
Message from
Sister Louisa
2022-2023 տարեշրջանի
մեկնարկին առիթով,
վարժարանիս Քոյրերուն,
տնօրէնութեան, ուսուցչակազմին,
ծնողներուն եւ աշակերտներուն կը
մաղթեմ կատարեալ յաջողութիւն,
որպէսզի Հայ Քոյրերու Վարժարանի ընտանիքով մեր նոր
տարեշրջանը ըլլայ հաճելի եւ արդիւնաբեր:
Սիրելի ծնողներ, ձեր թանկագին զաւակները ուսուցանելը
եւ դաստիարակելը մեր վեհագոյն պարտականութիւնն է:
Արդ, մեր ձեռքը կը միացնենք ձեր ձեռքին, որպէսզի այդ
առաքելութիւնը կատարենք գերացանցօրէն: 
Աստուծոյ օրհնութիւնը կը հայցենք Հայ Քոյրերու
Վարժարանի ընտանիքին համար: Թող ամենաբարին
Աստուած յաջողութեամբ եւ սիրով պսակէ նոր
տարեշրջանը:
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* Star Testing finished on:
   Friday, September 30. 

Calendar
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Photo Day (K-8thGrade)
Tarkmantchadz Lecture
Parent/Teacher Conference
Holy Mass +Armenian Cultural Day
Taline & Friends Show
Literacy Day

https://www.facebook.com/asamontroseca
https://www.facebook.com/ASAMontosePreschool
https://www.instagram.com/asa_montrose/
https://www.instagram.com/asamontroseprek/
https://www.instagram.com/asa_alumni_association/
https://www.youtube.com/channel/UC8Yv6iM7ebdizcVdoBljlGw
tel:(818)249-8783
https://asamontrose.com/


6 Սեպտեմբեր 2022-ը նոր՝ 2022-2023 տարեշրջանի
առաջին օրն էր: Բարի գալուստի խօսքերով հանդէս եկան
վարժարանիս ընդհանուր պատասխանատու Քոյր Լուիզա
Գասարճեանը, տնօրէն Դոկտ. Խուլիօ Թեյեզը եւ
փոխտնօրէնուհի Տիկ. Ռիթա Պոյաճեանը: Անոնք
մաղթեցին, որ այս տարեշրջանը ըլլայ արդիւնաբեր
բոլորին համար, եւ գիտութիւն ամբարելու կողքին, բոլոր
աշակերտները բարձր տրամադութեամբ հաճելի տարի մը
անցընեն իրենց սիրելի վարժարանին մէջ:

September 6, 2022, marked the beginning of the new
academic year. Sister Louisa Kassarjian, Head of School,
welcomed parents and students on behalf of the ASA
Faculty and Staff. In her message, she expressed her
wishes for this academic year to be productive for
everyone, full of learning knowledge, and that all students
would have a pleasant year in our beloved school.

The Faculty and Staff gathered for two days of
meetings on September 1st and 2nd. 
Our first speaker was Mrs. Ani Papirian, Esq. who is
coordinating the WASC Accreditation Process for
ASA. 
Our second presenter was Dr. Regine Muradian
whose workshop emphasized strategies for
addressing the social-emotional learning and
anxieties of our students.

Parent Student Handbook
https://www.asamontrose.com/parent-student-
handbook

Վերամուտ 2022-2023

Faculty & Staff
Meeting & Workshop

Our “Back to School Night” for Preschool was held on Friday,
September 9, and for K-8th Grades it was held on Friday,
September 16. The meetings provided an opportunity for
the school administration, teaching staff, parents, and the
numerous support committees to gather and share the
contributions that lead to the success and well-being of
our students. The teachers also presented their annual
curriculum and teaching methodology.

Back to School Night
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https://www.asamontrose.com/parent-student-handbook


Celebrating the 31st Independence Day of Armenia!
«Իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մէջ ես»: 

Հայաստանի անկախութեան 31-ամեակի տօնակատարութիւն:
 

Armenian Independence Day

22 Սեպտեմբերին, 2022-2023 տարեշրջանի Առաջին Ս. Պատարագը մատուցեց գերյարգելի Հայր Բարսեղ
Պաղտասարեան:

On September 22, the first Holy Mass of the academic year 2022-2023 was celebrated by the Most Reverend Father
Parsegh Baghdasarian.

First Holy Mass
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Հ.Ք.Վ. Հայոց լեզուի եւ պատմութեան ուսուցիչները կը
մասնակցին

Dance with Luiza Khatchadryan:
Tuesdays & Thursdays

Chess with American Chess Academy:
Wednesdays

16-21 Օգոստոս 2022-ին, Հայաստանի մէջ տեղի
ունեցաւ Համահայկական կրթական 10-րդ
խորհրդաժողովը, որուն մասնակցեցան Հայրենիքէն
եւ Սփիւռքէն մանկավարժներ եւ կրթական
հաստատութիւններու ներկայացուցիչներ: 

Այս տարուան խորհրդաժողովին կը մասնակցէին 21
երկրի կրթական ոլորտի շուրջ 100
ներկայացուցիչներ:

Այս խորհրդաժողովին իր մասնակցութիւնը բերաւ
նաեւ Գալիֆորնիոյ Հայ Քոյրերու Վարժարանի
փոխտնօրէնուհի Տիկ. Ռիթա Պոյաճեանը:

After School Activities

Pan-Armenian
Educational Conference

Online Teacher Training Program for
Armenian Language & History

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան
հովանաւորած

Առցանց դասընթացքին 9 ամսուայ տեւողութեամբ
(Սեպտեմբեր 2022- Մայիս 2023)
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Շնորհիւ Հայ Քոյրերու Միաբանութեան
նեցուկին  եւ ՀՔՎ-ի ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ
ՄԱՐՄԻՆԻ տքնաջան աշխատանքներուն,
վարժարանս կրցաւ որոշակի
վերանորոգումներ իրականացնել` դպրոցը
աւելի լաւ վայր մը դարձնելու համար: Այդ
վերանորոգումները կը ներառեն որոշ
շէնքերու հին ներկերու հեռացում, մեր
կառատուներու երեսապատում, նոր
խաղահրապարակ մեր փոքրիկ
աշակերտներուն համար, վերանորոգուած
համակարգչային սենեակ եւ նոր
համակարգիչներ:

Campus Renovation

With the support of Armenian Sisters' Congregation
and the hard work of ASA ADVISORY BOARD, our
school was able to carry out some renovations to
make the school a better place. These included the
removal of old paint in some of the buildings,
resurfacing of our parking area, a new concrete
play area for our younger students, a renovated
computer lab and new computers.
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PSC Dads
Club

Alumni Ladies
Auxiliary

School
Kitchen

Appliances

ASA Committees

2021-2022
Fundraising Results

2021-2022
Fundraising Results

Coming Soon Coming Soon

Lower
Playground
Renovation

Upcoming Events
"Fool" Breakfast Invitation
Organized by Dads Club (Invitation to Alumni, Parents, Teachers):
Saturday, September 8, 2022, from 9am - 12pm.
Danielian Hall (School Cafeteria)
Please register on the following link: 
https://docs.google.com/forms/d/1bk2PcyGPZYjluYN11YIA_PekyapNDsqY0-jMiWmV54k/viewform?
edit_requested=true

Bingo Night
Organized by PSC
October 14, 2022
Danielian Hall (School Cafeteria)

Calendar
October 11th: 
October 20th: .
October 21st:

October 26th:
October 27th:
October 31st:

Photo Day (K-8thGrade)
Tarkmantchadz Lecture: Guest Mrs. Seta Krikorian (Gr.5,6,7,8)
Parent/Teacher Conference
(You will receive an email with a link where you will be able to register for a time slot to go over
specific concerns with your child's teacher. The link will be sent during the first week of October.
Parent/Teacher Conferences are scheduled for October 21, 2022)
Holy Mass  + Armenian Cultural Day (Formal Uniform)
Taline & Friends show (Preschool + Kinder + Gr.1,2,3,4)
Literacy Day:  To kick off the event, we would like to invite you to a "Trunk or Treat" where if you
sign up, you will decorate your vehicle's trunk with a book theme (for example Thomas the Train
Engine, Judy Blume, etc.), and provide treats (200, one per child) for the ASA students (preschool
through 8th). 
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https://docs.google.com/forms/d/1bk2PcyGPZYjluYN11YIA_PekyapNDsqY0-jMiWmV54k/viewform?edit_requested=true


The California Department of Public Health (CDPH) has issued an alert to all school leaders regarding a
dangerous "Rainbow Fentanyl Trend". This trend uses colorful pills which contain fentanyl which could lead to
addiction and have the potential to be lethal. Please help us to keep our students safe and be cautious of what
they consume. For more information, please visit:

https://www.dea.gov/press-releases/2022/08/30/dea-warns-brightly-colored-fentanyl-used-target-young-
americans

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/sapb/Pages/Rainbow-Fentanyl-Alert.aspx 

Hazard Alert
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https://www.dea.gov/press-releases/2022/08/30/dea-warns-brightly-colored-fentanyl-used-target-young-americans
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/sapb/Pages/Rainbow-Fentanyl-Alert.aspx
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