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Երևան, 13 սեպտեմբերի
ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Նշանակվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրենը
«Այբ» կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի միաձայն որոշմամբ՝ «Այբ» կրթական
հիմնադրամի գործադիր տնօրեն է նշանակվել Սոնա Կոշեցյանը, որը հիմնադրամի գործադիր
տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարն էր։
«Համոզված ենք, որ Սոնան կկարողանա ապահովել ճիշտ միկրոկլիմա կազմակերպությունում
և կնախանշի «Այբ»-ի զարգացման նոր ուղիներ։ «Այբ» կրթական հիմնադրամի
հոգաբարձուների խորհրդի և անձամբ իմ անունից սրտանց շնորհավորում եմ Սոնա
Կոշեցյանին և մաղթում նոր բարձունքներ ու նվաճումներ նոր պաշտոնում»,- ասել է «Այբ»
կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Կարո Սարգսյանը։
Սոնան «Այբ»-ի հետ է 2009 թվականից։ Կարևոր դերակատարություն է ունեցել «Այբ» դպրոցի
կայացման և զարգացման գործում՝ զբաղեցնելով դպրոցի զարգացման ծրագրերի
փոխտնօրենի պաշտոնը: Եղել է Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի հիմնադիր տնօրենը, իսկ
2016 թ․ հոկտեմբերին ստանձնել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի փոխտնօրենի պաշտոնը՝
ղեկավարելու «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրով նոր դպրոցների անդամակցության և
համակարգման ուղղությունը։

Ереван, 13 сентября
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Назначен исполнительный директор Образовательного фонда «Айб»
По единогласному решению членов Совета попечителей Образовательного фонда «Айб» Сона
Кошецян, до сегодняшнего дня занимавшая должность временно и.о. директора Фонда,
назначена исполнительным директором Образовательного фонда «Айб».
«Мы уверены, что Сона сумеет сформировать правильный микроклимат в организации и задать
нужный вектор в развитии «Айб». От имени Совета попечителей фонда и лично от себя искренне
поздравляю Сону Кошецян с назначением и желаю самых смелых свершений на новом
поприще»,– сказал председатель Совета попечителей Образовательного фонда «Айб» Каро
Саргсян.

Сона присоединилась к «Айб» с 2009 года и, заняв должность заместителя директора по проектам
развития, сыграла очень важную роль в деле становления и развития школы «Айб». Была
директором и учредителем Центральной школы Дилижана, а с октября 2016 г. заняла должность
заместителя директора Образовательного фонда «Айб», возглавив направление интеграции и
координации новых школ программы «Араратский бакалавриат».

Yerevan, September 13
PRESS RELEASE
Sona Koshetsyan appointed Executive Director of Ayb Educational Foundation
By the unanimous decision of the Board of Trustees of the Ayb Educational Foundation, Sona
Koshetsyan has been appointed Executive Director. Till now, Sona Koshetsyan held the post of the
Acting Executive Director.
“We are convinced that Sona will ensure the right microclimate in the organization and will set the right
vectors for Ayb’s development. On behalf of the Board of Trustees of the Ayb Educational Foundation
and on my own behalf, I sincerely congratulate Sona Koshetsyan on her appointment and wish her bold
accomplishments in the new role,” said Karo Sargsyan, Chairman of the Board of Trustees of the Ayb
Educational Foundation.
Sona has been with Ayb since 2009. She played a key role in the establishment and development of
Ayb School and was Director of Development Programs at Ayb School. Sona’s been the Founding Head
of Dilijan Central School and in October 2016, she was appointed Deputy Director of the Ayb Educational
Foundation to lead the School Enrolment and Coordination Department of the Araratian Baccalaureate
(AB) educational program.
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