Համազգային Սան Ֆրանսիսքօ «Նիկոլ Աղբալեան» մասնաճիւղ

Hamazkayin San Francisco Nigol Aghpalian Chapter

Hamazkayin “Araz” Dance Group
Սիրելի Ծնողներ,
Ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք որ տարիներու փորձառութիւն ունեցող պարուսոյց՝
Տիկ. Ֆլորա Բաղդասարյանը սիրով ստանձնեց Համազգայինի «Արազ» պարախումբի
ղեկավարութիւնը։
Տիկ. Բաղդասարյան 1994 թուականէն ի վեր Ծովածոցի գաղութէն ներս պարի դասընթացքներ
տուած է եւ յաջող ելոյթներ կազմակերպած:
֍ Դասընթացքին կրնան մասնակցիլ առաջին դասարանէն վեր մինչեւ Ութերորդ 			
դասարանի աշակերտներ։
֍ Մասնակցող Աշակերտները կրնան Գ. Զ. Վ. դպրոցէն եւ Ծովածոցի այլ դպրոցներէն ըլլալ։
֍ Դասընթացքը տեղի պիտի ունենայ Երեքշաբթի օրերը Կ.Ե. ժամը 3:30-էն մինչեւ՝ ժամը 		
5:30-ին, Սարոյեան Սրահին մէջ։ 825 Brotherhood Way, San Francisco, CA 94022
֍ Իւրաքանչիւր աշակերտի ամսավճարն է $80։
֍ Եթէ կ՛ուզէք ձեր զաւակը/զաւակները արձանագրելլ, Հաճեցէք այս Ե-նամակին 				
պատասխանել lena.manugian@gmail.com կամ հեռաձայնել հետեւեալ թիւին՝ 650-492-0832
Համազգայինի Սան Ֆրանսիսքոյի «Նիկոլ Աղբալեան» Վարչութիւն

Dear Parents,
“I was fortunate to be able to study at Yerevan State University where I eventually earned my
dance certification. In 1993 my husband and I decided to move our family to the US for a better
life. After we settled in, I couldn’t shake the feeling that something was missing from our lives.
I wanted to keep the Armenian Culture alive in my children through dance, so in 1994 I started
teaching dance...” I have been very fortunate to have the support of my wonderful students and
their families throughout the years.”
Flora Bagdasaryan Hamazkayin “Araz” dance group instructor
֍ Classes are offered to 1st through 8th grade students
֍ Classes are open to KZV students and other Bay Area schools
֍ Classes start at 3:30 PM and end at 5:30 PM Tuesday, at Saroyan Hall, 825 Brotherhood 		
way, San Francisco, CA
֍ Monthly fee is $80 per student
֍ To enroll, please sign up by email: lena.manugian@gmail.com or calling 650-492-0832
Hamazkayin San Francisco Nigol Aghpalian Executive Board

