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ACMAO Annual Report 2020 – 2021
Սիրելիներ 2020ը եղաւ աննախադեպ և անակնկալներով լի տարի մը, մարդկութեան և ի
մասնաւորի Հայ ժողովուրդի համար: Սկսած Թագաժահրի համավարակէն (CoronaVirus
Pandemic)էն, ապա Պէյրութի հայաշատ շրջանին մէջ եղած պայթումը և վերջապէս Արցախի
պատերազմը և անոր յաջորդող դաժան իրադարձութիւնները:
32 տարիներ առաջ Օնթարիոյի Հայ Գանատական Բժշկական Միութիւնը կազմուեցաւ խումբ մը
նախանձախնդիր բժիշկներու և առողջապահութեան ոլորտէն ներս աշխատողներու ջանքերով,
որոնցմէ մաս մը ներկայ են այսօրուայ մեր ժողովին:
Հիմնադիր սերունդի հիմնական նպատակն էր օգնութեան ձեռք երկարել հայրենիքի մէջ իրենց
եղբայրներուն ու քոյրերուն որոնք տուժած էին սարսափելի երկրաշարժի հետեւանքով որը տեղի
ունեցաւ Դեկտեմբեր 7, 1988ին:
Այսօր Դեկտեմբեր 6, 2020, ճիշդ 32 տարիներ անցած է և մենք միասնաբար հաւաքուած ենք նոյն
միութեան անունին տակ գումարելու մեր ընդհանուր ժողովը:
32 տարիներ անցած են, բայց դժբախտաբար մեր հայրենիքի ներկայ մարդկային պայմանները
շատ աւելի ցաւալի են և օգնութեան կարիքը ունին քան հիմնադրութեան օրերուն: Բայց այն ալ
ըսեմ, որ 32 տարիներ անցած են, այո, և մեր միութիւնը դեռ կը շարունակէ կառչած մնալ իր վսեմ
գաղափարին և ազնիւ առաքինութեանը: Այսօր ACMAOը իր ամբողջ ուժերը համախմբած և իր 32
տարուայ փորձարութեամբ զօրացած, կարող է օգնութեան ձեռք երկարել հայրենիքին մէջ և
հայրենիքէն դուրս բոլոր հայ կարոտեալներուն և տուժածներուն: Ես կը վստահեցնեմ, որ Մենք
պիտի շարունակենք մեր նախնիներուն սկսած աշխատանքը և աւելի ինքնավստահ և աւելի
երանթուն թափով այս միութեան հովանիին ներքոյ պիտի ծառայենք մեր ժողովուրդին:
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Սիրելի ներկաներ,
Զեկոյցիս մէջ ժամանակագրական կարգով (in Chronological order), պիտի ներկայացնեմ այս
տարուայ ընթացքին իրագործուած աշխատանքները և անոնց զուշահեր մեր ներգրուած
մարտահրաուերները (Challenges).
Թագաժահրի համավարակը (Corona Virus Pandemic) ունեցաւ իր բասական ազդեցութիւնը
բոլորինս վրայ, առողջապահական, հոգեբանական, ընկերային և ինչու չէ Ֆինանսական ծիրերէն
ներս: Ի մասնաւորի ծանր եղաւ առողջապահական ոլորտին մէջ աշխատողներուն (Health care
workers):
Սիրելիներ, այս ժողովին ընդմէջէն միութեանս անունով կ'ուզեմ բարձր գնահատել և
երախտագիտութիւնս յայտնել բոլոր այն անձնատուր հերոսներուն որոնք ջանք չի խնայեցին մեզ
առողջ պահելու համաճարակի այս ծանր օրերուն, յատկապէս յիշելով՝ բժիշկները, բուժքոյրերը,
դեղագործները, հիւանդանոցներու և տարեց տուներու (senior Home) մէջ աշխատողներուն և
բոլոր անոնց որոնք առաջին գիծի վրայ էին այս ճահրի դէմ պայքառին մէջ:
Ձեր բոլորին վարձքերը կատար... Աստուած ձեր ուժը աւելցնէ:
Թագաժահրի համավարակը մեծ ազդեցութիւն ունեցաւ նաեւ միութեանս աշխատանքներուն
վրայ: Մեր տարեշրջանի սկիզբը երբ հազիւ դեռ վարչութիւնս կը ծրագրէր կազմակերպել իր
անդրանիկ հանդիպումը, Օնթարիոյի մէջ յայտարարուեցաւ բակման կարգավիճակ (lock down) և
բոլոր լայնամաշտապ հանրային հաւաքները արգիլուեցան:
Մենք այս տարեշրջանի համար նախատեսած ունէինք շարունակել անցած տարուայ շատ մը
ծրագիրները, որոնցմէ արժէ յիշել.





Brushamaniaն հայկական դպրոցներէն ներս
Career Nightի ձեռնարկը համալսարանական աշակերտներուն համար
Talent Showի ձեռնարկը որ մեծ յաջողութիւն ունեցած էր նախորդ տարեշրջանին
Gala Event

Բայց ցաւօք սրտի բոլոր յիշեալ ծրագիրները հանրային կամ ընկերային հաւաքներ կը համրուէին
(social gatherings) և Corona Virusի համավարակի նոր պարմաններուն մէջ անհնարին էր անոնք
իրագործել:
Ընդհանուր ժողովէն շաբաթներ ետք վարչութիւնս ունեցաւ իր անդրանիկ առցանց (Online)
հանդիպումը ZOOMի օգատագործմամբ, և օրս օրէ կրցանք ընտելանալ նոր իրավիճակին և
աշխատեցանք մնալ գործունիայ: Այս տարի մեր բոլոր հանդիպումները եղան առցանց: Այժմ կը
ներկայացնեմ իրագործուած աշխատանքները.
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❶Այս տարի աւելի եւս զարգացուցինք և բարելաւեցինք մեր կայքէջը Website և սոցիալական
լրատուամիջոցներու մէջ մեր ներկայութիւնը (Facebook & Intagram)

Համավարակի սկզբնական շրջանին մեր աշխատանքները կեդրոնացան սոցիալական
լրատուամիջոցներով զարգացնել մեր ժողովուրդը corona Virusի համաճարակի մասին և անկէ
նախարգիլման միջոցները (prevention):

Ինչպէս նաեւ անցած շաբթուայ ընթացքին ունեցանք գրաւոր յարցազրոյց մը Թորոնթոյ Հայ
Թերթի հետ ACMAOի առաքելութեան (mission) և անցեալի ու ներկայի տարած աշխատանքներու
մասին: Հարցազրոյցը պատրաստեց Տոքր. Անի Հասըրճեանը որը պիտի հրատարակուի Թորոնթոյ
Հայ Թերթի Դեկտեմբեր ամսուայ թիւին մէջ (մի քանի օրէն): Անպայման կը բաժնեկցինք զայն մեր
հանրութեան հետ emailով և facebookի ճամբով:
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❷Վերամշակուեցաւ Անդամական Ցանկը (Revision and organization of the Membership list)
Աշխատանք տարուեցաւ թարմացնելու և վերամշակելու անդամական և Ե նամակի ցանկերը:
Ցանկերը դեռ շատ հեռու է ամբողջական ըլլալէ, եւ կը կարօտին յարատեւ և յաջորդական
վարչութեան կազմերու շարունակական աշխատանքին:

❸16 Փետրուար 2020ին, ACMAOը մասնակցեցաւ Armenian Family Support Service's (AFSS)ի
նախաձեռնած "SOUP FOR THE SOUL" ձեռնարկին: Հանրային առողջութեան մասնագէտ բժիշկ և
վարչութեանս անդամ՝ Տոքր. Կայանէ Հովհաննիսյանը ներկայացուց "CORONAVIRUS
OUTBREAK"ի մասին և պատասխանեց ներկաներուն մտահոգող հարցերուն:
ACMAO participated in the Armenia Family Support Service's (AFSS) event "SOUP FOR THE SOUL".
Dr. Gayane Hovhannisyan, associate medical officer of health for Niagara Region's health department,
presented about "CORONAVIRUS OUTBREAK" and answered the audience's questions

❹1 Մարտ, 2020ին, կազմակերպուեցաւ հանրային ներկայացում՝ Public lecture “Opioid Crisis in
Canada” վերնագրով, ներկայացուց դեղագործուհի
Տոքր. Կարինէ Ճամճէքեանը:

4

6 December 2020

❺In June, 2020, ACMAO donated $5000 to our sister Non-govermental organization in Artsakh “Hand
in Hand” to help support the Dental mobile clinic that was serving the Villages of Hadrout region in
Artsakh. The funds were donated by Dr. Lena Terjanian from Montreal.

❻Յուլիս Ամսուայ մէջ, ACMAOը նուիրեց կրթաթոշակ ային մրցանակ Scholarship award
Լափոեան երկրորդական վարժարանի 12րդ դասարանէն 5 աշակերտներու որոնք յառաջատար
դիրքեր գրաուած էին գիտական նիւթերուն մէջ: $100 նուիրուեցաւ իւրաքանչուր աշակերտին և
Ընդհանուր Գումարը $500: Յիշեմ որ այս scholarshipի ծրագիրը ամէն տարի կ'ընենք, բայց
ընդհանրապէս երկու աշակերտներու կը տրուի $250: Այս տարի վարժարանի տնօրէնութեան
առաջարկով նոյն գումարը բաժնուեցաւ 5 աշակերտներու:

❼Յուլիս ամսուայ մէջ, Հանրային առողջութեան մասնագէտ բժիշկ և վարչութեանս անդամ՝ Տոքր.
Կայանէ Հովհաննիսյան ունեցաւ շարք մը հանդիպումներ ՀՕՄի ազգային վարժարանի ARS
Armenian private school-ի տնօրէնութեան հետ, իր մասնագիտական յանձնարարութիւնները
փոխանցելու և պատասխանելու տնօրէնութեան կողմէ տրուած զանազան հարցերուն Corona
Virusի համավարակի ընթացքին դպրոցի վերամուտի նախապատրաստութիւններուն համար:

❽Օգոստոս 4, 2020-ին Պայրութի մէջ պատահած աղետալի պայթումին հետեւանքով վնասուած
հայկական գաղութի օգնութիւն հասցնելու համար կազմուեցաւ Լիբանահայութեան
Օժանդակութեան Գանատային Միացեալ Մարմին (United Canadian Committee for the Relief of
Armenians in Lebanon) : Այդ յանձնախումբին անդամ միութիւններէն էր նաեւ ACMAOը և ունեցաւ
գործունեայ ներդրում դրամահաւաքի և այլ աշխատանքներուն մէջ:
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❾7 Օգոստոս և 20 Նոյեմբեր 2020ին, Միութիւնս մասնակցեցաւ Օնթարիոյի Ատամնաբուժական
ընկերակցութեան ընդհանուր խորհուրդի 2 հանդիպումներուն որպէս պաշտոնական դիտորդ:
On August 7 and November 20, ACMAO participated in both sessions of the Ontario Dental
Association’s – General Council Meeting as an official observer.
Այստեղ կ'արժէ յիշեմ, որ ACMAOը տարիներու ընթացքին լաւ յարաբերութիւն մշակած է
մասնակցեցաւ Օնթարիոյի Ատամնաբուժական ընկերակցութեան և կը շարունակէ այդ մէկը
պահել:

Սիրելի ներկաներ,
Ինչպէս բոլորդ գիտէք, Սեպտեմբեր 27-ին ծայր առաւ Արցախեան պատերազմը և տեուեց 44 օրեր:
Սեպտեմբեր 27էն ի վեր մեր բոլորիս կեանքերը փոխուեցաւ և բոլորիս սրտերը կը ցաւին մեր
սիրելի Արցախի և Արցախի ժողովրդի վշտով:
Պատերազմի առաջին օրէն իսկ Միութիւնս իր վարչութեամբ ու շարքային անդամներով, իր
երեցներով ու կրկսերներով, բոլորով միասին անցաւ գործի: Մեր անդամները գիտցան պահի
լրջութիւնը և հայրենիքի կանչը ոտքի հանեց բոլորին:
Պատերազմի օրերէն մինչ օրս վարչութիւնս ամէն շաբաթ կ'ունենայ առնուազն 2 առցանց online
հանդիպումներ և կարողացաւ իրագործել բազմաթիւ նախաձեռնութիւններ:
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❿Դրամահաւաք. Բժշկական օժանդակութիւն Արցախի և Հայաստանի համար / Fundraising
Campagn: Medical Aid to Artsakh and Armenia
Start date: October 4th & End date: November 29th
Հաւաքուեցաւ մօտ $123,775 CAN ($35,500 Cheques &
88,275 Online Donation)
150 Total Online Donors
• 28% anonymous donors
• 13% non-Armenian donors
Վարչութեան բիւճէէն տրամադրուեցաւ նաեւ մօտ
$12,000 CAN
Հայաստան ուղղարկուեցաւ $100,000 US որը կնէ
$133,000 CAN իր մէջ ընդգրկելով դրամի փոխանցման
բոլոր ծախսերը և հաշուի առնելով CanadaHelps.org – ի
կտրած տոկոսը:
Գումարը ուղղարկուեցաւ համահայկական
հիմնադրամին All Armenia Fund, որպէսզի տրամադրուի
յատուկ ճանապարհային շտապ օգնութեան մեքենաներ (all terrin Ambulance) քննելու համար:
Արդէն իմացանք որ 100 ճանապարհային շտապ օգնութեան մեքենաներ հասած են երեւան
Նոյեմբեր ամսուայ մէջ:
Այստեղ կ'ուզեմ յատուկ շնորհակալութիւն յայտնել բոլոր
դրամահաւաքի մասնակիցներուն և նուիրատուներուն
իրենց առատաձեռնութեան և ազգային գիտակցութեան
համար: Այս սովորական մարդասիրական դրամահաւաք չէր,
այս ազգային համախմբում էր և փաստ էր որ սփիւռքի մէջ
հայրենիքէն հազարաւոր մղոններ հեռու բնակող մեր
ժողովուրդը դեռ կառչած է իր պապենական հողին և
պատրաստ է ոգնելու իր արիւնակից եղբայրներուն և
քոյրերուն ամէն գնով:
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⓫Վարչութիւնս կազմակերպեց 2 անդամական առցանց հանդիպումներ Online Zoom membership
meetings (Հոկտեմբեր 4 և Հոկտեմբեր 18ին) ուր ներկայացուեցան միութեանս նախաձեռնած
աշխատանքները, AMIC-ի տառած աշխատանքները և Արցախի պատերազմին վերջին
նորութիւնները:
Իւրաքանչուր Առցանց հանդիպման մասնակցեցան աւելի քան 40 անդամներ:

⓬ Հոկներմբեր 11, 2020ին կեանքի կոչուեցաւ Օնթարիոյի Հայ Միացեալ Խորհուրդը United
Armenian Council of Ontario, ուր միասնաբար աւելի քան 20 հայ միութիւններ որոշեցին միատեղ և
միասնաբար աշխատակցիլ ի սէր հայրենիքի և հայ ժողովուրդի:
Միութիւնս առաջին օրերէն իսկ եղաւ գործունիայ անդամ
Օնթարիոյի Հայ Միացեալ Խորհուրդին մէջ և առաջնատար
դեր ունեցաւ մարդասիարական և Բժշկական
օժանդակութիւններու ենթա-յանձնախումբի Humanitarian
Sub-committeeի աշխատանքներուն մէջ: Այս
ենթայանձնախումբի ջանքերով և ACMAOի անունով մինչ
օրս Հայաստան ուղղարկուեցան 243 տուփեր որոնք կը
պարունակէին բժշկական զանազան ապրանքներ և
դեղորայք: Այս ենթայանձնախումբի մէջ մեր ներկայի
վարչական ներկայացուցիչն է Տոքր. Լենա Պուտաքեան:
Ասոնց կողքին հաւագուեցան նաեւ յատուկ վիրահատական
ապրանքներ որոնց ձեռք բերման աշխատանքին մէջ մեծ
ներդրում ունեցաւ Տոքր. Արթուր Գէորգյանը: Արթուրը Օնթարիոյի բազմաթիւ հիւանդանոցներու
և բժշկական կեդրոններու դիմումներ ներկայացնելէ ետք, կարողացան հաւաքել այս արժեքաւոր
ապրանքները, որոնք Հայաստան պիտի ուղղարկուին օդանաւով:
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⓭Պատերազմի ժամանակ ACMAOի երեց անդամներէն՝ Պրն.
Պերճ Սեւազլեանի ջանքերով Հայաստան ուղղարկուեցաւ $25,000
արժէքով SMOFKABIVEN PERIPHERAL EMULSION, որը
սննդային խառնուրդ է որ կը տրուի արեան ճամբով պատերազմի
ժամանակ ինկած վիրաւորներուն
Յատուկ շնորհակալութիւն կը յայտնենք մեր սիրելի Պերճին իր
նախաձերնութեան իրագործման համար:

⓮On October 30th, ACMAO sent letters to
the Canadian Medical Association (CMA), the
College of Physicians and Surgeons of Ontario
(CPSO), Ontario Medical Association (OMA),
Ontario Ministry of Health and Ministry of
Health in Ottawa: asking to publicly condemn
the deliberate attacks on healthcare workers
and healthcare facilities in Artsakh.

On November 14th, we received a response
from the Canadian Medical Association
president Dr. Ann Collins and I will share the
Letter with you:

“Dear colleagues,
Thank you for reaching out to the CMA and
for bringing the very serious situation in
Artsakh to our attention.
At the CMA, we condemn any and all actions
that go against our medical community’s values
of caring, respect and compassion, and that includes violence against health care workers, patients and
all others.
We commend you for raising awareness of the October attacks, and we join your call for action to protect
those most vulnerable in Artsakh and all citizens of the world.”
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⓯ On November 1st, The Armenian Canadian Medical
Association of Ontario (ACMAO) issued an urgent call to action
to its members and colleagues to volunteer their medical
expertise to provide medical care for the affected people in
Artsakh and Armenia.
We co-operated with AMIC in coordinating healthcare
volunteers who wish to travel to Armenia and Artsakh to support
medical aid efforts.
Until today we had 3 volunteer who contacted us and went to
Armenia to help.

❶❻ New Fundraising Campaign for Rehabilitation and Recovery of Artsakh
Launched on November 29, 2020
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Սիրելի ներկաներ,
Այս տարեշրջանի աւարտին իմ երախտագիտութեան խօսքը կ'ուզեմ ուղղել մեր վարչութեան
անդամներուն, խորհրդատուական մարմնի անդամներուն (Advisory Committee members) և մեր
բոլոր ամդամներուն որոնք հակառակ իրենց բազմազբաղ արորյային, ջանք չի խնայեցին
իրագործելու ACMAOի ծրագիրները: Ես բախտաւոր կը զգամ ինքզինքս ձեզ միասին աշխատելու
այս տարի:
Յատուկ շնորհակալութիւն նաեւ մեր նուիրատուներուն և համակիրներուն, որոնք
անվերապահօրէն վստահեցան մեզի և աջակից եղան մեզ մեր ամէն մէկ առած քայլին մէջ:
Finally, I am grateful for all our ACMAO Executive Board members, our Advisory Committee members
and our members in general, who have done tremendous work. It is encouraging to serve alongside
individuals who are as passionate as they are brilliant, and who are committed to our ACMAO mission.
I would also like to thank our donors who give so generously to support our work. Without you, our plans
would not turn into reality.
Ի սրտէ յաջողութիւն կը մաղթեմ ACMAOին եկող տարույ աշխատանքներուն մէջ, գիտակցելով որ
եկող տարեշրջանը լի է բազմաթիւ մարտահրաւերներով, ըլլայ այդ միութեանս համար կամ
ընդհանրապէս հայ ժողովուրդին համար: Բայց վստահ եմ որ ACMAOը պիտի շարունակէ իր
գործը աշխոյժօրէն և պիտի արցանագրէ նորանոր յաջողութիւններ և նուաճումներ յանուն հայ
ժողովրդի բարորութեան:

Krikor Bebedjian, DMD, DDS
President of ACMAO 2020

11

