Հարցումներ, որ հաճախ կը հարցնենք

Հ : Կուզեմ ձգել ընտանեկան տունս և հերանալ այս բռնութեան վիճակեն., սակայն չեմ գիտեր
ուր կրնաս երթալ?
Սկսելու համար քաղաքին մեջ օգնութիւններ կան.
Կրնաս երթալ ընտանեկան և ամուսնութիան բռնութիան զոհ կիներու ապաստանատուն
Այս տուները հաճախ ձրի սպասարկութիւններ կը հայթայթեն ինչպես ապահով տուն,
տաքութիւն,ճաշ, բանախօս...կրնաս ըլլալ այրի կին կամ զաւակներու մայր.
Հոն կը գտնաս խաղաղ մթնոլորթ, օգնութիւն և բանախօսներ, որ քեզի կ‘ընկերակցին ձեր
այլազան պետքերուն.
Այս ամեն ծառայութիւնները թագուն են և հայթայթուած են ֆրանսերենով և անգլերենով,
նոյնիսկ պետք եղած ատեն թարգմանիչի ծառայութիւններ կրնան հայթայթուիլ.
Երեխաները, որ կ‘ընկերագցին իրենց մօրը 0-18 տարեկան պետք է ըլլան.
Անշուշտ բացառութիւններ կան և 18 վեր զաւակներ կրնան ընկերագցիլ իրենց մօրը հետ.
Ընդհանրապես ամեն ընտանիք ( մայր և զաւակներ) ունին իրենց անձնական սենիակը և կը
բաժնուին խոհանոցը,բաղնիքը, նստուկ սենեակը:
Ամեն ապաստան տուն ունի իր անձնական կանոնները և ամեն տուն ունի տարբեր ժամանակ,
այս ժամանակը կրնայ ըլլար մի քանի օր կամ մի քանի ամիս.
Անշուշտ ետքը բանախօսները կրնան օգնել կիներուն, որ գտնան հարկաբաժիններ կամ
տուներ:

Հ : կուզեմ իմ վիճակս զինուորներուն պատմել: ինչ կրնայ պատահիլ?
Կրնաս հեռաձայնել 9-1-1 թիւին կամ անձնապես երթալ 32 ոստիկանատուններեն մեկը.
Կրնաս գտնել ոստիկանատուն մը այս կայք էջին վրայ www.spvm.qc.ca
Ոստիկանները արագ մը կը միջամտեն, որ ապահովեն ձեր և ձեր զաւակներուն կեանքը.
Եթե ոստիկանները տեսնան, որ ձեր ամուսինը ոճրական հանձնանքներ գործեր է ինչպես ( ձեզ
զառնել, բռնաբանել, ըլլայ սերական կամ զենքի սպարնալիք տայ, ձեզի բանտարկէ, ծեծէ,
հոգապես նեղութիւն տայ...) կրնան ձեր ամուսնիւն բռնել և դատախազի ներկայացնել.
Եթէ ձեր ամուսինը բախուստ տայ, զինուորները իրեն պիտի բնտրեն և իրեն պիտի կեցնեն, քու
ապահովութիան համար.
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Ոստիկանները

կրնան քեզի

կարեւոր

րոսուրսներ

տալ ինչպես ԳԱՎԱԳ կեդրոնի

օժանդակութիւնը և ՍԵԼԸՍՍԵ կեդրոնի օգնութիւնը.
Այս կեդրոնները կ‘օգնեն բռնութիան ենթարկուած զոհերը.
Ոստիկանները եթէ կարիքը գտնան քեզի կառաջնորդեն դեպի ապաստան տուն.
Ոստիկանները պատահած դեպքերու կրճատումը գրի կանցնեն և քեզմէ պիտի խնդրեն
հայտարարութիւն մը.
Այս հայտարարութիւնը կռնաս քու մայրական լեզուով գրել,եթէ պետք ըլլայ թարգմանիչ կրնան
հայթայթել:
Եթէ երեխաները ենթարկուած են ընտանեկան կամ բռնութեան արարքի, ոստիկանները
անպայման լուր կուտան ՏԵ ԲԵ ԺԷԻՆ.
ՏԵ ԲԵ ԺԷՆ երեխաներու պահպանութիան տնորենութիւն է, ոստիկանները նորեն պատահած
դեպքերու կռճատումը կը գրեն:
Ոստիկանները կրնան քեզի ընկերակցիլ, որ անձնական ապարանքներդ հաւագես, ինչպես
անձնաթուխթդ,թեղերդ, երեխաներուն թուխտերը...
Վերջապես տօսիեդ կը հանձնուի քննիչին, ան պիտի հաստատէ պատահած դեպքերը և
հանձնէ տօսիեն դատախազին.
Դատախազը մեղադրանքները կը հալածէ.
Երբ որ ամուսինիդ ձերբակալեն, անոր կը տանին ձերբակալութիան կեդրոն. Ոստիկանը
հարցազրոյցեն ետք կը որոշէ եթէ իրեն կեդրոնին մէջ պիտի պահէ կամ ազատ արձակ է:
Եթէ ամուսինդ ազատ արձակուի, անշուշտ պայմաններ պետքէ հարքէ, կրնան իրեն ստիպել,
որ քեզմէ հերու մնայ և հետդ չի խօսի.
Ուրեմն դատախազը կը որոշէ ամուսնիդ ճակատագիրը, սակայն միշտ դատարանը լուր
կուտայ ապագայ քայլերուն մասին.
Բնաւ չի մոռանաս, որ մինակ չես, մի վախնար խօսելու, բանախօսներ կան քեզի լսելու եւ
օգնելու, նոյնիսկ հետդ դատարան երթալու.

Հ :ինչպես կրնամ տունը ձգել, երբ տուն վարձելու պայմանագիր ստորագրած եմ?
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Այդ գոնդեքսին մեջ ,որ փաստուի թէ դուն (եթէ զաւակ ունիս և հետդ կապրի) դուք վտանքի մեջ
եք, օրինակ ընտանեկան կամ ամուսնական բռնութիւն ձեր ամուսինին կամ օրիշ անձի կողմէ,
այս միջոցին կրնաք ուզել ձեր տան վարձելու պայմանագիրը դադրեցնել :
Պետք ունիք ոստիկանին գրած աթեսդասիոնին և ձեր տանտերը պետքէ երեք կարեւոր
փաստաթուղթ ներկայացնէ:
1-ֆորմիւլեր մը, որ կը խնդրէ դադրացնելու ձեր տան վարձելու պայմանագիրը որովհետև դուք
կապրիք ընտանեկան կամ ամուսնական բռնութիւն:
Շատ կարեւոր է, որ ձեր տանտերը օժանդակ է ձեր փաստաթուղթին և ստորագրէ նօթերի մը
արջև.
Այս թուղթը կրնաք գտնել այս կայք էջի վրայ:
http://www.justice.gouv.qc.ca/français/publication/générale/bail.htm
Եթէ ձեր տանտերը չ‘ընդունի ճանչնալու ձեր ապրած բռնութիւնը պետքէ ներկայանաք
դատարան:
2-կարեւոր է, որ ունենաք փաստաթուղթ մը, որ կրնայ օժանդակել ձեր խնդրանքը
§

Ինչպես ոստիկանութեան վկայագիրը

§

Վկայագիր մը,
o

Ձեր ապաստան տունի բանախօսեն

o

ԳԱՎԱԳ-ի բանախօսեն

o

ԳԱԼԱԳՍ-ի բանախօսեն ( գալագս սեռային բռնութիւնը ապրող զոհելու կեդրոն
մըն է)

o

Բանախօս մը, որ ձեզի կ‘օժանդակէ ( հիւանդանոցի մէջ, երեխաներու կեդրոնի
մէջ, առողջութեան կեդրոնի մէջ...)

o
§

Բժիշկ կամ այլ մասնագէտ մը

և վերջապես ձեր տան վարձելու պայմանագիրին գօփին

վարձքի պայմանագիրը կը դադրի երկու ամիս ետք անշուշտ, երբ ամեն տոսիեն նման է.
Եթէ ձեր վարձքի պայմանագիրը երկար ժամանակի համար է վարձքի պայմանագիրը կը
դադրի մեկ ամիս ետք.
Սակայն մինչև վարձքի պայմանագիրը կը դադրիլը պետքէ վարձքը լի ու լի վճառուի:
Զգուշ: Միայն վարձքի պայմանագիրը ստորագրողը ստիպուած է այս ֆորմիւլերը լեցնելու.
Եթէ դուք չ‘եք ստորագրած, կրնաք ձեր տունը ձգել արանձ խնդիրի:
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Հ: Կրնամ սոսիալական տուն մը ստանալ?
Երբ որ կին մը զոհ է ընտանեկան բռնութեան և կը համապատասախան է որոշ պայմաններու
Շատ մեծ հնարաւորութիւն կայ, որ ստանայ ՀԼՄ.
ՀԼՄ-ը չնչին վարձավճարով բնակարան է
Երբ որ ՀԼՄ-ի դիմում կատարենք, նախնտրելի է փաստաթուղթ մը ունենանք, մեր ապաստան
տունեն.
Կամ ոստիկանատունեն կամ հիւանդանոցեն
ՀԼՄ ստանալը կրնայ 3-են հինգ ամիս կարնէ.
Շատ մը ատեն աւելի ժամանակ կարնէ մանաւանդ եթէ մեծ ընտանիք եք
Կան ուրիշ ճարեր ինչպես երկրորդ հանգրուանի տուներ, որ ապահով բնակարան կը
հայթայթեն, հոն կան նայեւ բանախօսներ, որ ընկերակցին ձեզ.
երկրորդ հանգրուանի տուն դիմելու համար պետք է մեկ ամիս առաջին հանգրուանի տուն
մնանք.
երկրորդ հանգրուանի տուները 3 ամիսեն մինչև երկու տարի է

Հ: Ւկամուտ չ‘ունիմ, ինչպես կրնամ հոգալ ինքզինքիս Վրայ ?
Սոսիալական օժանդակութեան ծրագիրը կը տրամադրէ օգնութեան եկամուտ մը իբրև վեռջին
միջոց այն անձերուն, որ եկամուտ չ‘ունին իրենց կարիքներուն վրայ հոգալու.
Անշուշտ պայմաններ կան ընդունուելու այս ծրագիրին, ինչպես եթէ ունիք պանքի հաշիւ, կամ
դրամ կամ հարգի առարկաներ.
Երբ որ ձեր տոսիեն ընդունուի, և դուք կապրիք ապաստան տունի մէջ դուք իրաւունք ունիք
մօտաւորապես 100$ ավելորդ դրամի ամեն ամիս:
Ընդնուելու համար այս օժանդակութեան, պայմաններեն մեկը պանքի հաշիւ ունենալ է:
Եթէ հաշիւ ունեիք և ձեր ամուսինը գիտէ, գաղտնի գոտը,անպայման փոխել գոտը որպեսի ձեր
ամուսինը ձեր դրամին վրայ ձեռք չի դնէ:
Եթէ ձեր հաշիւին մասին տեղեկութիւնը ձեր տունը կըստանայիք անպայման լուր տալ ձեր
պանքին և փոխել ձեր հասցեն:
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Հ: գանատական փոքրերու Ալօքաթիւնը ( ACE) և փոքրերու օժանդակութեան վճարումը կրնայ
օգտարար ըլլալ հոգալու համար ձեր զաւակներուն պետքերուն:
գանատական փոքրերու Ալօքաթիւնը ամսական վճարում մըն է, որ տուրքի չի ենդարկուիլ
Անշուշտ պայմաններ կան ընդունուելու այս ծրագիրին, ընտանիքները այս դրամով կրնան
հոգալ իրենց 18-են փոքր զաւակներուն.
ACE-են մոտաւորապես առավելագոյնը 6400$ կը տրամադրէ տարեկան վեց տարեկանեն
պզտիկ փոքրերուն, և 5400$ վեցեն-տասնը ութ տարեկան փոքրերուն.
փոքրերու օժանդակութեան վճարումը Քեպեք բրովանսի յատուկ օժանդակութիւն մըն է, որ
նույնպես տուրքի չի ենդարկուիլ.
Ան կը վճարուի երեք ամիս անգամ կամ եթէ ուզենք ամեն ամիս.
Այս

գումարը

կը

տարբերի

ընտանիք

է

ընտանիք

,

կարաւարութիւնը

տարբեր

ուսումնասիրութիւնները կը քննէ ( ինչպես զաւակներուն գանակը, ընտանիքին եկամուտը)և
անոր համաձայն կը որոշէ գումարը
Ընդհանրապես եթէ մայրը և հայրը միասին կապրին, մայյրը կը ստանայ այս օժանդակութեան
գումարը.
Ուրեմն, երբ որ որոշես ձքել քու ընտանեկան բնակարանը բռնութեան պատճառով և այս
օժանդակութեան գումարները ձեր զոյքի հաշիւին մեջ կերթար, գոցեցեք այդ հաշիւը շատ
արագ և նոր անձնական հաշիւ մը բացեք: Ապա լուր տուեք կառավարութեան.
Արաւել կրնաս բացատրել քու պարագադ կառավարութեան և պահանջել գաղտնի գոտ մը, որ
դժուարացնես և պահպանես զաւակներուդ դրամը.
Աւելի տեղեկութիւն ստանալու համար այձելեձեք այս երկու կայգ էջ:
Http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/CB/menus-fra.html
Http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/soutien_enfants/paiment/pages/prime time. Asps
Սակայն եթէ ձեր ամուսինը կը ստանայ այս օժանդակութիւնները, շատ արագ տեղեկացնել
կարաւարութիւնը և բացատրել նման վիճակը և ջնջել հին պանքի հաշիւը և բանալ նոր հաշիւ
մը քու անունովդ:
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Հ:Կուզեմ բաժանուիլ ամուսին ես, իրաւունքներս չեմ գիտեր և փաստաբանի դրամ չունիմ:
Երբ որոշում առնեք ձեր ամուսինեն բաժանուելու, եւ դուք ձեր իրավունքները չեք գիտեր, պետք
պիտի ունենաք փաստաբանի, սակայն նիւթական գումարը չունիք:
Վստահ փաստաբանի վարձավճարը կրնայ ձեր նիւթական վիճակեն բարձր ըլլայ:
Եթէ դուք կը ստանաք կարաւարութիւնեն դրամական օգնութիւն և կը համապատասախանեք
որոշ պայմաններու շատ մեծ հնարաւորութիւնը կայ, որ դուք ստանաք ձրի փաստաբանի
իրավունք:
Այս օգնութիւնը կը կոչուի «ետ ժիւրիտիք» իրաւական օգնութիւն.
«ետ ժիւրիտիք»-ը տարբեր ուսումնասիրութիւնները կը քննէ ( ինչպես զաւակներուն գանակը,
ընտանիքին եկամուտը)և անոր համաձայն կը որոշէ եթէ դուք կրնաք օգտուիլ նման ձրի իրենց
գրասենիակեն կամ պետքէ վճարեք ջնջին գումար մը:
Աւելի տեղեկութիւններու համար կամ առաջին նշանակումը կատարելու համար պարզապես
այցելեք ձեր տեղակայման գրասենյակը: Այն գտնելու համար Դուք կրնաք խորհնդանշել
Հանձնաժողովի

դերի

ծառայութիւններու

իրավաբանական

անձանց

կայքէջի

հետ:

https://www.csj.qc.ca
Եթէ դուք իրավունք չունիք օգտուելու ետ ժիւրիտիքեն և հնարաւոր չէ վճարելու վճարելու
փաստաբանի վարձը. Կրնաք դիմել ուրիշ կազմակերպութիւններու, ինչպես «ժիւրի փոփ լեկալ
գլինիքը»
Եթէ կը համապատասախանեք որոշ պայմաններու,Շատ մեծ հնարաւորութիւն կայ, որ այս
կազմակերպութիւնը կրնայ ձեզի փաստաբան մը տրամադրել չնչին գումարով մը:

Հ: Ամուսինըս բարեկամական ամուսնալծվում կարաջարկէ կամ միջնորդութիւն.
Պետք է ընդունիմ?
Ամուսնալծվման կամ բաժանումի ընդաձկին, օրենքը կը ստիպէ, որ ամեն իրաւական զիւք,
ըլլայ եկեղացական կամ քաղաքացիական միութիւն ընդունի ծառայութիւնները մասնագետ
միջնորդի:
Այս միջնորդութիան ընդաձկին զիւքերը կը բանակցին Ամուսնալծվման, տունին, դրամին և
ամեն են կարևորը ով պիտի ունենայ զաւակներուն պահը:

6

Միւս կողմեն եթէ դուն զոհ ես ընտանեկան և ամուսնութեան բռնութեան, քու ամուսինդ կրնայ
քեզի վախեցնել կամ սպառնալիքներ տայ., որ դուն չստանաս քու իրավունքներդ.
Այս ատեն կրնաք խնդրել, որ դեմ դեմի չի գտնուիք.
Շատ ատեն կիները արագ ազատելու համար և շարունակելու իրենց կեանքը զիջումներ կընեն,
միշտ հիշեցեք թէ իրավունքներ ունիք.
Զգուշ եղեք !
Խորհրդակցիր փաստաբանի հետ
Իրավունքներ ունիս և անոնք պետք է, որ հարգուին:
Եթէ ամուսնացած եք, կրնաք զատել Ամուսնալծվում կամ բաժանում
բաժանումի ընդաձկին զիւքերը կը բանակցին տունին, դրամին և ամեն են կարևորը ով պիտի
ունենայ զաւակներուն պահը:
սակայն որովհետեւ միայն բաժնուած եք, զիւքերը ստիպուած են հարգելու իրենց
ամուսնութիան օրենքները:
կրնաք խորհնդանշել այս կայքէջ-ը
Http://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-separation-legale
Սակայն եթէ դուք ամուսնացած չեք և կապրիք իբրև զիւք հոս շատ իրավունքներ չունիք ճիշտ
այս պատճառով խորհրդակցեք փաստաբանի հետ:

Հ: Ինծի կը վախցնէ, որ ես եթէ իրեն ձքեմ, պիտի կորսնցնեն զաւակներս
Օրենքին առջև երկու ծնողքներ հաւասար իրավունք ունին.
Ուրեմն հայր մը և մայր մը նոյն իրավունքները ունին և նոյն օրենքներուն կենդարկուին.
Հայրը չի կրնալ որոշել թէ ինքը պիտ ստանայ զաւակներուն պահը և մայր մը որովհետև
ընտանեկան տունը ձքեց իր զաւակներուն հետ չի նշանակեր, որ պիտ ստանայ իր
զաւակներուն պահը:
Սակայն եթէ դուն զոհ ես ընտանեկան կամ ամուսնութեան բռնութեան կրնաս ընտանեկան
տունը ձքել զաւակներուդ հետ, սակայն չես կրնալ ձքել գեպեքը:
Ճիշտ այս պատճառով պետք է խորհրդակցիս փաստաբանի մը հետ, որ ժամանակաւոր
զաւակներուդ պահը ուզես և չի դատապարտուիս օրենքին կողմէ առեվանգութեամբ:
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ժամանակաւոր զաւակներուդ պահը կրնաս ուզել դատախազէն, արաւելագոյնը կրնաս մինչև
6 ամիս զաւակներուդ պահը ունենաս: այսպիսի կրնաս բաւական ժամանակ ունենալ
պզտիկներուդ դպրոց փոխելու կամ նոր մանկամսուր գտնելու:
ասկէ ետք է, որ դատաստանը որոշում կարնէ զաւակներուն պահին մասին. Ան նկատի կարնէ
լաւագոյն լուծումը զաւակներուն համար.
Քու անձնական եկամուտը կարեւոր չէ:
Եթէ կը վախնաս զաւակներուդ ապահովութեան վրայ, նշել այս քու փաստաբանիդ ան կրնայ
հսկուած այցելութիւն պահանջել դատախազեն.
Կրնաս նայեւ ՏՓԺ-իէն օգնութիւն ուզել:
Կուզենք բացատրել թէ ՏՓԺ-ին նպատակը ձեր զաւակները ձեզմէ բաժնել չէ.
ՏՓԺ-եին նպատակը ձեր զաւակներուն լաւութիւնն է և անոնց ապահովութիւնը
Անպայման ձեր փաստաբանը պետք է բացատրէ թէ ինչու դուք կը վախնաք ձեր զաւակներուն
ապահովութեան վրայ. Այս հանգրուանները կրնան ըլլար երկար եւ բաւական բարդ.
Անպայման պետք է ունենալ փաստաբան մը, որ մեզի օգնէ և խորհուրդ տայ:
Շատ կարելի է, որ դատախազը որոշէ թէ զավակներուն համար նպաստաւոր է, որ պզտիկները
տեսնան իրենց հոր.
Ապաստան տուն մը կրնայ քեզի օգնել և խրատնել տալ:

Հ: Պանքին մեջ զիւքերու հաշիւ ունինք, ինչ պետքէ ընեմ?
Պանքին մեջի հաշիւը եքէ կը կրէ երկու անուն ուրեմներկու անդամները ստիկուած են
պատասխանատու ըլլալու այդ հաշիւին.
Եթէ պարտք ունիք հաշիւին մէջ, ստիպուած եք վճարելու.
Եքէ մեկ անդամը որոշէ չի վճարել,միւս անդամը ստիպուած է վճարելու:
Ճիշդ այդ պատճառով պետք է գոցես այս զիւքերու հաշիւը., սակայն շատ կարեւոր է, որ միայն
կես գումարը առնես որովհետև հաշիւը երկուքիտ կը պատկանի:
Երբ որ ձգես տունը պետք է նիւն օրն, իսկ հաշիւին կեսը առնես ոոովհետև ամուսինդ կռնայ
ինքը հաշիւը պարպել :
Այս գործողութիւնը պետք է ձեր տան մոտ պանքէ մը ըլլայ և ոչ քո նոր ապաստան տունիդ
քովերը, որովհետև ամուսինդ կռնայ նոր շրջանին մէջ քեզ բնտրել և գտնել:
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Հ:ես ոչ գանատացի եմ ոչ ալ րեզիտանդ բերմանանդ, ամուսինս ձգելու կը վախունամ որովհետև
չեմ գիտեր եթէ այս պատճառ ըլլայ իմ գաղթելու առաջադիմութեան:
Ինչ, որ կը վերաբերի քու գաղթելու տօսիեիդ ( ըլլաս փախստական կամ բարենաժ տօսիէով)
պետքէ կապուիս գանատայի քաղաքացիութեան սենեակին հետ:
Կամ հարցնես քու ետ ժիւրիտիք փաստաբանիդ եթէ դուն չափանիշները ունիս, որ քաղաքացի
ըլլաս:
Եթէ փախստական ես կրնաս նայեւ խրատ արնել ՍԻԻՒՍՍՍ-տիւ- սենդր-ուեսթ բրոկրամեն և
ապաստարան խնդրես ՓՐԱԻՏԱ
ԵՐԲ ՈՐ ՈՐՈՇԵՍ ՏՈՒՆԸ ՁԳԵԼ ՀԵՏԴ ԱՆՊԱՅՄԱՆ ՈԻՆԵՑԻՐ
§

տան և ինքնաշարժին բանալիներուն տուպլը

§

կարեւոր հեռաձայներու թիւերը

§

ինքնաշարժիդ տետրակը և թիւի փաստաթուղթ

§

ինքնութեան փաստաթուղթ, ասիւրանս սօսիալ, փասփոր,ծննդեան փաստաթուղթ,
քաղթելու տօսիեն...

§

ամուսնութեան փաստաթուղթ

§

ասիւրանս մալատի և վաքսեններու տոսիեն

§

պանքի հաշիւներու տետրակ

§

գարդ գրետի,տեպի, տունի վերաբերեալ թուղթեր

§

տան վարձքի փաստաթուղթ

§

վկայական և դպրոցի նիշեր

§

հարգի ապրանք

§

ոսկեղեն

եթէ տակաւին հարցումներ ունիս տունը ձգելու մասին, և քու և քու զաւակներուն
ապահովութեան մասին միշտ կռնաս հեռաձայնել ՍՕՍ ՎԻՕԼԱՆՍ ԳՕՆԺԻՒԿԱԼ
միշտ փանախօսներ կան քեզ օգնելու և քեզի խրատելու
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եթէ որոշես տունը մնալ միշտ բջջիջային հեռաձայնիդ ( սեիւլերիդ) վերջին խօսուած թիւերը
հանէ, որ ամուսինդ չիմանայ թէ դուն տունը ձգելու որոշում առած ես կամ նիւնիսկ ՍՕՍ-ին
հետ կապուած ես,ան կրնայ զայրանալ և վտանգաւոր կացութեան մեջ կրնաս գտնուիլ.
Շատ կարեւոր է այս հարցերը թագուն մնան
գիստցիր, որ հեռաձայնեդ կրնայ գիտնալ թէ դուն ուր կը գտնուիս.
ԺՓՍ միշտ մարէ քու ապահովութեան համար
Մարէ նայեւ ժեյօ լօգալիզաթիօն տիմաժ ամեն մեքենաներուդ վրայեն, ինչպես բջիջային
հեռաձայն, դապլեթ,գոմբիուդր...
Սօշըլ մետիան ալ մարե ( ինչպես ֆեյսպուքը, ինսդակրամը,դուիդրը սնեփչադը...)
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