շն չել, քա նի 
որ Ձեր ձայ նի ո րա կը կա րևոր է բո լոր �  նկն դիր նե րի հա մար: Եր գելն օգ տա կար վար ժ� -
թյ� ն է:

Դե, Ջոն, կարո՞ղ ես այժմ որոշել, 
թե որոնք են լինելու ՄԱԿ ՓԳՀ-ում 

քո աշխատանքային լեզուները:

Այո:
Իմ աշխատանքային 

լեզուները կլինեն
 շոտլանդական անգլերենը 

և եգիպտական
 արաբերենը:
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Գլ� խ II.

Լե զ� ն սո ցի ա լա կան հա մա տեքս տ� մ 

Այս բաժ ն� մ Դ� ք կսո վո րեք հե տևյա լը. 

  Ի՞նչ կերպ է ի մաս տը հա րա բեր վ� մ բա ռե րի և ար տա հայ տ�  թյ� ն նե րի հետ: 
  Ինչ պե՞ս թարգ մա ն�  թյան ըն թաց ք� մ մն ալ լեզ վա բա նո րեն չե զոք: 
  Ինչ պե՞ս կա րող է թարգ մա նի չը զգա յա կա նո րեն ար ձա գան քել ի մաս տին: 
  Ինչ պե՞ս հաղ թա հա րել բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան տա րած ված լեզ վա կան խո-
չըն դոտ նե րը: 

  Ո՞րն է տար բե ր�  թյ�  նը բա ռա ցի և ի դի ո մա տիկ (ձևա բա նա կան) թարգ մա ն� -
թյան մի  ջև:

   Բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան ա ռանց ք� մ այն է, թե ի նչ պես ստեղ ծել ան ձնա կան 
բա ռա րան: 

Ա. Ի մաս տի ը մբռ ն�  մը

1.  Քա նի՞ ի մաստ կա րող է �  նե նալ բա ռը

 Նա խորդ բաժ ն� մ ց� յց տա լ� ց հե տո, թե ի նչ կապ կա լեզ վի, մտա ծո ղ�  թյան և կեն սա փոր-
ձի մի  ջև, այժմ կա րող ե նք քն ն�  թյան առ նել ի մաս տի տար բեր մա կար դակ նե րը, որ ար տա-
հայտ վ� մ են մար դ�  խո սե լա ձև� մ: Ու շադ ր�  թյ� ն դարձ րեք, թե ի նչ է ա ս� մ հար ցազ ր� յ ցի 
մաս նա կիցն իր հար ցազ ր� յ ցի սկզ բ� մ, վեր լ�  ծեք այն և փոր ձեք թարգ մա նել: Լա վա գ� յն 
տար բե րա կը կլի ներ սկ սե լ� ց ա ռաջ գտ նել ան գլե րե նի ո րևէ բա ռա րան:

Բանտից դուրս գալուց 
հետո ես գնացի տեսնելու քրոջս: 

Ես մեկնեցի մեքենայով: 
Ճամփորդությունը վատ անցավ:

 Հար ցեր 

  Ի՞նչ տե սա կի վայ րից է նա դ� րս ե կել: Նկա րագ րեք այն ման րա մաս նո րեն: 
  Ով է « ք� յ րը»:
  Տ րանս պոր տի ի ՞նչ տե սա կից է նա օ գտ վել:
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Ե թե Դ� ք բա ռա րա ն� մ աչ քի ան ցկաց նեք հար ցազ ր� յց ան ցնո ղի օգ տա գոր ծած բա ռե րը, 
կտես նեք, որ դրան ցից գրե թե յ�  րա քան չյ�  րը կամ տար բեր ի մաստ �  նի, կամ կա րող է փո-
խա րին վել մե կ այլ բա ռով, ո րի ի մաս տը գրե թե ն� յնն է: Սա կա րևոր է ի մա նալ՝ ի նչ պես թարգ-
մա նե լիս, այն պես էլ լսե լիս, քա նի որ մե նք թարգ մա ն� մ ե նք այն, ի նչ հաս կա ն� մ ե նք: Ե թե 
մե ր հաս կա ցա ծը տար բեր է աս վա ծի նշա նա կ�  թյ�  նից, �  րեմն  մե ր թարգ մա ն�  թյ�  նը սխալ 
կլի նի: Ու շադ ր�  թյ� ն դարձ րեք մի  և ն� յն նա խա դա ս�  թյան մե կ �  րիշ հնա րա վոր թարգ մա-
ն�  թյան:

Ազատազրկման վայրից
 փախչելուց հետո ես ավտոբուսով 

գնացի տեսնելու ընկերներիցս մեկին, 
ով միանձնուհի է: 

Ուղևորությունը զզվելի էր:

Ինչ պես նշե ցինք, սա հնա րա վոր թարգ մա ն�  թյ� ն է: Սա այն է, ի նչ Դ� ք ա ն� մ եք որ պես 
թարգ մա նիչ. Դ� ք ոչ մի  այն թարգ մա ն� մ եք, այ լև մե կ նա բա ն� մ, այն է՝ ո րո շ� մ եք, թե ի նչ է 
կա մե  ցել հա ղոր դել խո սողն իր բա ռե րով: Դ� ք կա րող եք այս ո րո շ� մն  ե րը կա յաց նել՝ հիմն -
վե լով Ձեր գի տե լի քի և փոր ձի վրա: Օ րի նակ՝ Ձեր մտ ք� մ կա բան տի մի  այն մե կ տե սակ՝ �  ղ-
ղիչ տ� ն: Դ� ք այդ եզ րա կա ց�  թյանն եք ե կել՝ գ#  շա կե լով, որ այն տե ղից որ տե ղից ե կել է 

հար ցազ ր# յ ցի մաս նա կի ցը, նա պետք է ճամ փոր դած լի ներ ավ տո բ�  սով, քա նի որ ո րևէ այլ 
փո խադ րա մի  ջոց այդ վայ րե ր� մ գտ նել ան հնար է: Նա նաև քրիս տո նյայի տեսք �  խոսք �  նի, 
և հայտ նի է, որ այդ տա րած ք� մ մի  անձ ն�  հի ներն օգ ն� մ են տե ղա հան ված ան ձանց: Վեր-
ջա պես՝ տե ղա կան ճա նա պար հային ցան ցի վե րա բե րյալ Ձեր գի տե լիք նե րի հա մա ձայն՝ Դ� ք 
տրա մադր ված եք նրա վատ ճամ փոր դ�  թյ�  նը դարձ նել զզ վե լի ճամ փոր դ�  թյան:

 Հի շե՛լ 

Ինչ պես ակ նարկ ված էր նա խորդ բաժ ն� մ, մե նք պետք է ա նընդ հատ մե զ հի շեց նենք, որ 
ի մաս տը կա րող է փոխ վել, ե թե այն կապ ված է ի րա կա ն�  թյ�  նը տես նե լ�  մի  այն մե ր դի-
տան կյան հետ: Ե կեք հա մե  մա տենք վե րը բեր ված թարգ ման չի տար բե րակն ա վե լի չե զոք մի  
տար բե րա կի հետ.

Լքելով այն վայրը, 
որտեղ ազատազրկված էի, 

ես գնացի տեսնելու ինչ-որ մեկին
(ճշգրտման ենթակա է, օգտագործվել է 

«քույր» բառը):  Ես փոխադրամիջոց 
վերցրեցի (ենթակա է ճշգրտման, 

օգտագործված է «ավտոմեքենա» բառը): 
Ճամփորդությունը վատ անցավ:
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Պ րո ֆե սի ո նալ թարգ մա նի չը ձգ տ� մ է լի նել չե զոք: Նա չի մի  ջամ տ� մ իր լսա ծին: Ա րդյո՞ք բան-
տը սոսկ մի  վայր է, որ տեղ քրե ա կան հան ցա գործ նե րը օ րի նա կա նո րեն փա կի տակ են վերց-
վ� մ: Աչ քի ան ցկաց րեք ան գլե րե նի Ձեր բա ռա րա նը և թվար կեք հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի և 
ա ռա ջին թարգ ման չի օգ տա գոր ծած ո րոշ բա ռե րի բո լոր հնա րա վոր ի մաստ նե րը.

 բանտ. ա)________________________, բ) ________________________, գ) ________________________,

դ) (փո խա բե րա կան) Նա ա տ� մ էր �  ս�  մը: Դա նրա հա մար բանտ էր:

 ք# յր. ա) ________________________, բ) ի գա կան սե ռի բ� ժ ք� յր, գ) ________________________,

դ)________________________________________________________________________________________: 

ավ տո մե  քե նա. ա) ավ տո մո բիլ, բ) ________________________, գ) ___________________________:

 դ# րս գալ. : փախ չել.____________________________________________________________________: 

վատ. ___________________________________: զզ վե լի. _______________________________________:

 Հի շե՛լ

 Չե զոք թարգ մա ն�  թյ�  նը լա վա գ� յն �  ղին է` հաղ թա հա րե լ�  այն փաս տը, որ բո լոր լե զ�  նե-
ր� մ շատ բա ռեր �  նեն ի մաս տի նվա զա գ� յ նը ե րեք մա կար դակ: Դրանք տար բեր վ� մ ե ն՝ 
կախ ված ի րա կա ն�  թյան վե րա բե րյալ մար դ�  մտա ծե լա կեր պից �  ըն կա լ�  մի ց, և այն բա նից, 
թե ի նչ պես են այդ մտա ծե լա կեր պը և ըն կա լ� մն  ար տա հայտ վ� մ լեզ վի մի  ջո ցով: Ի մաս տի 
ե րեք մա կար դակ նե րը հե տևյալն են.

   Հիմն  ա կան ի մաստ, ո րը կա րող ե նք ստա նալ՝ բա ռը հասց նե լով իր պարզ ձևին, ի նչ պես 
հե տևյալ դեպ ք� մ է՝ բանտ --> ա զա տազրկ ման վայր. 

  Այն ի մաս տը, ո րը բա ռը հա ր�  ց� մ է լսո ղի մտ ք� մ, ին չը կա րող է տար բեր լի նել նախ նա-
կան ի մաս տից: Սա հա ճախ տե ղի է �  նե ն� մ մի  և ն� յն լեզ վի բար բառ նե րի մի  ջև: 

  Այն ի մաս տը, որ բառն ար տա հայ տ� մ է: « Վատ»-ը և « սար սա փե լի»-ն, օ րի նակ, մի  և ն� յն 
ի մաստն են ար տա հայ տ� մ՝ պայ մա նով, որ « սար սա փե լի»-ն ց� յց է տա լիս, որ խո սո ղի հա-
մար իս կա պես ա տե լի էր այդ ճամ փոր դ�  թյ�  նը: 

2. Ո՞րն է ի մաս տի ա մե  նավ տան գա վոր մա կար դա կը 

Մեկ այլ կող մի ց �  ս� մն  ա սի րե լ�  հա մար, թե որ քան կա րևոր դեր �  նի ի մաս տը բա նա վոր 
թարգ մա նե լ�  ըն թաց ք� մ՝ մե նք քն ն�  թյան կառ նենք Ձեր հնա րա վոր ար ձա գան քը Ձեր լսած 
բա ռե րին և հաս կա ց�  թյ� ն նե րին և այ դօ րի նակ ար ձա գան քի ազ դե ց�  թյ�  նը Ձեր թարգ մա-
ն�  թյան ո րա կի վրա: Ու շադ ր�  թյ� ն դարձ րեք թարգ ման չի վար քագ ծին. 

Ես մեծ հարգանք եմ 
տածում մեր ոստիկաններից 
ոմանց նկատմամբ: Նրանք 

արժանի են հիացմունքի այն 
ամենի համար, ինչ 

անում են, քանի որ...

Նա ասում է, 
որ իրեն դուր են գալիս 
այդ հանցագործները՝ 

պետական ոստիկանությունը, 
քանի որ այն, ինչ նրանք 

անում են...

 Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ թարգ մա նիչն այդ ձևով ար ձա գան քեց: Դ� ք տես նո՞ւմ եք, թե ի նչ պես է 
նա չհա վա տա լով թա փա հա ր� մ գլ�  խը՝ դեմ քին զզ վան քի ար տա հայ տ�  թյ� ն: Թարգ մա նի չը 
տես ն� մ է դա, սա կայն չի հաս կա ն� մ, թե ին չ�  է նա այդ պես վար վ� մ: Հար ցազ ր� յ ցի մաս-
նա կի ցը շա ր�  նա կ� մ է խո սել. 
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...քանի որ նրանք հրաժարվել են 
ենթարկվել իրենց կառավարության հանցավոր 

հրամաններին՝ բանտարկելու և խոշտանգելու մարդկանց,
 ովքեր բարձրաձայնել են իրենց կարծիքը: 

Այս պատճառով նրանք իրենք են բանտարկվել, 
խոշտանգվել և երբեմն սպանվել: Մենք նրանց 

անվանում ենք «մեր խիզախ հրեշտակներ»:

 
Այս օ րի նա կ� մ թարգ մա նի չը նաև փախս տա կան է, և նրա թարգ մա ն�  թյ�  նը որ պես քա ղա-
քա կան ակ տի վիստ բան տ� մ ան ցկաց րած բազ մա թիվ տա րի նե րի ըն թաց ք� մ իր ե րկ րի կա-
ռա վա ր�  թյանն ը նդ դի մ�  թյ� ն լի նե լ�  ար դյ� նքն է: Նա նաև պա ցի ֆիստ է և հրա ժար վել է 
զին վո րագր վել բա նա կ� մ: Այս պատ ճա ռով նա ձեր բա կալ վել է, բան տարկ վել և վեր ջի վեր ջո 
խոշ տան գ� մն  ե րի են թարկ վել: Այն ժա մա նա կից, ի նչ նրան հա ջող վել է փախ չել իր ե րկ րից, 
նա ան հոգ նել դա տա պար տե լիս է ե ղել դրա ռազ մա կան խ� ն տայի կող մի ց ի րա կա նաց վող 
վայ րա գ�  թյ� ն նե րը: 

Հի շե՛լ

 Թ� յլ թարգ մա ն�  թյան ա մե  նա տա րած ված պա ճառ նե րից մե  կը թարգ ման չի չգի տակց ված 
հա կ� մն  է՝ թ� յլ տա լ� , որ իր ան ձնա կան զգաց մ� նք նե րը գե րիշ խեն շա րադ րան քի, ի սկ եր-
բեմն  նաև շա րադ րո ղի նկատ մամբ: Ե րբ սա տե ղի է �  նե ն� մ, թարգ մա նի չը կա րող է �  նակ 
չլի նել՝ վեր լ�  ծե լ�  խո սո ղի բա ռե րի ի մաս տը, չե զոք կեր պով թարգ մա նե լ�  դրանք և մատ նան-
շե լ�  այն բա ռե րը, ո րոնք կա րող են խնդ րա հա ր� յց լի նել: 

Ար դյ� ն ք� մ՝ ի մաս տի մի  նոր մա կար դակ է ճա նա պարհ հար թ� մ՝ խո սո ղի բա ռե րի՝ թարգ-
ման չի կող մի ց մե կ նա բան ման մի  ջո ցով: Թարգ մա ն�  թյ�  նը կա րող է ար տա ցո լել թարգ ման չի 
սե փա կան տե սան կյ�  նը, զգաց մ� նք նե րը և դա տո ղ�  թյ� ն նե րը շա րադ րան քի նկատ մամբ: 
Սա կոչ վ� մ է զգա յա կան ար ձա գանք ի մաս տին:

 Հար ցեր 

  Ի մաս տի ո ՞ր մա կար դա կի հետ Դ� ք կշաղ կա պե իք թարգ ման չի զգա յա կան ար ձա գան քը:
   Ձեր կար ծի քով, ի ՞նչ տե ղի �  նե ցավ թարգ ման չի հետ, մի նչ նա լս� մ էր հար ցազ ր� յ ցի մաս-

նակ ցի խոս քը:
   Ձեր կար ծի քով, ի ՞ն չը կկան խեր նրա կող մի ց զգա յա կան ար ձա գան քը և հե տևա բար՝ սխալ 

թարգ մա ն�  թյ�  նը: 

3. Արդյո՞ք բո լոր լե զ�  նե րը ի մաստն 

ար տա հայ տ� մ են մի  և ն� յն ձևով 

Մինչ այժմ մե նք հա մա ռո տա կի քն ն�  թյան ե նք ա ռել, թե ի նչ պես կա րող է լե զ� ն լի նել մշա-
կ� յ թի ար տա հայ տ�  թյ� ն, այն է՝ ո րևէ մե  կի աշ խար հըն կա լ�  մը՝ որ պես ար դյ� նք իր դաս տի-
ա րա կ�  թյան, ան ձնա կան փոր ձի և ան ցյալ �  ներ կա սո ցի ա լա կան մի  ջա վայ րի: Այ սօ րի նակ 
ըն կա լ�  մը կա րող է փո խա կերպ վել բա ռե րի, այ սինքն՝ ի մաստ նե րի, և Ձեր խն դիրն է՝ ճշ տ� -
թյամբ թարգ մա նել դրանք: 
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Այժմ հա սանք վճ ռո րոշ հար ցին. ի նչ պե՞ս ե նք մե նք կոոնկ րետ ար տա հայ տ� մ այ սօ րի նակ ըն-
կա լ�  մը: Այլ խոս քե րով՝ ո րո՞նք են մե ր խո սակ ցա կան լեզ վի/ լե զ�  նե րի հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք 
ց� յց են տա լիս, թե ի նչ պես ե նք մե նք տես ն� մ և կազ մա կեր պ� մ աշ խար հը: 

Տա րած ված հա մոզ մ� նք ներ

   Բո լոր լե զ�  նե րը ն� յն կերպ են դր սևոր վ� մ: 
  Այն, ի նչ գոր ծ� մ է մե կ լեզ վի դեպ ք� մ, գոր ծ� մ է բո լոր լե զ�  նե րի դեպ ք� մ:
   Թարգ մա ն�  թյան ի մաս տը սոսկ բա ռե րի փո խա րի ն� մն  է:

Նա ծեծել է այդ 
աղջկան: 

Նա արել է ԴԱ այդ 
աղջկա հետ:

Նա ծեծել է 
այդ աղջկան: 

Նա արել է ԴԱ 
այդ աղջկա համար:

Թարգմանիչ

 Հար ցեր 

  Ո՞րն է եր կ�  նա խա դա ս�  թյ� ն նե րի մի  ջև ե ղած տար բե ր�  թյ�  նը:
   Ձեր կար ծի քով՝ ա րդյո՞ք թարգ մա նի չը տե ղյակ է նման տար բե ր�  թյան մա սին: 
  Ի՞ն չը կա րող էր պատ ճառ դառ նալ, որ նա փո խեր խո սո ղի մի տ քը:

 Լե զ�  նե րը տար բե ր�  թյ� ն նե րը ներ կա յաց ն� մ են այն ե ղա նա կի մի  ջո ցով, ո րով դրանք հա-
մադ ր� մ և դա սա վո ր� մ են բա ռե րը՝ դարձ նե լով դրանք նա խա դա ս�  թյ� ն ներ, որ պես զի 
դրանք ար տա հայ տեն ո րո շա կի ի մաստ ներ: Բա ցա ռ�  թյամբ ե թե բեր ված օ րի նա կ� մ թարգ-
մա նիչն իս կա պես նկա տի է �  նե ցել այն, ի նչ ա սել է թարգ մա ն�  թյան ժա մա նակ, մյ� ս դեպ քե-
ր� մ հնա րա վոր է, որ նա կամ բա ռե րի սխալ հա մադ ր�  թյ� ն է կա տա րել կամ էլ դա այն ձևն 
է, ո րով նա իր բար բա ռով ար տա հայ տ� մ է « նա դա ա րել է ի նձ հետ» մի տ քը: 

4. Ո րո՞նք են հիմն  ա կան տար բե ր�  թյ� ն նե րը 

Ե թե վե րոն շյալ օ րի նա կ� մ թարգ մա նի չը օգ տա գոր ծած լի ներ ճիշտ նախ դիր՝ հար ցազ ր� յ ցի 
մաս նակ ցի բա ռերն ան գլե րեն թարգ մա նե լ�  հա մար, ա պա նա կ�  նե նար հա մար ժեք մտ քեր 
եր կ�  լե զ�  նե ր� մ: 

Հի շե՛լ

 Հա մար ժե ք�  թյ�  նը նշա նա կ� մ է եր կ�  լե զ�  նե րի մի  ջև ի մաս տային հա մա պա տաս խա ն� -
թյ� ն: Պա տա հ� մ է, որ բա վա կա նին բարդ է դրան հաս նե լը: Սա սո վո րա բար տե ղի է �  նե-
ն� մ, ե րբ Դ� ք ի վի ճա կի չեք գտ նել հա վա սա րար ժեք բառ կամ ար տա հայ տ�  թյ� ն թի րա-
խային լեզ վ� մ: Հնա րա վոր է, որ հա վա սա րար ժեք բառ կամ ար տա հայ տ�  թյ� ն գո յ�  թյ� ն 
չ�  նի: Սա կայն ն� յ նիսկ այդ դեպ ք� մ ա կն կալ վ� մ է, որ Դ� ք պետք է նախ նա կան ի մաս տը 
թարգ մա նեք դե պի թի րա խային լե զ� :
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 Հա ճախ հա մար ժեք բառ չեք կա րող գտ նել, քա նի որ Ձեր կող մի ց թարգ ման վող բա
ռը ա ռնչ վ� մ է մշա կ� յ թին: Սա նշա նա կ� մ է, որ այն նկա րագ ր� մ է մի  այն պի սի 

օբյեկտ, կրո նա կան ա վան դ� յթ, վար քա գիծ, սնն դա տե սակ և այլն, ո րն առ կա 

է բա ցա ռա պես կամ հիմն  ա կա ն� մ այն տա րած ք� մ, որ տեղ խոս վ� մ է այն լե-

զ� ն, ո րով Դ� ք աշ խա տ� մ եք: Դ� ք գի տեք, թե դա ի նչ է, սա կայն չկա բառ, ո րը 
կա րող եք օգ տա գոր ծել՝ թարգ մա նե լ�  հա մար: Սա պա տա հ� մ է, ո րով հե տև կոնկ-
րետ այդ տա րած ք� մ մար դիկ կա րիք �  նեն այդ ա ռար կային կամ հաս կա ց�  թյանն 
ա ն� ն տալ, քա նի որ նրանք պետք է դրա մա սին խո սեն ա մե ն օր: Հաս կա ց�  թյ�  նը 
կա րող է հայտ նի լի նել այլ տա րածք նե ր� մ ևս, սա կայն քա նի որ այն է ա կան դեր չի 
կա տա ր� մ մարդ կանց կյան ք� մ, տվյալ լեզ վ� մ դրա հա մար հա մա պա տաս խան 
բառ գո յ�  թյ� ն չ�  նի:

Այլ դեպ քե ր� մ հա մար ժեք բառ գո յ�  թյ� ն �  նի, և գ�  ցե Դ� ք գի տեք այն, սա կայն դրա կի-
րա ռ�  մը կա րող է չա փա զանց վտան գա վոր լի նել: Սա սո վո րա բար տե ղի է �  նե ն� մ այն ժա-
մա նակ, ե րբ Դ� ք բախ վ� մ եք ի դի ոմն  ե րի և ի դի ո մա տիկ ար տա հայ տ�  թյ� ն նե րի: Աչ քի ան-
ցկաց րեք հե տևյալ խո սակ ց�  թյ�  նը.

Նա խաբեց ինձ ու
 գումար շորթեց ինձնից:

Եվ ինչպես դու դա տարա՞ր:

Ծանր: Իրականում՝ 
աչքերիս առաջ մթնել էր:

Ախ: Միայն թե պինդ եղիր, 
թե կարող ես:

Ճիշտ ես: 
Չեմ ուզում դուրս տալ

Ապրես դու: 
Ուղղակի զենքերդ վայր դիր:

 Հար ցեր 

  Ինչ պե՞ս կթարգ մա նե իք վե րը բեր ված ե րկ խո ս�  թյ�  նը Ձեր աշ խա տան քային լե զ�  նե րից 
ո րևէ մե  կով:

   Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞նչ տե ղի կ�  նե նար, ե թե Դ� ք թարգ մա նե իք այս խոս քե րը բա ռա ցի:
  Մ տա բե րեք մշա կ� յ թի հետ կապ ված ո րևէ բառ, ո րը Դ� ք գի տեք, և թարգ մա նեք այն:

 Հի շե՛լ

 Մենք մշ տա պես օգ տա գոր ծ� մ ե նք ի դի ոմն  եր, և շատ ա վե լի շատ, քան Դ� ք կա րող եք մտա-
ծել: Ի դի ոմն  ե րը, հատ կա պես ի դի ո մա տիկ ար տա հայ տ�  թյ� ն նե րը, լա վա գ� յն օ րի նակն են, 
թե ի նչ պես է լե զ� ն ար տա հայ տ� մ ի րա կա ն�  թյան կոնկ րետ ըն կա լ� մ, քա նի որ դրանք հա-
ճախ կապ ված են այն բա նի հետ, թե ի նչ պես են մար դիկ ըն կա լ� մ և ի մաս տա վո ր� մ գ� յ-
նե րը (օ րի նակ՝ կար մի  րը) կամ օգ տա գոր ծ� մ կոնկ րետ տա րած քի ա վան դ� յթ նե րը (օ րի նակ՝ 
գլ խար կը):

 Լե զ�  նե րը կա նո նա վոր կեր պով ո րո շա կի բա ռեր հա մադ ր� մ են այլ բա ռե րի հետ, և այս հա-
մադ ր�  թյ� ն նե րը հա ճախ դժ վա րըն կա լե լի են: Այ սօ րի նակ հա մադ ր�  թյ� ն նե րը մե նք կո չ� մ 
ե նք դարձ վածք ներ: Օ րի նակ.
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Ինչպիսի՛ չոր ձայն:
Ես շատ լավ 
օպերային 
երգիչ եմ:

 Հար ցեր 

  Ի՞նչ է նշա նա կ� մ « չոր ձայն»: Ա րդյո՞ք Դ� ք հա ման ման դարձ վածք �  նեք Ձեր աշ խա տան-
քային լե զ�  նե րից ո րևէ մե  կ� մ: Ի նչ պե՞ս եք ա ս� մ « չոր ձայն» Ձեր խո սակ ցա կան լե զ�  նե-
ր� մ: 

Բ. Ի մաստ նե րի թարգ մա ն�  թյ�  նը 

1. Ո՞րն է ի մաստ նե րի թարգ մա ն�  թյան 

ա մե  նից օգ տա կար ե ղա նա կը 

Երբ ի մաս տի տե սան կյ�  նից վեր լ�  ծ� մ եք այն լե զ�  նե րը, ո րոն ցով խո ս� մ եք, ա պա պար տա-
վոր եք վար պե տա նալ շր ջա ս�  թյան (պե րիֆ րազ) հար ց� մ, քա նի որ այս ռազ մա վա ր�  թյ�  նը 
Ձեզ հնա րա վո ր�  թյ� ն կտա դեպ քե րի մե ծ մա ս� մ ճիշտ թարգ մա ն�  թյ� ն կա տա րել:

 Հի շե՛լ

Շր ջա ս�  թյ�  նը կա րե լի է սահ մա նել որ պես աս ված կամ գր ված ի նչ-որ բան վե րաար տա հայ-
տե լ�  կա րո ղ�  թյ� ն՝ այն պի սի բա ռե րով, ո րոնք և ա վե լի հեշտ ըն կա լե լի են, և չեն փո խ� մ 
նախ նա կան ի մաս տը:

Երբ ար դեն վարժ ված լի նեք շր ջա ս�  թյան, բարդ 
բա ռեր չպա ր�  նա կող պարզ նա խա դա ս�  թյ� ն-
ներ կազ մե  լ�  հար ցե ր� մ, ա պա կա րող եք սկ-
սել՝ ան ց� մ կա տա րել ա վե լի բարդ նա խա դա-
ս�  թյ� ն նե րի, ո րոնք պա ր�  նա կ� մ են բազ մա-
թիվ ի դի ոմն  եր և մշա կ� յ թին ա ռնչ վող բա ռեր �  
ար տա հայ տ�  թյ� ն ներ: Այս գոր ծըն թա ցը ո րոշ 
ժա մա նակ կխ լի, �  ս տի Դ� ք պետք է համ բե րա-
տար լի նեք: Հի շեք՝ բա նա վոր թարգ մա ն�  թյ� ն 
կա տա րե լիս մի շտ ըն թա ցեք քայլ առ քայլ:

 Հար ցեր

   Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞նչ ի րա վի ճակ նե ր� մ ան հրա ժեշտ կլի նի շր ջա սել « մի  լի ցի ա» բա ռը: 
  Ձեր կար ծի քով՝ հար ցազ ր� յ ցի ո ՞ր փ�  լ� մ պետք կլի նի, որ Դ� ք ա վե լի շատ կի րա ռեք շր-

ջա ս�  թյ� ն: 
  Կա րո՞ղ եք վե րա ձևա կեր պել էջ 36-ի ի դի ո մային ար տա հայ տ�  թյ� ն ներն �  դարձ վածք նե-

րը: 

Ինձ բռնեցին 
պարտիզանները:

Ինձ բռնեց 
տղամարդկանց մի խումբ, 

ում պատրաստել էին որպես 
զինվորների, և ովքեր 

կանոնավոր բանակի մաս 
չէին կազմում:
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  Ի՞նչ կա սեք մշա կ� յ թին ա ռնչ վող այն բա ռի մա սին, ո րը հենց նոր ան ցավ Ձեր մտ քով և 
փոր ձե ցիք թարգ մա նել: Կա րո՞ղ եք շր ջա սել այն:

   Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ ե նք մե նք վս տահ, որ շր ջա ս�  թյ� նն ի մաստ նե րի թարգ մա ն�  թյան 
ա մե  նից օգ տա կար տեխ նի կան է: 

2. Ի՞նչ ա նել, ե թե ի նձ խնդ ր� մ են ա մե ն ի նչ 

թարգ մա նել բա ռա ցի 

Ե թե ՄԱԿ ՓԳՀ-ի՝ հան դիպ ման հա մար պա տաս խա նա տ�  ան ձը պա հան ջ� մ է, որ կի րա ռեք 
այս ե ղա նա կը, Դ� ք կա րող եք ա ռա ջար կել, որ այն պետք է օգ տա գործ վի մի  այն ի րա վա կան 
ըն թա ցա կար գե րի պար զեց ված բա ցատ ր�  թյ� ն նե րի և/ կամ պարզ փաս տա հեն հայ տա րա-
ր�  թյ� ն նե րի փո խանց ման հա մար: Ե թե սա ըն դ�  նե լի չէ, Դ� ք պետք է մատ նան շեք, որ ի դի-
ո մային լե զ� ն կա րող է սխալ ըն կալ վել կամ չըն կալ վել, ե թե խո սո ղին պար բե րա բար չխնդր վի 
ա սել, թե կոնկ րետ ի նչ նկա տի �  նի ին քը, կամ ե թե թարգ մա նի չը չի նշ� մ, որ խո սողն օգ-
տա գոր ծ� մ է ի դի ոմն  եր: Այ սինքն, իր ար տա բե րած յ�  րա քան չյ� ր նա խա դա ս�  թյան հա մար 
խո սո ղին խնդր վ� մ է հաս տա տել, թե ի նքն ի նչ նկա տի �  նի: Օ րի նակ.

Կարեցի, 
թե դա ինձնից 
գողացել են:

Ես սիրում էի 
իմ ձիուն: 

Վերջապես դա 
ինձ տեղ հասավ:

Ես սիրում էի 
իմ ձիուն: 

Վերջապես 
այն տեղ հասավ:

Դե, դա լավ լուր 
է: Առնվազն՝ 

այն վերադար-
ձավ Ձեզ մոտ:

Կարծեցի, 
թե դա ինձնից 
գողացել են:

Ի՞նչն են 
գողացել:

 Հար ցեր

   Վե րոն շյալ ի րադ ր�  թյ�  ն� մ ի ՞նչն է սխալ ըն թա ցել: 
  Ինչ պե՞ս կվար վե իք, ե թե Դ� ք լի նե իք թարգ մա նի չը: 
  Ո՞րն է տար բե ր�  թյ�  նը բա ռա ցի և ի դի ո մային թարգ մա ն�  թյ� ն նե րի մի  ջև:

 Հի շե՛լ

 Բա ռա ցի թարգ մա ն�  թյ�  նը պետք է կի րառ վի զգ�  շ�  թյամբ/խ նամ քով: Թե պետ այն սո վո-
րա բար նա խընտ րե լի է ի րա վա կան խոս քա շա ր� մ, մաս նա վո րա պես՝ դա տա րա նի դահ լի ճ� մ 
կամ փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման հար ցազ ր� յ ցի ըն թաց ք� մ, այն կա րող է լի նել 
չա փա զանց մո լո րեց նող, հատ կա պես՝ ե թե եր կ�  ան ձինք, �  մ հա մար Դ� ք թարգ մա ն� մ եք, 
ո չինչ չգի տեն մի  մյանց լե զ�  նե րի մա սին և օգ տա գոր ծ� մ են բազ մա թիվ ի դի ոմն  եր, ի նչ պես 
սո վո րա բար մար դիկ վար վ� մ են խո սե լիս: Ե թե Դ� ք պետք է թարգ մա նե իք «he took me for 
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a ride» (« նա ի նձ տա րավ ման տա լ� ») նա խա դա ս�  թյ�  նը՝ օգ տա գոր ծե լով ճիշտ ն� յն բա ռե-
րը, ո րոնք օգ տա գործ վել են բնօ րի նա կ� մ, Դ� ք ա մե  նայն հա վա նա կա ն�  թյամբ խառ նաշ փոթ 
ա ռաջ կբե րե իք: 

3. Արդյո՞ք բա ռա ցի հետ-թարգ մա ն�  թյ�  նը 

ո րևէ չա փով օգ տա կար է

 Դ� ք պետք է �  շադ ր�  թյան առ նեք, որ եր բեք լավ մի տք չէ կի րա ռել մի  ե ղա նակ, ո րը հայտ նի 
է որ պես բա ռա ցի հետ-թարգ մա ն�  թյ� ն, ո րի դեպ ք� մ հար ցազ ր�  ցա վա րը հետ է կար դ� մ 
Ձեր թարգ մա ն�  թյ� նն իր նշ� մն  ե րից, խնդ ր� մ Ձեզ հետ թարգ մա նել այն բա ռա ցի ձևով՝ 
հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի լեզ վով, այ ն�  հե տև խնդ ր� մ է հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կից ան ձին՝ 
հաս տա տել դրա ի մաս տը: Սա չի ե րաշ խա վո ր� մ թարգ մա ն�  թյան ճշգր տ�  թյ�  նը, քա նի որ 
ի դի ո մային ի մաս տը հա զիվ թե հնա րա վոր լի նի ե րևան հա նել: Տե՛ս հե տևյալ օ րի նակ նե րը. 

Բա ռա ցի թարգ մա ն�  թյ� ն Բա ռա ցի հետ-թարգ մա ն�  թյ� ն

i. (հար ցազ ր�  ցա վար) 
Եվ ի ՞նչ ա րեց նա:

ii. (հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կից) 
Նա ի նձ տա րավ ման տա լ� :

iii. (թարգ մա նիչ) 
Նա ի նձ տա րավ ման տա լ� :

iv. (հար ցազ ր�  ցա վար) 
Նա Ձեզ տա րավ ման տա լո՞ւ:

v. (թարգ մա նիչ) 
Նա Ձեզ տա րավ ման տա լո՞ւ:

vi. (հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կից) 
Այո, դա ճիշտ է:

Հի շե՛լ 

Այս օ րի նակ նե րը չպի տի Ձեզ դր դեն հա վա տա լ� , որ ի դի ո մային թարգ մա ն�  թյ�  նը փախս-
տա կան նե րի հետ հար ցազ ր� յ ցի հա մա տեքս տ� մ կա տա րյալ լ�  ծ� մ է: Ի րա կա ն� մ՝ մի ն չև 
Դ� ք հա տ� կ բա նա վոր և գրա վոր թարգ մա ն�  թյան վե րա պատ րաս տ� մ չանց նեք, բա վա-
կա նին վարժ (այն է՝ մայ րե նի լեզ վի մա կար դա կով) չտի րա պե տեք եր կ�  լեզ վի և աշ խա տած 
չլի նեք ո լոր տ� մ գո նե մե կ-եր կ�  տա րի, ցան կա լի չէ ի դի ո մային ձևով թարգ մա նել այն ա մե  նը, 
ի նչ Դ� ք լս� մ եք փախս տա կա նի հետ հար ցազ ր� յ ցի ըն թաց ք� մ: 

Ի դի ո մային թարգ մա ն�  թյ�  նը ոչ մի  այն պա հան ջ� մ է Ձեր եր կ�  աշ խա տան քային լե զ�  նե րին 
գե րա զանց տի րա պե տ� մ, այլ նաև պա հան ջ� մ է լե զ�  նե րից յ�  րա քան չյ�  րով ար տա հայտ-
վող մշա կ�  թային ի րո ղ�  թյ� ն նե րի զգա լի ի մա ց�  թյ� ն: Այլ կերպ ա սած՝ այն պա հան ջ� մ է 
եր կ�  լե զ�  նե րով մտա ծե լ�  և ցան կա ցած պա հի մի  լեզ վից մյ� սն �  հետ ան ց� մն  եր կա-
տա րե լ�  կա րո ղ�  թյ� ն: Ե թե Դ� ք չեք կա րող ա նել սա, ա պա պետք է կի րա ռեք բա ռա ցի և 
ի դի ո մային թարգ մա ն�  թյան հա վա սա րակշռ ված հա մադ ր�  թյ� ն՝ դրան ցից ո րևէ մե  կի կշի ռը 
փո փո խե լով ը ստ Ձեր լեզ վա բա նա կան կա րո ղ�  թյան: 

Որ պես զի ո րո շեք, թե ի նչ պես պահ պա նել այ սօ րի նակ հա վա սա րակշ ռ�  թյ� ն, պետք է ըն թա-
նաք քայլ առ քայլ: Նախ՝ ան տե սեք ի նչ պես բա ռա ցի, այն պես էլ ի դի ո մային թարգ մա ն�  թյ�  նը 
հօ գ� տ վե րա ձևա կերպ ման: Ե րբ ար դեն հմ տո րեն տի րա պե տեք այս ե ղա նա կին, կա րող եք 
աս տի ճա նա բար ան ցնել ի դի ո մային թարգ մա ն�  թյան, սա կայն մի  այն այն դեպ ք� մ, ե րբ Ձեզ 
հա մար բա ցար ձա կա պես հս տակ կլի նի, որ ձեռք եք բե րել այդ պես վար վե լ�  փոր ձա ռ�  թյ� ն 
և գի տե լիք: 
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Գ. Բա ռա րա նաս տեղ ծ� մ 

1. Ի՞նչ է բա ռա րա նը

 Հի մա ժա մա նակն է գնել նո թա տետր և այն կո չել Բա ռա րան: Դա լի նե լ�  է Ձեր ան ձնա կան 
բա ռա րա նը: Վեր ջի վեր ջո, Դ� ք ստիպ ված եք լի նե լ�  գնել ե րկ րոր դը և եր րոր դը, ե րբ գի տակ-
ցեք, որ ա ռա ջի նը սպառ վ� մ է: 

2. Ինչ պե՞ս օ գտ վել բա ռա րա նից

 Ձեր բա ռա րա նը հիմն  ված կլի նի ե րեք հիմն  ա կան սկզ բ� նք նե րի վրա.

i.  Ցան կ� մ չպի տի նե րառ վի ո րևէ բառ, ո րն առ կա է ո րևէ բա ռա րա ն� մ, բա ցի այն դեպ-
քե րից, ե թե Ձեր խո սակ ցա կան լե զ�  նե րից ո րևէ մե  կի վե րա բե րյալ բա ռա րան առ կա չէ. 
այդ դեպ ք� մ կնե րա ռեք մի  այն Ձեզ հա մար նոր բա ռե րը:

ii.  Ձեր կող մի ց ար ձա նագր վող բա ռե րը կամ ար տա հայ տ�  թյ� ն նե րը չեն թվարկ վի այբ բե-
նա կան կար գով, այլ ը ստ ի րենց հա մա պա տաս պան ի մաս տային ո լոր տի:

iii.  Ձեր կող մի ց ար ձա նագր վող յ�  րա քան չյ� ր բա ռի կամ ար տա հայ տ�  թյան կող քին Դ� ք 
կն շեք դրա հա մար ժե քը թի րա խային լեզ վ� մ, ե թե այն գո յ�  թյ� ն �  նի, ո րևէ հար մար 
վե րա ձևա կեր պ� մ, դրա կի րա ռ�  թյան մե կ օ րի նակ և այդ օ րի նա կի թարգ մա ն�  թյ�  նը 
թի րա խային լեզ վով: 

3. Ի՞նչ տեսք �  նի բա ռա րա նը

 Ց� յց տա լ�  հա մար ի մաս տային ո լոր տի հի ման վրա կազմ ված բա ռա րա նի կա ռ� ց ված քը՝ 
մե նք կթ վար կենք մի  շարք բա ռեր և այդ ցան կե րից յ�  րա քան չյ�  րի հա մար կն շա նա կենք գլ-
խա գիր-բառ: Գլ խա գի րը կա րե լի է ըն կա լել և որ պես վե րա ցա կան հաս կա ց�  թյ� ն, և որ պես 
ը նդ հան րաց ված եզ ր� յթ՝ բա ռե րի մի  դա սա կար գի կամ ի մաս տային ո րևէ ո լոր տի հա մար:

ՓՈ ԽԱԴ ՐԱ-

ՄԻ ՋՈՑ
ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ Կ ՐՈՆ

ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ-

Ն�  � Ն
Հ� ՅԶ

ավ տո մե  քե նա ժամ մահ մե  դա կա ն�  թյ� ն կ�  սակ ց�  թյ� ն զայ ր� յթ

հե ծա նիվ րո պե պա տա րագ ընտ ր�  թյ� նն ներ եր ջան կ�  թյ� ն

 ՓՈ ԽԱԴ ՐԱ ՄԻ ՋՈՑ, ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ, ԿՐՈՆ, ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ Ն�  � Ն և Հ� ՅԶ բա ռե րը կա րե լի 
է հա մա րել որ պես ի մաս տային ո լորտ ներ կամ բա ռային ըն տա նիք ներ: Բա ռային ըն տա նի քի 
իս կ�  թյ�  նը փոր ձե լ�  հա մար կա րող եք որ պես մո դել օգ տա գոր ծել հե տևայլ նա խա դա ս� -
թյ� ն նե րից ո րևէ մե  կը. Ավ տո մե  քե նան փո խադ րա մի  ջոց է, բայց փո խադ րա մի  ջո ցը կա րող է 
ավ տո մե  քե նա չլի նել: Մահ մե  դա կա ն�  թյ�  նը կրոն է, սա կայն նրա կրո նը կա րող է մահ մե  դա-
կա ն�  թյ�  նը չլի նել: Եր ջան կ�  թյ�  նը մի  ակ հ� յզն է, որ նա սո վո րա բար ց� յց է տա լիս: 

Հի շե՛լ

 Բա ցի ի մաս տային ո լորտ ներ ներ կա յաց նե լ� ց, բա ռային ըն տա նիք նե րը կա րող են նաև օգ-
տա գործ վել թարգ մա ն�  թյան մե ջ, ե րբ այն քան էլ վս տահ չեք, որ կա X բա ռի հա մար ժե քը, 
ո րը, օ րի նակ, նկա րագ ր� մ է հա տ� կ զգա ց�  մը, որ մար դիկ �  նե ն� մ են շատ բարձր սար 
մագլ ցե լ� ց հե տո: Ձեր վե րա ձևա կերպ մա նը, հե տևա բար, կնա խոր դի Հ� ՅԶ բա ռը, ո րից հե
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տո՝ տվյալ հ� յ զի նկա րագ ր�  թյ�  նը և դրա թարգ մա ն�  թյ�  նը թի րա խային լեզ վով: Օգ տա կար 
կլի նի նաև նե րա ռել մի  նա խա դա ս�  թյ� ն՝ ց� յց տա լ�  X բա ռի կի րա ռ�  թյ�  նը:

 Ձեր բա ռա րա նը կազ մե  լիս մի շտ հի շեք, որ կա րող եք ստեղ ծել են թա բա ժին, ո ր� մ կթ վար կեք 
բո լոր ի դի ո մային ար տա հայ տ�  թյ� ն նե րը, ո րոնք ա ռնչ վ� մ են, ա սենք Հ� ՅԶ-ե րին կամ ՓՈ-
ԽԱԴ ՐԱ ՄԻ ՋՈՑ-նե րին: Դ� ք եք ո րո շ� մ՝ որ տեղ թվար կել այ սօ րի նակ ար տա հայ տ�  թյ� ն նե-
րը, այն է՝ կամ դրանց ի րա կան ի մաս տի ներ քո, կամ ը ստ դրանց պա ր�  նա կած ա ռանց քային 
բա ռի: 

4. Ին չո՞ւ է կա րևոր բա ռա րա նա տեղ ծ�  մը 

Բա ռա րա նի ստեղ ծ�  մը շատ լավ ձև է՝ ը նդ լայ նե լ�  Ձեր բա ռա պա շա րը, կա տա րե լա գոր ծե լ�  
Ձեր թարգ ման չա կան հմ տ�  թյ� ն նե րը, ա վե լի լավ ի մա նա լ� , թե ի նչ պես են աշ խա տ� մ Ձեր 
խո սակ ցա կան լե զ�  նե րը, ստեղ ծե լ�  ա ռանձ նա հա տ� կ բա ռեզ րե րի ցան կեր, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
ի րա վա կան, բժշ կա կան և քա ղա քա կան բա ռերն �  ար տա հայ տ�  թյ� ն նե րը, և ձեռք բե րե լ�  
բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան ան գնա հա տե լի գոր ծիք, ո րը կա րող եք վերց նել Ձեր հետ և օգ տա-
գոր ծել, ե րբ դրա կա րի քը կլի նի: 

ԻՆՔ ՆԱՍ Տ� Գ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

1. Խնդ ր� մ ե նք պա տաս խա նել հե տևյալ հար ցին և  բա ցատ րել Ձեր պա տաս խա նի պատ-
ճառ նե րը.

  Արդյո՞ք Աֆ րի կյան ազ գային կոնգ րե սը Հա րա վային Աֆ րի կա յ� մ գոր ծող ա հա բե կիչ նե-
րի՞, թե՞ ա զա տ�  թյան հա մար պայ քա րող նե րի կազ մա կեր պ�  թյ� ն էր:

 Պա տաս խա նե լ� ց հե տո վեր լ�  ծեք ի մաս տի ցան կա ցած մա կար դակ, որ կա րող եք գտ նել այդ 
եր կ�  բա ռե ր� մ, և թե ա րդյո՞ք դրանց ի մաստ նե րը ո րևէ կերպ տար բեր վ� մ են: 

2. Կար դա ցեք ստո րև բեր ված կարճ պատ մ�  թյ�  նը: Վեր լ�  ծեք որ քան հնա րա վոր է շատ բա-
ռե րի ի մաս տային հնա րա վոր մա կար դակ նե րը և վե րա ձևա կեր պեք դրանք: Չե զոք կեր պով 
թարգ մա նեք դրանք Ձեր աշ խա տան քային լե զ�  նե րից ո րևէ մե  կով: 
Վաղ 70-ա կան նե րին ես ե րեք տա րի Սան Ֆրան ցիս կոյի քա ղա քային եր կա թ�  ղ�  թիվ 8 
Շ�  կայի եր թ�  ղ�  տրո լեյ բ�  սի վա րորդ է ի: Շ�  կայի փո ղո ցը լայն �  ղան ց� մ է, և հա սա-
րա կ�  թյան ա մե  նա տար բեր ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի մի  մե ծ խ� մբ դրա նով վե ր�  վար է ա ն� մ 
ա մե ն օր: Ես վա ր� մ է ի գի շե րը՝ աշ խա տան քի գա լով պիկ ժա մի  սկզ բին: Իմ ա ռա ջին մի  
քա նի �  ղևո ր�  թյ� ն նե րը բաղ կա ցած է ին ֆի նան սա կան թա ղա մա սից գրա սե նյա կային աշ-
խա տող նե րին տե ղա փո խե լով քա ղա քի բնա կե լի մաս, ո րը գտն վ� մ է քա ղա քի գոր ծա րար 
հատ վա ծի ա րև մ� տ ք� մ: Ա վե լի �  շ ե րե կո յան ժա մե  րի �  ղևոր նե րը պա կաս բազ մա զան 
է ին. գի շե րային հեր թա փո խի աշ խա տող ներ, հա ճ� յք ո րո նող ներ և Շ�  կայի փո ղո ցի «մշ-
տա կան ներ»: Մշ տա կան ներն այն մար դիկ է ին, ով քեր ապ ր� մ է ին Շ�  կայի փո ղո ց� մ կամ 
դրա մո տա կայ ք� մ, գրե թե ա ռանց բա ցա ռ�  թյան՝ բնա կե լի կամ ժա մա նա կա վոր հյ�  րա-
նոց նե ր� մ: Ան տ� ն նե րի հա մար ժա մա նա կա վոր կա ցա րան հան դի սա ցող հյ�  րա նոց նե-
րից ա մե  նա մե  ծը հս կա յա կան մի  շենք է ր՝ հայտ նի Լին քոլն ան վամբ: Այն գտն վ� մ էր Շ� -
կայի փո ղո ցի սկզբ նա մա սի մոտ, ա ռափ նյա հատ վա ծից մե կ թա ղա մաս այն կողմ:

3.  Բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րը գործ �  նեն խո սակ ցա կան լեզ վի հետ: Գրա վոր թարգ մա նիչ-
նե րը գործ �  նեն գրա վոր լեզ վի հետ:

  Ճիշտ է  Ս խալ է 

4. Ե թե ես չեմ հաս կա ն� մ ի նչ-որ բան, կա րող եմ գ�  շա կել խոս քա շա րից:
  Ճիշտ է  Ս խալ է 
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5.  Ցան կա ցած լե զ� , ո րով խո ս� մ եմ, կա րող է լի նել իմ աշ խա տան քային լե զ� ն:
  Ճիշտ է  Ս խալ է 

6.  Բար բա ռը սոսկ կա րևո ր�  թյ� ն չ�  նե ցող լե զ�  է, ո րով խո ս� մ են փոք րա մաս ն�  թյ� ն հան-
դի սա ցող խ� մբ:

  Ճիշտ է  Ս խալ է 

7.  Նա, ով կր թ�  թյ� ն չի ստա ցել, չի կա րող լի նել թարգ մա նիչ:
Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

8. Իմ զգաց մ� նք նե րը չպի տի իշ խա ն�  թյ� ն վերց նեն իմ մտ քե րի նկատ մամբ թարգ մա նե լ�  
ըն թաց ք� մ:

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

9. Իմ սե փա կան մտա ծե լա կեր պը կա րող է ազ դե ց�  թյ� ն �  նե նալ այն բա նի վրա, թե ի նչ պես 
եմ թարգ մա ն� մ

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

10.  Մի այն բա ռա ցի թարգ մա ն�  թյ� նն է ե րաշ խա վո ր� մ թարգ մա ն�  թյան ճշգր տ�  թյ�  նը:
Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________





  Մո դ� լ III.

Բա նա վոր 

թարգ ման չի 

գոր ծի քա կազ մը 

Ո րևէ մե  կի ա սա ծի ի մաս տի վեր լ�  ծ�  թյ�  նը 
ս� բյեկ տիվ գոր ծո ղ�  թյ� ն է, քա նի որ 

ի մաս տը գո նե մաս նա կի ո րեն կապ ված է 
մարդ կանց խմ բի, հա մայն քի, տա րած քի կամ 
ե րկ րի հետ, ո րին պատ կա ն� մ կամ ո րի հետ 

կապ վա ծ�  թյ� ն է զգ� մ խո սո ղը:
 Այս մո դ�  լի �  շադ ր�  թյան ա ռանց ք� մ 

բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան ման րա մաս ներն ե ն՝ 
փախս տա կան նե րի հետ հար ցազ ր� յ ցի 

պայ ման նե ր� մ: Մաս նա վո րա պես, այն �  ղղ ված է 
Ձեզ օգ նե լ� ՝ ստեղ ծել թարգ ման չա կան 

Ձեր սե փա կան գոր ծի քա կազ մը, ո րը կա րող եք 
Ձեզ մոտ �  նե նալ՝ որ տեղ և ե րբ էլ բա նա վոր 

թարգ մա ն�  թյ� ն կա տա րե լ�  լի նեք:
 Գոր ծի քա կազ մ� մ Դ� ք կգտ նեք հնարք ներ 
կամ աշ խա տան քային գոր ծիք ներ, ո րոնք 

պետք է օգ տա գոր ծեք՝ բարձ րո րակ 
թարգ մա ն�  թյ� ն կա տա րե լ�  հա մար:
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Գլ� խ I.

Բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան ըն թաց քը 

Այս բաժ ն� մ Դ� ք կսո վո րեք՝ 

  այն ե ղա նա կը, ո րը հայտ նի է որ պես հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ� ն.
   թե ի նչ պետք է ա նել այս ե ղա նա կի ար դյ�  նա վետ կի րառ ման հա մար.
   թե ի նչ կերպ է ակ տիվ �  նկն դիր լի նե լը բա ց� մ հաս կա նա լ�  դռ նե րը. 
  ինչ պես վար վել խոս քի տար բեր տե սակ նե րի հետ: 

Ա.  Հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ� ն 

1. Ի՞նչ է բա նա վոր հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ�  նը

 Հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյան ժա մա նակ Դ� ք լս� մ եք խո սո ղին հա մե  մա տա բար կարճ 
ժա մա նակ, այն է՝ մե կ կամ եր կ�  նա խա դա ս�  թյ� ն, հաս կա ն� մ, թե ի նչ նկա տի �  նի նա, Ձեր 
մտ ք� մ մե կ նա բա ն� մ ի մաս տը և բա ռե րով թարգ մա ն� մ դե պի թի րախ լե զ� : Ե րբ թարգ մա-
ն�  թյ� նն ա վար տած կլի նեք, կա րող եք խո սո ղին թ� յլ տալ՝ շա ր�  նա կել ևս մե կ-եր կ�  նա խա-
դա ս�  թյ� ն, այ ն�  հե տև կրկ նել գոր ծըն թա ցը: 

Հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ� ն Հա մա ժա մա նա կյա թարգ մա ն�  թյ� ն

  լայ նո րեն կի րառ վ� մ է փախս տա-
կան նե րի շր ջար կ� մ

  եր կ�  �  ղ ղ�  թյամբ (Ա լեզ վից Բ լե զ�  
և հա կա ռա կը)

  հ նա րա վոր է, որ հա տ� կ սար քա վո-
ր� մն  եր ան հրա ժեշտ չլի նեն 

  կի րառ վ� մ է ե րկ խո ս�  թյ� ն նե րի 
դեպ ք� մ

  լայ նո րեն կի րառ վ� մ է հա մա ժո ղովն  ե ր� մ
  մե կ �  ղ ղ�  թյամբ (Ա լեզ վից Բ լե զ� )
  հ նա րա վոր է, որ ան հրա ժեշտ լի նեն հա տ� կ 

սար քա վո ր� մն  եր
  կի րառ վ� մ է ե լ� յթ նե րի դեպ ք� մ

Եր բեմն  Ձեզ կա րող են խնդ րել՝ հա ջոր դա բար թարգ մա նել փաս տաթղ թեր, տար բեր տե ղե-
կանք ներ, հա վաս տագ րեր, նա մակ ներ, հայ տա րա ր�  թյ� ն ներ: Այդ դեպ ք� մ Դ� ք կթարգ մա-
նեք ան մի  ջա պես (թղ թից):

 Հար ցեր 

  Ի՞նչ է նշա նա կ� մ հա մա ժա մա նա կյա թարգ մա ն�  թյ� ն: Ի նչ պե՞ս կն կա րագ րե իք « հա մա ժա-
մա նա կյա թարգ մա ն�  թյ� ն» ան վան վող հայտ նի ե ղա նա կը՝ ի հա կադ ր�  թյ� ն հա ջոր դա-
կան թարգ մա ն�  թյան: 

  Ի՞նչ է նշա նա կ� մ ամ փո փ� մ: Ի նչ պե՞ս կն կա րագ րե իք «ամ փո փ� մ» ան վան վող հայտ նի 
ե ղա նա կը՝ ի հա կադ ր�  թյ� ն հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյան: Ի ՞նչ ի րա վի ճակ նե ր� մ կա-
րող էր կի րառ վել ամ փո փիչ թարգ մա ն�  թյ�  նը
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   Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ է փախս տա կան նե րի հետ հար ցազ ր� յց նե րի հա մա տեքս տ� մ սո-
վո րա բար հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ�  նը նա խընտ րե լի հա մար վ� մ մյ� ս ե ղա նակ նե րի 
հա մե  մատ, ի նչ պի սիք են հա մա ժա մա նա կյա կամ ամ փո փիչ թարգ մա ն�  թյ� ն նե րը:

 Հի շե՛լ

 Պատ ճառ նե րից մե  կը, ո րի հա մար փախս տա կան նե րի հետ հար ցազ ր� յ ցի պայ ման նե ր� մ 
նա խընտ րե լի է հա մար վ� մ հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ�  նը, այն է, որ վեր ջինս մարդ կային 
տարր է ա վե լաց ն� մ հան դիպ մա նը, այն ա ռ�  մով, որ եր կ�  զր�  ցա կից նե րը հնա րա վո ր� -
թյ� ն �  նեն նայել, լսել մի  մյանց և խո սել մի  մյանց հետ՝ փո խա նակ մե  խա նի կո րեն ի րենց ո ղջ 
�  շադ ր�  թյ�  նը թարգ ման չին հատ կաց նե լ� : Ի լր� մն , թարգ ման չի շա ր�  նա կա կան թարգ մա-
ն�  թյ�  նը ա մե  նայն հա վա նա կա ն�  թյամբ վեր ջի վեր ջո կընդ հա տի եր կ�  ան ձանց հա ղոր դակ-
ց�  թյ�  նը, ոչ թե կն պաս տի դրա կա յաց մա նը: 

2. Ի՞նչ պետք է ա նեմ՝ հա ջոր դա կան 

թարգ մա ն�  թյան գոր ծ� մ հմ տա նա լ�  հա մար 

Ու շադ ր�  թյ� ն դարձ րեք թարգ ման չի վար քագ ծին՝ ստո րև ներ կա յաց վող օ րի նա կ� մ.

Նրանք ձերբակալեցին 
ինձ և բանտ տարան, վերցրեցին 

ամբողջ փողս: Որևէ մեկին զանգելու 
հնարավորություն չունեի, 

դա սարսափելի էր...

Այս փախստականը 
հետաքրքիր տղա է...

Փող: 
Ես փողի 

կարիք ունեմ:

Դա ինձ 
հիշեցնում է

 ինձ հետ 
կատարված մի 
պատմություն...

Հեռախոսիս 
վա՛րձը:

Չէէ, 
նա հորինում է:

SMS ստացա:

Այնքա՛ն հոգնած 
եմ:

Թարգմանիչ

 Հար ցեր 

  Արդյո՞ք Դ� ք լավ �  նկն դիր եք: Հա ճա՞խ եք, ա րդյոք, ի նչ-որ բա ներ բաց թող ն� մ՝ չլ սե լ�  
պատ ճա ռով: 

  Ինչ պե՞ս կա րող եք զար գաց նել Ձեր ան ձնա կան մո տե ց� մն  ե րը՝ ո րևէ մե  կին լսե լիս �  շադ-
ր�  թյ�  նը կենտ րո նաց նե լ�  հա մար:

 Հի շե՛լ

 Կա րևոր է տե ղյակ լի նել, թե ին չը կա րող է խո չըն դո տել Ձեր ակ տիվ �  նկնդ ր�  թյա նը: Մենք 
խոր հ� րդ կտայինք գի տակ ցել դա այն պա հին, ե րբ նման զգա ցո ղ�  թյ� ն կ�  նե նաք, մի  պահ 
դա դար տալ և ո րո շել՝ ա րդյո՞ք կա րող եք շա ր�  նա կել թարգ մա նե լը: Ե թե վս տահ եք, որ կա րող 
եք, ա ռա վե լա գ� յնս ջա նա ցեք սևեռ վել մի  այն խո սո ղի բա ռե րի վրա: 
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3. Ի՞նչ է ակ տիվ �  նկնդ ր�  մը

 Հա ճախ, ե րբ մար դիկ խո ս� մ են մի  մյանց հետ, նրանք մի շտ չէ, որ լս� մ են: Եր բեմն  նրանք 
մտա ծ� մ են ի րենց սե փա կան գա ղա փար նե րի, զգաց մ� նք նե րի, խն դիր նե րի և այլ բա նե րի 
մա սին: Եր բեմն  նրանք մտա ծ� մ են ա սել այն պի սի մի  բան, որ դրա կան լ� յ սի ներ քո ե րևան: 
Սա հա ճախ պա տա հ� մ է, ե րբ ըն թա ն� մ է մի  ի նչ-որ բա նա վեճ, քն նար կ� մ կամ փաս տար-
կ� մ:

 Թարգ մա նիչ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ո րո շա կի փորձ #  նե ցող նե րը, հնա րա վոր է, որ ան գի-
տակ ցա բար են թադ րեն, որ ի րենք ար դեն բազ մա թիվ ան գամ լսել են, թե ի նչ է ա ս� մ հար-
ցազ ր� յ ցի տվյալ մաս նա կի ցը: Ար դյ� ն ք� մ՝ ի վեր ջո նրանք կա րող են սկ սել �  շա դիր չլ սել և 
մտա ծել հար ցազ ր� յ ցի հետ չկապ ված բա նե րի մա սին:

 Դ� ք կա րող եք ստ�  գել և բա րե լա վել ակ տիվ �  նկնդ րի Ձեր կա րո ղ�  թյ�  նը՝ ո րևէ ըն կե րոջ 
խնդ րե լով խո սել Ձեզ հետ եր կ�  կամ ե րեք րո պե կամ ն� յ նիսկ ա վե լի եր կար, ե թե Ձեր հի շո-
ղ�  թյ�  նը լավ է: Դրա նից հե տո Դ� ք պետք է ճշգր տո րեն կրկ նեք նրա ա սա ծը: Ձեր ըն կե րը 
�  նակ կլի նի հաս տա տել՝ ա րդյոք Դ� ք հա ջո ղ�  թյ� ն �  նե ցաք. նա կկա րո ղա նա ա սել Ձեզ, 
ե թե Դ� ք սխալ եք ներ կա յաց րել իր բա ռե րը: 

4. Ին չո՞ւ է ակ տիվ �  նկն դիր լի նե լը բա նա վոր 

թարգ մա նիչ նե րի հա մար այդ քան կա րևոր 

Ակ տիվ �  նկնդ ր�  մը դե պի ը մբռ ն� մ տա նող դար պասն է: Հի շո՞ւմ եք ա րդյոք, թե ի նչ ա սաց 
Ջո նը լավ թարգ մա նիչ նե րի մա սին:

Խնդրում են, Ջոն, 
մեկ անգամ էլ պատմիր 

մեզ այդ մասին:

Խնդիր չկա: 
Լավ բանավոր թարգմանիչը 

պարտավոր է ՀԱՍԿԱՆԱԼ այն, 
թե դիմացինն ինչ է ասում: 

Միայն դրանից հետո նա կարող է 
իր լսածը տեղափոխել 

մեկ այլ լեզու:

Ակ տիվ �  նկնդ ր�  մը հան գեց ն� մ է հե տևյա լին. 

 Ես լս� մ եմ: Խո սո ղի խոս քե րը ստա ն� մ են իմ ամ բող ջա կան �  շադ ր�  թյ�  նը: 
 Ես լս� մ եմ: Խո սո ղի բա ռերն �  նեն ի մաստ, ո րին եմ սևե ռ� մ իմ ո ղջ 
�  շադ ր�  թյ�  նը: 
 Ես լս� մ եմ: Ես հաս կա ն� մ եմ խո սո ղի բա ռե րի ի մաս տը: 
 Ես թարգ մա ն� մ եմ: Խո սո ղի բա ռե րի ի մաս տը փո խանց վ� մ է մե կ այլ լեզ վի: 

5. Ու րիշ ի ՞նչ պետք է ի մա նամ լսե լ�  և հաս կա նա լ�  մա սին

 Հաս կա նա լ�  գոր ծըն թա ց� մ Դ� ք նաև պետք է պատ րաստ լի նեք թարգ մա նե լ�  խոս քե լ�  
տար բեր տե սակ ներ: Ու շա դիր լսեք մե ր ըն կեր նե րից յ�  րա քան չյ�  րին.
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Նա շարունակ 
խնչում էր, 

քանի որ ահավոր 
մրսած էր:

Նա խաբել է, 
ու հետևաբար՝ սուտա-

սան է ու հարգանքի 
անարժան:

Դե, դա այնքան էլ 
այդպես չէր: Գուցե 
դրա նման մի բան: 

Չգիտեմ:

Ժողովրդավա-
   րությունը վերա-

բերում է յուրա-
քանչյուրին:

Քո շունը 
հիմար է:

 Հար ցեր

  Ն րան ցից ո ՞ր մե կն է ա ղոտ ձևով ար տա հայտ վ� մ: Ո ՞վ է պար զա պես նկա րագ ր� մ: Նրան-
ցից մե  կը կցկ տ� ր է խո ս� մ: Մե կը եզ րա կա ց�  թյ� ն ներ է ա ն� մ: Գտա՞ք ա րդյոք այն մե -
կին, ով հռե տո րա կան ո ճով է ար տա հայտ վ� մ:

   Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞ն չը կա րող է խոս քի ա ղո տ�  թյան և/ կամ կցկ տ�  ր�  թյան պատ ճառ լի նել: 
  Ին չո՞ւ են դա տո ղ�  թյ� ն ներ ա նե լը և/ կամ հռե տո րա կան խոս քը խն դիր՝ բա նա վոր թարգ-

մա նիչ նե րի հա մար:

 Հի շե՛լ

 Հի շեք, որ ժա մա նա կային սահ մա նա փա կ�  մը կա րող է կա րևոր լի նել պա տ�  մի  ցան կա ցած 
ձևի պա րա գա յ� մ: Խո սո ղը կա րող է պատ մե լ իր պատ մ�  թյ�  նը քիչ թե շատ ժա մա նա կագ ր� -
թյ� ն պա հե լով, և կա րող է հետ �  ա ռաջ գնալ ժա մա նա կի մե ջ: 

Բա նա վոր խոս քը կա րող է շատ ա վե լի ան կազ մա կերպ լի նել, քան գրա վո րը: Մար դիկ հա ճախ 
կանգ են առ ն� մ նա խա դա ս�  թյան կե սին �  սկ ս� մ խո սել ի նչ-որ թե մայից, ո րը կար ծես թե 
ո րևէ ա ռն չ�  թյ� ն չ�  ներ նա խոր դող մտ քին: Այ դ�  հան դերձ, այդ նոր թե ման հա վա նա բար 
կապ ված է, սա կայն Դ� ք դա կհաս կա նաք մի  այն պա տ�  մի  ըն թաց ք� մ ա վե լի �  շ: 

6. Ինչ պե՞ս կա րող եմ լա վա գ� յնս հաս կա նալ, թե ի նչ են 

ա ս� մ մար դիկ

 Մարդ կանց ա սա ծը վեր լ�  ծե լ�  ա ռա ջին քայ լը ո րո շելն է պա տ�  մի  գլ խա վոր և ե րկ րոր դա կան 
գա ղա փար նե րը: Ե րկ րորդ քայ լով պետք է պար զել, թե ի նչ պես են գլ խա վոր և ե րկ րոր դա կան 
գա ղա փար նե րը կապ ված մի  մյանց հետ: Դ� ք պետք է վարժ վեք այդ եր կ�  քայ լե րը կի րա ռե-
լ� ն, մի ն չև որ դա կդառ նա բնա կան: 

 Կար դա ցեք հե տևյալ տեքս տը.

 Նա թ� յլ չտ վեց, որ ես գնամ և ար դյ� ն ք� մ ես դրա նից կա տա ղե ցի, ո րով հե տև ա տ� մ եմ, 
ե րբ մար դիկ ա ս� մ են ի նձ, թե ի նչ ա նեմ: Բայց մի  և ն� յն է՝ �  զ� մ եմ ա սել, որ ի նձ մի շտ դ� ր 
է ե կել նրա ըն կե րակ ց�  թյ�  նը, թե պետ նա ի նձ ցավ է պատ ճա ռել: Բա ցի դրա նից, նա մի շտ 
մի  տե սակ վայ րե նի է ե ղել, մի նչ դեռ իր ա ռա ջին կնո ջը մա տով ի սկ չէր դիպ չի: Ա մե ն դեպ ք� մ, 
սա մի  այլ պատ մ�  թյ� ն է, և այո, ես կա տա ղե ցի նրա վրա նաև այն պատ ճա ռով, որ նա ի նձ 
մե  ղադ րել էր ի րեն դա վա ճա նե լ�  մե ջ, մի նչ դեռ ոչ թե ես, այլ իր ա ռա ջին կինն էր դա վա ճա նել 
ի րեն, և ի ՞նչ ի րա վ� նք �  նի նա ի նձ այդ պի սի բան ա սե լ� : Դո՛ւք ա սեք ի նձ, ո րով հե տև ես պատ-
կե րա ց� մ չ�  նեմ, և մո լոր ված եմ: Բայց և այն պես, այն օ րը ես ե րե կոն ան ցկաց րի դր ս� մ, և 
ի նքս ի նձ մտա ծե ցի. «Գ րո ղի ծո ցը կոր չի նա էլ, իր ա ռա ջին կինն էլ»: 
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Հար ցեր

   Տեքս տ� մ ո ՞ր գա ղա փար նե րը կամ հաս կա ց�  թյ� ն նե րը կա րող են ըն կալ վել որ պես ա վե լի 
տե ղին, քան մյ� ս նե րը: 

  Ո՞ր գա ղա փար ներն են պա կաս տե ղին: 
  Ինչ պե՞ս են այս գա ղա փար նե րը կապ ված մի  մյանց հետ:
   Կա րո՞ղ եք ամ բող ջո վին վե րա կազ մա կեր պել տեքս տը՝ ա ռանց փո խե լ�  դրա �  ղեր ձը:
   Հի շո՞ւմ եք, ա րդյոք, էջ 33-ի օ րի նա կը թարգ ման չի մա սին, ով չթաքց րեց իր զգաց մ� նք-

նե րը՝ լսե լով հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի գո վես տը իր ե րկ րի ոս տի կան նե րի հաս ցե ին: Մեկ 
ան գամ էլ աչ քի ան ցկաց րեք այն: Օ րի նա կ� մ ո ՞ր պա հին է թարգ մա նիչն ը նդ հա տ� մ խո-
սո ղին: Կա րո՞ղ եք սա կա պել հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյան հետ և վե րո բե րյալ տեքս տը 
կար դա լ� ց հե տո Ձեր կա տա րած եզ րա հանգ ման հետ: 

7. Լ սել, հաս կա նալ և թարգ մա նել... մի  ա ժա մա նա՞կ

 Ճիշտ է. ե րեք պրո ցես նե րը՝ լսել, հաս կա նալ և թարգ մա նել, Ձեր �  ղե ղ� մ տե ղի են �  նե ն� մ 
գրե թե մի  ա ժա մա նակ: Քա նի որ Դ� ք հնա րա վո ր�  թյ� ն չ�  նեք ամ բողջ պատ մ�  թյ�  նը լսե-
լ� , այլ մի  այն դրա մաս նիկ ներ և կտոր ներ, ին չը մե նք կո չ� մ ե նք պա տ�  մի  դր վագ ներ, Ձեզ 
հա մար կա րող է դժ վար լի նել հան դիպ ման սկզ բ� մ ի րար կա պել գլ խա վոր և ե րկ րոր դա կան 
գա ղա փար նե րը, ին չը հա վա նա բար կա նե իք, ե թե հա ջոր դա կան մե  թո դով թարգ մա նե լ�  լի նե-
իք վե րը բեր ված տեքս տը: Ու շադ ր�  թյ� ն դարձ րեք հե տևյալ թարգ մա նա կան ի րա վի ճա կին.

Մեր 
լավագույն ընկերը.
 դե, իրականում 
դա կարևոր չէ:

մենք մի կով ունեինք, 
և իմ լավագույն ընկերը...

բայց, 
այնուամենայնիվ, 

արի խոսենք 
հորս մասին...

քույրս դրա հետ 
ընդհանրապես 
գլուխ չէր դնում, 
և խնդիրն այն է...

որ իմ լավագույն 
ընկերն ալերգիա ունի

 կովերից: Ամեն 
դեպքում...    

չնայած պետք է ասեմ, 
որ ես... դե լավ...

... մեր կովը: 
Ամեն ինչ 

սկսվեց դրանից, 
քանի որ...

Մենք աղքատ 
ընտանիքից ենք, հաս-

կանո՞ւմ ես, բացա-
ռությամբ, որ...

???

 Հար ցեր 

  Ե՞րբ Դ� ք կընդ հա տե իք հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցին և կսկ սե իք թարգ մա նել: 
  Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞նչ հարց էր տր վել հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցին:
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 Գլ� խ II. 

Հի շո ղ�  թյան խն դիր ներ 

Այս բաժ ն� մ Դ� ք կսո վո րեք, թե

  ինչ պես տե ղե կա նալ Ձեր հի շո ղ�  թյան կա րո ղ�  թյան մա սին. 
  ինչ պես կա րող եք նո թագ ր� մն  օգ տա գոր ծել իբ րև հնարք՝ ամ րապն դե լ�  Ձեր 
հի շո ղա կան կա րո ղ�  թյ�  նը:

Ա. Հի շո ղ�  թյան կա րո ղ�  թյ�  նը 

1. Արդյո՞ք հի շո ղ�  թյ�  նը կա րևոր է բա նա վոր 

թարգ ման չի հա մար 

Նայե լով վեր ջին նկա րին՝ Դ� ք հա վա նա բար մտա ծե ցիք հի շո ղ�  թյան մա սին, և այն փաս տի, 
որ հի շո ղ�  թյ� նն օգ նած կլի ներ թարգ ման չին՝ կապ ստեղ ծել իր լսած պա տ�  մի  դր վագ նե րի 
մի  ջև:

 Հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյան ո րևէ փ� լ չի կա րող ամ բող ջա նալ՝ ա ռանց հեն վե լ�  թարգ-
ման չի ՝ սե փա կան հի շո ղ�  թյ�  նը վե րա պատ րաստ ման, կենտ րո նաց ման բարձր մա կար դա-
կի, գա ղա փար նե րի �  պատ կեր նե րի կա պակց ման և նո թագր ման մի  ջո ցով ը նդ լայ նե լ�  կա-
րո ղ�  թյան վրա:
 

Որ քան ա վե լի լավ է աշ խա տ� մ Ձեր հի շո ղ�  թյ�  նը, այդ քան ա վե լի հա ջո ղակ կլի-
նեք Դ� ք հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ� ն ի րա կա նաց նե լ�  մե ջ: Այս պատ ճա ռով 
հիմն  ա րար նշա նա կ�  թյ� ն �  նի այն, որ Դ� ք ի մա նաք, թե ի նչ պես է աշ խա տ� մ 
Ձեր հի շո ղ�  թյ�  նը և Ձեզ վար ժեց նեք այն բա րե լա վե լ� ն: Հի շո ղ�  թյ� նն այն վայրն 
է, �  ր Դ� ք ժա մա նա կա վո րա պես պա հ� մ և նո րո գ� մ եք տե ղե կ�  թյ� ն նե րի ա մե ն 
մաս նիկ, որ Ձեզ պետք կլի նի՝ վե րա կա ռ�  ցե լ�  խո սո ղի մի տ քը թի րա խային լեզ-
վ� մ: 

Ինչպե՞ս 
քո հիշողության 
վիճակը, Ջոն:

Հմմմ, 
դժվար է
 ասել:

Երբեք չեմ հիշում 
մարդկանց անունները 

կամ թե որտեղ եմ թողել 
շարժական հեռախոս...

Այո: Բայց ես զգում եմ, 
որ հիշողությանս նկատմամբ 

որևէ վերահսկողություն 
չունեմ:

Սակայն 
ես երբեք չեմ մոռանում 

որևէ հեռախոսա-
համար, և իմ մանկա-
կան հիշողությունները 

շատ ցայտուն են:

Կարծես 
դա երեկ է 

պատահել, չէ՞:
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 Հար ցեր 

  Ինչ պե՞ս կն կա րագ րե իք Ձեր հի շո ղ�  թյ�  նը:
   Դ� ք զգ� մ ե ՞ք, որ վե րահս կ� մ եք Ձեր հի շո ղ�  թյ�  նը:
   Սո վո րա բար ի ՞նչ եք ա ն� մ, ե րբ ցան կա ն� մ եք հի շել ի նչ-որ բան:
   Կար դա ցեք էջ 43-ի մե  նա խո ս�  թյ�  նը («Ի՞նչ պետք է ա նեմ ես հա ջոր դա կան թարգ մա ն� -

թյան մե ջ հա ջո ղե լ�  հա մար») ևս մե կ ան գամ և տե սեք, թե ա րդյոք կա րող եք բա ռա ցի 
կրկ նել այն: 

2. Ին չո՞ւ ե նք մե նք հի շ� մ

 Դ� ք կա րող եք վեր լ�  ծել ի նչ-որ բա նից տե ղյակ լի նե-
լ�  և ի նչ-որ բան գի տակ ցե լ�  մի  ջև տար բե ր�  թյ�  նը: 
Մենք սո վո րա բար տե ղյակ ե նք շատ �  շատ բա նե-
րից, սա կայն հս տա կո րեն չենք գի տակ ց� մ դրանք, 
քա նի դեռ դրանք մե զ հա մար հե տաքր քիր, յ�  րա-
հա տ� կ կամ ան սո վոր չեն: Հա ճախ մե նք մի  ի նչ-որ 
բան գի տակ ց� մ ե նք, քա նի որ վեր ջինս մե զ ստի-
պ� մ է դրան նայել մի  հա տ� կ ձևով և հաս կա նալ 
այն յ�  րո վի: Ի րա զեկ վե լը տև� մ է մե կ վայր կյա նից 
էլ պա կաս կամ մի  գ�  ցե մի  փոքր եր կար, սա կայն 
գի տակ ց�  թյ�  նը մե ր հի շո ղ�  թյան վրա եր կա րա տև 
ազ դե ց�  թյ� ն �  նի: Մենք կա րող ե նք մի  այն թե թևա-
կի տե ղյակ լի նել, որ մե ր բջ ջային հե ռա խո սը մի  տեղ 
ե նք գցել, սա կայն մե նք եր բեք չենք կա րող մո ռա նալ 
ա ռա ջին սի րա հար վա ծ�  թյ�  նը: Այն դար ձել է մե ր 
գի տակ ց�  թյան մի  մա սը:

  Ի րա զեկ վա ծ�  թյ�  նը վե րա բե ր� մ է գի տե լիք �  նե նա լ� ն, ն� յ նիսկ ե թե դա ժա մա-
նա կա վոր է, կամ ի նչ-որ բա ներ հաս կա նա լ� ն: 

  Գի տակ ց�  թյ�  նը այն վի ճակն է, ե րբ կա րո ղա ն� մ ես մտա ծել, զգալ, հաս կա նալ և 
ձեռք բե րել գի տե լիք տե ղի �  նե ցո ղի վե րա բե րյալ: 

3. Ինչ պե՞ս են ի րա զեկ վա ծ�  թյ�  նը և գի տակ ց� մն  

ազ դ� մ իմ աշ խա տան քի վրա: 

Ե կեք պատ կե րաց նենք, թե Դ� ք թարգ մա ն� մ եք մի  փախս տա կա նի և նրա հար ցազ ր�  ցա-
վա րի հա մար: Հար ցազ ր� յ ցի սկզ բ� մ փախս տա կա նը հի շա տա կ� մ է ամ սա թի վը. 

Գրողը տանի, 
որտե՞ղ եմ 
կայանել 

մեքենաս:
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Պարտիզան-
ները իմ գյուղի վրա 

հարձակվեցին 
1992-ի մայիսի 14-ին:

Պարտիզանները
 իմ գյուղի վրա 
հարձակվեցին 

(...-ի՞ ...-ի՞ն):

նա ասաց, որ դա 
տեղի է ունեցել 92-ի՞ն: 

քաղաքացիական 
պատերազմն իմ 
երկրում ծագեց 

մայիսին:

Հարձակման 
ընթացքում 
սպանվեց 
ամուսինս:

Նրանք 
ամուսնուս 

սպանեցին: Դա 
մոտավորապես 

մայիսի 
կեսերին էր:

Հույս ունեմ՝ 
հարցազրուցավարը 
նրան կհարցնի, թե 
կոնկրետ երբ. ես 

պարզապես չեմ կարո-
ղանում մտաբերել:

Թարգմանիչ Թարգմանիչ

 Հարց 

  Ի՞նչ պես կվար վե իք հա ման ման ի րա վի ճա կ� մ: 

Հե տևյալ գծա պատ կերն ամ փոփ ներ կա յաց ն� մ է թարգ ման չի պա տաս խա նը ի րա զեկ վա ծ� -
թյան, գի տակց ման և հի շո ղ�  թյան ա ռ�  մով.

Թարգմանչի արձագանքը

Անակնկալ հետաքրքված�թյ�ն՝
գիտելիքի և տեղեկ�թյան 

մտավոր պատկերման 
պատճառով

ամսաթիվն ի սկզբանե որևէ կարևոր�թյ�ն չի �նեցել 
թարգմանչի համար.
նրան ամսաթիվը չի հետաքրքր�մ.
նա ջանք չի գործադր�մ՝ հիշել� այն, քանի որ �շադր�թյ�ն 
չի դարձրել դրան:Իրազե-

կ�թյ�ն

1992-ի մայիսի 14
(ձայնը՝ իմաստով հանդերձ)

Երկարատև
հիշող�թյ�ն

Կարճատև 
հիշող�թյ�ն

Տեղեկ�թյան 
մի մասը 

արտածվ�մ է

Գիտակց�մ
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 Հի շե՛լ

 Դ� ք պետք է Ձեր լսա ծը կա րո ղա նաք հի շել այն քան ժա մա նա կ� մ, ո րն ան հրա ժեշտ է այն 
հաս կա նա լ� , դրա գո նե մի  մա սը թարգ մա նե լ�  և հա մա պա տաս խան հա մա տեքս տ� մ տե-
ղադ րե լ�  հա մար: Այլ կերպ ա սած՝ Դ� ք պետք է կա րող լի նեք պա տ�  մի  բո լոր դր վագ նե րը 
կա պել մի  մյանց հետ, որ պես զի դրանք դառ նան մե կ պատ մ�  թյ� ն: 

Ա ռա ջին քայ լը տե ղյակ լի նելն է. ըն կա լել բա ռը որ պես բառ, ար տա հայ տ�  թյ�  նը որ պես ար-
տա հայ տ�  թյ� ն, թի վը որ պես թիվ, ճա նա չել դրանք որ պես այդ պի սիք և մշա կել դրանք Ձեր 
մտ ք� մ: Այ ն�  հե տև Դ� ք պետք է մտա ծեք դրանց կա րևո ր�  թյան մա սին պա տ�  մի  դր վա գից 
դ� րս, ձևա վո րեք հե տաքրք ր�  թյ� ն դրանց ի մաս տի նկատ մամբ և վեր լ�  ծեք՝ դրան ցից սո վո-
րե լ�  և գի տակ ց� մ ձևա վո րե լ�  հա մար:

 Հար ցեր

   Վե րոն շյալ գծա պատ կե րի հիմ քի վրա սահ մա նեք ի նչ պես կար ճա ժամ կետ, այն պես էլ եր-
կա րա ժամ կետ հի շո ղ�  թյ�  նը:

  Թ վար կեք հնա րա վոր գոր ծոն նե րը, ո րոնք թարգ ման չի հա մար հնա րա վոր են դարձ ն� մ 
տե ղե կ�  թյ� ն նե րի մի  մա սը պա հել սե փա կան եր կա րա ժամ կետ հի շո ղ�  թյան մե ջ:

  Մ շա կել մո տե ց� մն  եր՝ խթա նե լ�  ի նք ներդ Ձեր հի շե լ�  տվյալ ներ՝ ն� յ նիսկ ե րբ Դ� ք կար-
ծ� մ եք, որ դրանք հի շե լը կա րևոր չի լի նի հար ցազ ր�  ցա վա րի հա մար:

4.  Կա րո՞ղ եմ ա րդյոք մար զել հի շո ղ�  թյ� նս

 Մար զե լով Ձեր հի շո ղ�  թյ�  նը՝ Դ� ք ա վե լի լավ կհաս կա նաք և կվե րահս կեք այն: Թե պետ հա-
վա նա բար դժ վար է լի ա կա տար վե րահս կո ղ�  թյ� ն �  նե նալ կար ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ-
կետ հի շո ղ�  թյ�  ն� մ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի պա հես տա վոր ման և այդ եր կ�  սի մի  ջև տե ղա շար ժե-
րի վրա, այ ն�  ա մե  նայ նիվ՝ հնա րա վոր է հի շո ղ�  թյ�  նը բա րե լա վել հե տևյալ վար ժ�  թյ� ն նե րի 
մի  ջո ցով.

  Ակ տի վո րեն �  նկնդ րեք ո րևէ մե  կին, նա խընտ րե լի է՝ ձայ նագր ված, ա ռա վե լա գ� յ նը՝ 20 
րո պե տևո ղ�  թյամբ: 

  Ու շադ ր�  թյ�  նը սևե ռեք խո սո ղի ձայ նի, դրա ե լևէջ նե րի և վո կալ հատ կա նիշ նե րի վրա: 
Նշ� մն  եր մի  կա տա րեք:

   Պատ կե րային դարձ րեք (վի զ�  ա լաց րեք) խո սո ղի ա սա ծը, այն է՝ նրա նկա րագ ր�  թյ� ն նե-
րը վե րա ծեք պատ կեր նե րի, հո տե րի, գ� յ նե րի, տա րա ծ�  թյան, զգաց մ� ն քե րի:

   Վե րա պատ մե ք խո սո ղի ա սած նե րը, սա կայն՝ ոչ ն� յն բա ռե րով՝ �  շադ ր�  թյ�  նը սևե ռե լով 
ի մաստ նե րի, հաս կա ց�  թյ� ն նե րի և են թաի մաստ նե րի վրա: 

  Եվս մե կ ան գամ լսեք ձայ նագ ր�  թյ�  նը և տե սեք, թե ի նչ եք մտա պա հել և ի նչ՝ մո ռա ցել: 
Վեր լ�  ծեք, թե ին չ�  է սա տե ղի �  նե ցել: 

Այ ն�  հե տև ն� յն վար ժ�  թյ�  նը կրկ նեք՝ օգ տա գոր ծե լով մե կ այլ ձայ նագ ր�  թյ� ն: Պատ կե-
րային դարձ րեք աս վա ծը (տես վե րը) և լսե լ�  ըն թաց ք� մ կի րա ռեք հե տևյալ ե ղա նակ նե րը.

  Խմ բա վո րեք ի նչ-որ ը նդ հա ն� ր բան �  նե ցող մտ քե րը, օ րի նակ՝ վագ րե րը և փղե րը պատ-
կա ն� մ են կեն դա նի նե րի խմ բին:

  Ն շեք տար բե ր�  թյ� ն նե րը և նմա ն�  թյ� ն նե րը ի րա դար ձ�  թյ� ն նե րի, մարդ կանց, ա ռար-
կա նե րի մի  ջև և այլն: 

  Ինք ներդ Ձեզ հարց րեք, թե ի նչ կերպ են ի րա դար ձ�  թյ� ն նե րը, մար դիկ, ա ռար կա նե րը և 
այլն կապ ված մի  մյանց հետ: 

Երբ սա կա տա րած կլի նեք, ձեռք բե րեք մե կ այլ պա տ�  մով ձայ նագ ր�  թյ� ն և �  նկնդ րեք: 
Հա մա ժա մա նա կյա թարգ մա ն�  թյան են թար կեք բո վան դա կ�  թյ�  նը Ձեր աշ խա տան քային լե-
զ�  նե րից ո րևէ մե  կով՝ օգ տա գոր ծե լով «PLAY» և «PAUSE» կո ճակ նե րը: Օգ տա գոր ծեք մի  և ն� յն 
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ե ղա նակ նե րը, ի նչ նա խորդ եր կ�  վար ժ�  թյ� ն նե ր� մ՝ հի շե լով վե րը, « Հա ջոր դա կան թարգ-

մա ն�  թյ� ն» բաժ ն� մ նկա րագր ված ե ղա նակ նե րը, և կի րա ռեք Մո դ� լ 2-�  մ Ձեր կող մի ց ձեռք 
բեր ված բո լոր լեզ վա բա նա կան հմ տ�  թյ� ն նե րը: Նո թագ ր� մն  եր մի  կա տա րեք:

Բ.  Նո թագ ր� մ 

1. Ին չո՞ւ ես պետք է նշ� մն  եր կա տա րեմ 

Ինչ պես տե սանք քիչ ա ռաջ, հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ� նն այն ե ղա նակն է, որ փախս տա-
կան նե րի հետ աշ խա տե լիս հա վա նա բար ա ռա վել հա ճախ կկի րա ռեք: Այն օգ տա կար է եր-
կ�  կող մե  րի մի  ջև ցան կա ցած պաշ տո նա կան հա ղոր դակ ց�  թյան դեպ ք� մ, մաս նա վո րա պես՝ 
հար ցազ ր� յ ցի: Այս ե ղա նակն ար դյ�  նա վե տո րեն ի րա կա նաց նե լ�  հա մար հարկ կլի նի, որ 
Դ� ք օգ նեք Ձեր հի շո ղ�  թյան կա րո ղ�  թյա նը՝ նո թագ ր� մն  ե րի մի  ջո ցով:

 Ձեր նո թագ ր� մն  ե րը նա խա տես ված են ան մի  ջա պես օգ տա գործ ման հա մար և կազմ ված կլի-
նեն բա ռե րից, նշան նե րից և սիմ վոլ նե րից, ո րոնք Ձեր �  ղե ղը կա րող է ան մի  ջա պես կա պել 
ո րևէ մտ քի հետ՝ ա ռանց մտա ծե լ�  այն մա սին, թե ի նչ լեզ վով պետք է ար տա հայտ վի այդ 
մի տ քը: 

2. Ին չո՞ւ է կա րևոր նո թագ ր�  մը

 Հար ցազ ր� յ ցի ժա մա նակ նո թագր ման ար դյ�  նա վետ հա մա կար գի կի րա ռ�  մը կծա ռայի հե-
տևյալ նպա տակ նե րին.

   մե  ծաց նել Ձեր ի նք նավս տա հ�  թյ�  նը: Հի շո ղ�  թյան վրա հ� յս դնե լը կա րող է ռիս կային լի-
նել, հատ կա պես՝ ե րբ Դ� ք հոգ նած եք.

  օգ նել Ձեր �  շադ ր�  թյ�  նը սևե ռել աս վա ծի ի մաս տի վրա, այլ ոչ թե ա ռան ձին բա ռե րի, ար-
տա հայ տ�  թյ� ն նե րի, ամ սաթ վե րի և թվե րի վրա.

   խո սող նե րից յ�  րա քան չյ�  րին հնա րա վո ր�  թյ� ն տալ խո սե լ�  ա զա տո րեն՝ ա ռանց թարգ-
մա նե լ�  հա մար ա նընդ հատ ը նդ հա տե լ�  նրանց.

   հա ճա խա կի ը նդ հա տ� մն  ե րը և ան ց� մն  ե րը մի  լեզ վից մյ�  սը կա րող են խա թա րել խո սող-
նե րից յ�  րա քան չյ�  րի մտ քե րի ըն թաց քը և նվա զեց նել նրանց մտ քե րի տրա մա բան վա ծ� -
թյ� նն �  հս տա կ�  թյ�  նը, մաս նա վո րա պես՝ ե րբ հատ կա պես զգա յ� ն խո սակ ց�  թյ� ն նե րի 
ժա մա նակ ներգ րավ ված են զգաց մ� նք ներ.

  օգ նել Ձեզ՝ խնամ քով փո խան ցել տրա մադր ված ո ղջ փաս տա կան տե ղե կ�  թյ� ն նե րը, ի նչ-
պի սիք ե ն՝ ա մաթ վե րը, թվե րը, գ� յ նե րը, չա փե րը և այլն՝ ն� յն հա ջոր դա կա ն�  թյամբ, ի նչ 
ե ղել են օ րի գի նալ խոս ք� մ.

  օգ նել հար ցազ ր�  ցա վա րին, ով, իր հեր թին, նշ� մն  եր է կա տա ր� մ Ձեր թարգ մա ն�  թյան 
վե րա բե րյալ: Ե րբ Դ� ք թարգ մա ն� մ եք, Դ� ք կա րող եք մատ նա ց� յց ա նել այն ա ն� ն նե րը 
և թվե րը, որ Դ� ք փո խադ ր� մ եք թի րա խային լե զ� , որ պես զի հար ցազ ր�  ցա վա րը կա րո-
ղա նա տես նել, գրա վոր, այն ա ն�  նը, ո րը դժ վար է ար տա բե րել կամ հաս կա նալ.

   մե  ծաց նել խո սո ղի կող մի ց Ձեզ վս տա հե լ�  աս տի ճա նը, ով կա րող է ըն կա լել իր խոս քի 
տրա մա բան վա ծ�  թյան աս տի ճա նը և կա ռ� ց ված քը՝ թարգ մա ն�  թյան ըն թաց ք� մ հե տևե-
լով Ձեր նո թե րին.

   նո թե րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել հար ցազ ր� յ ցի ժա մա նակ կամ դրա նից ան մի  ջա պես հե տո՝ 
որ պես ստ� գ ման �  վե րա հաս տատ ման մի  ջոց այն դեպ ք� մ, ե թե հար ցազ ր� յ ցի մաս նա-
կի ցը ցան կա նա ճշ տել տե ղե կ� յ թի մի  ո րևէ հատ ված: 
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3. Ինչ պե՞ս է նո թագ ր�  մը ա ռնչ վ� մ հի շո ղ�  թյան հետ 

Ինչ պես նշե ցինք նա խորդ բաժ ն� մ, տե սո ղա կա նա ց�  մը (վի զ�  ա լա ց� մ) օգ տա կար է հի շո-
ղ�  թյան հա մար, և նո թե րը խո սո ղի բա ռե րի տե սո ղա կան ներ կա յա ց� մն  են: Քա նի որ, կա-
տա րյալ տար բե րա կ� մ, եր կ�  զր�  ցա կից նե րը պետք է մո ռա նան, որ ի րենք խո ս� մ են թարգ-
ման չի մի  ջո ցով, հե տևա բար թարգ մա նի չը պետք է կա րո ղա նա �  ղեր ձը տեղ հասց նել որ քան 
հնա րա վոր է բնա կա նո րեն՝ հնա րա վո րին քիչ ջանք գոր ծադ րե լ�  ան հրա ժեշ տ�  թյ� ն թող նե-
լով բա ռե րի ի մաստ նե րի ա պա կո դա վոր ման հա մար: Ձեր նո թե րը պետք է նե րա ռեն նվա զա-
գ� յ նը հե տևյա լը. 

i. ա ն� ն ներ, ամ սաթ վեր, թվեր.
ii.  փաս տեր, նկա րագ ր�  թյ� ն ներ և այլ ման րակր կիտ տե ղե կ�  թյ� ն ներ, ո րոնք կա րող են 

չպահ պան վել Ձեր կար ճա ժամ կետ, էլ չա սած՝ եր կա րա ժամ կետ հի շո ղ�  թյան մե ջ: 

Օ րի նակ.

1999 թվա կա նին իմ խմ բի 245 ան դամն  եր 
ար տա գաղ թե ցին հինգ տար բեր ե րկր ներ: 
Նրանց մե  ծա մաս ն�  թյ�  նը 20-25 տա րե-
կան էր, թե պետ նրանց թվ� մ կային մոտ 
70-ն ան ց 30 տա րեց մար դիկ: 

4. Արդյո՞ք գո յ�  թյ� ն �  նի նո թագր ման 

ո րևէ կա տա րյալ հա մա կարգ

 Հե տևյալ կա նոն նե րը և գործ նա կան խոր հ� րդ նե րը կօգ նեն Ձեր տի րա պե տել հա ջոր դա կան 
նո թագր ման մի  ար դյ�  նա վետ ե ղա նա կի: Այ դ�  հան դերձ, չկա նո թագր ման ո րևէ հա մընդ հա-
ն� ր հա մա կարգ: Ճիշտ ի նչ պես մե զ նից յ�  րա քան չյ� րն �  նի տար բեր մտա ծե լա կերպ և սո վո-
րե լ�  ե ղա նակ, ն� յն կերպ էլ մե զ նից ա մե ն մե  կը մշա կ� մ է նո թագր ման մի  �  ր� յն հա մա կարգ: 
Այս պի սով, հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյան ժա մա նակ նո թագ ր�  մը մե  ծա պես ս� բյեկ տիվ է: 
Վերջ նա կան ար դյ� ն քը, այ դ�  հան դերձ, պետք է ն� յ նը լի նի բո լո րի հա մար. փո խանց վող � -
ղեր ձը ա մե ն կերպ պետք է հա մա պա տաս խա նի խո սո ղի կող մի ց ար տա հայտ ված �  ղեր ձին: 

Հի շե՛լ

 Հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ� ն կա տա րե լ�  հետ մի  ա սին եր բեք մի  սղագ րեք, ո րով հե տև՝

i. ս ղագ րած տեքս տի մի  քա նի տո ղը մե կ հա յաց քով կար դալն ան հնար է .
ii. ս ղագ րած տեքս տը կար դա լը շատ ժա մա նակ է խլ� մ, քա նի որ այն խո սո ղի ար տա հայ-

տած մտ քե րի բա ռա ցի վե րար տաադ ր�  թյ� նն է .
iii. ս ղագ ր�  մը Ձեզ թ� յլ չի տա լիս ճկ� ն լի նել և մտց նել այն պի սի ար տա հայ տ�  թյ� ն ներ 

կամ գա ղա փար ներ, ո րոնք ա վե լաց ն� մ է խո սո ղը, որ պես աս վա ծից հե տո ծա գած մտ-
քեր:

5.  Կա րո՞ղ եմ տես նել նո թագր ման մե կ այլ օ րի նակ

 Դ� ք պետք է �  նակ լի նեք ճա նա չե լ�  Ձեր կող մի ց օգ տա գործ վող բա ռե րը, նշան նե րը, խորհր-
դա նիշ նե րը և հի շե լ� , թե ի նչ են դրանք նշա նա կ� մ: Հա վաս տի ա ցեք, որ գր� մ եք հս տա կո-
րեն, օգ տա գոր ծեք խո շոր տա ռա չա փեր և բա ռե րի �  նշան նե րի մի  ջև բա վա կա նա չափ տեղ 
թո ղեք, որ պես զի կա րո ղա նաք մե կ հա յաց քով վե րա կանգ նել պատ կե րը: 

99
245 ---------->20-25տրկն< (30 = 70տրկն)

5 երկիր
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Օ րի նակ.

 ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԸ լ րա ց#  ցիչ տե ղե կ#  թյ# ն ներ

 Ս3 ԲՅԵԿ ՏԸ ա ծա կան

 ԲԱՅԸ լ րա ց#  ցիչ տե ղե կ#  թյ# ն ներ

 ՕԲՅԵԿ ՏԸ ա ծա կան

2003 թվա կա նի սկզ բին ես տե ղա փոխ վե ցի իմ ե րկ րի մայ րա քա ղաք, որ տեղ եր կ�  տա րի ապ-
րե ցի մի  փոք րիկ բնա կա րա ն� մ:

03 սկզբ

ես

----> ցի  փոքր բն-ն / 2 տա րի

 մայ րա քա ղաք

  տ# ն 

Այ սօ րի նակ տրա մա բա նա կան վեր լ�  ծ�  թյ�  նը Ձեզ մե կ հա յաց քով կտա պա հանջ վող տե ղե-
կ�  թյ�  նը՝ մի  ա ժա մա նակ տա լով ճկ�  ն�  թյ� ն՝ օգ տա գոր ծե լ�  ա ռա ջին լեզ վով Ձեր սե փա կան 
բա ռե րը, որ գա լիս են Ձեր մտ քին: Լա վա գ� յ նը կլի նի նո թագ ր� մն  եր կա տա րել թի րա խային 
լեզ վով, որ պես զի նա խօ րոք վե րա նա թարգ մա ն�  թյան հար ց� մ ցան կա ցած խո չըն դոտ: Ե թե 
չեք կա րող կա տա րել ճշգ րիտ թարգ մա ն�  թյ� ն, նշեք Ձեր լսած բա ռե րը և թարգ մա ն�  թյան 
ըն թաց ք� մ սե փա կան բա ռե րով վե րար տադ րեք աս ված մի տ քը: 

6. Ի՞նչ սիմ վոլ ներ կա րող եմ օգ տա գոր ծել՝ 

նո թագր ման հա մար

 Սիմ վոլ նե րի ը նտ ր�  թյ�  նը կա րևոր է: Դ� ք պետք է մշա կեք մի  հա մա կարգ, ո րը հա րա մա-
րեց ված կլի նի տրա մա բա նա կան մտա ծո ղ�  թյան Ձեր սե փա կան ե ղա նա կին: Մշա կե լով Ձեր 
հա մա կար գը՝ Դ� ք կա րիք կ�  նե նաք ստեղ ծե լ�  նշան ներ և սիմ վոլ ներ, ո րոն ցից յ�  րա քան չյ� -
րը ներ կա յաց ն� մ է ի մաս տային մի  ո լորտ և կա րող է վե րար տադր վել ցան կա ցած լեզ վով, որ 
Դ� ք լս� մ եք և ո րով աշ խա տ� մ եք:

 Օ րի նակ.

մդկ > մար դիկ 

եկր > եր կիր 

աշհ > աշ խարհ

խղղն > խա ղա ղ#  թյ# ն 

ելթ > ե լ# յթ

խսկն > խո սակ ց#  թյ# ն 

գմր > գ#  մար

քղկն > քա ղա քա կա ն#  թյ# ն

տնտն > տն տե ս#  թյ# ն

մջզգ > մի  ջազ գային
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Ս րա և ի մաս տային այլ ո լորտ նե րի հի ման վրա Դ� ք կա րող եք մշա կել սե փա կան ա վե լի կոնկ-
րետ հաս կա ց�  թյ� ն նե րը, որ պես զի ստա նաք վս տա հե լի, ան մի  ջա պես ճա նա չե լի զ�  գոր դ� մ-
ներ: Սա կա րող է ար վել, օ րի նակ, ի մաս տային բա ռե րին հա վե լյալ տառ ա վե լաց նե լ�  մի  ջո ցով.

փ-մդկ > փախս տա կան

զ-ե կր > զար գա ցող եր կիր

գ-ա շհ > գլո բա լա ց# մ

հ-խղղն > խա ղա ղ#  թյան հա մա ձայ նա գիր

խ-ե լթ > խո սակ ց#  թյ# ն

հ-խսկն > հան դի պ# մ

բկ-գմր > բան կային հաշ վե հա մար 

ընտ-քղկն > ը նտ ր#  թյ# ն ներ

 ֆին-տնտն > ֆի նան սա կան ի րա վի ճակ

 հար-մջզգ > մի  ջազ գային հաա րա-

բե ր#  թյ# ն ներ 

7. Ինչ պե՞ս կա րող եմ սիմ վոլ նե րի մի  ջո ցով նկա րագ րել 

ի րա դար ձ�  թյ� ն նե րի ժա մա նա կագ ր�  թյ�  նը

 Պա տ� մն  ե րի ժա մա նակ ժա մա նա կային շր ջա նա կը կա րող է կա րևոր լի նել: Մշա կեք Ձեր սե-
փա կան ճշգ րիտ հա մա կար գը, ո րով կար տա հայտ վի բայի ժա մա նա կա ձևը կամ գոր ծո ղ�  թյան 
ժա մա նա կը: 

Օ րի նակ.

 նա աշ խա տ# մ է > աշ հ նա կաշ խա տի > աշ ll  նա աշ խա տել է > աշ ել, 

նա չի աշ խա տ# մ > X աշ հ նա չի աշ խա տի > X աշ ll նա սի ր# մ է աշ խա տել >

8.  Չա փ� մն  ե րի, չա փե րի և նմա նա տիպ այլ բա նե րի մա սին

 Հա ճախ բա նա վոր խոս ք� մ խո սո ղը կա րող է ար տա հայ տել քա նակ և ին տեն սի վ�  թյ� ն, եր-
բեմն ՝ հա մե  մա տ�  թյ� ն նե րի մի  ջո ցով: Դ� ք կա րող եք օգ տա գոր ծել մա թե մա տի կա կան նշան-
ներ՝ ց� յց տա լ�  ի րե րի չա փը/ մարդ կանց քա նա կը, վայ րի վե ր� մն  ե րը, տե ղա փո խ�  թյ� ն նե րը, 
հե ռա վո ր�  թյ�  նը և ա ճող կամ նվա զող քա նակ նե րը:

Օ րի նակ.

Այդ տղան շատ բարձ րա հա սակ է 

Այդ աղ ջիկն ա վե լի ա րագ է մե  ծա ն# մ, քան իր եղ բայ րը

 Կ#  բան ա վե լի փոքր է, քան Մեք սի կան: Կ#  բա < Մեք սի կա 

Ե գիպ տա կան ֆ# ն տի ար ժեքն ըն կել է, մի ն դեռ ա մե  րի կյան 

դո լա րի նը՝ մե  ծա ցել

 Հի շե՛լ

 Դ� ք պետք է �  նե նաք հա պա վ� մն  ե րի ցանկ այն ե րկր նե րի ա ն� ն նե րի, հիմն  ա կան կազ մա-
կեր պ�  թյ� ն նե րի և խմ բե րի հա մար, ո րոնց օգ տա գործ ման հա վա նա կա ն�  թյ�  նը Ձեր բա նա-
վոր թարգ մա ն�  թյ� ն նե րի ժա մա նակ մե ծ է:

եղբ

Կ�բա

Եգիպտական
ֆ�նտ

Մեքսիկա
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9.  Կա րո՞ղ եմ նաև նշել կա պե րը հիմն  ա կան և 

ե րկ րոր դա կան գա ղա փար նե րի մի  ջև

 Կա պող բա ռե րը ն� յն պես կա րող են փո խա րին վել մա թե մա տի կա կան նշան նե րով, սլաք նե-
րով և այլն: Սլաք ներն օգ տա կար են բա նա վոր խոս քի տար րե րի մի  ջև կա պե րը նշե լ�  հա մար: 
Հա վե լյալ տե ղե կ�  թյ� ն նե րը, ո րոնք հա ճախ պա տա հա կա նո րեն մտց վ� մ են խո սակ ցա կան 
լեզ վ� մ, կա րող են նշ վել է ջի ձախ կող մ� մ: Նա խա դա ս�  թյան վեր ջը կա րող է նշ վել ե րեք թեք 
գծով: Իս պա նա կան ո ճով գլ խի վայր հար ցա կան նշանն օգ տա կար է՝ հի շեց նե լ�  Ձեզ, որ հարց 
է հն չ� մ: Կրկ նա կի հո րի զո նա կան գի ծը կա րող է նշ վել Ձեր թարգ ման չա կան կաս կած նե րի 
հա մար: 

Օ րի նակ.

« Բան տ� մ ան ցկաց րած տար վա ըն թաց ք� մ Ջո նը վի րա վոր վել է, դա ժա նա բար ծեծ վել և հա-
ճախ զրկ վել սնն դից: Նա այժմ ապ ր� մ է իր քե ն�  հետ: Ա մե ն դեպ ք� մ, նրան հրաշ քով հա-
ջող վեց ո ղջ դ� րս գալ: Ան հա վա տա լի է, չէ՞»:

հիմա

====== արաբերեն???

քենի տարի վիրավ.

X սն�նդ
Ջոն ծեծ վել

բանտ
հաճախ

??? կենդանի

 
Ինչ պես հի շո ղ�  թյ�  նը, այն պես էլ Ձեր նո թերն օգ ն� մ են Ձեզ՝ վե րա կազ մա կեր պել բա նա վոր 
հն չած խոս քի դր վա գը հե տևյալ կերպ.

 Ջո նը բան տ� մ էր մե կ տա ր� ց ա վե լի: Այն տեղ նա վի րա վոր վել է, դա ժան ծե ծի են թարկ վել, 
հա ճախ ա ռանց սնն դի թողն վել: Նա դի մա ցավ այս փոր ձ�  թյա նը: Այժմ նա ապ ր� մ է իր քե ն�  
հետ:

10. Լ րա ց�  ցիչ խոր հ� րդ ներ

   Փոր ձեք ա ռա վե լա գ� յն օ գ� տ քա ղել կե տադ րա կան նշան նե րից, ի նչ պի սիք են ստո րա կե-
տե րը և փա կագ ծե րը.

   Պար տա դիր չէ, որ դրանք հա մա պա տաս խա նեն քե րա կա նա կան կի րա ռ�  թյա նը. Ձեր հա-
մար կա րևորն այն է, որ ար ձա նագ րեք բա նա վոր խոս ք� մ խո սո ղի ո ճը, ձայ նի տո նը, մշա-
կ�  թային ա ռնձ նա հաատ կ�  թյ� ն նե րը և այլն: 

  Ան կյ�  նագ ծով եր կար գիծ քա շեք այն հատ վա ծից հե տո, ո րի թարգ մա ն�  թյ�  նը հենց նոր 
ա վար տել եք: Ե րբ խո սողն ը նդ հա տ� մ է խոս քը, ա րագ հետ դար ձեք այն է ջին, որ տեղ սկ-
սել է իք նո թագ րել նրա վեր ջին հայ տա րա ր�  թյ�  նը և սկ սեք թարգ մա նել՝ Ա ՌԱՆՑ ԵՐ Կ�  
ՎԱՅՐԿՅԱ ՆԻՑ Ա ՎԵ ԼԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ ԾԱԽ ՍԵ Լ�  Ձեր նո թերն աչ քի ան ցկաց նե լ�  վրա: 

  Ձեր նշ� մն  ե րին հա յացք նե տե լիս գլ�  խը բարձր պա հեք և նայեք այն ան ձին, ո րին �  ղղ-
ված է Ձեր խոս քը: Խո սեք բնա կան և հա մո զիչ ձևով, որ պես զի պա հեք Ձեր �  նկն դիր նե-
րի հե տաքրք ր�  թյ�  նը: Ոս կե կա նոնն այն է, որ Ձեզ դնեք այն ան ձի տե ղ� մ, ո րի հա մար 
թարգ մա ն� մ ե ք՝ կի սե լով հա ղոր դակց վե լ�  և խո ր�  թյամբ հաս կաց վե լ�  ձգ տ�  մը: 
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ԻՆՔ ՆԱՍ Տ� Գ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ�  նը խո սո ղի կող մի ց աս վա ծի ամ փո փ� մն  է:
  Ճիշտ է  Ս խալ է 

2.  Հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյան ժա մա նակ թարգ մա նի չը կա րող է խո սող նե րին ը նդ հա տել՝ 
ե րբ ցան կա նա: 

  Ճիշտ է  Ս խալ է 

3.  Ե լ� յթ նե րը վեր լ�  ծե լիս թարգ ման չի գործն է ո րո շել, թե ո րոնք են գլ խա վոր և ե րկ րոր դա-
կան մտ քե րը: 

  Ճիշտ է  Ս խալ է 

4. Կար ճա ժամ կետ հի շո ղ�  թյ� ն �  նե նալ՝ նշա նա կ� մ է, որ ես դժ վա րա ն� մ եմ հի շել ի նչ-որ 
բա ներ:  

   Ճիշտ է  Ս խալ է 

5.  Գոր ծըն կեր նե րից մե  կին խնդ րեք ո րևէ հոդ վա ծից մի  կտոր ըն թեր ցել բարձ րա ձայն: Փոր-
ձեք հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ� ն կա տա րել (վարժ վեք ճիշտ պա հին խո սո ղին ը նդ հա-
տե լ� ն): Ու շադ ր�  թյ�  նը սևե ռեք գլ խա վոր և ե րկ րոր դա կան գա ղա փար նե րը տա րո րո շե լ�  
և խոս քը թի րա խային լեզ վով վե րա կազ մա կեր պե լ�  վրա: Նշ� մն  եր մի  կա տա րեք: 

6.  Վերց րեք մի  կարճ հոդ ված ո րևէ ամ սագ րից, նա խընտ րե լի է՝ այն պի սին, ո րն ան դրա դառ-
ն� մ է զգա յ� ն և/ կամ զգաց մ� ն քային թե մա նե րի: Այն բարձ րա ձայն կար դա ցեք հայե լ�  
կամ ո րևէ գոր ծըն կե րոջ առ ջև: Վարժ վեք ձայ նի ճիշտ տոն, հս տակ ա ռո գա ն�  թյ� ն և կար-
դա լ�  ա րա գ�  թյ� ն (ոչ չա փա զանց ա րագ, ոչ էլ չա փա զանց դան դաղ) օգ տա գոր ծե լ� ն: 
Փոր ձեք կար դա լ�  ըն թաց ք� մ աչ քե րով հա ղոր դակց վել ի նք ներդ Ձեզ կամ Ձեր գոր ծըն կե-
րոջ հետ հնա րա վո րինս հա ճախ: Սա Ձեզ կս տի պի մե կ ամ բող ջա կան նա խա դա ս�  թյ� ն 
կամ դրա մի  մա սը կար դալ ա րագ, հի շել և ան գիր վե րար տադ րել այն: Ն� յն հոդ վա ծի 
վե րա բե րյալ կա տա րեք հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյան փոր ձեր: Նշ� մն  եր մի  կա տա րեք: 

7.  Աշ խա տե լով Ձեր գոր ծըն կեր նե րից ո րևէ մե  կի հետ՝ դան դա ղո րեն բարձ րա ձայն կար դա ցեք 
էջ 49-ի տեքս տը («Ի՞նչ ա նել, ե թե ի նձ խնդ ր� մ են ա մե ն ի նչ թարգ մա նել բա ռա ցի»), փոխ-
վեք տե ղե րով և Ձեր գոր ծըն կե րո ջը թ� յլ տվեք հա ջոր դա կան ե ղա նա կով թարգ մա նել այն 
թի րա խային լեզ վով: Ա պա փո խեք դե րե րը: Շր ջա ս�  թյան մի  ջո ցով ար տա հայ տեք որ քան 
հնա րա վոր է շատ բա ռեր՝ փո խա նակ դրանց հա մար ժեք նե րը ո րո նե լ� : Նշ� մն  եր մի  կա-
տա րեք: 

8.  Գ տեք մե կ այլ տեքստ (ա ռա վե լա գ� յ նը՝ կես էջ) և խնդ րեք Ձեր գոր ծըն կե րո ջը՝ բարձ րա-
ձայն կար դալ այն նոր մալ ա րա գ�  թյամբ՝ ա ռանց ը նդ հա տե լ� : Հա ջոր դա կան ե ղա նա կով 
նշ� մն  եր կա տա րեք: Ե րբ Ձեր գոր ծըն կերն ա վար տի, օգ տա գոր ծեք Ձեր հի շո ղ�  թյ�  նը և 
նշ� մն  ե րը՝ ամ փոփ ներ կա յաց նե լ�  լսա ծը՝ այն պես, որ այն լի նի բնագ րին հնա րա վո րինս 
մոտ: Վար ժ�  թյ�  նը կրկ նեք ո րևէ այլ լեզ վով, ո րով խո ս� մ եք, նա խընտ րե լի է՝ Ձեր ե րկ-
րորդ կամ եր րորդ լեզ վով: 

9. Խնդ րեք, որ Ձեր գոր ծըն կեր նե րից ո րևէ մե  կը բարձ րա ձայն ըն թեր ցի ո րևէ հոդ ված, նա-
խընտ րե լի է՝ զգա յ� ն կամ զգաց մ� ն քային թե մա նե րի վե րա բե րյալ, և հա ջոր դա կան ե ղա-
նա կով թարգ մա նեք այն թի րա խային լեզ վով: Գոր ծո ղ�  թյ�  նը ձայ նագ րեք: Վար ժ�  թյ� ն-
ներ կա տա րեք՝ փոխ վե լով դե րե րով, վարժ վեք հա մար ժեք ներ գտ նե լ� , շր ջա ս�  թյան և 
նո թագր ման հար ցե ր� մ: Գոր ծո ղ�  թյան վեր ջ� մ օգ տա գոր ծեք «PLAY» և «PAUSE» կո ճակ-
նե րը և Ձեր գոր ծըն կե րո ջը խնդ րեք հա ջոր դա կան ե ղա նա կով հե տա դարձ թարգ մա նել Ձեր 
թարգ մա ն�  թյ�  նը բնօ րի նա կի լեզ վով: Հա մե  մա տեք եր կ�  տար բե րակ նե րը և քն նար կեք 
տար բե ր�  թյ� ն նե րը, ե թե այդ պի սիք կան:



  Մո դ� լ IV.

Թարգ մա նե լ� 

 ժա մա նա՛կն է 

Այս մո դ�  լի �  շադ ր�  թյան ա ռանց ք� մ այն 
պահն է, ե րբ Դ� ք կնս տեք կամ կկանգ նեք 

եր կ� , եր բեմն ՝ ա վե լի մարդ կանց մի  ջև և կօգ նեք 
նրանց մի  մյանց հետ հա ղոր դակց վե լ�  հար ց� մ:
 Քա նի որ թարգ մա ն�  թյան ըն թաց ք� մ Ձեզ նից 
ա կն կալ վ� մ է ճիշտ և թա փան ցիկ վար քա գիծ, 
թարգ ման չա կան ճիշտ վար քագ ծի վե րա բե րյալ 
հար ցե րի ձևով ներ կա յաց ված է հա մա պար փակ 

տե ղե կատ վ�  թյ� ն թարգ մա ն�  թյան 
ըն թա ցա կար գի մա սին:

Այ մո դ�  լը նաև նկա րագ ր� մ է տա րած ված 
և գործ նա կան թարգ ման չա կան հար ցեր, 
ո րոնք թարգ մա ն�  թյան ըն թա ցա կար գին 

բնո րոշ հար ցեր չեն, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
նս տե լ�  դա սա վո ր�  թյ�  նը և մի ջմ շա կ�  թային 

հա ղոր դակ ց�  թյան կա րևո ր�  թյ�  նը:
Այս տեղ նկա րագր ված թարգ ման չա կան 
ըն թա ցա կար գե րը չպի տի մե  խա նի կո րեն 

կի րառ վեն բո լոր ի րա վի ճակ նե ր� մ: 
Այս պատ ճա ռով հա մե  մատ վ� մ են ի րա վա կան 

և ոչ ի րա վա կան հան դի պ� մն  ե րը փախ տա կան նե րի 
և ՄԱԿ ՓԳՀ-ի պաշ տո նյա նե րի մի  ջև:

 Թարգ մա նիչ նե րի �  հար ցազ ր�  ցա վար նե րի մի  ջև 
խրա խ� ս վ� մ է հա մա գոր ծակ ց�  թյ�  նը՝ ո րո շե լ�  
տվյալ ի րա վի ճա կ� մ կի րառ ման հա մար ա ռա վել 
հա մա պա տաս խան թարգ մա ն�  թյան մո տե ց�  մը:
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Գլ� խ I. 

Բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան 

հիմն  ա կան ըն թա ցա կար գե րը 

Այս բաժ ն� մ Դ� ք կսո վո րեք, թե 

  որ քան կա րևոր են մշա կ�  թային տար բե ր�  թյ� ն նե րը թարգ մա ն�  թյան գոր ծըն-
թա ց� մ. 

  ինչ պես պրո ֆե սի ո նալ վար քա գիծ դր սևո րել բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան ըն թաց-
ք� մ. 

  ինչ պես հաղ թա հա րել տա րած ված խո չըն դոտ նե րը, ո րոնց կա րող եք բախ վել 
թարգ մա նե լ�  ըն թաց ք� մ: 

Ա.  Թարգ մա նե լ�  ճիշտ և թա փան ցիկ վար քա գիծ 

1. Ո՞րն է իմ ա ռաջ նային խն դի րը հար ցազ ր� յ ցի ըն թաց ք� մ

 Փախս տա կան նե րի հետ հար ցազ ր� յ ցի հա մա տեքս տ� մ ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ, որ ՄԱԿ 
ՓԳՀ-ի պաշ տո նյա նե րը փախ տա կա նին ա ռա ջար կ� մ են ի րենց ի րա վա գի տա կան փոր ձա-
ռ�  թյ�  նը, գի տե լի քը և հմ տ�  թյ�  նը, ո րի կա րի քը փախս տա կանն �  նի պաշտ պա ն�  թյան և 
ա ջակ ց�  թյան իր հայ տ� մ: Հար ցազ ր� յ ցի և հան դի պ� մն  ե րի մի  ջո ցով փախս տա կանն տրա-
մադ ր� մ է տե ղե կ�  թյ� ն ներ իր ի րա վի ճա կի, ան հանգս տ�  թյ� ն նե րի, վա խե րի, ա կն կա լիք նե-
րի, խն դիր նե րի, պատ մ�  թյան և այլ նի մա սին: Բա նա վոր թարգ ման չի գործն է եր կ�  կող մե  րի 
հա մար ա պա հո վել հնա րա վո ր�  թյ� ն, որ յ�  րա քան չյ�  րը կա րո ղա նա մյ�  սի �  շադ ր�  թյա նը 
ներ կա յաց նել իր �  նե ցա ծը, ա ռանց տրա մադ րա ծի է �  թյան ղե կա վար ման, նեն գա բար օգ տա-
գործ ման, վե րահսկ ման, ձևա փոխ ման, բա րե լավ ման, կա րևո ր�  թյան նվա զեց ման կամ բո-
վան դա կ�  թյան կր ճատ ման: Թարգ մա նիչն այդ ա ն� մ է՝ հաս տա տե լով վս տա հե լի հա րա բե-
ր�  թյ� ն ներ ի նչ պես հար ցազ ր�  ցա վա րի, այն պես էլ հարց վո ղի հետ: 

2. Արդյո՞ք ի նձ նից ա կն կալ վ� մ է հաշ վի առ նել 

մշա կ�  թային տար բե ր�  թյ� ն նե րը

 Ձեզ նից չի ա կն կալ վ� մ գոր ծել որ պես մշա կ� յ թի փոր ձա գետ կամ որ պես ծագ ման ե րկ րի վե-
րա բե րյալ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի աղ բյ� ր: Ձեր դերն է մի  ջամ տել, ե րբ զգ� մ եք, որ հար ցազ ր� -
ցա վա րը և հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը չեն հաս կա ն� մ մի  մյանց կամ ե րբ խո սող նե րից ո րևէ 
մե  կը զգ� մ է, որ ի րեն չեն հաս կա ն� մ կամ ին քը չի հաս կա ն� մ: Այս կերպ վար վե լիս Դ� ք 
�  շադ ր�  թյ�  նը սևե ռ� մ եք եր կ�  կող մե  րի օգ տա գոր ծած լեզ վի վրա և վեր լ�  ծ� մ եք դրա 
ի մաստն �  մշա կ�  թային թյ�  րըմբռ ն� մն  ե րի հնա րա վո ր�  թյ�  նը: Հե տևա բար՝ Ձեր խն դիրն է 
ա ջակ ցել եր կ�  կող մե  րին մի  մյանց բա ռե րի տակ թաքն ված ի մաս տը բա ցա հայ տե լ�  հար ց� մ: 
Այս ա նե լ�  հա մար Դ� ք ջա ն� մ եք ոչ թե խո սո ղի բա ռե րի տակ ե ղած ի մաս տը փո խա րի նել, 
այլ ճշ տո րեն ար տա ցո լել այն: 
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Օ րի նակ 1.

Դուք հղի՞ եք: Դուք 
ամուսնացա՞ծ եք:

Ոչ, չեմ:

Լ րա ց�  ցիչ հար ցեր 

  Են թադր վ� մ է, որ թարգ մա նիչ նե րը չպետք է փո խա րի նեն ի մաստ նե րը: Նրանց խն դիրն 
է՝ ա ջակ ցել ի մաստ նե րի բա ցա հայտ ման հար ց� մ: Ի ՞նչ կա նե իք Դ� ք այդ խն դիրն ի րա կա-
նաց նե լ�  հա մար: 

  Կա՞ ա րդյոք ի նչ-որ բան, որ Դ� ք կա նե իք՝ հար ցազ ր�  ցա վա րին զգ�  շաց նե լ�  մշա կ� -
թային ա ռ�  մով ան պատ շաճ լեզ վի օգ տա գործ ման վտանգ նե րի վե րա բե րյալ: 

  Այ սօ րի նակ ի րա վի ճակ նե ր� մ որ քա նո՞վ է կա րևոր գաղտ նի �  թյան պահ պան ման հար ցը: 

3. Ո րո՞նք են բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան ո րևէ 

ըն թա ցա կար գի ման րա մաս նե րը 

  Ա ռա ջադ րանքն ըն դ�  նել՝ հիմն  վե լով Ձեր լեզ վա կան նկա րագ րի վրա.
  Ճշգր տ�  թյ� ն, վար վե լա ձևեր, հար գանք դի մա ցի նի և հար գանք սե փա կան ան ձի նկատ-

մամբ.
   Հար ցազ ր� յ ցի նախ նա կան փ� լ (մաս նա կից նե րի ներ կա յա ց� մ, նախ նա կան հայ տա րա-

ր�  թյ� ն ներ)
   Հար ցազ ր� յ ցի պատ շաճ վա ր� մ (ի նչ կա րե լի է և ի նչ չի կա րե լի ա նել).
   Հար ցազ ր� յ ցի ա վար տը (ամ փո փ� մ, բա ռա րան, թարգ ման չի նո թա տետր, ը նդ մի  ջ� մ): 

4. Ին չո՞ւ է կա րևոր իմ լեզ վա կան նկա րա գի րը 

Իր հա մար բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան պատ վեր տված ՄԱԿ ՓԳՀ-ի պաշ տո նյային կա րե լի էր 
տրա մադ րել տե ղե կ�  թյ� ն ներ այն լե զ�  նե րի մա սին, ո րոն ցով Դ� ք խո ս� մ եք, դրանց տի րա-
պետ ման աս տի ճա նը, բար բառ նե րի Ձեր ի մա ց�  թյ�  նը, ա ռանձ նա հա տ� կ տեր մի  նա բա ն� -
թյան Ձեր ի մա ց�  թյ�  նը (ի րա վա կան, բժշ կա կան և այլն): Այ դ�  հան դերձ, Ձեր պար տա կա ն� -
թյ� նն է վե րա հաս տա տել Ձեր ո րա կա վո ր� մն  ե րը և ան հրա ժեշ տ�  թյան դեպ ք� մ քն նար կել 
Ձեր նկա րագ րի ո րևէ տարր, ո րը կա րող է թ� յլ չտալ, որ ար դյ�  նա վե տո րեն իր րա կա նաց նեք 
Ձեր աշ խա տան քը: 

Հի շել 

Ձեզ կա րող են տալ հնա րա վո ր�  թյ� ն՝ հա մա ռոտ տե ղե կ�  թյ� ն ներ ստա նալ այն փախս տա-
կան(ներ)ի վե րա բե րյալ, ով քեր մաս նակ ցե լ�  են հան դիպ մա նը: Թե պետ այ սօ րի նակ ծա նո թա-
ց�  մը չպի տի նե րա ռի ո րևէ տե ղե կ�  թյ� ն նրանց հայ ցի վե րա բե րյալ, այն պետք է հնա րա վո-
ր�  թյ� ն տա ի մա նալ, թե ա րդյոք հայց վո րը ա րա կան, թե ի գա կան սե ռի է, ա րդյոք մի  խ� մբ է, 
ե րե խա է, թե ե րե խա նե րի խ� մբ: Ա մե  նայն հա վա նա կա ն�  թյամբ Դ� ք ա վե լի ար դյ�  նա վե տո-
րեն կգոր ծեք, ե թե Ձեզ ներ կա յաց նեն Ձեր աշ խա տան քի նպա տակն �  մի  ջա վայ րը:
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 Հար ցեր 

  Ին չո՞ւ Ձեզ տե ղե կ�  թյ� ն ներ չպի տի տրա մադր վեն հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի դեպ քի վե-
րա բե րյալ: 

  Ին չո՞ւ է հա վա նա կան, որ Դ� ք ա վե ի լավ կաշ խա տեք, ե թե ի մա նաք, թե ո րն է հար ցազ ր� յ-
ցի նպա տա կը: 

  Ի՞նչ եք կար ծ� մ՝ ա րդյո՞ք մի շտ հնա րա վոր է նա խա պես ի մա նալ, թե որ լեզ վով է խո ս� մ 
հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը: 

  Ի՞նչ կա րե լի է ա նել, ե թե պարզ վ� մ է, որ Դ� ք ճիշտ թարգ մա նի չը չեք տվյալ աշ խա տան քի 
հա մար: 

5. Ի՞նչ է նշա նա կ� մ լավ վար վե լա ձև և հար գանք

 Թարգ մա նե լ�  հա մա ձայ ն�  թյ� ն տա լ� ց հե տո հա մոզ վեք, որ Դ� ք ժա մա նել եք ճիշտ վայր 
ճիշտ ժա մա նա կին: Ճշ տա պա հ�  թյ�  նը կա րևո րա գ� յն նշա նա կ�  թյ� ն �  նի Ձեր մաս նա գի-
տ�  թյան հա մար: Դա Ձեր այ ցե քարտն է, պրո ֆե սի ո նալ վար քագ ծի նշա նը և օգ տա կար է 
ներգ րավ ված կող մե  րի հետ վս տա հ�  թյան վրա հիմն  ված հա րա բե ր�  թյ� ն ներ կա ռ�  ցե լ�  տե-
սա կե տից:

Ժողովուրդ, ի՞նչ կա: 
Գրողը տանի, Դուք 

պետք է գնաք այդ առևտրի 
կենտրոնը, ուր ես հենց նոր 

գնացել էի: Ասեմ Ձեզ, 
որ մի հրաշք բան է:

Ենթադրվում էր, 
որ դու այստեղ պիտի 

լինեիր մեկ ժամ 
առա՛ջ:

Սա 
մղձավանջ է...

 Հարց 

  Ին չո՞ւ հարց վո ղը բա ցա սա կան զգա ցո ղ�  թյ� ն ներ �  նի տե ղի �  նե ցո ղի վե րա բե րյալ:

 Հի շել

 Հար ցազ ր� յ ցի ըն թաց ք� մ Դ� ք պար տա վոր եք լի նել �  շա դիր և կենտ րո նա ցած: Դ� ք չպի տի 
օգ տա գոր ծեք բջ ջային հե ռա խոս, ո րի ձայ նը պետք է ան ջա տեք: Դ� ք պետք է նաև խ�  ա-
փեք հո րան ջե լ� ց և ց� յց տա լ� ց, թե հե տաքրքր ված չեք կամ ձանձ րա ն� մ եք: Ու շադ ր�  թյ� ն 
դարձ րեք Ձեր մարմն  ի լեզ վին: Պրո ֆե սի ո նալ ա ռ�  մով ճիշտ է, ե րբ Դ� ք նս տ� մ եք �  ղիղ, այլ 
ոչ թե մե կն վ� մ, ա սես Ձեր տանն եք:

6.  Պե՞տք է, ա րդյոք, ներ կա յաց նեմ ի նձ 

Ե թե հան գա մանք նե րը թ� յլ են տա լիս, Դ� ք պետք է հնա րա վո ր�  թյ� ն �  նե նաք ներ կա յաց-
նե լ�  Ձեր և բա ցատ րե լ� , թե Դ� ք ով եք, ի նչ եք պատ րաստ վ� մ ա նել և ի նչ չեք պատ րաստ-
վ� մ ա նել՝ թարգ ման չի բաց ման խոս քի մի  ջո ցով:
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 Հի շել 

ՄԱԿ ՓԳՀ-ի պաշ տո նյան պա տաս խա նա տ�  է հան դի պ� մն  ի րա կա նաց նե լ�  հա մար և դա 
կկա տա րի՝ հա մա ձայն նմա նա տիպ հան դիպ ման հա մար պա հանջ ված ըն թա ցա կար գի: 
Թարգ ման չի հայ տա րա ր�  թյ� նն իր բն� յ թով ի րա վա կան է և պետք է պա ր�  նա կի տար րեր, 
ո րոնք գծ� մ են ան հրա ժեշտ սահ ման ներ, ո րոնց շր ջա նակ նե ր� մ Դ� ք կա րող եք գոր ծել: 
Հայ տա րա ր�  թյ�  նը պետք է հն չի ի նչ պես հար ցազ ր�  ցա վա րի, այն պես էլ հարց վո ղի լեզ վով: 
Ձեր բաց ման խոս քը պետք է նե րա ռի հե տևյալ կե տե րը. 

  Դ� ք կձգ տեք ճշ տո րեն թարգ մա նել կող մե  րից յ�  րա քան չյ�  րի ա սած ա մե ն ի նչ: 
  Ե թե Դ� ք չհաս կա նաք կող մե  րից ո րևէ մե  կին և, հե տևա բար, չկա րո ղա նաք թարգ մա նել, 

ա պա կխնդ րեք կող մի ն կրկ նել իր խոս քը:
   Ձեզ չի թ� յ լատր վ� մ Ձեր կար ծիքն ար տա հայ տել մաս նա կից նե րից ո րևէ մե  կի կող մի ց ար-

ված հայ տա րա ր�  թյ� ն նե րի վե րա բե րյալ:
   Ձեզ չի թ� յ լատր վ� մ տե ղե կ�  թյ� ն ներ տրա մադ րել և/ կամ բա ցատ րել մշա կ�  թային, քա-

ղա քա կան, կրո նա կան, սո ցի ա լա կան, մար դա բա նա կան հար ցե րը կող մե  րից ո րևէ մե  կի 
ա ն�  նից:

   Ձեր ա ռա ջադ րանքն է, ի րա կա ն� մ, ան հրա ժեշ տ�  թյան դեպ ք� մ բա ցատ րել ցան կա ցած 
բա ռի, ար տա հայ տ�  թյան և նա խա դա ս�  թյան, մաս նա վո րա պես՝ մշա կ� յ թի հետ կապ ված 
բա ռե րի ի մաս տը: 

  Դ� ք կող մե  րին խրա խ�  ս� մ եք խո սել մի  մյանց հետ, ոչ թե՝ Ձեզ հետ, այլ Ձեր մի  ջո ցով:
   Դ� ք կող մե  րին խրա խ�  ս� մ եք �  ղ ղել հար ցեր՝ ցան կա ցած բն� յ թի, որ նրանք է ա կան 

կհա մա րեն, մի  մյանց, այլ ոչ թե Ձեզ:
   Կող մե  րը Ձեզ հետ խո սե լ� ց ա ռաջ պետք է տե ղե կաց նեն մի  մյանց:
   Հար ցազ ր� յ ցի ո ղջ ըն թաց ք� մ Դ� ք կօգ տա գոր ծեք մի  և ն� յն դե րա ն�  նը, ո րն օգ տա գոր-

ծ� մ է խո սո ղը: Դ� ք Ձեր մա սին պետք է խո սեք եր րորդ դեմ քով (օ րի նակ՝ « Թարգ մա նիչն 
ը նդ մի ջ ման կա րիք �  նի»): 

  Ե թե կող մե  րից ո րևէ մե  կը խն դիր ներ �  նի հաս կա նա լ�  Ձեզ, կամ հար մա րա վետ չի զգ� մ, 
ե րբ Դ� ք թարգ մա ն� մ եք ի րեն, նա պետք է ա ռա ջին ի սկ հնա րա վո ր�  թյան դեպ ք� մ 
բարձ րա ձայ նի այդ մա սին:

 Հար ցեր 

  Ո րո՞նք են փո խա բե ր�  թյ� ն նե րը: Ո րո՞նք են մե ղ մա սա ց�  թյ� ն նե րը:
   Կա րող ե ՞ք նշել հ�  զա կա նո րեն հա գե ցած լեզ վի օ րի նակ:

7.  Հա վա նա կա՞ն է ա րդյոք, որ թարգ մա ն�  թյան ըն թաց ք� մ 

բախ վեմ խո չըն դոտ նե րի 

Ս տո րև ներ կա յաց ված են թարգ մա ն�  թյան ըն թաց ք� մ ա ռաջ ե կող խո չըն դոտ նե րի ա մե  նա-
տա րած ված օ րի նակ նե րը.

   Դե րա ն� ն նե րի շր ջ� մ.
   Դ� ք սխալ եք հաս կա ն� մ խո սո ղին և գի տակ ց� մ եք դա նրա ա սա ծը թարգ մա նե լ� ց հե

տո.
   Դ� ք չեք հաս կա ն� մ, թե ի նչ է ա սել խո սո ղը:
   Դ� ք հաս կա ն� մ եք խո սո ղին, բայց գա ղա փար չ�  նեք, թե նա ի նչ նկա տի �  նի:
   Հարց վո ղը և/ կամ հար ցազ ր�  ցա վա րը, փո խա նակ դի մե  լ�  մի  մյանց, խոս քը Ձեզ են հաս-

ցե ագ ր� մ:
   Խո սո ղի բա ռերն ար տա հայ տ� մ են մշա կ�  թային տե սան կյ�  նից ոչ պատ շաճ կամ ն� յ-

նիսկ վի րա վո րա կան լե զ� :
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   Խո սողն ար տա հայ տ� մ է մի տք, ո րը հատ կան շա կան է նրա մշա կ� յ թին:.
   Խո սո ղի լե զ� ն պար զ�  նակ է, մի  ա մի տ և քե րա կա նո րեն սխալ:
   Խո սողն օգ տա գոր ծ� մ է փո խա բե ր�  թյ� ն ներ և մե ղ մա սա ց�  թյ� ն ներ՝ նկա րագ րե լ�  հաս-

կա ց�  թյ� ն ներ, ո րոնք, գո նե նրա հա մար զգա յ� ն են և/ կամ հ�  զա կա նո րեն հա գե ցած:
   Խո սո ղի լե զ� ն ան հարթ է հն չ� մ:
   Խո սո ղը հեծկլ տ� մ է, ե րբ փոր ձ� մ է պատ մ�  թյ� ն պատ մե լ և չի կա րո ղա ն� մ ը նդ հա տել 

իր խոս քը: 

8. Ի՞նչ է դե րա ն� ն նե րի շր ջ�  մը 

Ե թե հարց վողն ա ս� մ է՝ «ես գնա ցի տ� ն», Դ� ք պետք է թարգ մա նեք՝ «ես գնա ցի տ� ն»: Կան 
դեպ քեր, ե րբ Ձեզ հա մար հո գե բա նո րեն կա րող է դժ վար լի նել կառ չել այս կա նո նից, և Դ� ք 
կշր ջեք դե րա ն� ն նե րը, այն է՝ ե րբ խո սողն ա ս� մ է «ես», Դ� ք կանց նեք « նա»-ի: 

Օ րի նակ.

Ես հղի եմ:

Ես միասեռական 
եմ և հպա՛րտ եմ 

դրանով:

Ես ուզում եմ, 
որ դու ասես նրան, 

որ նա գաղափար չունի, 
թե ես ինչից եմ խոսում:

Ի՞նչ է 
ասում նա:

Վայ, լռի՛ր, հա՞...
Ի՛նչ խառնաշփոթ է...

Ես չեմ: Ինձ 
բռնա-

բարել են:

Ինձ 
խոշտան-
գել են...

Աստված 
ի՜մ...

Ինձ էլ...

 Հար ցեր 

  Ո՞րն է գլ խա վոր պատ ճա ռը, որ թարգ մա նի չը « մե ր ժ� մ է» օգ տա գոր ծել մի  և ն� յն դե րա ն� -
նը, ի նչ խո սո ղը: 

  Ի՞նչ կա նեք Դ� ք, ե թե ան գի տակ ցա բար շր ջեք դե րա ն� ն նե րը և հե տո գի տակ ցեք դա: 

9. Ի՞նչ պետք է ա նեմ, ե րբ գի տակ ց� մ եմ, 

որ սխալ եմ կա տա րել 

Ե թե Դ� ք սխալ եք հաս կա ն� մ խո սո ղին և հե տո եք գի տակ ց� մ դա, ա պա պետք է կող մե  րին 
տե ղե կաց նեք այդ մա սին՝ ար ձա նագր ման հա մար, եր կ�  լեզ վով, հենց որ հնա րա վո ր�  թյ� ն 
ստեղծ վի:
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 Հարց 

  Ե՞րբ կտե ղե կաց նեք կող մե  րին Ձեր կա տա րած սխա լի մա սին: 

10. Ի՞նչ պետք է ա նեմ, ե րբ չեմ հաս կա ն� մ խո սո ղին 

Երբ Դ� ք չեք հաս կա ն� մ խո սո ղին, չպի տի շա ր�  նա կեք թարգ մա նել: Դ� ք այդ մա սին պետք 
է ա սեք կող մե  րին:

Դրանից հետե ես 
գնեցի DXRD ու իմ համար 

խմիչք պատրաստեցի:
Թարգմանիչը 
չի հասկանում:

 Հի շե՛լ 

Են թադ ր�  թյ� ն ա նե լը նշա նա կ� մ է, որ Դ� ք դա տո ղ�  թյ� ն եք ա ն� մ և/ կամ տե սա կետ �  նեք 
տվյալ դեպ քի վե րա բե րյալ՝ ա ռանց ի մա նա լ�  բո լոր փաս տե րը:

 Հար ցեր 

  Ո՞ր լեզ վով կա սեք. « Թարգ մա նի չը չի հաս կա ն# մ»: 
  Ին չո՞ւ պետք է օգ տա գոր ծեք եր րորդ դեմք, ե րբ խո ս� մ եք ի նք ներդ Ձեր մա սին: 
  Ին չո՞ւ թարգ մա նե լիս եր բեմն  հակ վա ծ�  թյ� ն եք զգ� մ են թադ ր�  թյ� ն ներ ա նե լ� : 
  Ին չո՞ւ է են թադ ր�  թյ� ն ներ ա նե լը մե  ծա պես վտան գա վոր, բա ցի այն, որ է թի կայից դ� րս է: 

11. Ի՞նչ ա նել, ե թե ես չգի տեմ, թե ի նչ նկա տի �  նի խո սո ղը

 Ն� յ նիսկ ե թե Դ� ք վս տահ եք, որ կա րող եք շա ր�  նա կել թարգ մա նել, պետք է ը նդ հա տեք և 
ա սեք. « Թարգ մա նի չը չգի տի X և Y բա ռե րի ի մաս տը» (եր կ�  լեզ վով): Հար ցազ ր�  ցա վա րը 
կխնդ րի հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցին՝ բա ցատ րել աս վա ծի ի մաս տը, ի սկ Դ� ք կթարգ մա նեք 
այն:

12.  Հար ցազ ր�  ցա վարն �  հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը 

չեն խո ս� մ մի  մյանց հետ

 Սա տա րած ված վար քա գիծ է, և դժ վար է լ�  ծ� մ տալ այդ ի րա վի ճա կին, քա նի որ ի նչ-որ մե կն 
ի րեն դ� րս մղ ված կզ գա, ե րբ մյ�  սը խո ս� մ է �  ղ ղա կի ո րեն Ձեզ հետ: 
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Օ րի նակ.

Օգնիր ինձ այս 
հարցում... քանի որ 
ես հրաշագործ ուժի 
եմ տիրապետում:

Նա... ըմ, ես 
տիրապետում եմ 
հրաշագործ ուժի:

Նա... 
կարո՞ղ եք այնպես 

անել, որ ես 
անհետանամ:

Արդյո՞ք 
այդ մարդը քեզ ասաց, 
որ ինձ նման հիմարու-

թյուններ հարցնես:

Արդյո՞ք 
տիրապետում է: Ի՞նչ ես 

մտածում այս մասին, Ջոն: 
Արդյո՞ք նա կարող է 
այնպես անել, որ դու 

անհետանաս:

 Հարց 

  Ի՞նչ կա նե իք այօ րի նակ ի րա վի ճակ նե ր� մ:

13.  Հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը և հար ցազ ր�  ցա վա րը վի րա-

վո ր� մ են մի  մյանց

 Կա րող է դժ վար լի նել, ե թե նրանց խոս քը պա ր�  նա կ� մ է մշա կ�  թային ա ռ�  մով ան պատ շաճ 
կամ ն� յ նիսկ վի րա վո րա կան լե զ� : Մի կող մի ց՝ Դ� ք խոս տա ցել եք, որ կթարգ մա նեք այն 
ա մե  նը, ի նչ կա սեն խո սող նե րը: Մյ� ս կող մի ց է լ՝ Դ� ք տե ղյակ եք, որ այն, ի նչ կա տա րե լա պես 
պատ շաճ է հն չ� մ մի  լեզ վով, մյ�  սով կա րող է հն չել կո պիտ:

 Հարց 

  Արդյո՞ք Դ� ք եք ո րո շ� մ՝ փո խա կեր պել հնա րա վոր կո պիտ լե զ� ն ա վե լի բա րե հաճ լեզ վի, 
թե՞ ոչ:

 

Փոր ձեք չար տա հայ տել Ձեր հ� յ զե րը, խ�  ճա պի մի  մատն վեք, կենտ րո նա ցեք ի մաս տը, այլ ոչ 
թե բա ռե րը թարգ մա նե լ�  վրա, և թ� յլտ վ�  թյ� ն խնդ րեք խո սո ղի հետ մե կ-եր կ�  խոսք փո-
խա նա կե լ� , ե րբ՝ 

  հ նա րա վոր կոպ տ�  թյ�  նը սար կազ մի  կամ հեգ նան քի ար դյ� նք է.
  հ նա րա վոր կոպ տ�  թյ�  նը զայ ր� յ թի, հի աս թա փ�  թյան, տխ ր�  թյան և այլ պատ ճառ նե րի 

ար դյ� նք է.
  հ նա րա վոր կոպ տ�  թյ�  նը բա ռե րի վատ ը նտ ր�  թյան հե տևանք է՝ զգա յ� ն կամ հ�  զա կա-

նո րեն հա գե ցած հար ցե րի մա սին խո սե լիս, ի նչ պի սիք են սե ռա կան հար ցե րը.
  հ նա րա վոր կոպ տ�  թյ�  նը պար զա պես ան հա մա ձայ ն�  թյան ար տա հայ տ�  թյ� նն է.
  հ նա րա վոր կոպ տ�  թյ�  նը ց� յց է տա լիս, որ խո սո ղը գ�  ցե տա ռա պ� մ է սո ցի ա լա կան ան-

հար մա ր�  թյան ո րևէ տե սա կից, հո գե կան խան գա ր�  մի ց, տրավ մայից և այլն.
  հ նա րա վոր կոպ տ�  թյ�  նը կա րող է պար զա պես լի նել խո սո ղի ի նք նար տա հայտ ման կեր-

պը: 
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Օ րի նակ.

Լուծումներից մեկը 
ձեզ Եգիպտոսում 

վերաբնակեցնելն է:

Լուծումներից մեկը 
ձեզ Եգիպտոսում 

վերաբնակեցնելն է: Ասա նրան, 
որ կորչի 

գրողի ծոցը:

Վախենամ՝ 
համամիտ չեմ 

Ձեզ հետ:

 Հար ցեր 

  Ի՞նչ կար ծի քի եք բեր ված օ րի նա կ� մ թարգ ման չի կա տա րած թարգ մա ն�  թյան մա սին:
   Ձեր կար ծի քով՝ ա րդյո՞ք նա խընտ րե լի կլի ներ բա ռա ցի թարգ մա ն�  թյ�  նը:
   Կա րո՞ղ եք բե րել հեգ նա կան, սար կաս տիկ և զայ րաց կոտ լեզ վի օ րի նակ ներ, ո րոնք պա ր� -

նա կ� մ են կրկ նա կի ի մաստ, ո րը դժ վար է թարգ մա նել:

 Ձեր ա ռա ջադ րանք նե րից մե  կը՝ որ պես թարգ մա նիչ, թ� յլ չտալն է, որ մարդ կանց մի  ջև թյ� -
րըմբռ ն� մ լի նի հա ղոր դակ ց�  թյան ըն թաց ք� մ: Մատ նան շե լը, որ խո սո ղի բա ռե րի տակ գ� -
ցե զայ ր� յթ է, սար կազմ, հի աս թա փ�  թյ� ն կամ բա ռային ան հա ջող ը նտ ր�  թյ� ն, կա րող է 
լ�  ծ� մ լի նել: Մի և ն� յն ժա մա նակ՝ հա վա նա բար նախ քան բա ռա ցի թարգ մա ն�  թյ� ն կա տա-
րե լը, ճիշտ կլի նի նախ կրկ նա կի ստ�  գել, որ խո սողն իս կա պես մտա դիր է օգ տա գոր ծել վի-
րա վո րա կան լե զ� : 

14. Իմ դե րը՝ որ պես մշա կ�  թային մի ջ նորդ, դե ռևս հս տակ չէ 

Ե կեք են թադ րենք, որ խո սողն օգ տա գոր ծել է «եղ բայր» բա ռը և որ, ը ստ նա խա դա ս�  թյան 
կա ռ� ց ված քի, Դ� ք դրան ո րո շա կի ի մաս տային մա կար դակ եք վե րագ րել դրան, թե պետ նա 
դե ռևս հա վե լյալ ման րա մաս ներ չի հա ղոր դել: Դ� ք պետք է ժա մա նակ տրա մադ րեք բա ցատ-
րե լ� ն, փո խա նակ թ� յլ տա լ� , որ թյ�  րըմբռ ն� մ տե ղի �  նե նա: Պարզ բա ռե րը, ի նչ պի սիք են 
եղ բայ րը, ըն տա նի քը և այլն, տար բեր մշա կ� յթ նե ր� մ կա րող են փո խան ցել շատ տար բեր 
նշա նա կ�  թյ� ն ներ: Թարգ ման չա կան վար քագ ծի հե տևյալ եր կ�  տե սակ նե րը ց� յց են տա լիս, 
թե այս ի րա վի ճա կ� մ որ տե ղով են ան ցն� մ Ձեր մաս նա գի տա կան սահ ման նե րը. 

Օ րի նակ 1.

Եղբայրս, 
ով ասոցիացիայում է, 
միակ մարդն էր, ով 
կարող էր օգնել ինձ՝ 

այս իրավիճակից 
դուրս գալ:

Ասոցիացիայի անդամ իմ 
եղբայրը, ում հետ ես սերտորեն 

միավորված եմ որոշակի կապով, 
քանի որ երկուսս էլ քրիստոնե-

ական արմատական կազմակեր-
պության անդամ ենք, միակ 

մարդն էր, ով կարող էր օգնել 
ինձ՝ այս իրավիճակից 

դուրս գալ:
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Օ րի նակ 2.

Եղբայրս, 
ով ասոցիացիայում է, միակ 

մարդն էր, ով կարող էր 
օգնել ինձ՝ այս իրավիճակից 
դուրս գալ: (Հնարավոր է, որ 
աղջիկը և տղան արյունակ-

ցական կապ չունեն:)

Ասոցիացիայի 
անդամ իմ եղբայրը 
միակ մարդն էր, ով 
կարող էր օգնել ինձ՝ 

այս իրավիճակից 
դուրս գա:

 Հար ցեր 

  Ո՞ր թարգ մա ն�  թյ� նն է ճիշտ:
   Հա մա ձա՞յն եք, որ ա ռա ջին օ րի նա կ� մ տր ված տե ղե կ�  թյ�  նը պետք է դ� րս գար հար-

ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցից, այլ ոչ թե թարգ ման չից: 

Հի շե՛լ 

Եր բեք մի  ստանձ նեք մար դա բա նի, սո ցի ո լո գի կամ պատ մա բա նի դեր: Դ� ք պետք է սահ մա-
նա զա տեք բա ռի մշա կ�  թային ար ժե քի բա ցատ ր�  թյ�  նը մշա կ�  թային, քա ղա քա կան կամ 
կրո նա կան հար ցե րի վե րա բե րյալ տե ղե կ�  թյ� ն կամ բա ցատ ր�  թյ� ն տրա մադ րե լ� ց: 

Եվս մե կ հարց

   Ձեզ հայտ նի՞ են, ա րդյոք, այս կա նո նից բա ցա ռ�  թյ� ն ներ:

15.  Կա րո՞ղ եմ, ա րդյոք, հղ կել վատ լե զ� ն

 Հաս կա նա լի է, որ դժ վար է զս պել այդ պես վար վե լ�  գայ թակ ղ�  թյ�  նը: Այ ս�  հան դերձ, Ձեր 
վերջ նա կան նպա տա կը ճշգր տ�  թյ� նն է, ի սկ ճշգր տ�  թյ�  նը պետք է հիմն  ված լի նի մի  այն �  
մի  այն խո սո ղի բա ռե րի և դրանց ի մաս տի վրա: 

Հարց 

  Ին չո՞ւ Դ� ք կգ�  նա զար դե իք կամ կհղ կե իք խո սո ղի լե զ� ն:

16.  Խո սո ղը կար ծես օգ տա գոր ծ� մ է մե ղ մա սա ց�  թյ� ն ներ և 

փո խա բե ր�  թյ� ն ներ 

Այ սօ րի նակ բա ռերն �  ար տա հայ տ�  թյ� ն նե րը կա րող են հա մընկ նող տար բե րակ ներ չ�  նե-
նալ թի րա խային լեզ վ� մ: Դ� ք պետք է խ�  սա փեք դրանք թարգ մա նել այն ի մաս տով, ի նչ Ձեր 
կար ծի քով դրանք նշա նա կ� մ են: 
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Ինչո՞ւ 
չեք գնացել դպրոց:

Ես 
պատանեկությունս 

զոհեցի զենքին:
Թարգմանիչը 
չի հասկանում:

Ինչո՞ւ 
չեք գնացել դպրոց:

 Հար ցեր

   Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞նչ նկա տի �  ներ հարց վո ղը: 
  Արդյո՞ք թարգ ման չի վե րա բեր մ� ն քը ճիշտ էր: Կա՞ր է լի ի նչ-որ բան, որ նա կա րող էր ա րած 

լի նել:

 Փո խա բե ր�  թյ� ն ներն �  մե ղ մա սա ց�  թյ� ն նե րը կա րող են դժ վար հաս կա նա լի լի նել և �  նե-
նալ բազ մա կի ի մաստ ներ, ո րոնք Դ� ք կա րող եք չի մա նալ: Դրանք հա ճախ օգ տա գործ վ� մ 
են, ե րբ խո սակ ց�  թյան թե ման հատ կա պես զգա յ� ն է, գո նե խո սո ղի հա մար: 

17. Խո սո ղի խոսքն այն պի սի տպա վո ր�  թյ� ն է թող ն� մ, 

ա սես այն ոչ մի  ի մաստ չի ար տա հայ տ� մ: 

Ե թե սա տե ղի է �  նե ն� մ հար ցազ ր� յ ցի սկզ բ� մ, Դ� ք կա րող եք դի տար կել խո սո ղին մի  
քա նի րո պե շա ր�  նա կե լ�  հնա րա վո ր�  թյ� ն տա լ�  տար բե րա կը, և այ ն�  հե տև ո րո շել, թե 
ի նչ ա նել: Ե թե դա տե ղի է �  նե ն� մ հար ցազ ր� յ ցի մե ջ տե ղ� մ, դա կա րող է նշան լի նել, որ 
խո սողն ը նդ մի ջ ման կա րիք �  նի, կամ չի կա րող խո սել ո րո շա կի բա նե րի մա սին: Պար զա պես 
ա սեք, որ դ�  ան կա րող եք թարգ մա նել խո սո ղի ան կա պակց ված խոս քի պատ ճա ռով:

 Հի շել

Չ կա պակց վա ծ�  թյ�  նը կա րող է ի հայտ գալ հոգ նա ծ�  թյան կամ �  ժեղ զգաց մ� նք նե րի պատ-
ճա ռով, կամ՝ լեզ վին վատ տի րա պե տե լ�  կամ հո գևոր խառ նաշ փո թի/ խան գար ման պատ ճա-
ռով: Չկա պակց ված խոս քը չի կա րող թարգ ման վել, և Դ� ք պետք է ա ռանց վա րան ման ա սեք 
այդ մա սին: Եր բեք մի  փոր ձեք ի մաստ հո րի նել կամ բա ցատ ր�  թյ� ն տալ: Այս ան գամ Դ� ք 
պետք է գոր ծեք բա նա վոր թարգ ման չի Ձեր դե րի սահ ման նե ր� մ, այլ ոչ թե նեյ րո լինգ վիս տի 
կամ հո գե բա նի: 

18. Խո սո ղը շա ր�  նա կ� մ է ար տաս վել և խո սել:

Ի ՞նչ պետք է ա նեմ:

 Փոր ձը ց� յց է տա լիս, որ Դ� ք չպի տի ը նդ հա տեք նրան. դի մե ք ամ փոփ ներ կա յաց նող թարգ-
մա ն�  թյան, ե րբ նա դա դար է տա լիս: Այ սօ րի նակ ի րա վի ճակ նե ր� մ օգ տա կար է նշ� մն  եր 
կա տա րե լը:
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 Հար ցեր 

  Այս պա հի դր�  թյամբ Դ� ք բա վա կա նա չափ բան գի տեք բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան մա-
սին, որ պես զի �  ր վագ ծեք ան ձնա կան ռազ մա վա ր�  թյ� ն այս պի սի ի րա վի ճակ նե րի հա-
մար: Ո՞ րը կլի նի Ձեր ռազ մա վա ր�  թյ�  նը (մո տե ց�  մը): 

  Ձեր կար ծի քով՝ պե՞տք է ա րդյոք ռազ մա վա ր�  թյ�  նը նա խա պես քն նար կել Ձեր ղե կա վա րի 
հետ: 

19. Ի՞նչ պետք է ա նեմ հար ցազ ր� յ ցի վեր ջ� մ

 Սա հան դիպ ման կա րևոր փ�  լե րից է, քա նի որ կա րող է տր վել կոնկ րետ տե ղե կ�  թյ� ն հար-
ցազ ր� յ ցի ար դյ� ն քի վե րա բե րյալ: Այժմ Դ� ք չպի տի թ�  լա նաք: Ն� յ նիսկ ե թե հոգ նած եք, 
փոր ձեք պահ պա նել Ձեր կենտ րո նա ց�  մը և ց� յց տալ, որ պատ րաստ եք թարգ մա նել ցան կա-
ցած կա րևոր հարց, որ նրանք կա րող են դե ռևս �  նե նալ: 

Այս փ�  լ� մ խոր հ� րդ է տր վ� մ ան ցկաց նել ամ փո փիչ կարճ նիստ: Նաև կարճ դա դար վերց-
րեք և մի  քա նի նշ� մ կա տա րեք Ձեր գրան ցա մա տյա ն� մ:
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Գլ� խ II. 

Գործ նա կան հար ցեր 

Այս բաժ ն� մ Դ� ք կիմանաք, թե 

  ինչ պես տա րած քը կի սել այլ մարդ կանց հետ և կա ռա վա րել մշա կ�  թային 
բա ղադ րիչ նե րը.

   թարգ մա նե լիս որ տեղ պետք է նս տեք. 
  ինչ պես վար վել ո րոշ տա րած ված թագ ման չա կան ի րա վի ճակ նե ր� մ. 
  ինչ պես ան ցկաց նել ո րո շա կի տե սա կի հար ցազ ր� յց ներ. 
  ինչ պես թարգ մա նել ե րե խա նե րի հա մար.
   հան դիպ ման ժա մա նակ բա նա վոր թքարգ մա ն�  թյան հիմն  ադ ր� յթ ներ: 

Ա.  Հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի և 

հար ցազ ր�  ցա վա րի հետ մի  ա սին նս տե լը 

1. Ի՞նչ նշա նա կ�  թյ� ն �  նի մշա կ�  թային բա ղադ րի չը

 Փախս տա կա նի մշա կ� յ թի և ան ցած �  ղ�  նկատ մամբ նր բան կատ լի նե լը շատ կա րևոր է: 
Օ րի նակ՝ ի գա կան սե ռի փախս տա կա նը կա րող է ա վե լի հար մա րա վետ զգալ խո սե լով ի գա-
կան սե ռի հար ցազ ր�  ցա վա րի հետ՝ ի գա կան սե ռի թարգ ման չի մի  ջո ցով, թե պետ սա մի շտ չէ, 
որ այդ պես է: Շատ կին փախս տա կան ներ, փաս տա ցի, չեն կա մե  ն� մ խո սել տղա մարդ թարգ-
մա նիչ նե րի և հար ցազ ր�  ցա վար նե րի հետ, և հա կա ռա կը: 

Օ րի նակ 1.

Պատմեք
 այն մասին, թե երբ 
Ձեզ բռնաբարեցին:

Պատմեք
 այն մասին, թե երբ 
Ձեզ բռնաբարեցին:

Ինչ ծանր է...

Արդյո՞ք նրանք 
դատում են ինձ:

Ինչո՞ւ չամուսնա-
ցած նրա հետ:

Ինչո՞ւ չամուսնա-
ցած նրա հետ:
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Օ րի նակ 2:

Արդյո՞ք 
Դուք ՄԻԱՎ 

վարակակիր եք:
Արդյո՞ք 

Դուք ՄԻԱՎ 
վարակակիր եք:

Ե՞րբ մտել այդ 
կուսակցու-

թյուն:

Ե՞րբ մտել այդ 
կուսակցու-

թյուն:Բոլորը 
կիմանան...

Կարծես թե 
գլուխ է հանում քա-

ղաքականությունից...

 Հար ցեր

   Պետք է հար ցազ ր� յ ցի են թարկ վի մի  կին փախս տա կան, և Դ� ք հա սա նե լի մի  ակ թարգ-
մա նիչն եք: Դ� ք տղա մարդ եք: Հար ցազ ր� յ ցի ժա մա նակ զգա ցո ղ�  թյ� ն �  նեք, որ նա չի 
վս տա հ� մ Ձեր՝ գ�  ցե ը նդ հա ն� ր առ մամբ տղա մարդ կանց հետ կապ ված իր փոր ձա ռ� -
թյան պատ ճա ռով: Ի նչ պե՞ս կվար վեք: 

  Ին չո՞ւ է վե րոն շյալ օ րի նա կ� մ հար ցազ ր� յ ցի տղա մարդ մաս նա կի ցը վա խե ն� մ, որ թարգ-
մա նի չը ո չինչ չգի տի քա ղա քա կա ն�  թյան մա սին: 

  Արդյո՞ք եր բևէ լսել եք կար ծիք, որ կա նանց չպի տի հնա րա վո ր�  թյ� ն տր վի ստանձ նե լ�  
կա րևոր դե րեր, ի նչ պի սին է թարգ ման չի դե րը:

 Հի շե՛լ

 Բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րը հա ճախ ըն կալ վ� մ են որ պես մե ծ իշ խա ն�  թյ� ն �  նե ցող ան ձինք: 
Սա հաս կա նա լի է, քա նի որ հայց վոր նե րը կա րող են զգալ, որ դե պի ի րենց հա մար ան հաս կա-
նա լի լե զ�  թարգ մա ն�  թյ� նն ի րենց վե րահս կո ղ�  թյ�  նից դ� րս է: 

2. Ինչ պի սի՞ն պետք է լի նի նս տե լ�  դա սա վո ր�  թյ�  նը 

Այն, թե որ տեղ եք նս տ� մ, կա րող է ազ դե ց�  թյ� ն �  նե նալ հար ցազ ր� յ ցի ար դյ� ն քի վրա: 
Թե պետ չկան խիստ կա նոն ներ, թե Դ� ք որ դիր ք� մ պետք է նս տեք, սա կայն պետք է նս տեք 
ի նչ պես հար ցազ ր�  ցա վա րի, այն պես էլ հարց վո ղի կող քից և փոքր-ի նչ հե ռ�  եր կ�  սից էլ: 

Օ րի նակ.

Թարգմանիչ

3.  Որ տե՞ղ չպի տի նս տի թարգ մա նի չը

 Թարգ մա նի չը եր բեք չպի տի նս տի հար ցազ ր�  ցա վա րի և հարց վո ղի մի  ջև: 
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Օ րի նակ.

Թարգմանիչ

 Հարց 

  Այն պրակ տի կան, ե րբ հար ցազ ր�  ցա վարն �  հարց վո ղը նս տ� մ են դեմ դի մաց, ի սկ թարգ-
մա նի չը՝ հարց վո ղի հե տև� մ, ան հայտ չէ: Այս դա սա վո ր�  թյ� նն օգ տա գոր ծող նե րը պն դ� մ 
են, որ այն թարգ ման չին դր դ� մ է չե զոք լի նել: Ի ՞նչ կար ծի քի եք Դ� ք:

4.  Կա՞ն ա րդյոք դա սա վո ր�  թյ� ն ներ, ո րոնք հնա րա վոր է, 

որ խնդ րա հա ր� յց լի նեն

 Հա ճախ այն մի  ջա վայ րը, որ տեղ հար ցազ ր� յ ցը տե ղի է �  նե ն� մ, թ� յլ չի տա լիս �  նե նալ կա-
տա րյալ դա սա վո ր�  թյ� ն, ի նչ պես նկա րագր վեց վե րը: Կա րող է բա վա րար տեղ չլի նել, կամ 
գ�  ցե գրա սե նյա կի կա հ� յքն այն պես է դա սա վոր ված, որ մար դիկ նս տեն այն տեղ, որ տեղ 
կա րող են: Այլ ան գամն  եր նս տե լ�  դա սա վո ր�  թյ�  նը բո լո րո վին ան տես վ� մ է: Ա մե ն դեպ ք� մ, 
հե տևյալ եր կ�  դա սա վո ր�  թյ� ն նե րը պետք է կի րառ վեն զգ�  շ�  թյամբ. 

Օ րի նակ 1.      Օ րի նակ 2.

Հարցազրուցավար

Հարցվող

Հարցվող

Հարցազրուցավար

Թարգմանիչ

Թարգմանիչ
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Հարց 

  Ո րո՞նք են այս եր կ�  դա սա վո րո թյ� ն նե րի թեր և դեմ կող մե  րը: 

5. Պե՞տք է, ա րդյոք, թարգ մա նեմ բա ցար ձա կա պես ա մե ն ի նչ

 Դ� ք պետք է խ�  սա փեք թե՛ հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի, թե՛ հար ցազ ր�  ցա վա րի հետ խո սակ-
ց�  թյ�  նից, բա ցա ռ�  թյամբ ե թե հան գա մանք ներն այլ բան չեն թե լադ ր� մ, և եր կ�  կող մե -
րի լի ա կա տար հա մա ձայ ն�  թյան պա րա գա յ� մ: Պետք է թարգ ման վի ցան կա ցած տե սա կի 
հարց, նե րա ռյալ այն պի սիք, ո րոնք ի նչ-որ հա տ� կ ա ռն չ�  թյ� ն չ�  նեն հար ցազ ր� յ ցի հետ: 

Օ րի նակ.

Ժամը քանի՞սն է: Ժամը քանի՞սն է:

6. Ի՞նչ ա նել, ե թե կող մե  րից մե կն ի նձ ներգ րա վ� մ է խո սակ-

ց�  թյան մե ջ 

Այս դեպ ք� մ Դ� ք պետք է մի շտ ձգ տեք թ� յլ չտա լ� , որ ո րևէ մե  կը դ� րս մղ ված կամ մե  կ� -
սաց ված զգա ի րեն: Ե թե տե ղի է �  նե ն� մ այդ պի սի խո սակ ց�  թյ� ն, ա պա Դ� ք պետք է ներ-
կա յաց նեք դրա ամ փոփ նկա րագ ր�  թյ�  նը: 

7. Որ քա՞ն ժա մա նակ պետք է խո սո ղին թ� յլ տամ խո սել

 Կա րևոր է սահ մա նել բա նա վոր խոս քի հատ վա ծի մի  այն պի սի ստան դարտ տևո ղ�  թյ� ն, ո րի 
դեպ ք� մ Դ� ք Ձեզ հար մա րա վետ կզ գաք: Սա կտար բեր վի՝ կախ ված թե մայի բար դ�  թյ� -
նից, խո սո ղի՝ մտ քերն ար տա հայ տե լ�  հս տա կ�  թյ�  նից և որ պես թարգ մա նիչ Ձեր �  նե ցած 
փոր ձից: Թե պետ Դ� ք եք ո րո շ� մ՝ ե րբ ը նդ հա տել խո սո ղին՝ քա նի դեռ տվյալ հատ վա ծը չի 
դար ձել չա փա զանց եր կա րա շ� նչ, հի շեք կա պող բա ռե րի և Ձեր հի շո ղ�  թյան կա րո ղ�  թյան 
սահ մա նա փա կ� մն  ե րի մա սին: 
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Օ րի նակ.

Իմ ամուսինն առևանգ-
վեց, իմ փոքրիկ երեխան, 

ով այդ ժամանակ 
երեք տարեկան էր, 

նույնպես, և...

Իմ ամուսինը...

Դա ահավոր էր, քանի որ 
ես չգիտեի, թե որտեղ են նրանք, 

թեև ծանոթ ունեի 
ոստիկանությունում, 

որը վերջում... Թարգմանիչը 
թույլտվություն է 

խնդրում...

 Հար ցեր 

  Ի՞նչ կա նե իք՝ հաս կաց նե լ�  հա մար, որ ցան կա ն� մ եք ը նդ հա տել խո սո ղին:
   Կա րո՞ղ եք ա րդյոք լրաց նել այն, ի նչ հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը պատ րաստ վ� մ էր ա սել 

հար ցազ ր�  ցա վա րին:
   Ձեր կար ծի քով՝ որ քա՞ն եր կար կա րող եք լսել ո րևէ մե  կին՝ օգ տա գոր ծե լով Ձեր նո թագ ր� -

թյ� ն նե րը:

 Հի շել

 Տա րած ված կար ծիք կա, որ կա տա րյալ հան գա մանք նե ր� մ Ձեր թարգ մա ն�  թյ�  նը պետք է 
լի նի մի  փոքր ա վե լի կարճ, քան խո սո ղի խոս քը: Թե պետ սա կա րող է վե րա բե րել ե րկ կող մա-
նի հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյանն այն պի սի լե զ�  նե րով, ո րոնք շատ նման են (ի նչ պի սիք 
են, օ րի նակ, ֆրան սե րենն �  իս պա նե րե նը), սա կայն կա րող է հնա րա վոր չլի նել, ե թե աղ բյ� ր 
հան դի սա ցող և թի րա խային լե զ�  ներն ի րենց կա ռ� ց ված քով և ար տա հայ տած ի մաս տով 
զգա լի ո րեն տար բեր վ� մ են: Ի լր� մն , շր ջա ս�  թյան (պե րիֆ րազ) օգ տա գոր ծ� մն  ան կաս կած 
բա ռա շա տ�  թյան տպա վո ր�  թյ� ն կթող նի՝ ա սես Դ� ք խո սո ղի բա ռե րին ա վե լաց նե լիս լի նեք 
Ձեր սե փա կան բա ռե րը: 

8. Ձայ նի ի նչ պի սի՞ տոն պետք է օգ տա գոր ծեմ 

Ո րոշ մաս նա գետ ներ կար ծ� մ են, որ թարգ մա նի չը պետք է մն ա լի ո վին չե զոք՝ մի  այն ձգ տե լով 
որ քան հնա րա վոր է ճշգր տո րեն թարգ մա նել աս վա ծը: Այլք այն կար ծի քին են, որ թարգ մա նի-
չը պետք է ար տա հայտ չա կա ն�  թյ� ն դնի իր խոս ք� մ՝ խո սո ղի հ� յ զե րը փո խան ցե լ�  հա մար: 

Թե պետ մե ր կար ծի քով խո սո ղին նմա նա կե լը սխալ է, սա կայն ա ռանձ նա պես լավ մի տք չէ մի -
ա պա ղաղ, չե զոք տոն օգ տա գոր ծե լը: Հա կա ռա կը, Դ� ք պետք է տե ղյակ լի նեք մշա կ�  թային 
հե տևանք նե րի մա սին, ո րոնք կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել Ձեր կող մի ց թարգ ման վող 
եր կ�  լե զ�  նե րի մի  ջև տո նի տար բե ր�  թյամբ, և հա մա պա տաս խա նա բար �  ղ ղել դրանք:

 Միշտ ի մա ցեք հար ցե րի և պն դ� մն  ե րի, կաս կա ծի և ծաղ րա կան կամ հեգ նա կան ակ նարկ նե-
րի մի  ջև տո նի տար բե ր�  թյան մա սին:
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Բ.  Հար ցազ ր� յց նե րի հա տ� կ տե սակ ներ 

1. Արդյո՞ք հնա րա վոր է կան խա տե սել, թե ի նչ պի սին կլի նի 

հար ցազ ր� յ ցը

 Թե պետ ան հնար է այս մո դ�  լ� մ կան խա տե սել և նկա րագ րել թարգ մա ն�  թյան հետ կապ-
ված ա մե ն սցե նար, խո չըն դոտ կամ խո սո ղի ան հա տա կա ն�  թյ�  նը, սա կայն Դ� ք կա րող եք 
պատ կերն ամ բող ջաց նել ը ստ Ձեր մաս նակ ց�  թյամբ տե ղի �  նե ցած յ�  րա քան չյ� ր թարգ մա-
ն�  թյան ըն թաց ք� մ ար ված դի տար կ� մն  ե րի և փոր ձա ռ�  թյան: Մենք Ձեզ կոչ ե նք ա ն� մ՝ 
կա նո նա վոր կեր պով նշ� մն  եր կա տա րել և դրանք պա հել նո թա տետ ր� մ, ո րը Դ� ք կա րող եք 
կո չել « Թարգ ման չի իմ մա տյան»: 

Թարգմանության նիստերի ընդմիջմանը...

Լավ, Ջոն, 
մենք 15 րոպեանոց 

ընդմիջում ենք 
վերցնում:

Շատ լավ: 
Հարցազրույցը հետաքրքիր 
էր, բայց ես  զգացողություն 

ունեի, որ ես պետք է այլ կերպ 
կատարեի աշխատանքը..

Ինչո՞ւ չես 
գրի առնում քո 

կասկածները, աչքի անցկաց-
նում ուղեցույցդ, իսկ հետո 
մենք կնստենք միասին և 

կխոսենք այդ մասին:

2.  Ինչ պե՞ս կա րող է ի մ՝ որ պես թարգ ման չի ներ կա յ�  թյ�  նը 

վճ ռո րոշ նշա նա կ�  թյ� ն �  նե նալ

 Ձեր ճշգր տ�  թյ�  նը թարգ մա ն�  թյան մե ջ կօգ նի հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի հայ ցի վե րա բե-
րյալ կա յաց նել հա մա պա տաս խան և ճիշտ ո րո շ� մ: Հար ցազ ր�  ցա վա րին և հարց վո ղին մի -
մյանց հետ հա ղոր դակց վե լ�  հնա րա վո ր�  թյ� ն ըն ձե ռե լով՝ Դ� ք հարց վո ղին կօգ նեք ա վե լի 
լավ պատ կե րա ց� մ կազ մե լ հե տևյա լի վե րա բե րյալ՝

   հար ցազ ր�  ցա վա րի/ բժշ կի/ խորհր դա տ�  ի րա վա բա նի դե րը.
   ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի տե սակ նե րը, ո րոնք հա սա նե լի են նրա հա մար.
   հար ցազ ր� յ ցի ըն թաց ք� մ դի տարկ վող խնդ րի/ հի վան դ�  թյան/ բժշ կա կան ստ� գ ման 

բն� յ թը.
   պատ ճա ռը, ո րի հա մար հար ցազ ր�  ցա վա րը խոր հ� րդ է տա լիս գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի ո րո-

շա կի հա ջոր դա կա ն�  թյ� ն, լի նի դա ե րկ րորդ հար ցազ ր� յց, թե այ ցե լ�  թյ� ն բժշ կի կամ 
հո գե բա նի մոտ, և այ սօ րի նակ ո րոշ ման հե տևանք նե րը.

   փաս տը, որ հար ցազ ր�  ցա վա րի հիմն  ա կան նպա տակ նե րից մե կն է՝ հաս կա նալ հարց վո ղի 
կա րիք նե րը, զգաց մ� նք նե րը և հա յացք նե րը իր հայ ցի վե րա բե րյալ:

3.  Կա րո՞ղ եմ ա րդյոք դե րա կա տա ր� մ �  նե նալ հար ցազ ր� յց-

նե րի ժա մա նակ վս տա հ�  թյ� ն հաս տա տե լ�  հար ց� մ

 Ձեր ներ կա յ�  թյ� նն ան շ� շտ պետք է հ�  սադ րող լի նի: Խն դիր ներ կա րող են ա ռաջ գալ, ե թե 
հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը չի վս տա հ� մ Ձեզ, հատ կա պես ե թե նա վե րապ րել է խոշ տան գ� մ 
և վա խե ն� մ է, որ ի րեն շր ջա պա տող մար դիկ, օ րի նակ, կա ռա վա ր�  թյան գոր ծա կալ ներ են: 
Վեր լ�  ծեք՝ ի նչ պես եք պա հ� մ Ձեզ, խո սե լ�  Ձեր ե ղա նա կը, և փոր ձեք պար զել՝ հնա րա վո՞ր է 
ա րդյոք, որ ի նչ-որ խո չըն դոտ ներ եք ստեղ ծ� մ, ո րոնք ո րևէ ձևով կա րող են վա խեց նել հար-
ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցին: Ե րբ վաս տա կեք հարց վո ղի վս տա հ�  թյ�  նը, կկա րո ղա նաք հեն վել 
դրա վրա ո ղջ հար ցազ ր� յ ցի ըն թաց ք� մ: 
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Հի շե՛լ

 Հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կիցն ի րա վ� նք �  նի ար տա հայ տե լ�  իր կաս կած նե րը՝ կապ ված հար-
ցազ ր� յ ցից ա ռաջ, դրա ըն թաց ք� մ և դրա նից հե տո որ պես թարգ մա նիչ Ձեր ներ կա յ�  թյան 
հետ: Հարց վո ղը կա րող է ո րո շել՝ խնդ րել, որ տրա մադր վեն մե կ այլ թարգ ման չի ծա ռա յ� -
թյ� ն ներ: Դ� ք եր բեք չպի տի սա ան ձնա վո րեք: Հա կա ռա կը, Դ� ք պետք է հաս կա նաք, որ 
հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը կա րող է ի րեն լավ չզ գալ Ձեր ներ կա յ�  թյամբ՝ իր կող մի ց Ձեր 
ըն կալ ման պատ ճա ռով՝ կրո նա կան կամ քա ղա քա կան կողմն  ո րոշ ման, գեն դե րային կամ էթ-
նի կա կան պատ կա նե լ�  թյան ա ռ�  մով: 

Ի մաստ չ�  նի շա ր�  նա կել թարգ մա նե լը, ե թե Դ� ք և հարց վո ղը լեզ վա կան տար-
բե ր�  թյ� ն նե րի պատ ճա ռով չեք կա րո ղա ն� մ հաս կա նալ մի  մյանց: Այս դեպ ք� մ 
ան մի  ջա պես զգ�  շաց րեք հար ցազ ր�  ցա վա րին:

4. Արդյո՞ք փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման 

հար ցազ ր� յց նե րը հա ր�  ց� մ են ի նչ-որ հա տ� կ խն դիր ներ

 Խոր հ� րդ է տր վ� մ չթարգ մա նել մի  և ն� յն հայց վո րի հա մար՝ թե՛ նրանց հետ փախ տա կա նի 
կար գա վի ճա կի ո րոշ ման, և թե՛ վե րաբ նա կեց ման շ� րջ հար ցազ ր� յց նե րի ժա մա նակ: Դ� ք 
պետք է կա րո ղա նաք հնա րա վոր ա ռա վե լա գ� յն չա փով պահ պա նել Ձեր ան կա խ�  թյ�  նը:

 Փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման հար ցազ ր� յց նե րը մի շտ պա հան ջ� մ են մե ծ կենտ-
րո նա ց� մ: Դրանք պա հան ջ� մ են, որ Դ� ք ի մա նաք, թե ի նչ պես եք ար ձա գան ք� մ հ�  զա կան 
թե մա նե րին: Ձեր ար ձա գանք նե րը կա րող են ազ դել բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան ո րա կի վրա: 
Հե տևյալ օ րի նակ նե րը ո րոշ թարգ մա նիչ նե րի վկա յ�  թյ� ն ներ են այն մա սին, թե ի նչ պես հար-
ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը բա նա վոր թարգ ման չին ան հար մար վի ճա կ� մ դրեց թարգ մա ն�  թյան 
ըն թաց ք� մ. 

ԴԵՊՔ I

Հարցվողը մի մահմեդական 
տղամարդ էր, ով իր տեսակետներն էր 

հայտնում մեծամասնությամբ քրիստոնյա 
բնակչություն ունեցող հասարակության մասին:

Ես քրիստոնյա եմ, նաև՝ բավականին հավատացյալ 
մարդ, և ինձ բոլորովին դուր չեկավ նրա ասածն այն 

մասին, թե ինչպես պետք է վերաբերվել կանանց: 
Ես սկսեցի նրան նայել և նրա մասին մտածել 

արհամարհանքով: Համոզված եմ՝ 
ճիշտ չթարգմանեցի նրա ասածները:

ԴԵՊՔ II

Հարցվողը փախել է հետապնդումից և 
իր ընտանիքը թողել իր հայրենի երկրում: 

Եթե նա բացահայտեր ընտանիքի անդամների 
ինքնությունը, նրանք հավանաբար խնդիրներ 

կունենային: Ես էլ եմ նման փորձ ունեցել և զգացի, 
որ անորոշությանն անորոշություն եմ ավելացնում՝ 

հարցազրույցի ժամանակ բառերի 
ընտրության միջոցով:
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ԴԵՊՔ III

Հարցազրույցի մասնակիցն իր ծագման երկրում 
քաղաքական ակտիվիստ է եղել: Նա հիմա էլ ներգրավված է 

ընդունող երկրի քաղաքական կուսակցություններից մեկի 
գործունեության մեջ և գտնվում է այն ռեժիմի գործակալների 

սպառնալիքների ներքո, որին ընդդիմանում է: Նա խիստ 
կարծիքի է մեկ այլ ընդդիմադիր կուսակցության մասին, որի 

անդամն ենք մենք, և մեզ դուր չեկան նրա ասածները:
 Արդյունքում՝ մենք հայտնվեցինք 
բավական նեղսրտած վիճակում:

ԴԵՊՔ IV

Հարցվողը շատ բաների 
միջով է անցել՝ իր հայրենիքը լքելու 

համար: Նրա պատմությունը բազմաթիվ հուշեր 
արթնացրեց, և ես սկսեցի (սկզբում անգիտակցաբար) 
օգնել նրան: Ինչ-որ փուլում ես սոսկ ցանկանում էի, որ 

նա փախստականի կարգավիճակ ստանա, և ես 
հենվեցի նմանատիպ հայցերի հարցում իմ անձնական 
փորձի վրա՝ հարցազրուցավարին ասելով այն, ինչ իմ 

կարծիքով նա կցանկանար լսել հայցի վերաբերյալ 
դրական կարծիք արտահայտելու համար: 
Ես դադարեցրի թարգմանելը և ուղղակի 

սկսեցի խոսել նրա անունից:

Հարց

   Դա տո ղ�  թյ� ն նե րից ձեռն պահ մն ալն �  հար ցազ ր� յ ցի ժա մա նակ Ձեր լսա ծից մե  կ�  սի 
լի նե լը կա րող է դժ վար խն դիր լի նել: Փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման հար ցազ-
ր� յց նե րը պա հան ջ� մ են, որ Դ� ք պահ պա նեք լի ա կա տար չե զո ք�  թյ� ն: Ի ՞նչ եք կար ծ� մ՝ 
ա րդյո՞ք դա Ձեր �  ժե րի սահ ման նե ր� մ է:

 Փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման նպա տա կով ան ցկաց վող հար ցազ ր� յց նե րը ն� յն-
պես պա հան ջ� մ են, որ Դ� ք՝

   տե ղյակ լի նեք ՄԱԿ ՓԳՀ-ի՝ փախս տա կան նե րի պաշտ պա ն�  թյան ման դա տի մա սին.
   տե ղյակ լի նեք փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման ըն թա ցա կար գին, ո րն ի րա կա-

նաց վ� մ է կա ռա վա ր�  թյ� ն նե րի կող մի ց կամ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գրա սե նյակ նե ր� մ.
  ի րա զեկ լի նեք փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման տեր մի  նա բա ն�  թյա նը, ո րն ա մե -

նայն հա վա նա կա ն�  թյամբ օգ տա գործ վե լ�  է. 
  ի մա նաք Ձեր պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը գաղտ նի �  թյան և ան կողմն  ա կա լ�  թյան ա ռ�  մով:

 Հի շե՛լ

   Խո սեք Ձեր ղե կա վա րի հետ, ե թե զգ� մ եք, որ ի րա զեկ չեք այս ա մե  նի վե րա բե րյալ:

Ս տո րև ներ կա յաց ված կե տե րի կա տա ր�  մը պա հանջ վ� մ է Ձեզ նից՝ գաղտ նի �  թյան և ան-
կողմն  ա կա լ�  թյան ա ռ�  մով.

   Դ� ք պետք է հրա ժար վեք գնա հա տել հարց վո ղի ար ժա նա հա վա տ�  թյ�  նը և/ կամ հե-
տաքն նեք հայց վո րի կող մի ց ներ կա յաց ված ա պա ց� յց նե րը:
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   Դ� ք եր բեք չպի տի ա ջակ ցեք հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցին և խո սեք հո գ� տ նրա կամ նրա 
ա ն�  նից:

   Դ� ք չպի տի խորհր դատ վ�  թյ� ն տրա մադ րեք հայց վոր նե րի կամ խոր հ� րդ ներ տաք 
նրանց ի րենց հայ ցի վե րա բե րյալ:

 Հի շե՛լ 

Աշ խա տան քային օր վա սկզ բին սո վո ր�  թյ� ն դարձ րեք աչ քի ան ցկաց նել Ձեր «Ինք ն�  ս� ց-
ման �  ղե ց� յ ցը» և Վար քագ ծի կա նո նա գիր քը, ե թե կաս կած ներ �  նեք Ձեր՝ որ պես փախս-
տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման հար ցազ ր� յ ցի թարգ ման չի դե րի կա պակ ց�  թյամբ: Ե րբ 
զգաք, որ կաս կած ներ �  նեք, ա ռա ջին ի սկ հնա րա վո ր�  թյան դեպ ք� մ խո սեք Ձեր ղե կա վա րի 
հետ և պար տա դիր՝ նախ քան փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման թարգ մա ն�  թյան նիս-
տին մաս նակ ցե լը: 

5. Ի՞նչ ա նեմ, ե թե ի նձ դի մե ն՝ թարգ մա նե լ�  բժշ կի հա մար 

Ի մա նա լը, թե ի նչ պես վար վել հ�  զա կան ի րա վի ճակ նե րի դեպ ք� մ, Ձեզ հնա րա վո ր�  թյ� ն 
կտա թարգ մա նե լ�  նաև բժիշկ նե րի, խորհր դա տ�  ի րա վա բան նե րի և ՄԱԿ ՓԳՀ այլ պաշ տո-
նյա նե րի հա մար, �  մ ան հրա ժեշտ է խո սել փախս տա կան նե րի հետ կամ՝ կապ ված փախս-
տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման վե րա բե րյալ նրանց հայ ցի հետ, կամ՝ հան գա մանք նե րի 
բե ր�  մով, ի նչ պես, օ րի նակ, « խոշ տանգ ման զոհ» հե տա զո տ�  թյ� ն նե րի ժա մա նակ:

 Հի շե՛լ

Չ նա յած ի րա վա կան մի  ջա վայ ր� մ ի րա կա նաց վե լ�  հան գա ման քին՝ այս հան դի պ� մն  ե րի 
բն� յ թը, ե թե խս տո րեն ար տա հայտ վենք, ի րա վա կան չէ: Այն ա վե լի շատ �  ղ ղա կի ո րեն կապ-
ված է հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի ան մի  ջա կան ֆի զի կա կան և հո գևոր բա րե կե ց�  թյան հետ: 
Հե տևա բար, Ձեզ կա րող են խնդ րել, որ կի րա ռեք բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան՝ հա ճա խոր դին 
ա ռա վել հար մա րեց ված մո տե ց� մ, որ պես զի մտ ք� մ �  նե նաք այն, ի նչ քն նարկ վ� մ է « Բա նա-
վոր թարգ մա ն�  թյան հիմն  ա կան ըն թա ցա կար գե ր� մ» և կի րա ռեք հա ջոր դա կան թարգ մա-
ն�  թյան ե ղա նա կը: 

Բժշ կա կան հար ցազ ր� յց նե րի ըն թաց ք� մ և այն պի սի ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե-
ր� մ, ի նչ պի սին են բնա կան ա ղետ նե րը, փախս տա կան նե րի ճամ բար նե ր� մ, պա-
տե րազ մա կան գո տի նե ր� մ և սահ մա նային տա րածք նե ր� մ, որ տեղ կա րող են 
մարդ կանց զանգ վա ծային տե ղա շար ժեր կամ տե ղա հա ն�  թյ� ն ներ լի նել, թարգ-
ման չի կա րե կից վե րա բեր մ� ն քը հատ կա պես կա րևոր է: Օ րի նակ՝ Դ� ք պետք է 
ա պա հո վեք, որ հան դի պ�  մը տե ղի �  նե նա այն պի սի մի  ջա վայ ր� մ, ո րը հա մա պա-
տաս խա ն� մ է հարց վո ղի հա տ� կ կա րիք նե րին: Նման ի րա վի ճակ նե ր� մ մի շտ նա-
խա պես կա տա րեք պլա նա վո ր� մ՝ հար ցազ ր�  ցա վա րի հետ մի  ա սին: 

6. Ի՞նչ կա սեք հո գե բ� յժ նե րի և ի րա վա բան նե րի հա մար 

թարգ մա նե լ�  մա սին

 Բազ մա թիվ հա մայնք նե ր� մ հո գե կան հի վան դ�  թյան քն նար կ�  մը տա բ�  է, և հո գե կան հի-
վան դ�  թյ� ն �  նե ցող նե րը կա րող են խա րան վել ի րենց հա մայնք նե րի կող մի ց: Ե թե վի ճակն 
այս պի սին է այն հա մայն ք� մ, որ տեղ ապ րել է տվյալ հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը, ա պա նա 
կա րող է ան բա րյաց կա մո րեն ըն դ�  նել հո գե բ� յ ժի հետ քն նարկ ման ըն թաց ք� մ թարգ ման չի 
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ներ կա յ�  թյան փաս տը: Թե պետ Ձեր ան ցած վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի և խորհր-
դա տ�  ի րա վա բան նե րի հա մար թարգ մա նե լ�  Ձեր փոր ձի շնոր հիվ Դ� ք պետք է որ կա րո ղա-
նաք շա հել հարց վո ղի վս տա հ�  թյ�  նը, սա կայն Ձեր ծա ռա յ�  թյ� ն նե րից կա րող են հրա ժար-
վել, ե թե Դ� ք հարց վո ղի հա մայն քից եք, ի սկ հար ցազ ր�  ցա վա րին չի հա ջող վ� մ հա մո զել 
նրան, որ Դ� ք կա րող եք պրո ֆե սի ո նալ աշ խա տանք կա տա րել:

 Հիմն  ա կա ն� մ հո գե բան նե րին խոր հ� րդ է տր վ� մ սե ռա կան և գեն դե րա հեն բռ ն�  թյան հետ 
կապ ված քն նար կ� մն  ե րի հա մար չվար ձել թարգ ման չի, ով հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի հա-
մայն քից է, բա ցա ռ�  թյամբ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի: Ի լր� մն , խորհր դա տ�  ի րա վա բան-
նե րից խս տո րեն պա հանջ վ� մ է թարգ մա նիչ վար ձե լ� ց ա ռաջ հաշ վի առ նել հա տ� կ կա րիք-
ներ �  նե ցող հարց վո ղի տա րի քը, սե ռը, կրո նը և մշա կ�  թային պատ կա նե լ�  թյ�  նը: 

Հի շե՛լ

 Բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րի շր ջա ն� մ մի  տ� մ կա բժշ կա կան/ի րա վա բա նա կան նիս տե րի ըն-
թաց ք� մ ախ տո րո շել հար ցազ ր�  ցա վա րի ա ն�  նից: Սա տե ղի է �  նե ն� մ թարգ ման չի՝ օգ տա-
կար լի նե լ�  պատ րաս տա կա մ�  թյան, հի վան դի բժշ կա կան պատ մ�  թյան ի մա ց�  թյան ար-
դյ� ն ք� մ, ի նչ պես նաև նրա զգա ցո ղ�  թյան, որ ի րա վա բա նը/ բժիշ կը չի հաս կա ն� մ հի վան դի 
ա սա ծը (կամ թարգ ման չի ա սա ծը), և՝ թարգ ման չի դե րի թյ�  րըմբռն ման հե տևան քով: Փոր ձեք 
մտա ծել Ձեր մա սին՝ որ պես թարգ ման չի և մշա կ�  թային լեզ վի մի ջ նոր դի, և զգ�  շա վո ր�  թյ� ն 
հան դես բե րեք՝ Ձեր մաս նա գի տ�  թյան սահ ման նե րից դ� րս չգա լ�  հա մար: 

... և ես 
ամեն անգամ 
փորացավ էի 

ունենում, 
որը չի անցնի...

Նա ասում է, 
որ միշտ փորացավ է 

ունենում: Շատ մարդիկ են 
մեր համայնքում ունենում 
փորացավ, այդ թվում՝ ես: 
Դա իսկական փորացավ 

չէ, գիտե՞ք: Մենք 
պարզապես անընդհատ 

սթրեսների մեջ ենք:

 Հար ցեր 

  Արդյո՞ք թարգ մա նի չը լավ աշ խա տեց, թե՞ խախ տեց ո րոշ սահ ման ներ:
   Ձեր կար ծի քով՝ ա րդյո՞ք բժիշ կը օգ տա կար հա մա րեց թարգ ման չի հա վե լած տե ղե կ�  թյ�  նը: 
  Արդյո՞ք պա տա հ� մ է, որ եր բեմն  Դ� ք Ձեր սե փա կան փոր ձը տա րա ծեք հար ցազ ր� յ ցի 

մաս նակ ցի բա ռե րի վրա և թարգ մա նեք հա մա պա տաս խա նա բար: 

7. Ի՞նչ հա տ� կ տեր մի  նա բա ն�  թյ� ն պետք է ես սո վո րեմ:

 Դ� ք պետք է ծո նա թա նաք փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման և բժշ կա կան տեր մի  նա-
բա ն�  թյա նը Ձեր աշ խա տան քային լե զ�  նե րից յ�  րա քան չյ�  ր� մ: Այս նպա տա կով նոր բա ժին 
բա ցեք Ձեր բա ռա րա ն� մ և այդ բա ժի նը բա ժա նեք հե տևյալ են թա բա ժին նե րի.
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   ՄԱԿ ՓԳՀ-ի գրա սե նյակ նե ր� մ օգ տա գործ վող ի րա վա բա նա կան եզ ր� յ թեր.
   քա ղա քա կան, կա նո նա վոր ռազ մա կան, ոչ կա նո նա վոր ռազ մա կան և կրո նա կան 
կազ մա կեր պ�  թյ� ն նե րի ան վա ն� մն  եր 

  երկր նե րի, տա րա ծաշր ջան նե րի, տա րածք նե րի, քա ղաք նե րի ան վա ն� մն  եր.
   քա ղա քա կան, կա նո նա վոր ռազ մա կան, ոչ կա նո նա վոր ռազ մա կան և կրո նա կան 
ա ռաջ նորդ նե րի ա ն� ն ներ.

  մ շա կ�  թային հար ցե րին, սո վո ր� յթ նե րին, ա վան դ� յթ նե րին վե րա բե րող բա ռեզ-
րեր.

   հաս կա ց�  թյ� ն ներ, ո րոնք ա ռնչ վ� մ են ժա մա նա կին (օ րի նակ՝ օ րա ց� յց ներ), տա-
րա ծ�  թյա նը (հե ռա վո ր�  թյ� ն ներ), շր ջա կա մի  ջա վայ րին (հա տ� կ տե սա կի շեն քե-
րի, բ�  սա կա ն�  թյան, կեն դա նի նե րի և այլ ա ն� ն ներ).

   մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի, փա ռա տո նե րի, ա րա րո ղ�  թյ� ն նե րի (քա ղա քա կան և կրո նա-
կան) ան վա ն� մն  եր.

   ցան կա ցած տե սա կի տա բ�  նե րի հետ կապ ված հաս կա ց�  թյ� ն ներ, հատ կա պես՝ 
ե թե դրանք կապ ված են գեն դե րային հար ցե րի հետ:

ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՏԵՐ ՄԻ ՆԱ ԲԱ Ն�  � Ն

   մար դ�  մարմն  ի մա սեր. 
  ո րոշ ա մե  նա կա րևոր օր գան նե րի ա ն� ն ներ.
   տա րած ված և պա կաս տա րած ված հի վան դ�  թյ� ն նե րի ա ն� ն ներ (այս տեղ Դ� ք 
պետք է ո րոշ հե տա զո տ�  թյ� ն ա նեք. Ձեր աշ խա տած ո լոր տից ո րևէ բժշ կի խնդ րեք 
օգ նել Ձեզ).

   դե ղե րի ա ն� ն ներ, այդ թվ� մ՝ ա վան դա կան դե ղա մի  ջոց նե րի և բ�  ժ� մն  ե րի.
   խոշ տանգ ման ե ղա նակ նե րի ա ն� ն ներ և դրանց նկա րագ ր�  թյ�  նը.
   տա րած ված ի դի ոմն  ե րի (խոս վածք նե րի), փո խա բե րա կան ար տա հայ տ�  թյ� ն նե րի 
և մե ղ մա սա ց�  թյ� ն նե րի ցանկ, ո րոնք սո վո րա բար օգ տա գործ վ� մ են ցան կա ցած 
լեզ վ� մ (և լեզ վի բար բառ նե ր� մ), ե րբ խո սե լիս նկա րագ ր� մ եք ախ տա նի շեր, բո-
ղոք ներ, հի վան դ�  թյ� ն ներ և այլն: Եր բեմն  հար ցազ ր�  ցա վա րը պետք է քն նար կի 
հար ցեր, որ կա րող են հա մար վել մե  ծա պես ան ձնա կան և հնա րա վոր է՝ ա մո թա լի, 
կամ ն� յ նիսկ՝ ար գել ված:

Գ.  Ե րե խա նե րի հա մար բա նա վոր թարգ մա նե լը

1.  Պե՞տք է, ա րդյոք, որ ե րե խա նե րը հար ցազ ր� յ ցի 

են թարկ վեն ա ռանց պատ շաճ պլա նա վոր ման 

Ոչ: Ե րե խա նե րի բա րե կե ց�  թյ� նն ա մե  նա կա րևորն է, և փախս տա կան ե րե խա նե րը կա րող են 
տ�  ժել սո ցի ալ-հո գե բա նա կան զար գաց ման խան գա ր� մն  ե րից՝ ի րենց փոր ձա ռ�  թյան պատ-
ճա ռով, ի նչ պի սին է քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի ց քայ քայ ված եր կի րը լքե լը: Ոչ ոք չպի տի դի
մի  ե րե խա նե րին հա վե լյալ տրավ մայի են թար կե լ�  ռիս կին՝ կ�  րո րեն կի րա ռե լով ստան դարտ 
հար ցազ ր� յ ցի ըն թա ցա կար գե րը: Հո գե բա նը պետք է գնա հա տի ե րե խայի զար գա ց� մն  ը ստ 
իր տա րի քի նոր մե  րի, ի նչ պես նաև՝ տրավ մայի հնա րա վոր հե տևանք նե րի ա ռ�  մով, և այդ ար-
դյ� նք նե րը հար ցազ ր� յ ցի մե կ նար կից ա ռաջ ներ կա յաց նի հար ցազ ր�  ցա վա րին: 
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2. Ին չո՞ւ է կա րևոր ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լիս 

հա տ� կ հո գա ծ�  թյ� ն հան դես բե րե լը 

Ե րե խա նե րի և դե ռա հաս նե րի հետ աշ խա տե լը հա տ� կ հո գա ծ�  թյ� ն է պա հան ջ� մ, քա նի որ.

  ե րե խա նե րը մի  ա ժա մա նակ ծայ րա հեղ �  ժեղ և խո ցե լի են: Շատ կա րևոր է ի մա նալ, թե ի նչ-
պես վար վել ե րե խա նե րի հետ, քա նի որ նրանք կա րող են վա խե նալ ցան կա ցած մե  կից, ով 
ի րենց ըն տա նի քի ան դամ չէ.

   հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը կա րող է ե ղած լի նել ման կա հա սակ զին վոր և/ կամ հար կադ-
րա բար իր ըն տա նի քից զատ ված: Այն փաս տը, որ նրա հա րա բե ր�  թյ�  նը չա փա հաս նե րի 
հետ, ը նդ հա ն� ր առ մամբ, հա վա նա բար ձևա վոր վել է այս փոր ձա ռ�  թյ�  նից, կա րող է պա-
հան ջել այն պի սի թարգ մա նիչ, ով ծա նոթ է խնդ րին.

  ե րե խա նե րը եր բեմն  ի նք նար տա հայտ վ� մ են յ�  րո վի, ին չը պա հան ջ� մ է ի նչ պես թարգ-
ման չի և հար ցազ ր�  ցա վա րի մի  ջև բարձր մա կար դա կի հա մա գոր ծակ ց�  թյ� ն, այն պես էլ 
թարգ ման չի կա րո ղ�  թյ�  նը՝ հաս կա նա լ�  ե րե խայի փոր ձա ռ�  թյ� ն նե րը.

  ե րե խա նե րը կա րող են ան գի տակ ցա բար մե ր ժել ի րենց մայ րե նի լե զ� ն և հե տևա բար՝ 
ի րենց մշա կ� յ թը, ե թե տե ղա հա ն�  թյան պատ ճա ռով զրկ ված են ե ղել հա մայն քի շր ջա-
նակ նե ր� մ հ�  զա կան, սո ցի ա լա կան և գի տակ ցա կան զար գա ց� մ ապ րե լ�  հնա րա վո ր� -
թյ�  նից:

 Հի շե՛լ 

Ո րևէ մե  կի ապ ր� մն  ե րը հաս կա նա լը կա րող է են թադ րել՝ զգալ ն� յ նը, ի նչ նրանք: Այս վե-
րա բեր մ� ն քը հա մե  մա տեք այլ մարդ կանց հա մար ցավ ապ րե լ�  հետ, ով քեր տա ռա պ� մ են, 
հատ կա պես, ե րբ Ձեզ ծա նոթ է այս պի սի տա ռա պան քը: 

Հար ցեր

   Պե՞տք է, ա րդյոք, թարգ մա նիչ նե րը ապ ր�  մակ ցեն կամ կա րեկ ցեն ե րե խա նե րին: Ի ՞նչ կա-
սեք ը նդ հան րա պես հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կից նե րի մա սին: Կամ՝ ոչ մե  կը, ոչ մյ�  սը, քա նի 
որ ներգ րավ վե լ�  վտա՞նգ կա: Բա ռա րա ն� մ նայեք այս եր կ�  բա ռե րի ի մաստ նե րը: 

  Ե թե հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը ե րե խա է, ա պա ի ՞նչ ռազ մա վա ր�  թյ� ն ներ կմ շա կե իք՝ 
ա պա հո վե լ�  Ձեր բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան հա ջո ղ�  թյ�  նը:

3.  Կա՞, ա րդյոք, ո րևէ ստան դարտ ըն թա ցա կարգ, 

ո րին ես պետք է հե տևեմ

 Ցա վոք, ստան դարտ ըն թա ցա կարգ գո յ�  թյ� ն չ�  նի: Այն, ի նչ Դ� ք կա րող եք ա նել, դա հար-
ցազ ր� յ ցին նա խոր դող փ�  լ� մ, ո րի ժա մա նակ հար ցազ ր�  ցա վա րը հո գե բա նի օգ նա կա նի 
հետ պլա նա վո ր� մ է հար ցազ ր� յ ցը, հա մա ձայ ն�  թյան գալն է Ձեր ղե կա վա րի հետ՝ թ� յլ տա-
լ�  ե րե խային խո սել այն քան, որ քան նա ցան կա ն� մ է՝ ա ռանց ը նդ հա տ� մն  ե րի, ան կախ այն 
բա նից, թե որ քան հատ վա ծա կան կամ կցկ տ� ր կա րող է լի նել նրա խոս քը: Ա վե լի շատ հեն-
վեք նո թագր ման և ամ փոփ ներ կա յաց ման վրա, քան հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյան:

 Շատ ա վե լի մե ղմ ե ղեք թարգ մա նե լ�  Ձեր մո տեց ման մե ջ, քան ե թե կլի նե իք, ե րբ 
թարգ մա նե լիս լի ե նիք փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման հար ցազ ր� յց մե -
ծա հա սա կի հա մար: Մի վա խե ցեք ե րե խայի մոտ տպա վո ր�  թյ� ն ստեղ ծել, որ ին քը 
մաս նակ ց� մ է զր� յ ցի, այլ ոչ թե հար ցազ ր� յ ցի: Նաև՝ հար ցազ ր� յցն օգ տա գոր ծեք 
որ պես հնա րա վո ր�  թյ� ն՝ հար ցազ ր�  ցա վա րի հա մա գոր ծակ ց�  թյամբ ե րե խայի 
հետ փոխ հա մա ձայ ն�  թյան գա լ�  նպա տա կով:
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4. Պե՞տք է, ա րդյոք, ե րե խայի հետ օգ տա գոր ծեմ 

ո րո շա կի տե սա կի լե զ� 

 Հարկ կլի նի, որ թարգ մա նե լիս Դ� ք որ քան հնա րա վոր է՝ պար զ�  նա կաց նեք լե զ� ն: Դ� ք կա-
րող է նաև ստիպ ված լի նեք մի  և ն� յն մի տ քը կրկ նել մի  քա նի ան գամ: Դ� ք պետք է ժպ տաք 
այս ա նե լիս՝ ց� յց տա լ�  ե րե խային, որ ոչ մի  սխալ բան չկա ա սա ծը կրկ նե լ�  մե ջ: Դ� ք նաև 
գ�  ցե ցան կա նաք հար ցազ ր�  ցա վա րի մե կ նա բա ն�  թյ� ն նե րը/ հար ցե րը/ խրա խ�  ս� մն  ե րը 
կազ մա կեր պել տեքս տի փոքր մի  ա վոր նե րի տես քով և օգ նել դրանք ա վե լի հաս կա նա լի դարձ-
նել՝ մարմն  ի լեզ վի և այլ մի  ջոց նե րով, ի նչ պի սիք են նկար նե րը:

 Հար ցազ ր�  ցա վա րը կա րող է ստիպ ված լի նել « մի  կողմ քաշ վել» ա վե լի եր կար ժա մա նա կով, 
քան նա կա ներ, ե թե փախս տա կա նի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման հար ցազ ր� յց ան ցկաց նե լիս 
լի ներ մե  ծա հա սա կի հետ, քա նի որ Դ� ք ա մե  նայն հա վա նա կա ն�  թյամբ զր� յ ցի կբռն վեք ե րե-
խայի հետ: Այդ դեպ ք� մ Դ� ք պետք է հարց նեք ե րե խային. « Դեմ չե՞ս, ե թե ես հար ցազ ր�  ցա-
վա րին պատ մե մ, թե ին չի մա սին խո սե ցինք հենց նոր»,- և ա պա հո վեք, որ ե րե խան ա նե լիք 
�  նե նա, մի նչ Դ� ք հար ցազ ր�  ցա վա րի հա մար կթարգ մա նեք ե րե խայի հետ Ձեր զր� յ ցը:

 

Հար ցազ ր�  ցա վար նե րը և բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րը պետք է ծա նոթ լի նեն ե րե-
խա նե րի հետ հար ցազ ր� յց վա րե լ�  և նրան ցից վկա յ�  թյ� ն ներ հա վա քագ րե լ�  մե -
թոդ նե րի վե րա բե րյալ առ կա �  ղե ց� յց նե րին:

Դ.  Հան դի պ� մն  ե րի ժա մա նակ թարգ մա նե լը 

1. Ի՞նչ է հան դի պ� մն  ե րի թարգ մա ն�  թյ�  նը 

Ե թե Ձեզ խնդ ր� մ են թարգ մա նել մարդ կանց եր կ�  խմ բի հա մար (խմ բային) հան դիպ ման ըն-
թաց ք� մ, որ տեղ խմ բե րից յ�  րա քան չյ�  րը խո ս� մ է տար բեր լեզ վով, Դ� ք պետք է փոր ձեք 
տես նել, թե ա րդյոք հնա րա վոր է, որ խմ բե րը ներ կա յաց նող ե լ� յթ �  նե ցող նե րը ը նդ հա տեն 
խոսքն ա մե ն եր կ�  նա խա դա ս�  թյ�  նը մե կ՝ հնա րա վո ր�  թյ� ն տա լով Ձեզ՝ ի րա կա նաց նել 
հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ� ն: Ե թե սա հնա րա վոր է, դիր քա վոր վեք սե նյա կի ան կյ�  ն� մ և 
մի կ րո ֆոն խնդ րեք: 

Ե թե սա հնա րա վոր չէ, քա նի որ մար դիկ հան դիպ ման ըն թաց ք� մ մաս նակ ցե լիս են լի նե լ�  
բա նա վե ճի, և հե տևա բար չեն կա րող հա ն� ն թարգ ման չի ը նդ հա տել խոս քը ա մե ն եր կ�  նա-
խա դա ս�  թյ�  նը մե կ, Դ� ք կա րող եք կի րա ռել կի սա հա մա ժա մա նա կյա ցածր ձայ նով թարգ-
մա ն�  թյան և ամ փո փիչ թարգ մա ն�  թյան հա մադ ր�  թյ�  նը: Դ� ք պետք է կա տա րեք հե տևյալ 
քայ լե րը.

   խո սող նե րին խնդ րել՝ խո սել որ քան հնա րա վոր է դան դաղ.
   հա վա քել բո լոր մարդ կանց, �  մ հա մար թարգ մա ն� մ եք, սե ղա նի շ� րջ և դիր քա վոր վել սե-

ղա նի հե տև� մ, որ պես զի դրա շ� րջ նս տած մար դիկ նայեն խո սո ղին, այլ ոչ թե Ձեզ.
  սկ սել թարգ մա նել, հենց որ խո սողն ա վար տ� մ է իր ա ռա ջին նա խա դա ս�  թյ�  նը.
  օգ տա գոր ծել դան դաղ, կա նո նա վոր տոն (sotto voce - շշն ջոց)՝ ի շահ այն ան ձի կամ ան-

ձանց, �  մ հա մար թարգ մա ն� մ եք.
   մի նչ կթարգ մա նեք հռե տո րի ա ռա ջին նա խա դա ս�  թյ�  նը, լսեք ե րկ րորդ նա խա դա ս�  թյ� -

նը, մտա պա հեք այն և պատ րաստ ե ղեք թարգ մա նե լ� , ե րբ նա ա վար տի: Շա ր�  նա կեք 
թարգ մա նել այս ե ղա նա կով. 

  ե թե բա նա վե ճը թե ժա ն� մ է, և հռե տոր նե րը այ լևս դան դաղ չեն խո ս� մ, ի նչ պես խոս տա-
ցել է ին, Դ� ք ստիպ ված կլի նեք ան ցնել ամ փոփ ներ կա յաց մամբ թարգ մա ն�  թյան: 
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ԻՆՔ ՆԱՍ Տ� Գ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Չի են թադր վ� մ, որ ես պետք է զբաղ վեմ մշա կ�  թային ա ռ�  մով ան պատ շաճ հար ցե րով.
   Ճիշտ է  Ս խալ է 

2.  Ե թե ի նձ խնդ ր� մ են թարգ մա նել, ես չպի տի հա վաս տի ա նամ, որ պատ րաստ եմ տվյալ 
աշ խա տան քին: 

   Ճիշտ է  Ս խալ է 

3. Գնա հա տո ղա կան վե րա բեր մ� նք 
Կա րո՞ղ եք մի  կողմ թող ներլ դա տե լը, ան կախ այն բա նից, թե ի նչ եք լս� մ, զս պել Ձեր 
հ� յ զե րը և սառ նո րեն կենտ րո նա նալ խո սո ղի ար տա հայ տած մտ քե րը լսե լ� , դրանք հաս-
կա նա լ� , վեր լ�  ծե լ�  և թարգ մա նե լ�  վրա: Ձեզ նից մե  կը լի նե լ�  է թարգ մա նի չը: Սկ սեք 
ստո րև բեր ված տեքս տից, հե տո գտեք մի  քա նի տար բեր տեքս տեր, վար ժ�  թյ� ն ներ ա րեք 
և քն նար կեք մի նչ այժմ թարգ մա ն�  թյան Ձեր սո վո րած բո լոր աս պեկտ նե րը, այդ թվ� մ՝ 
լեզ վա կան հար ցե րը, հի շո ղ�  թյ�  նը և նո թագ ր�  մը, նս տե լ�  դա սա վա ր�  թյ�  նը և թարգ-
մա ն�  թյան ըն թա ցա կար գը: 

(փախս տա կան/ բ� ժ վող հի վանդ) Ճամ բա ր� մ մի  ՀԿ ի նձ աշ խա տան քի վերց րեց՝ օգ նե լ�  
սնն դա թե րի քի բա ժան ման հար ց� մ: Իմ աշ խա տանքն է ր՝ կա ռա վա րել սնն դամ թեր քի պա-
հես տը և սնն դի օ րա բա ժի նը բա ժա նել փախս տա կան նե րին: Քա նի որ ՀԿ-ն չէր վե րահս-
կ� մ սնն դամ թեր քի բաշ խ�  մը, ես պար բե րա բար կա րող է ի սնն դի փա թեթ ներ վերց նել 
պա հես տից: Ես դրանց մի  մա սը տրա մադ ր� մ է ի ըն տա նի քիս և ըն կեր նե րիս: Ես մն ա ցոր-
դը տվել է ի ճամ բա րից ի նչ-որ աղ ջիկ նե րի և կա նանց՝ սե ռա կան կա պի դի մաց: Իմ վեր-
ջին հա րա բե ր�  թյ�  նից հե տո ես ան հար մա րա վե տ�  թյան զգա ց� մ �  նեմ կո կոր դ� մս: 
Դա խռ պո տ�  թյ� ն չէ, այլ նման է թե թև հար բ�  խի: Կա րո՞ղ է սա վա րա կի մաս լի նել: ես 
շատ եմ ան հանգս տա ն� մ և շատ եմ ցա վ� մ իմ ա րա ծի հա մար. ես գ�  ցե կոր ծա նել եմ իմ 
ա պա գան, չէ՞: Խնդ ր� մ եմ, ա սա ցեք ի նձ՝ ի ՞նչ է կա տար վ� մ ի նձ հետ, ո րով հե տև այն քան 
շատ պատ մ�  թյ� ն ներ կան չպաշտ պան ված սե ռա կան հա րա բե ր�  թյ� ն նե րի հետ կապ-
ված վտանգ նե րի մա սին: Այս ախ տան շան նե րի պատ ճա ռով ես վա խե ն� մ եմ, որ ՄԻ ԱՎ 
եմ ձեռք բե րել:

(բ ժիշկ) Ցա վոք, ճշ մար տ�  թյ� նն այն է, որ ե թե փախս տա կան կի նը/աղ ջի կը, ո րի հետ հա-
րա բե ր�  թյ� ն եք �  նե ցել, ՄԻ ԱՎ դրա կան է ե ղել, ա պա Դ� ք Ձեզ վտան գի եք են թար կել: 
Ձեր ներ կա յաց րած հան գա մանք նե րից ան հնար է ա սել՝ ա րդյոք նա ե ղել է ՄԻ ԱՎ վա րա կա-
կիր: Դժ վար է հաշ վար կել վտան գի աս տի ճա նը, սա կայն ն� յ նիսկ ե թե նա ՄԻ ԱՎ դրա կան 
է, 100 տո կո սով հա վաս տի չէ այն, որ Դ� ք ձեռք կբե րեք վա րա կը: Ո րոշ հս տա կ�  թյան 
հաս նե լ�  ձևե րից մե կն է գնալ և ա րյան մե ջ վի ր�  սի առ կա յ�  թյան թեստ հանձ նել (սա 
ստան դարտ ՄԻ ԱՎ թեստ չէ, այլ այն, որ կոչ վ� մ է Ploymerase Chain Reaction [PCR], ա րյան 
մե ջ վի ր�  սի հա մա կենտ րո նաց ման թեստ): Սա բա վա կա նին թանկ թեստ է, բայց ար դյ� ն-
քը տե սա նե լի կլի նի Ձեր վա րակ վե լ� ց եր կ�  շա բաթ վա ըն թաց ք� մ, ե թե Դ� ք վա րակ վել 
եք: Ե թե բա վա կա նին շ� տ ար վի ՄԻ ԱՎ-ի հնա րա վոր ձեռ բե ր�  մի ց հե տո, հա կա ռետ րո վի-
ր�  սային թե րա պի ան կա րող է նաև նվա զեց նել վա րակ վե լ�  վտան գը: Այս ա մե  նով հան-
դերձ, ե թե ն� յ նիսկ Դ� ք վա րակ վել եք, դա ան պայ մա նո րեն չի նշա նա կ� մ, թե կոր ծա նել 
եք Ձեր ա պա գան: ՄԻ ԱՎ վա րա կա կիր բազ մա թիվ մար դիկ ապ ր� մ են բեղմն  ա վոր և եր-
ջա նիկ կյան քով: 

4. Խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հա ր�  մը 
Այս վար ժ�  թյան մե ջ հար ցազ ր�  ցա վա րը և/ կամ հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը թարգ ման-
չի ճա նա պար հին կս տեղ ծեն որ քան հնա րա վոր է շատ խո չըն դոտ ներ (Մո դ� լ IV) և նրան 
դրանք հաղ թա հա րե լ�  մար տահ րա վեր կնե տեն (ա ռանց նրան նա խա պես ա սե լ� ): Թարգ-
մա նի չը նշ� մն  եր կա նի, թե ի նչ կա րող է և ի նչ չի կա րող հաղ թա հա րել և կվե րա նայի այս 
�  ղե ց� յ ցի հա մա պա տաս խան մո դ� լ նե րը: Օգ տա գոր ծեք ստո րև ներ կա յաց ված տեք սը և 
այլ նմա նա տիպ տեքս տեր, որ կա րող եք գտ նել:
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 Բե թի ի հա մար խն դիր ներն սկս վե ցին 1993-ի հ� ն վա րին: Նրա հար սը (եղ բոր կի նը) վեց 
ամ սա կան հղի էր իր եր րորդ ե րե խայով: Ե րբ կա ռա վա ր�  թյ�  նը բա ցա հայ տեց « հան ցա-
գոր ծ�  թյ�  նը», նրանք ե կան Բե թի ի տ� ն, որ տեղ սո վո րա բար ապ ր� մ է ին նրա եղ բայրն 
�  հար սը: Այ դ�  հան դերձ, նրանք թաքն վ� մ է ին պե տ�  թյ�  նից, �  ս տի փո խա րե նը պաշ-
տո նյա նե րը ձեր բա կա լե ցին Բե թի ին: Նա եր կ�  շա բաթ պա տանդ էր, մի ն չև որ նրա հար սը 
ներ կա յա ցավ: Պաշ տո նյա նե րը ձեռ նաշղ թա ներ հագց րին նրան և տա րան հի վան դա նոց, 
որ տեղ նրան բռ նի �  ժով տա րան հղի �  թյան ը նդ հատ ման սե նյակ: Սե նյա կը հա տ� կ նա-
խագծ ված էր այ սօ րի նակ ի րա վի ճակ նե րի հա մար, և այն տեղ կար հա տ� կ նպա տա կով տե-
ղադր ված հայե լի, որ պես զի պաշ տո նյա նե րը կա րո ղա նային կնո ջը հար կադ րել՝ տես նել, թե 
ի նչ պես են ը նդ հա տ� մ ի րենց պտ ղի կյան քը: Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, ցա վը, որ զգ� մ էր Բե թի ի 
հար սը, այն քան ծայ րա հեղ էր, որ բժիշկ ներն ի վեր ջո նրան ան զգա յաց նող մի  ջոց տվե ցին՝ 
հղի �  թյան ը նդ հատ ման մն ա ցած ըն թաց ք� մ քնեց նե լով նրան: 

Այ սօ րի նակ փոր ձը ոչ մի  այն հ�  զա կան ա ղետ էր Բե թի ի ըն տա նի քի հա մար, այ լև նրանք 
նաև հս կա յա կան տ�  գանք մ�  ծե ցին՝ կա ռա վա ր�  թյան « մե կ ե րե խա մե կ ըն տա նի ք� մ» 
քա ղա քա կա ն�  թյա նը չեն թարկ վե լ�  հա մար: Այս ապ ր�  մը ան ջն ջե լի տպա վո ր�  թյ� ն թո-
ղեց Բե թի ի վրա: Ի ՞նչ ի մա նար նա, որ ըն դա մե  նը մի  քա նի ամ սից բախ վե լ�  է մի  և ն� յն հա-
լա ծան քին: Տա ռա պան քի այս ժա մա նակ նե ր� մ Բե թին հա յացքն �  ղ ղեց իր զ�  գըն կե րո ջը՝ 
սփո փան քի հա մար: Իր խո ցե լի վի ճա կ� մ Բե թին զի ջեց նրա ա ռա ջարկ նե րին՝ դ� ռ բա ցե-
լով ա վե լի մե ծ տրավ մայի առ ջև:

1993 թ. մար տին Բե թին սկ սեց ի րեն վատ զգալ և գնաց բժշ կի: Բժիշկն ա սաց. « Դ� ք հղի 
եք»: Բե թի ի սիր տը կանգ նեց: Ի լր� մն  չա մ� ս նա ցած լի նե լով հղի ա նա լ� ՝ Բե թին գի տեր, 
որ իր տա րի քը ցածր է ա մ� ս ն�  թյան և ե րե խա ծնե լ�  հա մար պա հանջ վող նվա զա գ� յն 
տա րի քից: Նրա ե րե խան, ի նչ պես և նրա եղ բոր կնոջ ե րե խան, հա մար վեց «ա պօ րի նի»: 
Այ ն�  ա մե  նայ նիվ, նա հրա ժար վեց իր բժշ կի խոր հ� րդ տված հղի �  թյան ը նդ հա տ�  մի ց: 
Ի պա տասխ նա՝ բժիշ կը նրան մատ նեց կա ռա վա ր�  թյա նը: Մայի սին Բե թին ձեր բա կալ-
վեց և հի վան դա նոց տար վեց, որ տեղ նրան ա սա ցին, որ դե ղա մի  ջոց են տա լ� ՝ ե րե խային 
սպա նե լ�  հա մար: Եր կ�  բժիշկ բռ նե ցին նրան՝ ստի պե լով կ� լ տալ հա բը: Հե տո գնա ցին՝ 
ա սե լով, որ հետ կգան ա վե լի �  շ՝ ա վար տին հասց նե լ�  գոր ծը: Բե թին, դե ռևս վճ ռա կան 
տրա մադր ված փր կե լ�  ե րե խային, խնդ րեց բ� ժք րո ջը, ով իր զ�  գըն կե րոջ ըն կերն էր, օգ-
նել ի րեն փա խ� ս տի դի մե լ: Բ� ժ ք� յ րը բա ցեց պա տ�  հա նը, և Բե թին դ� րս ցատ կեց: 

5.  Թարգ մա նե լ� ց ա ռաջ ի նձ պետք է հա մա ռոտ ի րա զե կեն հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի հայ ցի 
վե րա բե րյալ:

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6. Գե րա դա սե լի է, որ հար ցազ ր�  ցա վարն ին քը ներ կա յաց նի ի նձ. ե թե ես ի նքս ներ կա յա նամ, 

դա կլի նի ժա մա նա կա տար: 

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7.  Ե թե ես չեմ հաս կա ն� մ ի նչ-որ բան, պար զա պես խնդ ր� մ եմ խո սո ղին կրկ նել ա սա ծը
   Ճիշտ է  Ս խալ է 

8.  Ե թե ես սխալ եմ գոր ծ� մ, ես հար ցազ ր� յ ցի ա վար տից հե տո այդ մա սին ա ս� մ եմ հար-
ցազ ր�  ցա վա րին

   Ճիշտ է  Ս խալ է 
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9.  Ե թե հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը վի րա վո րա կան լե զ�  է օգ տա գոր ծ� մ, ես բա ռա ցի թարգ-
մա ն�  թյ� ն եմ կա տա ր� մ: 

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

10.  Ճիշտ կլի նի պար զ�  նա կաց նել հար ցազ ր�  ցա վա րի ա սա ծը, ե թե ես մտա ծ� մ եմ, որ այ լա-
պես հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը չի հաս կա նա:

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

11. Ես կա րող եմ ա ռանց որ ւե է խնդ րի թարգ մա նել ե րե խա նե րի հա մար:
Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

12. Բ ժիշկ ներն �  նեն իմ կա րի քը, ե թե ցան կա ն� մ են ճշ տո րեն ախ տո րո շել հի վան դի հի վան-
դ�  թյ�  նը:

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



  Մո դ� լ V.

Ի նք նա հո գա ծ�  թյան 

հիմն  ադ ր� յթ ներ

Փախս տա կա նի հետ ան ցկաց վող 
հար ցազ ր� յ ցի հա մա տեքս տ� մ բա նա վոր 

թարգ մա նե լը կա րող է չա փա զանց դժ վար լի նել: 
Թարգ մա նիչ նե րը կա րող են ապ րել վի կա րային 

(կոմ պեն սա տո րային) տրավ մա և դրա 
հե տևան քով վա ղա ժամ �  ժաս պառ լի նել: 
Ի դե ա լա կան դեպ ք� մ, հար ցազ ր� յց նե րի

 գոր ծըն թա ց� մ ներգ րավ ված յ�  րա քան չյ� ր 
ոք պետք է տե ղյակ լի նի վե րոն շյալ 

վտանգ նե րից, հաս կա նա տրավ մայի և
 վա ղա ժամ ի նք նաս պառ վե լ�  պատ ճառ ներն �  
ախ տա նիշ նե րը և ի մա նա, թե կան խար գել ման 
և բ� ժ ման ի նչ պի սի մի  ջոց ներ գո յ�  թ� ն �  նեն:
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Գ լ� խ I. 

Հո գա տար ե ղիր քո նկատ մամբ

Այս գլ խ� մ կսո վո րեք հե տևյա լը.

  Ինչ են ֆլեշ բե քե րը (ան ցյա լի հս տակ վայր կե նա կան վե րապ ր� մ). 
  Ինչ պես լ�  ծել թարգ մա ն�  թյան հե տևան քով ա ռա ջա ցող սթ րե սի հար ցը.
  Երբ այ ցե լել խորհր դա տ�  ի.
   Հետտ րավ մա տիկ սթ րե սային խան գար ման (ՀՏՍԽ) [Post Traumatic Stress 
Disorder (PTSD)] և վի կա րային տրավ մայի մա սին. 

  Ինչ ա նել, ե թե լավ չեք զգ� մ և տվյալ պա հին կա տա ր� մ եք բա նա վոր թարգ-
մա ն�  թյ� ն:

  Ա. Ֆլեշ բե քեր 

1. Ի՞նչ են ֆլեշ բե քե րը

Ֆ լեշ բե քը մի  հ� շ է, ո րն �  նի մտ ք� մ հայտն վող ա նակն կալ պատ կե րի տեսք՝ կապ ված ան ցյա-
լ� մ կա տար ված ո րևէ ի րա դար ձ�  թյան հետ:

 Հա ճախ թարգ մա նիչն զգ� մ է, որ ի վի ճա կի չէ շա ր�  նա կել բա նա վոր թարգ մա նե լը, քա նի 
որ ա մե ն օր իր լսած պատ մ�  թյ� ն նե րը վե րա կեն դա նաց ն� մ են այն պի սի հի շո ղ�  թյ� ն ներ, 
ո րոնք կապ ված են իր ծագ ման ե րկ ր� մ իր հետ տե ղի �  նե ցած ո րևէ տրավ մայի հետ:

 Հի շե՛լ

Տ րավ ման սահ ման վել է որ պես հե տևյա լը. «(1) ան ձն ապ րել է, վկան է ե ղել կամ բախ վել է մի  
դեպ քի կամ դեպ քե րի, ո րոնք նե րա ռել են փաս տա ցի մահ կամ լ� րջ վն աս վածք կամ դրանց 
սպառ նա լիք, կամ՝ տվյալ ան ձի կամ այ լոց ֆի զի կա կան ա ռող ջ�  թյան նկատ մամբ վտանգ, 
(2) ան ձի ար ձա գան քը նե րա ռել է ին տեն սիվ վախ, ա նօգ նա կա ն�  թյան կամ սար սա փի զգա-
ց� մն  եր» (Ա մե  րի կայի հո գե բ� յժ նե րի ա սո ցի ա ցի ա [American Psychiatric Association], Ախ տո-
րոշ ման չա փա նիշ ներ, վերց ված « Հո գե կան խան գա ր� մն  ե րի ախ տո րո շիչ և վի ճա կագ րա կան 
ձեռ նարկ» [Diagnostic Criteria from Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders], ՀՏՍԽ 
[PTSD] 428 – Մայքլ Բ. [Michael B.], Ա ռա ջին խմ բա գիր [First ed.], 4-րդ հրա տա րա կ�  թյ� ն, 
1994 թվա կան):

 Ե թե դ�  եր բևէ նման զգա ց� մն  եր ես �  նե ն� մ, ար ժե մի  պահ կանգ առ նել �  հաս կա նալ, թե 
ա րդյոք �  նես ստո րև թվարկ ված ապ ր� մն  ե րը.

  Տ րավ մա տիկ դեպ քե րի վե րա բե րյալ կրկն վող պատ կեր ներ կամ հ�  շեր, որ �  նե ն� մ եք ար-
թ� ն ժա մա նակ.

   Նախ կի ն� մ ապ րած տրավ մայի ա ռնչ վող մղ ձա վանջ ներ. 
  Ու ժեղ զգա ց� մն  եր (բա նա խո սի նկատ մամբ �  նե ցած խիստ ար ձա գանք նե րը կա րող են 

կապ ված լի նել թարգ ման չի՝ ան ցյա լ� մ �  նե ցած սե փա կան փոր ձի հետ և կա րող են ազ դել 
վեր ջի նիս աշ խա տան քի մաս նա գի տա կան ո րա կի վրա):
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 Օ րի նակ.

 Բա նա վոր թարգ մա նի չը կա րող է չա փից դ� րս կա րեկ ցել հա ճա խոր դին և այդ պի սով ի րա կա-
նաց նել մի  փոքր ձևա փոխ ված թարգ մա ն�  թյ� ն՝ ա ռանց գի տակ ցե լ�  դա. այ սինքն՝ բա նա վոր 
թարգ մա ն�  թյ�  նը դառ ն� մ է ս� բյեկ տիվ (են թա կա յա կան), այլ ոչ թե օբյեկ տիվ (ա ռար կա յա-
կան): Թարգ մա նի չը գ�  ցե �  նե նա դեպ րե սի այի զգա ցո ղ�  թյ� ն, հա ճախ լի նի դյ�  րագր գիռ, 
հ� զ ված և լար ված:

   Ե թե �  նեք նման զգա ցո ղ�  թյ� ն ներ, ա պա փոր ձեք պար զել, թե որ ի րա վի ճակ ներն 

են խթա ն� մ այդ պի սի զգա ց� մն  եր: Ա րդյո՞ք դրանք ծա գ� մ են բա ցա ռա պես աշ խա-

տա վայ ր� մ, թե՞ նաև այն ժա մա նակ, ե րբ տանն եք: Մի ան հանգս տա ցեք. բա նա վոր 

թարգ մա ն�  թյ� ն կա տա րե լը փախս տա կան նե րի հա մար, ով քեր �  նե ցել են տրավ մա-

նե րով �  ղեկց ված փոր ձա ռ�  թյ� ն, կա րող է Ձեզ մոտ ա ռա ջաց նել �  ժեղ զգա յա կան 

ար ձա գանք ներ, հնա րա վոր է՝ �  ղղ ված հենց ի րենց, այլ մարդ կանց և/ կամ հենց Ձեզ: 

Կա րևորն այն է, որ Դ� ք սկ սեք վեր լ�  ծել այդ զգա ցո ղ�  թյ� ն նե րը:

2.  Ի՞նչ է տրավ մա տիկ սթ րե սային ե րկ րոր դային խան գա ր�  մը 

Այն զգա յա կան ռե ակ ցի ա նե րը, ո րոնք Դ� ք ապ ր� մ եք, ն� յն պես կա րող են բն�  թագր վել 
որ պես սթ րես: Ե րբ Դ� ք գտն վ� մ եք ճնշ ման տակ կամ նման զգա ցո ղ�  թյ� ն �  նեք, գ�  ցե 
այն պի սի զգա ց� մ �  նե նաք, որ Ձեզ շր ջա պա տող աշ խար հը վատ ազ դե ց�  թյ� ն է �  նե ն� մ 
Ձեզ վրա: Եր բեմն  այս զգա ց� մն  երն ան հաղ թա հա րե լի են, մաս նա վո րա պես ե րբ զգ� մ եք, 
որ այն մար դիկ, �  մ հան դի պ� մ եք, և այն ի րա դար ձ�  թյ� ն նե րը, ո րոնց մի  ջով ան ցն� մ եք, 
չա փա զանց շատ �  ժեր են խլ� մ ձեզ նից։ Դ� ք կա րող է �  նե նաք հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ-
ցին օ ժան դա կե լ�  պա տաս խա նատ վ�  թյան �  ժեղ զգա ց� մ: Կր կին, սա կա րող է հան գեց նել 
օբյեկ տի վ�  թյան պա կա սի: Հնա րա վոր է, որ կրկն վող ֆլեշ բե քե րի պատ ճա ռով Դ� ք �  նե նաք 
ան կ�  մային տրա մադ ր�  թյ� ն, ճնշ ված կամ հ� զ ված լի նե լ�  զգա ցո ղ�  թյ� ն:

 Փախս տա կան նե րի հետ աշ խա տող բազ մա թիվ մար դիկ տա ռա պ� մ են սթ րե սից: Նրանք 
հա ճախ են թարկ վ� մ են մի  այն պի սի հո գե բա նա կան ե րև� յ թի, ո րը կոչ վ� մ է հա կա տե ղա-
փո խ� մ [counter-transference]: Այն նշա նա կ� մ է՝ ո րևէ մե  կի փոր ձա ռ�  թյ�  նը/ զգա ց� մն  ե րը 
կա պել սե փա կա նի հետ: Չնա յած հնա րա վոր է, որ Դ� ք ճիշտ ն� յն փոր ձի մի  ջով ան ցած 
չլի նեք, հա վա նա կան է, որ զգա ցել եք նկա րագ րա ծին նման ի նչ-որ բան կամ նմա նա տիպ 
հան գա մանք նե ր� մ �  նե ցել եք վա խի և ճնշ վա ծ�  թյան ն� յն զգա ց� մն  ե րը: Ե րբ Դ� ք Ձեզ եք 
վե րագ ր� մ հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի հիմն  ախն դիր նե րը, բա նա վոր թարգ մա նե լը կա րող է 
դառ նալ ս� բյեկ տիվ:

 Հի շե՛լ

 Տե ղա փո խ�  մը (ի հա կադ ր�  թյ� ն « հա կա տե ղա փո խ� մ» եզ ր� յ թի) սահ մա ն� մ է այն, թե ի նչ 
է պա տա հ� մ, ե րբ, օ րի նակ, հո գե բ� յժ նե րը զայ րա ն� մ են, ե րբ ի րենց բջ ջային հե ռա խոս նե-
րը շա ր�  նա կ� մ են զն գալ: Հիմն  ախնդ րի լ�  ծ� մ գտ նե լ�  փո խա րեն՝ նրանք ի րենց զայ ր� յ թը 
տե ղա փո խ� մ են ի րենց հի վանդ նե րի վրա, ով քեր սկ ս� մ են հան դես բե րել մի  և ն� յն ախ տա-
նիշ նե րը: Կար ծես թե հո գե բ� յժ ներն ի րենց հի վանդ նե րին ա սել են, որ նրանք պար տա վոր են 
զայ րա նալ, ե րբ ի րենց բջ ջային հե ռա խոս նե րը զան գ� մ են:

Սթ րե սը հնա րա վոր է բ�  ժել, ա ռն վազն վաղ փ�  լե ր� մ: Ե թե, այ ն�  ա մե  նայ նիվ, Դ� ք չեք փոր-
ձ� մ ստա նալ մաս նա գե տի խորհր դատ վ�  թյ� ն, և/ կամ Դ� ք չեք կա րո ղա ն� մ մշա կել մի  այն-
պի սի ռազ մա վա ր�  թյ� ն, ո րը Ձեզ հնա րա վո ր�  թյ� ն կտա չե զո քաց նել սթ րե սը, այն կա րող է 
վե րած վել ի նք նաս պառ ման: 
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3. Ի՞նչ է ի նք նաս պա ռ�  մը

 Ձեզ մոտ գ�  ցե տե ղի է �  նե ցել ի նք նաս պա ռ� մ, ե թե կորց րել եք հե տաքրք ր�  թյ� նն աշ խա-
տան քի նկատ մամբ, այ լևս չեք ցան կա ն� մ լսել, թե ի նչ է ա ս� մ հար ցազ ր� յ ցի մաս նա կի ցը, 
հե ռա վո ր�  թյ� ն եք ստեղ ծ� մ Ձեր և նրա մի  ջև, գ�  ցե ն� յ նիսկ սկ ս� մ եք ժխ տել վեր ջի նիս 
գո յ�  թյ�  նը:

Հ նա րա վոր է, որ ց�  ցադ րեք թշ նա մ�  թյ� ն, ոչ մի  այն տվյալ ան ձի նկատ մամբ, այ լև Ձեր հան-
դի պած յ�  րա քան չյ� ր փախս տա կա նի նկատ մամբ: Գ�  ցե զգաք, որ ա տ� մ եք նրանց: Հնա-
րա վոր է, որ սկ սեք ի նք ներդ Ձեզ ն� յ նաց նել մի  փախս տա կա նի հետ և սկ սեք հա վա տալ, որ 
նա ար ժա նի է ա վե լին ստա նա լ� , քան ցան կա ցած �  րի շը: Դ� ք ցան կա ցած հնա րա վո ր�  թյան 
դեպ ք� մ սկ ս� մ եք ա ռա տա ձեռն լի նել նրանց նկատ մամբ:

 Հի շե՛լ 

Արդյո՞ք Դ� ք մշ տա պես �  նեք հոգ նա ծ�  թյան զգա ց� մ: Ա րդյո՞ք քնե լ�  հետ �  նեք խն դիր ներ: 
Ա րդյո՞ք �  նե ն� մ եք �  ժեղ գլ խա ցա վեր և դժ վա ր�  թյ� ն �  տե լիս: Ա րդյո՞ք ո րևէ մե  կը Ձեզ ա սել 
է, որ Դ� ք ագ րե սիվ եք, հո ռե տես, ցի նիկ: Ա րդյո՞ք ա սել է, որ Դ� ք չա փից դ� րս շատ եք 
խմ� մ և ծխ� մ: Ա րդյո՞ք Ձեր վե րա դա սը վա տա բա նել է Ձեզ գոր ծի վրա չկենտ րո նա նա լ� , աշ-
խա տան քի մշ տա պես �  շ գա լ�  և Ձեր գոր ծի նկատ մամբ ան խնամ վե րա բեր մ� նք �  նե նա լ�  
հա մար: Ե թե պա տաս խա նը դրա կան է, ի սկ Դ� ք ար դեն տևա կան ժա մա նակ աշ խա տ� մ եք 
փախս տա կան նե րի հետ, ա պա մի  հա պա ղեք. խնդ րեք վե րա դա սին, որ պես զի նա Ձեզ կա պի 
խորհր դա տ�  ի հետ: Ե թե այս խնդ րով չզ բաղ վեք, նշ ված ախ տա նիշ նե րը կա րող են վե րած վել 
վի կա րային տրավ մայի:

4.  Ի՞նչ է վի կա րային տրավ ման

 Վի կա րային տրամ վա �  նե ցող ան ձը հա ճախ ի նքն ի րեն մե  կ�  սաց ն� մ է ըն կեր նե րից և ըն-
տա նի քից և գե րա դա ս� մ է շատ ժա մա նակ ան ցկաց նել մե  նակ մն ա լով: Հնա րա վոր է, որ նա 
դառ նա չա փա զանց զգա յ� ն բռ ն�  թյան նկատ մամբ և պա ր� ր վի ան հ�  ս�  թյան զգա ց�  մով: 
Ու րիշ նե րի հետ շփ վե լ� ՝ ան ձի կա րո ղ�  թյ�  նը, նրա բո լոր զգա յա կան հմ տ�  թյ� ն նե րը և ըն-
կա լ� մն  ե րը են թարկ վ� մ են բա ցա սա կան ազ դե ց�  թյան:

5.  Ի՞նչ է հետտ րավ մա տիկ սթ րե սային խան գա ր�  մը 

(ՀՏՍԽ/PTSD) 

Ան ձի մոտ ՀՏՍԽ ա ռա ջա ն� մ է այն բա նից հե տո, ե րբ նա ապ ր� մ է ո րևէ տրավ մա տիկ ի րա-
դար ձ�  թյ� ն: Այն մար դիկ, ով քեր տա ռա պ� մ են ՀՏՍ խան գա ր�  մի ց, վե րապ ր� մ են ի րենց 
տրավ մա տիկ փորձն ա մե ն ան գամ, ե րբ բախ վ� մ են ո րևէ բա նի, ո րը նրանց հի շեց ն� մ է 
այդ տրավ մայի մա սին: Օ րի նակ, ե կե ղե ց�  տա րած ք� մ բռ նի հար ձակ ման են թարկ ված մե  կը 
կա րող է ժա մա նա կա վո րա պես կորց նել ի նք նա տի րա պե տ�  մը, ե րբ քայ լ� մ է ո րևէ ե կե ղե ց�  
կող քով: Հնա րա վոր է, որ տվյալ ան ձը նաև հան կար ծա կի ո րեն վեր հի շի իր ապ րած փոր ձը 
ֆլեշ բե քե րի և/ կամ մղ ձա վանջ նե րի մի  ջո ցով: Այդ մար դ�  մտ ք� մ ա ռաջ նա հերթ է դառ ն� մ 
խ�  սա փելն այն պի սի վայ րե րից, ո րոնք նրան հի շեց ն� մ են տվյալ դեպ քի մա սին, և սե փա կան 
զգա ց� մն  ե րը տա րան ջա տելն իր տրավ մա տիկ փոր ձա ռ�  թյ�  նից: Ի հե տևանք, տվյալ ան ձը 
կա րող է դի տել, խո սել և դի տար կել ա հա վոր վի րա վո րանք ներ՝ դրանց նկատ մամբ զգա յա կան 
ար ձա գան քի կա տա րյալ բա ցա կա յ�  թյամբ: 
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6. Արդյո՞ք կա րող եմ ես կա տա րել բա նա վոր 

թարգ մա ն�  թյ� ն, ե թե ես տա ռա պ� մ եմ այդ 

ախ տա նիշ նե րից ո րևէ մե  կից 

Ե թե Ձեզ ծա նոթ է այս ախ տա նիշ նե րից ո րևէ մե  կը, և Դ� ք բա նա վոր թարգ մա ն�  թյ� ն եք կա-
տա ր� մ մե կ կամ մի  քա նի փախս տա կան նե րի հա մար, խե լա մի տ կլի նի հար ցազ ր� յ ցի մաս-
նա կից նե րին ժա մա նա կա վո րա պես հանձ նել մե կ այլ թարգ ման չի (գե րա դա սե լի է՝ մե  կի, ով 
նմա նա տիպ փորձ չի �  նե ցել)՝ խորհր դակ ցե լով խորհր դա տ�  ի հետ, ով ի վի ճա կի կլի նի օգ նել 
Ձեզ՝ վեր լ�  ծե լով այն, թե ի նչ պես եք աշ խա տան քի ըն թաց ք� մ լսա ծը կա պ� մ Ձեր ան ձի հետ:

 Խորհր դատ վ�  թյ�  նը բա նա վոր թարգ ման չին կա րող է օգ նել՝ թո թա փե լ�  սթ րե սը և ի րա-
զեկ վե լ�  սե փա կան հո գե վի ճա կի վե րա բե րյալ: Ո րոշ մարդ կանց հա մար ի րա զեկ լի նե լը շատ 
կա րևոր է, քա նի որ դա նրանց թ� յլ է տա լիս օբյեկ տի վ�  թյ�  նը պահ պա նե լով շա ր�  նա կել 
բա նա վոր թարգ մա ն�  թյ�  նը: Այն նաև կա րող է կան խել ի նք նաս պա ռ�  մը: Այ լոց դեպ ք� մ, 
ի րա զեկ լի նե լը բա վա րար չէ, և ան հրա ժեշտ է մաս նա գի տա կան օգ ն�  թյ� ն:

Հս կա յա կան թվով փախս տա կան ներ և ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ի րա վա ս�  թյան ներ քո գտն վող այլ ան-
ձինք, նախ քան ի րենց հայ րե նի հա մայնք նե րը լքե լը, �  նե ցել են տրավ մա տիկ փորձ: Ե թե 
Դ� ք, բա ցի բա նա վոր թարգ մա նիչ լի նե լը, նաև փախս տա կան եք, պետք է լի ար ժե քո րեն տե-
ղյակ լի նեք այդ հան գա ման քից: Զր�  ցեք Ձեր վե րա դա սի հետ և ա ռա ջար կեք պար բե րա կան 
հան դի պ� մն  եր �  նե նալ խորհր դա տ�  ի հետ: Բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րը կա րող են տրավ-
մայի են թարկ վել նաև ի րենց աշ խա տան քի հե տևան քով: Ե թե նրանց այդ պի սի վի ճա կը չի 
ար ժա նա ն� մ հա մար ժեք վե րա բեր մ� ն քի, հնա րա վոր է, որ նրանք ի հա վե լ� մն  տրավ մայի 
են թար կեն այն փախս տա կան նե րին, �  մ հա մար թարգ մա ն� մ են: Հոգ տա րեք ի նք ներդ Ձեր 

նկատ մամբ՝ թե Ձեր, թե այ լոց պաշտ պա ն�  թյան հա մար: 

ԻՆՔ ՆԱՍ Տ� Գ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԵՐ

1.  Բա նա վոր թարգ մա նե լ�  հե տևան քով ես չեմ կա րող են թարկ վել տրավ մայի:
   Ճիշտ է  Ս խալ է 

2.  Ես եր բեք չեմ կա րեկ ց� մ հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցին և եր բեք չեմ կորց ն� մ նրա ա սած-
ներն օբյեկ տի վո րեն թարգ մա նե լ�  իմ կա րո ղ�  թյ�  նը:

Գ րի ա ռեք Ձեր մտ քե րը և քն նար կեք դրանք Ձեր վե րա դա սի հետ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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ԲԱՆԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆ�  � ՆԸ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐ� Մ

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ I. 

ԲԱ ՆԱ ՎՈՐ ԹԱՐԳ ՄԱՆ ՉԻ 

ՎԱՐ ՔԱԳ ԾԻ ԿԱ ՆՈ ՆԱ ԳԻՐ ՔԸ

 ա) Նա խա բան

i. Այն դեպ քե ր� մ, ե րբ փախս տա կան նե րը չեն խո ս� մ այն լեզ վով կամ լավ չեն տի րա պե-
տ� մ այն լեզ վին, ո րով ան ց են կաց վ� մ ՄԱԿ ՓԳՀ հար ցազ ր� յց նե րը և հան դի պ� մն  ե-
րը, բա նա վոր թարգ ման չի պար տա կա ն�  թյ� նն է նրանց հնա րա վո ր�  թյ� ն տալ՝ ՄԱԿ 
ՓԳՀ պաշ տո նյա նե րի հետ հա ղոր դակց վել այն պես, ա սես նրանք խո ս� մ են ն� յն լեզ-
վով, որ պես զի ՄԱԿ ՓԳՀ-ն ի վի ճա կի լի նի կյան քի կո չել իր ման դա տը:

ii. Ս� յն Վար քագ ծի կա նո նագր քի ստեղծ ման նպա տակն է �  ղ ղոր դել ՄԱԿ ՓԳՀ-ի բա նա-
վոր թարգ մա նիչ նե րին՝ աշ խա տան քի ժա մա նակ և աշ խա տա վայ րից դ� րս դր սևո րել 
բարձր պրո ֆե սի ո նալ վարք և կա յաց նել է թի կա կան ո րո շ� մն  եր՝ նրանց առ ջև ծա ռա ցող 
ի րա վի ճակ նե րը, խո չըն դոտ նե րը կամ եր կընտ րանք նե րը ման րա մաս նո րեն գնա հա տե-
լ� ց հե տո: Վար քագ ծի կա նո նա գիր քը չի պա ր�  նա կ� մ և չի կա րող պա ր�  նա կել բա նա-
վոր թարգ մա նիչ նե րի առ ջև ծա ռա ցող հնա րա վոր յ�  րա քան չյ� ր ի րա վի ճա կի, խո չըն դո-
տի կամ եր կընտ րան քի հի շա տա կ� մ:

բ) Աշ խա տան քային պատ վե րի ըն դ�  ն�  մը

iii. Բարձր պրո ֆե սի ո նալ վար քը հնա րա վոր է պահ պա նել մի  այն ե թե տվյալ բա նա վոր 
թարգ ման չի լեզ վա կան հմ տ�  թյ� ն նե րը, ֆի զի կա կան և մտա վոր կա րո ղ�  թյ� ն նե րը, 
շա հե րի հնա րա վոր բա խ�  մը և ան ձնա կան զգա ցո ղ�  թյ� ն նե րը դրան հաս նե լ�  խո չըն-
դոտ չեն հան դի սա ն� մ:

iv. Աշ խա տան քի պատ վերն ըն դ�  նե լ� ց հե տո բա նա վոր թարգ մա նի չը հաս տա տ� մ է, 
որ �  նակ է կա տա րել ա ռա ջադ րան քը, չնա յած նրան պետք է հնա րա վո ր�  թյ� ն տր վի 
վե րա նայել նման հայ տա րա ր�  թյ�  նը, ե թե հան դիպ ման ըն թաց ք� մ ծա գ� մ է վե րը 
թվարկ ված խո չըն դոտ նե րից ո րևէ մե  կը:

v. Վե րոն շյալ խո չըն դոտ նե րից ո րևէ մե  կի առ կա յ�  թյան դեպ ք� մ բա նա վոր թարգ ման չից 
ա կն կալ վ� մ է, որ նա կող մե  րին կտե ղե կաց նի այդ մա սին և գ�  ցե հն չեց նի ա ռա ջարկ՝ 
հրա ժար վե լ�  տվյալ պատ վե րից կամ լքե լ�  հան դի պ�  մը: Այս ա ռա ջար կը կա րող է քն-
նարկ վել, ե թե հնա րա վոր չէ հե տաձ գել հան դի պ�  մը, և ո րևէ այլ բա նա վոր թարգ մա նիչ 
գտ նե լ�  հնա րա վո ր�  թյ� ն չկա: Նման դեպ քե ր� մ թարգ մա նի չը կա րող է հա մա ձայ նել՝ 
ըն դ�  նել աշ խա տան քի պատ վե րը, պայ մա նով, որ կող մե  րը հաս կա ն� մ են իր աշ խա-
տան քի ար դյ�  նա վե տ�  թյան սահ մա նա փա կ� մն  ե րը:

գ) Լեզ վա կան ճշգր տ�  թյ� ն և չե զո ք�  թյ� ն

vi. Որ պես կա նոն, բա նա վոր թարգ մա նի չը պար տա վոր է պատ րաստ լի նել՝ կի րա ռե լ�  ե րկ-
կող մա նի հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյ� ն՝ ճշգր տո րեն թարգ մա նե լ�  բա նա խո սի բա ռե-
րը և ար տա հայ տ�  թյ� ն նե րը, չնա յած հնա րա վոր է, նրա նից պա հանջ վի ի րա կա նաց նել 
գրա վոր փաս տաթղ թե րի բո վան դա կ�  թյան թռ�  ցիկ թարգ մա ն�  թյ� ն և կա տա րել ամ-
փոփ բա նա վոր թարգ մա ն�  թյ� ն՝ բա նա խո սի օգ տա գոր ծած բա ռե րի և ար տա հայ տ� -
թյ� ն նե րի բո վան դա կ�  թյ�  նը խտաց նե լ�  նպա տա կով: Բա նա վոր թարգ մա նի չը պետք 
է օգ տա գոր ծի քե րա կա նա կան ն� յն դե րա ն�  նը, ի նչ բա նա խո սը, բա ցա ռ�  թյամբ այն 
դեպ քե րի, ե րբ դա դժ վա ր�  թյամբ կըն կալ վի և մշա կ�  թային ա ռ�  մով կլի նի կող մե  րից 
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ո րևէ մե  կի հա մար ա նըն դ�  նե լի: Ի նքն իր մա սին խո սե լիս թարգ մա նի չը պետք է օգ տա-
գոր ծի եր րորդ դեմ քը:

vii. Թարգ մա նի չը պա տաս խա նա տ�  չէ բա նա խո սի խոս քի բո վան դա կ�  թյան հա մար: Նա 
պա տաս խա նա տ�  է բա նա խո սի օգ տա գոր ծած բա ռե րը և ի մաստ նե րը դե պի ո րոշ ված 
լե զ� ն ճշգր տո րեն թարգ մա նե լ�  հա մար՝ ա ռանց դրանց ո րևէ բան ա վե լաց նե լ�  կամ 
դրան ցից ո րևէ բան պա կա սեց նե լ� : Այս պես վար վե լով՝ բա նա վոր թարգ մա նի չը պետք 
է �  նակ լի նի աղ բյ� ր լեզ վով օգ տա գործ ված սին տակ տիկ և ի մաս տա բա նա կան բա-
ղադ րիչ նե րը փո խա րի նել ար տած վող լեզ վով հա մար ժեք ար տա հայ տ�  թյ� ն նե րով: Բա-
ռա ցի թարգ մա ն�  թյ� ն կա րող է կի րառ վել այն դեպ ք� մ, ե թե կող մե  րը տե ղյակ են, 
որ այն գ�  ցե չհա ղոր դի բա նա խո սի բա ռե րի իս կա կան ի մաս տը: Թարգ մա նի չը ոչ մի  
դեպ ք� մ ի րա վ� նք չ�  նի գ�  շա կել, ե թե չգի տի կամ չի հաս կա ն� մ ո րևէ բառ կամ բա-
նա խո սի բա ռե րի ի մաս տը: Թարգ մա նիչն ան հրա ժեշ տ�  թյան դեպ ք� մ պար տա վոր է 
դի մե լ հս տա կեց ման խնդ րան քով, ն� յ նիսկ ե թե պարզ վի, որ դա շատ ժա մա նակ է խլե-
լ� : Թարգ մա նի չը նաև պար տա վոր է զե կ�  ցել բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան ըն թաց ք� մ 
գոր ծած ցան կա ցած սխա լի վե րա բե րյալ: Սա պետք է ար վի հան դիպ ման ըն թաց ք� մ, 
որ քան հնա րա վոր է շ� տ:

viii. Դարձ ված քային կամ մշա կ�  թային/ պատ մա կան/ սո ցի ո լո գի ա կան/ մար դա բա նա կան 
ա ռ�  մով յ�  րա հա տ� կ լե զ� ն պետք է թարգ ման վի չա փա զանց զգ�  շո րեն: Թարգ մա-
նի չը պետք է կողմն  ո րոշ վե լ�  ճա նա պար հով վե րա ձևա կեր պի ար տա հայ տ�  թյ� ն նե րը 
և զգ�  շաց նել, որ դրա ի մաս տի հաս տատ ման կա րիք կա: Ե թե կող մե  րից ոչ մե կն � -
նակ չէ բա ցատ րել տվյալ լեզ վով ար տա հայտ ված մշա կ�  թային հա մոզ մ� նք նե րը և/ կամ 
գոր ծե լաո ճե րը, թարգ մա նի չը կա րող է կողմն  ո րոշ վե լով տալ դրա վե րա բե րյալ տե ղե կ� -
թյ� ն այն քա նով, որ քա նով տի րա պե տ� մ է գի տե լի քին, ե թե եր կ�  կողմն  էլ հա մա ձայն 
են: Այս տե ղե կ�  թյ�  նը պետք է ժա մա նա կա վո րա պես գրանց վի, ո րևէ չոր րորդ կող մի  
հետ կրկ նա կան ստ�  գ� մ ան ցնի ցան կա ցած փ�  լ� մ, հար ցազ ր� յ ցի ըն թաց ք� մ կամ 
դրա ա վար տից հե տո, և ցան կա ցած փ�  լ� մ քն նարկ վի հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի հետ՝ 
տվյալ կամ հա ջորդ հար ցազ ր� յ ցի ըն թաց ք� մ: Ի հա վե լ� մն , թարգ մա նի չը պար տա վոր 
է կող մե  րին տե ղե կաց նել հնա րա վոր ցան կա ցած թյ�  րըմբռն ման մա սին, որ կա րող է 
ծա գել օգ տա գործ ված ար տա հայ տ�  թյ� ն նե րի ո րևէ են թադ րյալ ի մաս տի հե տևան քով, 
լի նեն դրանք կարծ րա տի պե րի կամ մշա կ�  թային ա կն կա լիք նե րի պատ ճա ռով:

ix. Բա նա վոր թարգ մա նի չը չպի տի տրա մադ րի սո ցի ո լո գի ա կան, մար դա բա նա կան կամ 
պատ մա կան բն� յ թի ո րևէ տե ղե կ�  թյ� ն՝ հիմն  վե լով այն դեպ քի վրա, ո ր� մ որ պես 
թարգ մա նիչ ներգ րավ ված է: Թարգ մա նե լ�  ըն թաց ք� մ նա չպի տի հան դես գա որ պես 
նշ ված գի տա կար գե րից (դիս ցիպ լին նե րից) ո րևէ մե  կի գծով փոր ձա գետ, սա կայն պետք 
է խրա խ�  սի հար ցազ ր�  ցա վա րին՝ հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի մի  ջո ցով ստա նա լ�  այդ-
պի սի տե ղե կ�  թյ� ն ներ:

դ) Ան կողմն  ա կա լ�  թյ� ն

x. Բա նա վոր թարգ մա նի չը պետք է հան դի պ�  մի ց ա ռաջ ՄԱԿ ՓԳՀ պաշ տո նյային տե ղե-
կաց նի տվյալ պատ վե րին իր ո րևէ ա ռն չ�  թյան և հար ցազ ր� յ ցի մաս նակ ցի կամ մաս-
նա կից նե րի հետ ցան կա ցած ա ռն չ�  թյ� ն նե րի մա սին:

xi. Բա նա վոր թարգ մա նի չը չպի տի կա տա րի թարգ մա ն�  թյ� ն մո տիկ հա րա զատ նե րի և/ 
կամ ան ձնա կան ըն կեր նե րի հա մար, բա ցա ռ�  թյամբ՝ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե ր� մ, 
մաս նա վո րա պես՝ ե րբ հա սա նե լի չէ ո րևէ այլ թարգ մա նիչ, և ե թե բո լոր կող մե  ը հա մա-
ձայն են:

xii. Ան կախ այն բա նից, թարգ մա նի չը հա մա ձայն է, թե հա մա ձայն չէ հան դիպ ման ըն թաց-
ք� մ աս վա ծի հետ, նա պետք է զերծ մն ա դա տո ղ�  թյ� ն նե րից և ձգ տի ճշգր տո րեն 
թարգ մա նե լ�  աս վա ծը: Նա չպի տի խո սի կող մե  րից ո րևէ մե  կի ա ն�  նից, պաշտ պա նի 
կող մե  րից ո րևէ մե  կի շա հե րը կամ փոր ձի ազ դե ց�  թյ� ն գոր ծել կող մե  րից ո րևէ մե  կի 
վրա:
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xiii. Ոչ մի  դեպ ք� մ բա նա վոր թարգ մա նի չը չպի տի ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վ�  թյ� ն 
ի րա կա նաց նի ՄԱԿ ՓԳՀ-ի հա ճա խորդ նե րի հա մար և/ կամ հնա րա վոր ո րևէ ե ղա նա կով 
ազ դե ց�  թյ� ն գոր ծի նրանց սե փա կան ո րո շ� մն  ե րի վրա:

xiv. Բա նա վոր թարգ մա նի չը չպի տի թարգ մա նի ո րևէ մե  կի հա մար, �  մ դեպ քը կամ ց� ց-
մ� ն քը գրե լ�  գոր ծ� մ նա �  նե ցել է ան մի  ջա կան ներգ րավ վա ծ�  թյ� ն: 

ե) Գաղտ նա պա հ�  թյ� ն

xv. Ոչ մի  դեպ ք� մ բա նա վոր թարգ մա նիչն ի րա վ� նք չ�  նի ո րևէ պատ ճա ռով գաղտ նա-
զեր ծել կամ կրկ նել բա նա վոր և/ կամ գրա վոր այն պի սի տե ղե կ�  թյ� ն, ո րը նա ստա ցել 
է ՄԱԿ ՓԳՀ-ի հա մար իր աշ խա տան քի ըն թաց ք� մ, բա ցա ռ�  թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ 
դա պա հանջ վ� մ է օ րի նա պահ մար մի ն նե րի կող մի ց: Մաս նա վո րա պես, թարգ մա նի-
չը չպի տի փոր ձի ստա նալ ո րևէ տե սա կի ֆի նան սա կան պար գևավ ճար, շա հ� յթ կամ 
ա ռա վե լ�  թյ� ն՝ ՄԱԿ ՓԳՀ-�  մ իր աշ խա տան քի ըն թաց ք� մ ձեռք բեր ված բա նա վոր և/ 
կամ գրա վոր տե ղե կ�  թյ� ն նե րը գաղտ նա զեր ծե լ�  դի մաց:

xvi. Ե թե թարգ ման չին, որ պես ո րևէ խորհր դատ վ�  թյան կամ հո գե բ�  ժա կան թե րա պի այի 
մի  մաս, ո րից նա օ գտ վ� մ է, խնդ րեն պատ մե լ իր աշ խա տան քի մա սին, թարգ մա նի չը 
պար տա վոր է զերծ մն ալ մարդ կանց և/ կամ դեպ քե րի ո րևէ կոնկ րետ հի շա տա կ�  մի ց, 
ո րոնց նա ծա նո թա ցել է որ պես ՄԱԿ ՓԳՀ-�  մ իր աշ խա տան քի մի  մաս: 

xvii. Բա նա վոր թարգ մա նի չը ոչ մի  դեպ ք� մ ի րա վ� նք չ�  նի գաղտ նա զեր ծել ո րևէ գի տե լիք, 
ո րն ին քը կա րող է �  նե նալ հար ցազ ր� յ ցի տվյալ մաս նակ ցի, նրա դեպ քի, նա խա պատ-
մ�  թյան, դիր քո րոշ ման, կար գա վի ճա կի և այլ հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ:

xviii. Բա նա վոր թարգ ման չին չպի տի հա սա նե լի լի նեն ան հա տա կան ֆայ լե րը և/ կամ ֆայ լե րի 
պահ ման տա րած քը, բա ցա ռ�  թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա բա ցար ձա կա պես ան խ� -
սա փե լի է: Նման դեպ ք� մ թարգ ման չի հա մար ան հա տա կան ֆայ լե րի և/ կամ ֆայ լե րի 
պահ ման տա րած քի հա սա նե լի �  թյ�  նը պետք է խս տո րեն սահ մա նա փակ վի՝ թ� յլ տա-
լով մի  այն այն, ի նչն ան հրա ժեշտ է՝ լի ա զոր ված պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը կա տա րե լ�  
հա մար, և դա պետք է �  շա դիր կեր պով վե րահսկ վի:

զ) Վար քը

xix. Բա նա վոր թարգ մա նի չը, ով ծա ռա յ�  թյ� ն ներ է մա տ�  ց� մ ՄԱԿ ՓԳՀ-�  մ, պետք է են-
թարկ վի այն գրա սե նյա կի ստան դարտ նե րին �  աշ խա տա կար գին, որ տեղ աշ խա տ� մ 
է, բա ցա ռ�  թյամբ, ե թե այդ ստան դարտ ներն �  աշ խա տա կար գը հա կա ս� մ են ս� յն 
Վար քագ ծի կա նո նագր քին: Ա մե ն դեպ ք� մ, թարգ մա նի չը պետք է մշ տա պես լի նի կար-
գա պահ, պատ րաստ ված և պատ շաճ ձևով հագն ված:

xx. Բա նա վոր թարգ մա նի չը պար տա վոր է հար գա լից վե րա բեր մ� նք �  նե նալ հան դիպ ման 
մաս նա կից նե րի նկատ մամբ և խ�  սա փել նրանց կամ նրանց ա սած նե րի նկատ մամբ 
ցան կա ցած տե սա կի դա տո ղա կան վե րա բեր մ� ն քից:

xxi. Բա նա վոր թարգ մա նի չը ՄԱԿ ՓԳՀ-ի կող մի ց վճար ված ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի դի մաց չպի-
տի ըն դ�  նի ո րևէ լրա ց�  ցիչ փոխ հա տ�  ց� մ, գ�  մար կամ ար տո ն�  թյ� ն, ոչ էլ ո րևէ 
կերպ օգ տա գոր ծի իր դիր քը՝ ստա նա լ�  ար տո ն�  թյ� ն ներ, մաս նա վոր օ գ� տ, ա զա-
տ� մ վճար նե րից և օգ տա գոր ծե լ�  ՄԱԿ ՓԳՀ-ի շի ն�  թյ� ն նե րը կամ սար քա վո ր� մն  ե-
րը: Մաս նա վո րա պես, թարգ մա նի չը չպի տի փոր ձի ստա նալ ո րևէ տե սա կի ֆի նան սա-
կան պար գևավ ճար, շա հ� յթ կամ ա ռա վե լ�  թյ� ն՝ ՄԱԿ ՓԳՀ-�  մ իր աշ խա տան քի ըն-
թաց ք� մ ձեռք բեր ված բա նա վոր և/ կամ գրա վոր տե ղե կ�  թյ� ն նե րը գաղտ նա զեր ծե լ�  
դի մաց:

xxii. Բա նա վոր թարգ մա նի չը չպի տի ստանձ նի ո րևէ պատ վեր, ո րը կապ ված չէ իր դե րի հետ, 
բա ցա ռ�  թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա բա ցար ձա կա պես ան խ�  սա փե լի է: Այս դեպ ք� մ 
թարգ ման չի աշ խա տան քը պետք է խս տո րեն սահ մա նա փակ վի այն ա մե  նով, ի նչն ան-
հրա ժեշտ է՝ լի ա զոր ված պար տա կա ն�  թյ� ն նե րը կա տա րե լ�  հա մար, ին չը և պետք է 
են թարկ վի ման րա մասն վե րահսկ ման: 
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է) Կի րա ռե լի �  թյ�  նը

xxiii. Բա նա վոր թարգ մա նի չը, ով ծա ռա յ�  թյ� ն ներ է մա տ�  ց� մ ՄԱԿ ՓԳՀ-�  մ, պետք է 
կար դա ցած, ստո րագ րած և պար տա վոր ված լի նի են թարկ վել ս� յն Վար քագ ծի կա-
նո նագր քին: Թարգ մա նի չը հաս կա ն� մ է, որ պար տա վոր է ան մի  ջա պես դա դա րեց նել 
այն պի սի շփ� մն  ե րը, ո րոնք վտան գ� մ են ս� յն Վար քագ ծի կա նո նա գիր քը կի րա ռե լ� ՝ 
իր կա րո ղ�  թյ�  նը: Թարգ մա նի չը նաև հաս կա ն� մ է, որ ս� յն Վար քագ ծի կա նո նագր քի 
խախ տ�  մը կա րող է հան գեց նել իր դ� րսմղ մա նը ՄԱԿ ՓԳՀ-ի կող մի ց հաս տատ ված 
թարգ մա նիչ նե րի ցան կից:
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ԲԱՆԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆ�  � ՆԸ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐ� Մ

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ II. 

ԲԱ ՆԱ ՎՈՐ ԹԱՐԳ ՄԱ ՆԻՉ ՆԵ ՐԻ 

�  Ս�  ՑՈ ՂԱ ԿԱՆ ՍԵ ՄԻ ՆԱ ՐԻ ՄՈ ԴԵԼ

Ս տո րև ներ կա յաց վող մո դե լը կա րե լի է ձևա փո խել և մշա կել՝ կախ ված հան գա մանք նե րից: 
Լա վա գ� յն դեպ ք� մ սե մի  նա րին պետք է մաս նակ ցեն ի նչ պես բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րը, 
այն պես էլ հար ցազ ր�  ցա վար նե րը, ի սկ տևո ղ�  թյ�  նը կա րող է կազ մե լ չորս օր (տար վա ըն-
թաց ք� մ այն քա նա կով, ո րը կպա հան ջի թարգ մա նիչ նե րի հո ս�  ն�  թյ�  նը): Նիս տե րի տևո ղ� -
թյ�  նը պետք է լի նի մե կ ժա մ�  կե սից մի ն չև եր կ�  ժամ: 

Օր ա ռա ջին

   Նե րա ծ�  թյ� ն. Այս սե մի  նա րի խն դիրն է՝ բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րին և հար ցազ ր�  ցա-
վար նե րին մի  ա սին աշ խա տե լ�  հնա րա վո ր�  թյ� ն տալ՝ հար ցազ ր� յ ցի գոր ծըն թա ց� մ մե 
կը մյ�  սի դե րի մա սին պատ կե րա ց� մ կազ մե  լ�  մի  ջո ցով:

   ՄԱԿ ՓԳՀ-ի ա ռա քե լ�  թյ�  նը և ման դա տը. Մաս նա կից նե րին կտ րա մադր վեն կոնկ րետ 
տե ղե կ�  թյ� ն ներ այն մա սին, թե ի նչ պես է ՄԱԿ ՓԳՀ-ն հար ցազ ր� յց նե րի հա մա կար գի 
(ո րոնք ան ց են կաց վ� մ ՄԱԿ ՓԳՀ պաշ տո նյայի կող մի ց) մի  ջո ցով մաս նա կի ո րեն ի րա կա-
նաց ն� մ իր ա ռա քե լ�  թյ�  նը և ման դա տը:

   Հար ցազ ր�  ցա վա րի դե րը. նկա րագ ր�  թյան կեն թարկ վի փախս տա կան նե րի և ՄԱԿ ՓԳՀ 
պաշ տո նյա նե րի մի  ջև շփ ման յ�  րա քան չյ� ր տե սակ՝ հա տ� կ �  շադ ր�  թյ� ն դարձ նե լով 
պա տաս խա նա տ�  ան ձին (հար ցազ ր�  ցա վա րը), նրա փոր ձա գի տա կան հմ տ�  թյ� ն նե րին 
և նպա տակ նե րին (դա սըն թա ցը պետք է վա րի ա վագ հար ցազ ր�  ցա վա րը):

   Բա նա վոր թարգ ման չի դե րը. Սահ ման ման կեն թարկ վի թարգ ման չի աշ խա տան քի նկա-
րագ ր�  թյ�  նը: Սա կնե րա ռի մի  քն նար կ� մ այն թե մայով, թե ի րենց կց ված բա նա վոր 
թարգ ման չից ի նչ են ա կն կա լ� մ հար ցազ ր�  ցա վար նե րը (դա սըն թա ցը պետք է վա րի 
ա վագ թարգ մա նի չը): 

Օր ե րկ րորդ

   Լեզ վա կան խն դիր ներ. Հնա րա վոր է, որ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի հա ճա խորդ նե րը խո սեն հս կա յա կան 
թվով լե զ�  նե րով և դրանց վա րի ա ցի ա նե րով: Կտ րա մադր վեն կոնկ րետ տե ղե կ�  թյ� ն ներ 
ՄԱԿ ՓԳՀ այն գրա սե նյա կի հա մար հե տաքրք ր�  թյ� ն ներ կա յաց նող լե զ�  նե րի վե րա բե-
րյալ, որ տեղ տե ղի է �  նե ն� մ �  ս�  ց�  մը (դա սըն թա ցը պետք է վա րի տե ղա կան փոր ձա-
գե տը):

   Հի շո ղ�  թյ�  նը և նշ� մն  եր կա տա րե լը հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյան ժա մա նակ. Տվյալ 
թե մայով հա կիրճ նա խա բա նից հե տո հար ցազ ր�  ցա վար նե րը և բա նա վոր թարգ մա նիչ-
նե րը կմաս նակ ցեն մի  շարք դե րա խա ղե րի, ո րոնց մի  ջո ցով նրանց կներ կա յաց վի այն, թե 
ի նչ պես է աշ խա տ� մ ի րենց հի շո ղ�  թյ�  նը: Յ�  րա քան չյ� ր դե րա խա ղին կհա ջոր դի կարճ 
քն նար կ� մ, ո րի ըն թաց ք� մ կմ շակ վեն ռազ մա վա ր�  թյ� ն ներ, ո րոնց մի  ջո ցով բա նա վոր 
թարգ մա նիչ նե րը և հար ցազ ր�  ցա վար նե րը կա րող են մե ղ մե լ մի  մյանց հի շո ղ�  թյան վրա 
առ կա ճն շ�  մը (դա սըն թա ցը պետք է վա րեն ա վագ թարգ մա նի չը և ա վագ հար ցազ ր�  ցա-
վա րը):

   Հա մայն քային թարգ մա ն�  թյ� ն - 1. Բազ մա թիվ բա նա վոր թարգ մա նիչ ներ, ով քեր աշ խա-
տ� մ են ՄԱԿ ՓԳՀ-ի պատ վե րով, նաև հան դի սա ն� մ են փախս տա կան հա մայն քի ան-
դամ: Ա րդյո՞ք նրանք կա րող են վս տա հ�  թյ� ն վայե լել որ պես հա մայն քի ան դամն  եր՝ մի -
և ն� յն ժա մա նակ աշ խա տե լով որ պես ՄԱԿ ՓԳՀ թարգ մա նիչ ներ: Ա րդյո՞ք նրանք կա րող 
են լի նել իս կա պես ան կախ (դա սըն թա ցը պետք է վա րեն ա վագ թարգ մա նի չը և ա վագ 
հար ցազ ր�  ցա վա րը): 
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Օր եր րորդ

   Բա նա վոր թարգ մա ն�  թյ�  նը փախս տա կա նի հետ հար ցազ ր� յ ցի հա մա տեքս տ� մ – 1. 
Մեկ ան գամ ևս, հար ցազ ր�  ցա վար նե րը և բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րը կմաս նակ ցեն դե-
րա խա ղե րի, ո րոնք կկենտ րո նա նան բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան ե ղա նակ նե րի, լեզ վա կան 
�  մշա կ�  թային խն դիր նե րի և թարգ մա ն�  թյան ըն թա ցա կար գի շ� րջ: Յ�  րա քան չյ� ր 
դե րա խա ղին կհա ջոր դի կարճ քն նար կ� մ, ո րոնց ըն թաց ք� մ կներ կա յաց վեն մե կ նա բա-
ն�  թյ� ն ներ, ռազ մա վա ր�  թյ� ն ներ և գա ղա փար ներ այն մա սին, թե ի նչ պես բա րե լա վել 
աշ խա տան քային հա րա բե ր�  թյ� ն նե րը հար ցազ ր�  ցա վար նե րի և բա նա վոր թարգ մա նիչ-
նե րի մի  ջև (դա սըն թա ցը պետք է վա րի հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյան փոր ձա գե տը):

   Բա նա վոր թարգ մա նի չը որ պես մշա կ�  թային մի ջ նորդ. Ա րդյո՞ք թարգ մա նի չը գործ �  նի 
մի  այն լեզ վի հետ: Ա րդյո՞ք նա �  նի այլ գոր ծա ռ� յթ ներ ևս, ի նչ պի սիք են ծագ ման ե րկ րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի հա ղոր դ�  մը: Ա րդյո՞ք թարգ ման չին թ� յ լատր վ� մ է հե տա-
մ� տ լի նել հա ճա խոր դի ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն�  թյա նը, ե թե նա կար ծ� մ է, որ դրանք 
խո ցե լի են մշա կ�  թային թյ�  րըմբռն ման պատ ճա ռով:

  Տ րավ մա ապ րած հա ճա խորդ նե րի հետ աշ խա տե լ�  ազ դե ց�  թյ�  նը. Բազ մա թիվ փախս-
տա կան ներ �  նե ցել են հո գե բա նա կան տրավ մայի փորձ: Հար ցազ ր�  ցա վար նե րը և բա-
նա վոր թարգ մա նիչ նե րը, ա մե  նօ րյա ռե ժի մով փախս տա կան նե րի հետ աշ խա տե լ�  հե-
տևան քով կա րող են կրել բա ցա սա կան ազ դե ց�  թյ� ն, ե թե չձեռ նարկ վեն հա մար ժեք կան-
խար գե լիչ մի  ջոց ներ (դա սըն թա ցը պետք է վա րի ո րևէ հո գե բ� յժ կամ խորհր դա տ� , կամ՝ 
սո ցի ալ-հո գե բա նա կան հար ցե րով փոր ձա գետ): 

Օր չոր րորդ

   Բա նա վոր թարգ մա ն�  թյ� ն ե րե խա նե րի, կա նանց, տրավ մա ապ րած հա ճա խորդ նե րի հա-
մար. Թե՛ հար ցազ ր�  ցա վար նե րից և թե՛ բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րից ա կն կալ վ� մ է, որ 
նրանք զար գաց րած կլի նեն հա տ� կ հմ տ�  թյ� ն ներ և փոր ձա գի տ�  թյ� ն՝ նման հան դի-
պ� մն  ե րի մաս նակ ցե լ�  հա մար (դա սըն թա ցը պետք է վա րեն ա վագ թարգ մա նի չը և ա վագ 
հար ցազ ր�  ցա վա րը, ով քեր �  նեն դաշ տային աշ խա տանք նե րի փորձ):

   Բա նա վոր թարգ մա ն�  թյ�  նը փախս տա կա նի հետ հար ցազ ր� յ ցի հա մա տեքս տ� մ – 2. 
Հար ցազ ր�  ցա վար նե րը և բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րը կմաս նակ ցեն դե րա խա ղե րի, ո րոնք 
կկենտ րո նա նան բա նա վոր թարգ մա ն�  թյան ե ղա նակ նե րի, լեզ վա կան �  մշա կ�  թային 
խն դիր նե րի և թարգ մա ն�  թյան ըն թա ցա կար գի շ� րջ: Յ�  րա քան չյ� ր դե րա խա ղին կհա-
ջոր դի կարճ քն նար կ� մ, ո րոնց ըն թաց ք� մ կներ կա յաց վեն մե կ նա բա ն�  թյ� ն ներ, ռազ-
մա վա ր�  թյ� ն ներ և գա ղա փար ներ այն մա սին, թե ի նչ պես բա րե լա վել աշ խա տան քային 
հա րա բե ր�  թյ� ն նե րը հար ցազ ր�  ցա վար նե րի և բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րի մի  ջև (դա սըն-
թա ցը պետք է վա րի հա ջոր դա կան թարգ մա ն�  թյան փոր ձա գե տը):

   Հա մայն քային թարգ մա ն�  թյ� ն - 2. Բա նա վոր թարգ մա նիչ նե րը, հատ կա պես ե թե նրանք 
փախս տա կան նե րի փոքր հա մայնք նե րից են, կա րող են նշա նա կա լի կա րևո ր�  թյ� ն տալ 
ի րենց հա մայն քի ան դամն  ե րի հետ սե փա կան հա րա բե ր�  թյ� ն նե րին, նե րա ռյալ՝ ըն տա-
նե կան կա պե րին: Ա րդյո՞ք նրանք լի ար ժե քո րեն �  նակ են մաս նա գի տա կան-ա նձ նա կան 
հա րա բե ր�  թյ� ն ներ �  նե նալ այն փախս տա կան նե րի հետ, �  մ հա մար թարգ մա ն� մ են: 
Ա րդյո՞ք նրանց պետք է հա մա րել ՄԱԿ ՓԳՀ աշ խա տա կից ներ, թե՞ պար զա պես « գոր ծիք-
ներ», ո րոնք ՄԱԿ ՓԳՀ-ն կի րա ռ� մ է՝ իր գոր ծա ռ� յթ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար (դա-
սըն թա ցը պետք է վա րի ՄԱԿ ՓԳՀ ա վագ պաշ տո նյա և ա վագ թարգ մա նի չը): 

  Եզ րա կա ց�  թյ� ն ներ: Սե մի  նա րի ա վար տը: Մեկ նա բա ն�  թյ� ն ներ և գա ղա փար ներ ա պա-
գա սե մի  նար նե րի հա մար:
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