
English–Armenian Glossary — անգլերեն–հայերեն բառարան 
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

A
abbreviation կրճատում

abdomen փոր

ability կարողություն

absence from the U.S. բացակայություն Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներից

account number հաշվի համար

accountable for (in reference to rep payee accounting) պատասխանատու

accountant հաշուակալ

accredited school վարկաւորեալ դպրոց

accrued benefits աւելացած շահ

accurate ճշգրիտ

achieve իրագործել

acknowledgement (recognition) ճանաչում (հաստատում)

acquire ստանալ

Act որոշում

activities of daily living առօրեայ b3աշխատանքներ

actual earnings իսկական եկամուտ

adjustment կարգաւորում

Administration on the Aging Մեծահասակների Վարչություն

administrative finality վարչական վերջաւորություն (ընդհանրապես 
երկու տարուա ժամանակաշրջան) 

Administrative Law Judge Վարչական Դատաւոր

admitted ընդունված/մուտք գործած

adoption որդեգրություն 

Adult Disability Starter Kit չափահասների հաշմանդամության դիմումնագրի ծրար 

advance filing կանխայայտ դիմում ներկայացնել

advance payment կանխավճար

adverse claim վնասակար պահանջք

advocacy group պաշտպանության խումբ 

affidavit գրաւոր վկայաթուղթ

African-American Ափրիկյան-Ամերիկացիներ

aged, blind or disabled ծեր, կույր կամ հաշմանդամ

agree to notify համաձայնիլ տեղեակ պահելու 



A
agreement համաձայնութիւն 

agricultural equipment հողագործական գործիք

agricultural labor հողագործական աշխատանք

aid (help) օգնություն

aid and advice to appellant օգնություն եւ խրատ վերաքննություն պահանջողի 

AIDS (acquired immune deficiency syndrome) ՁԻԱՀ

AIDS related complex (arc) ԶԻԱՀ-ի կապակցությամբ բարդություն 

AIME (average indexed monthly earnings)  ամսական եկամուտի միջին ցուցանիշ

alcoholic գինեմոլ

alcoholism գինեմոլութիւն

alien օտար

alien lawfully admitted օրինական ընդունված օտարերկրացի

alien registration card օտարերկրացիի արձանագրության 
փաստաթուղթ (կրին քարտ) 

alien status օտարերկրացիի կարգավիճակ 

allegation վկայություն 

allergist դիւրազգացության բժիշկ

allotment բաժին

allowance letter ընդունելության նամակ 

ambulance հիւանդակարք 

ambulatory surgical center գործողության կեդրոն ուր հիւանդները չեն մնար գիշերը 

amend (to) բարեփոխել

amended birth certificate բարեփոխուած ծննդյան վկայագիր 

Amerasian immigrants Ամերիկա-Ասիական ներգաղթյալներ 

amount գումար 

amputate (to) վերահատել

amputation վերահատում

amyotrophic lateral sclerosis (als) Ամիոտորֆիկ Լէդըրըլ Սկլերոսիս 

ankle ոտքի յօդ

annual earnings test եկամուտի տարեկան քննություն

annual leave տարեկան արձակուրդ 

annual report of earnings եկամուտի տարեկան տեղեկություն

annuitant տարեվճար ունեցող անձ

annuity տարեվճար

annulment չեղեալ համարել



A
anonymous անծանօթ 

antiques հնություն

appeal վերաքննություն պահանջել

appeal rights վերաքննության իրաւունք 

Appeals Council Վերաքնման Դատական Խորհուրդ 

Appeals Council Process Improvement (ACPI) Վերաքնման Դատական Խորհուրդի ընթացքը բարեկարգել

appellant վերաքննություն պահանջողը

applicant դիմումագրող 

application դիմումնագիր 

appointment (date) ժամադրություն

appointment (to appoint) նշանակել

appointment of representative ներկայացուցիչ նշանակել

approved school վավերացված դպրոց 

approximate մօտաւորապէս 

Area Agency on Aging Տարեցներու Շրջանային Գործակալություն 

area code շրջանի թիւ (գօտ)

arise ոտքի ելլել

arm թեւ (բազուկ)

arthritis յօդացաւ

assets հարստութիւն 

assign number համար նշանակել 

assignment պարտականություն

assisted living ապրելու օգնություն

assisted living facility կեդրոններ ուր օգնությամբ կապրին հիւանդ ու ծեր անհատներ 

assumption ենթադրություն

assure վստահեցնել

asthma շնջարգելքություն (ազմա)

asylee ապաստանյալ

attain insured status  ապահովագրության կարգավիճակ ունենալ (նպաստներ 
ստանալու համար պէտք եղած վարկերը ունենալ)

attainment of age տարիքը հասնիլ

attending school դպրոց հաճախել

attorney փաստաբան

attorney fees փաստաբանի վարձք

attributable յատկություն



A
aunt հօրաքոյր/մօրաքոյր

authorize արտօնել

authorized health agency Վավերացված Առողջական Գործակալություն 

authorized representative վավերացված ներկայացուցիչ

automatic enrollment ինքնաբերաբար արձանագրություն

automatic entitlement ինքնաբերաբար իրավասություն

automatic increase ինքնաբերաբար հավելում

automatic recomputation ինքնաբերաբար դարձյալ հաշվել 

availability of funds տրամադրելի հիմնադրամ

average միջին

Average Indexed Monthly Earnings (AIME) ամսական հասույթի միջին ցուցանիշ

average yearly earnings տարեկան միջին հասույթ

award նուէր/գնահատանք

award certificate ընդունելության (կամ գնահատանքի) վկայագիր

award letter ընդունելության նամակ 

B
baby boomers անհատներ որնոք ծնած են 1945-ից մինջեւ 1955 

baby sitter երեխայի խնամող 

back կռնակ

back pay անցյալի վճառում 

bad debt վատ պարտք 

bandages վիրակապեր

bank դրամատուն

bank account դրամատան հաշիւ

bank book դրամատան հաշվի տետրակ

bank statement դրամատան հաշուեցոյց

bankrupt սնանկանալ

baptismal certificate մկրտության վկայագիր 

barber սափրիչ

become effective ի զօրու լինել

beforehand նախապէս

beneficiary’s behalf վասն նպաստյալի 

benefit amount նպաստի գումար

benefit estimate նպաստի գումարը կռահել



B
benefit increase նպաստի հավելում

benefit payments նպաստի վճարում

benefit period նպաստի ժամանակամիջոց 

benefit statement նպաստի հաշուեցոյց

benign մեղմ/ազնիվ (հիւանդության կապակցությամբ)

bequest կտակ

Better Business Bureau Շրջանային Վաճառականներու Գրասենյակ

bigamous marriage երկամուսնություն

bill մուրհակ (հաշուեցոյց)

billing statement պարտքերու հաշուեցոյց

biologicals կենսաբանական

biopsy բջիջներու ուսումնասիրություն 

black lung disease Սեւ թոքի հիւանդություն

bladder միզապարկ 

blind work expenses կույրության պատճառով աշխատանքային ծախս 

blindness կուրություն

block (on claim form) դիմումնագրի վրայ գտնվող մի մաս 

blood արյուն

blood transfusion արյուն ներարկել 

Board of Directors վարչական խորհուրդ 

Board of Trustees հոգաբարձուներու խորհուրդ

boarding house գիշերօթիկ

bona-fide իսկական

bond երաշխաւորագին 

bone ոսկոր

bookkeeper հաշուակալ

both երկուքը

braces (dental) կապ (ատամներու համար)

braces (limbs) կապ (մարմնի անդամներու համար)

brain ուղեղ

brain scan ուղեղի ճարագայթային քննություն 

bread winner ընտանիքի ապրուստ շահողը

break even point սահմանական կէտ 

breast կուրծք



B
breathing test շնչարության քննություն

breathlessness շնչասպառ

bribery կաշարք

bronchitis թոքաբորդ

brother-in-law մէկու մը ամուսնու կամ կնոջ եղբայրը (աներձագ)

burden of proof փաստելու պարտականություն 

Bureau գրասենեակ

Bureau of Citizenship and Immigration Services Հպատակության եւ Ներգաղթի Ծառայության Գրասենյակ 

Bureau of Immigration & Customs Enforcement (BICE) Ներգաղթի եւ Մաքսի Պարտադրության Գրասենյակ 

Bureau of Vital Statistics Հիմնական Վիճակագրության Գրասենյակ

burial expenses թաղմանածախսեր

burial funds թաղման համար յատկացուած դրամ

burial plot թաղման հող

bury թաղել

business գործ (առուտուր)

business school Առեւտրականության դպրոց

C
Cabinet Secretaries Նախարարներու Խորհուրդի Քարտուղարներ

calendar quarters տարեշրջանի մէկ չորորդը

calendar year տարեշրջան

calf հորթ

California Veteran’s Cash Benefits (CVCB) Փորձարու Զինվորներու (վետերան) Դրամական 
Նպաստներ Կալիֆոռնիայ Նահանգի կողմից 

cancellation չէզոքացնել

cane գաւազան

car title ինքնաշարժի իրաւունք

cardiac arrest սրտի կաթված

care and welfare հոգածություն եւ բարեկեցություն

caretaker հոգատար/խնամակալ

carrier (part b) Մէտիքէրի ապահովագրական ծախսերի 
որոշում առնող էություն 

cash կանխիկ դրամ

cash benefits դրամական օժանդակութիւն 

cash wages կանխիկ դրամի վարձատրութիւն

cast (plaster) քաճ

catastrophic coverage աղետյալի ապահովագրության երաշխավորում 



C
catastrophic illness աղետալի հիւանդություն

cattle արջառ

cause պատճառ

cavity (dental) ակրայի ծակ

cease դադրիլ

cease benefits օժանդակութիւնը դադրեցնել 

ceiling առաստաղ

Census Bureau Մարդահամարի Գրասենյակ

Centers for Disease Control and Prevention Հիւանդություն Հսկելու եւ Կասեցնելու Կեդրոններ

Centers for Medicare and Medicaid Services Մէտիքէրի եւ Մէտիքէլի Ծառայության Կեդրոն

central visual acuity կեդրոնական տեսողության զօրություն 

cerebral palsy ուղեղային անդամալոյծ

certificate of deposit աւանդի վկայագիր 

certified check վավերացված փոխ գիր 

certifying of payments վճառման հաստատում

cessation because of medical improvement դադարում հաշմանդամության բարելավման պատճառով

cessation following Trial Work Period (TWP) դադարում աշխատանքի փորձարության 
ժամանակաշրջանից ետք

cessation of disability հաշմանդամության դադարում 

change in income եկամուտի փոփոխություն

change of payee վճարառուն փոխել 

change of residence բնակարանի փոփոխություն 

charge (cost) ծախս

charitable organization բարեգործական կազմակերպություն

check (money) փոխ գիր

check (verb) ստուգել

check (x) նշան ընել

check list ստուգման ցանկ 

check stub փոխ գիրի (չեկ) կտրոն

checking account վճարագիր հաշիվ

chemotherapy քիմիական բուժում 

chest կուրծք

child day care մանկամսուր

Child Disability Starter Kit երեխաների հաշմանդամության դիմումնագրի ծրար 

child support երեխայի հոգածություն 



C
childhood մանկություն

childhood disability benefits մանկական հաշմանդամության նպաստ

Christian Science practitioner Քրիստոնեայ Գիտություն գործադրող անձ

Christian Science sanatorium Քրիստոնեայ Գիտության բուժարան 

chronic kidney failure երկարատեվ երիկամունքի ձախողություն 

chronic renal disease երկարատեվ երիկամային հիւանդություն

Church of Christ, scientist Քրիստոսի եկեղեցիի գիտնական

cirrhosis of the liver լեարդի հիւանդություն 

citizenship քաղաքացիություն 

citrus grove նարինջի պարտէզ

city քաղաք

Civil Service Retirement System Քաղաքային Ծառայության Կենսաթոշակի Դրություն 

civil status քաղաքային կացություն

claim պահանջել (դիմում ընել)

claim number դիմումնագրի թիվ

claimant դիմում ընող անձը

claim-for medicare payment դիմումնագիր Մէտիքէրի վճառումի

class action court case Կարգային Որոշման Դատարանի Հարց 

clergyman, priest կղերական 

clinical records դարմանատան տեղեկություն

COLA (cost of living adjustment)  ապրուստի ծախսերու յարմարացում (տարեկան յաւելում)

colitis հաստ աղիքի բորբոքում 

combination of impairments հաշմանդամության բաղադրություն 
(մէկից աւել հիւանդություն)

combined միախարնված 

combined check միախառն փոխ գիր

Commission յանձնաժողով 

Commissioner Յանձնարար

common-law marriage հասարակաց ամուսնություն 

Competitive Medical Plans (CMPS) մրցական բժշկական ծրագիրներ 

complaint (legal) գանգատ (դատարանի մէջ)

complaints գանգատներ 

complementary ձրի

complete ամբողջացնել

complete an application դիմումնագիր լրացնել 



C
comply with համաձայնիլ 

comprehensive ընդարձակ

comprehensive outpatient rehabilitation  հիւանդանոցից դուրս ստացված 
ընդարձակ վերահաստատություն 

compute հաշվել 

computer ելեկտրական հաշվիչ մեքենայ (քօմբիւդր)

concealment պահել

concerning վերաբերեալ 

conditional entrant պայմանով ներս մտնող 

confidentiality գաղտնի պահել

confinement արգելափակում

conflict of interest տարակարծություն 

Congressman երեսփոխան/ծերակուտական

consent համաձայնություն (համակերպություն)

conserved funds պահածոյ հիմնադրամ 

conspiracy to defraud նենքության գործակցություն 

constructive payment շինիչ վճառում 

consulate հիւպատոսարան

consultative examination խորհրդակցական քննություն

consulting physician խորհրդակից բժիշկ

Consumer Affairs Office  Հանրային Սպառման Նիւթական Գործերու Գրասենյակ 

Consumer Price Index (CPI) Սպառիչ Գիներու Ցանկ 

contain պարունակել

continuance of eligibility իրավասության շարունակում

continuing շարունական

continuing disability հաշմանդամության շարունակում

continuing disability reviews հաշմանդամության ընթացքի վերաքննում 

contradict հակասել

contribution մասնակցիլ

convalescent home կազդուրման տուն

convenience items յարմար/հանգստաւէտ առարկաներ

conversion փոփոխում

coronary by-pass  սրտի երակները լայնացնելու գործողություն

corrective lenses տեսողությունը ճշդող ոսպնյակ 

costs արժէք (գին)



C
counseling services խորհրդատու ծառայություններ 

countable resources (SSI) հաշվի առնված դրամական միջոցներ 

court order դատական հրաման

coverage երաշխավորութիւն

covered երաշխավորված 

covered by Social Security երաշխավորված Սոցիալական Ապահովության կողմից 

credit վարկ 

crew leader խումբի առաջնորդ 

crime ոճիր

crippled հաշմանդամ

criteria դատանիշ

crop sharing բերքի բաժնեկցում

cross examination տար-հարցաքննություն

cross refer խաչաձեւում, կապակցություն 

crutches անթացուպեր

cultivation and harvest ցանք եւ հունձք

current asset ներկա հարստություն 

current earnings ներկա աշխատավարձք 

current market value ներկա առեւտրական արժէք

current year ներկա տարի

currently insured ներկայիս երաշխաւորված 

custodial care խնամակալ հոգածություն

custody պահպանություն 

cystic fibrosis բշոտ ուռեցք 

D
daily maintenance ամէնօրեա պահպանություն

data processing տվյալներու յառաջդիմություն

daughter-in-law հարս

dead մեռած

deaf խուլ

death certificate մահվան վկայագիր

decayed tooth եղծանված ակռայ

deceased վախճանած

decedent outside of U.S. Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներից դուրս մահացող 



D
Deceptive Mailings Prevention Act Խաբէության Նպատակով Ուղարկված 

Նամակներու Խափանման Որոշումը

decrease պակսիլ

decree հրամանագիր

deductible զեղջում/նվազում

deduction հանում (նվազում) 

deed (property) մուրհակ

deem համարել/նկատել

deemable income համարվելիք եկամուտ 

deemed child համարված զաւակ 

deemed income համարված եկամուտ

deferment յետաձգված

deferred compensation յետաձգված վարձատրություն

delay յետաձգել

delayed birth certificate ուշացած (յետաձգված) ծննդեան վկայագիր

delayed retirement credits ուշացած (յետաձգված) կենսաթոշակի վարկ 

delinquent (legal) հանցագործ

delinquent (payments) պարտազանց

demonstrated ցուցադրված 

denial letter մերժման նամակ

denial notice մերժման ծանօթագրություն

dental care ակրայի խնամք

dental cavity ակրայի ծակ

Department of Agriculture Հողագործության Բաժնի Գրասենյակ 

Department of Health and Human Services Առողջապահության եւ Մարդկային Ծառայությունների Բաժին 

Department of Homeland Security Հայրենիքի Ապահովության Բաժնի Գրասենյակ 

Department of Justice Արդարության Բաժին

Department of Labor Աշխատանքի Բաժին

Department of Labor’s Wage & Hour Division Աշխատավարձի եւ Ժամական Բաժանումի Բաժին

Department of Public Welfare Հանրային Բարեկեցության Բաժին

Department of Social Services Սոցիալական Ծառայության Բաժին

Department of Veterans Affairs Փորձարու Զինվորներու (վետերանների) Բաժին

dependency կախեալություն

dependency and support կախեալություն եւ հոգատարություն

dependent խնամքի տակ եղող անձ 



D
deportation վտարել, աքսորեալ

Deputy Commissioner Փոխանորդ Յանձնարար

detailed մանրամասն

deterioration վատթարանալ

determined period of time կանխորոշյալ ժամկէտ

developmental զարտացում (աճում)

device գործիք

diabetic շաքարախտային

diagnosis ախտաճանաչում

Diagnosis Related Group Classification (DRG’s) ախտաճանաչման հետ կապ ունեցող խմբային դասաւորում 

diagnostic test ախտաճանաչման քննություն

dialysis արյունը մաքրել

die մեռնիլ

diminish պակսեցնել

direct deposit ուղիղ զետեղում/ուղարկում

disability անկարողություն (հիւանդություն)

disability denial notice անկարողության դիմումի մերժման ծանօթագրություն

Disability Determination Services (DDS) Հաշմանդամության Որոշման Ծառայություն

disability evaluation specialist Հաշմանդամության մասնագետ քննիչ

Disability Hearing Officer հաշմանդամության լսումի պաշտօնեայ

disability insurance հաշմանդամության ապահովագրություն

disability insurance benefits հաշմանդամության ապահովագրական նպաստներ

Disabily Starter Kits  հաշմանդամության դիմումնագրի ծրար 

disabled widow or widower հաշմանդամ այրի կին կամ մարդ

disabling condition անկարողության վիճակը 

disallow մերժել

disallowance չարտօնել (մերժում)

discharge արձակում

discharge (from a hospital) հիւանդանոցէ դուրս ելլել

discharged (military service) զինվորական ծառայությունից արձակված

disclaimer չանվանել

disclosure of information տեղեկություն յայտնել

discount զեղջ

discrepancy անհամաձայնություն 



D
diskette երգապնակ (տիսք)

disqualify չընդունվիլ

District Manager Շրջանային Վարիչ 

dividends շահաբաժին

divorce ամուսնալծում

divulge հրապարակել 

do you agree? կը համաձայնի՞ք

doctor’s and other medical bills բժիշկի եւ այլ բժշկական պարտամուրհակ

doctor’s office բժիշկի գրասենեակ

document subject to verification փաստաթղթեր որոնց ստուգումը անհրաժեշտ է

domestic services ընտանեկան (տնային) ծառայություններ

domestic workers ընտանեկան (տնային) աշխատավորներ

domicile բնակարան

domiciliary care բնակարային խնամք

draft card ուրիշ տեղ ղրկվելիք զինվորնրերու քարտ 

dressings (surgical) փաթթոց

driver’s license վարորդական իրավունք

drop-out (school) դպրոցէն դուրս գալ

drop-out years դպրոցէն բացակա եղած տարիներ

drown խեղդվիլ

drug դեղ

drug addict դեղորայքի մոլի

drug addiction դեղորայքի մոլություն 

due process of law օրէնքի օրինական ընթացքը 

duplicate claim նոյն ժամանակ երկու դիմումնագիրներ ներկայացնել

durable medical equipment դիմացկուն բժշկական գործիքներ

duration տեվողություն

duration and continuity տեվողություն եւ շարունակություն

E
ear ականջ

earned income աշխատավարձքի միջոցով շահած եկամուտ

earnings աշխատավարձք

earnings record աշխատավարձքի արձանագրություն

earnings test աշխատավարձքի քննություն



E
effective date ի զօրու թվական

elapsed years անցած տարիներ 

elbow արմուկ

electrocardiogram ելեկտրական միջոցով սիրտը նկարել 

electronic newsletter ելեկտրական լրագիր

electronic transfer account (ETA) ելեկտրական միջոցով փոխանցվող հաշիվ 

eligibility արժանավոր

eligible արժանի

eligible individual արժանի անձ

eliminate չէզոքացնել

e-mail ելեկտրական միջոցով թղթատարական դրություն 

emergency ստիպողական 

emergency room շտապ օգնութույան սենյակ

emergency service շտապ օգնության ծառայություն

employer գործատէր

employer’s quarterly tax return գործատիրոջ քառամյա հարկային հայտարարագիր

employment relationship գործի յարաբերություն

employment support գործի հոգատարություն 

enclosed ներփակեալ

enclosure որմափակ (շրջափակ)

encourage քաջալերել 

endorsement Ստորագրությամբ հաստատել

end-stage renal disease երիկամային հիւանդություն 

enroll արձանագրել 

enrollee արձանագրվող անձը

enrollment period արձանագրության շրջան

enrollment register արձանագրության ցանկ

enter into force ի զօրու է 

entitled իրաւունք ունենալ

entitlement իրավասու 

epilepsy/epileptic լուսնոտ

Equal Opportunity Commission Հաւասար (արդար)Պատեհության Յանձնարարություն

Equal Opportunity Employer Հաւասար (արդար) Պատեհության Գործատէր 

equip անհրաժեշտ ծանօթություններով օժտել



E
equitable արդար

equity value արդար արժէք 

essential person անհրաժեշտ անձ

establish հաստատել

estimate գնահատել 

estimated value գնահատության արժէք 

estimates արժէքը գնահատել 

estrangement հեռացում

events կարեւոր դէպքեր

evidence ապացոյց

exact ուղիղ

examining physician քննող բժիշկ

excess income չափազանց (պէտք եղածէն աւելի) եկամուտ

exclusion of wages աշխատավարձը չհաշվել (նկատի չառնել)

exempt զերծ կացուցանել

exhaust (to) վերջացնել

exhibit (to) ցուցադրել

expect ակնկալել

expedite արագացնել

expedited reinstatement արագօրէն հաստատել

expenses ծախսեր

expenses to be borne by claimant պահանջատիրոջ կողմից հոգացվելիք ծախսեր 

expire ժամկէտը անցնիլ, մեռնիլ

extended care երկարաձգված հոգատարություն

extended coverage երկարաձգված երաշխավորություն

extension ընդլայնում, շարունակում (երկարացում)

eye աչք

F
face դէմք

face-to-face interview դեմ առ դեմ հարցազրոյց

facilities հարմարություններ

factsheet տեղեկությունների թերթիկ 

failure to prosecute դատավարության թերացում

failure to report տեղեկացնելու թերացում 



F
fair market value շուկայի իսկական արժէքը

false statement սխալ յայտարարություն 

false teeth կեղծատամ

false, fictitious or fraudulent սխալ, կեղծ կամ խարդախ

family employment ընտանեկան գործ

family maximum benefits ընտանիքի առաւելագոյն նպաստ

farm ագարակ

farm work հողագործություն

farmer հողագործ

farmworkers հողագործներ

father-in-law աներհայր

fatigue յոգնություն

fax ֆէքս

Federal Employees Retirement System (FERS) Դաշնակցային Գործավորների Կենսաթոշակի Դրություն

federal grants դաշնակցային պարգեվ

Federal Insurance Contributions Act (F.I.C.A.) դաշնակցային ապահովագրության ներդրում 

Federal Trade Commission Դաշնակցային Առեւտուրի Յանձնարարություն

fees գին

felonious and intentional homicide ծրագրված եղեռնական մարդասպանություն 

felonious homicide եղեռնական մարդասպանություն 

felony ծանր յանցագործություն 

figured ենթադրեց

file թղթածրար

file an application դիմումնագիր ներկայացնել

file for civil action քաղաքացիական հարցով դատարան դիմել

filing date դիմումնագրի թվական

filling (teeth) ակռայ լեցնել

finality of decision  վերջնական որոշում

financial hardship եկամուտի դժվարություն

finding (legal) դատավճիռ

findings (legal) դատավճիռներ

fine տուքանք

finger մատ

fingernail եղունք



F
fiscal year գանձային տարի

five-year continuous residence հինգ տարվա շարունակական բնակիչ

flu-shot հարբուխի դեմ պատվաստ

follow-up հետեվողական

food stamps պարենային կտրոններ

foot ոտք

foreign legal adoption օրինավոր արտաքին որդեգրում 

foreign work test արտաքին աշխատանքի քննություն

foreman վերակացու

forgery կեղծ ստորագրություն

form ձեւ

form W-2 w 2 ձեւ (թղթիկ)

foster care ստնտու խնամք

foster home ստնտու բնակարան

fraud խարդախություն

fraud and abuse hotline խարդախության եւ նախատանքի գիծ

free pamphlet ձրի թղթիկ

freeze կանեցված

friend ընկեր

full retirement age լրիվ կենսաթոշակ անցնելու տարիք

full-time լիաժամ

full-time nursing care լիաժամ բոյժ քրոջ խնամքի տակ ըլլալ

full-time student լիաժամ ուսանող

fully insured լրիվ ապահովուած

funded հիմնավորված/հատկացում

funds հիմնադրամ

funeral թաղում

G
G.A.O. (General Accounting Office) Ընդհանուր Հաշուակալության Գրասենյակ 

gall bladder միզապարկի ուռեցք

gallstone միզապարկի քար

garnish  նպաստներից կամ վճարումից որոշ 
գումար ետ պահել ըստ օրէնքի 

general enrollment period ընդհանուր արձանագրության շրջան

general revenue ընդհանուր պետական մուտք



G
gift նուէր

glasses ակնոց

gold ոսկի

golden ոսկիէ

good cause ընդունելի պատճառ

government pension offset կաոավարական հանգստաթոշակի 
հաւասարակշրում (փոխարինում)+b647

grant պարգեվ

gross earnings զուտ եկամուտ

growth domestic product (gdp) Աճում ներքին արտադրության 

guidelines ուղեցոյց

gums լինտ

H
hair մազ

hand ձեռք

handicap անկարող

handicapped individual անկարող անձ

handle (to) ձեռնել 

harassment դժուարություններ յարուցանել 

hardship case դժուարության պարագայ

harvest (noun) հունձք

harvest (verb) հնձել

head գլուխ

Head Start Program ուսանողական մի յայտագիր երեխաները վարժարան 
յաճախելու պատրաստելու նպատակով

heading վերնագիր

health insurance առողջապահական ապահովագրություն

hearing լսողություն

hearing aid լսողության օժանդակ գործիք

hearing officer Լսողության պաշտօնեայ 

hearing proceedings լսողության ընթացքում դատարանի մէջ պատահած գործերը 

hearing process լսողության ընթացք

heart սիրտ

heart attack սրտի կաթված

heart murmur սրտի մրմրացում

heel ոտքի կրունկ



H
hiatus դադար

high blood pressure արյան բարձր ճնշում

hip կոնք

HIV (Human Immunodeficiency Virus) ՄԻԱՀ

HMO (Health Maintenance Organization) առողջությունը պաշտպանելու նպատակով հաստատված 
ապահովագրական կազմակերպություն 

Hmong or Highland Laotian Հմոնգի կամ Լեռնային Լաոսի ցեղերի անդամ

hobbies զբաղմունք

hold a hearing լսողություն ունենալ 

holiday տոնական արձակուրդ

home health agency տնային առողջական գործակալություն 

home health aid տնային առողջական օգնություն

home health aide տնային առողջական օգնական

home health care տնային առողջական խնամք

home health visit տնային առողջական այցելություն

homeless անտուն

homicide մարդասպանություն

honorable military discharge զինվորութենէ պատվական հեռացում 

hospice care հիւրավանքի խնամք

hospital room հիւանդանոցի սենյակ

hospital stay հիւանդանոց մնալ

hospitalized հիւանդանոց մտնել

host հիւրընկալ

hotline հեռաձայնի յատուկ գիծ 

House of Representatives Ներկայացուցիչների Խորհուրդ 

household ընտանիք (տնային)

household chores տնային մանր գործեր

household expenses տնային ծախսեր

household goods տնային իրեր

household of another ուրիշի ընտանիքը (ուրիշի տունը)

household worker ընտանիքի (տնային) գործավորներ

householder, head of household տան երեցը

housing assistance բնակարանի օգնություն

HUD Տնային եւ Քաղաքային Զարգացում 

hypertension ծայրահեղ ճնշում 

hysterectomy արգանդի հեռացման գործողություն



I
identity ինքնություն

identity theft ինքնության գողություն

illegal անօրէն

illegitimate child ապօրէնի զաւակ

immediate claims taking անմիջական դիմումնագիր ընդունող սպասարկում 

Immigration and Naturalization Service (INS) Ներգաղթի եւ Հպատակության Վարչություն

immigration records ներգաղթի արձանագրություններ 

impairment տկարություն (հիւանդություն)

Impairment Related Work Expense (IRWE) հիւանդության պատճառով ունեցած աշխատանքային ծախսեր 

in advance նախապէս/ժամանակից առաջ

in his/her care իր կամ նրան հոգատարության տակ

income (gross) ամբողջ եկամուտ

income (net) զուտ եկամուտ

income tax եկամուտի հարկ

income tax return եկամուտի հարկային հայտարարագրի վերադարձ

incompetent անկարող

incur ենթարկվիլ

inform տեղեկացնել

information technology տեղեկության արուեստագիտություն

inquiry հարցաքննություն

installments մասնավճառ

insured status ապահովագրված վիճակ 

Internal Revenue Service (IRS) Հարկային Վարչություն

Internet համացանց

interview հարցազրոյց

intestine աղիք

intrauterine device արգանդի մէջ գործիք 

investment ներդում

is subject to ենթարկվելու է 

issue a decision որոշում կայացնել

item առարկա/ցանկ

itemize ցանկարգել

itemized deductions ցանկագրված զեղջումներ (հարկային հայտարագրի վրա)



J
jaw կզակ

jewelry ոսկեղէն

job training գործի մարզում/պատրաստում

joint ownership միացյալ սեփականություն

joint venture միացյալ նախաձեռնություն

joints հօդ

judge դատաւոր

jurisdiction օրինաւոր իշխանություն

jury duty դատական կազմի պարտականություն 

justice of the peace Հաշտարար Դատաւոր

K
keep պահել

keep records արձանագրություններ պահել

keep up with քայլ պահել

keying (computer, typewriter) տպել (բանալիներ)

kidney երիկամունք

kidney transplant երիկամունք փոխտնկել 

knee ծունկ

L
laboratory tests բնալուծարանի քննություններ 

lack (to) բացակայություն/պակաս

lack of severity խստության բացակայություն

land հող

landlord տանուտէր

last name (surname) ազգանուն/մականուն

lawful admission օրինավոր ընդունելություն/մուտք 

lawful non citizen status օրինավոր ոչ քաղակացիական վիճակ

lawful permanent resident օրինական մշտական բնակիչ

lawfully admitted permanent resident օրինական ձեւով ընդունված մշտական բնակիչ

lawyer փաստաբան

lay off (worker) գործազրկել/գործէ արձակել

leg ոտք

legal dependency օրինավոր կախյալություն



L
legal guardian օրինավոր պաշտպան

legally admitted alien օրինավոր կերպով ընդունված օտարերկրացի

legitimate օրինավոր 

legitimate (to) օրինականացնել

lender դրամ փոխ տվող

lessen պակսեցնել

letter of denial մերժողական նամակ

level of care հոգածության մակարդակ

level of severity խստության մակարդակ

levy (to) տուրք գանձել

liability պատասխանատու

liaison միջնորդ

license (permit) արտօնագիր

licensed residential care վկայալ բնակարանի խնամք 

licensed residential health care facility վկայալ բնակարանային աոողջական խնամքի հարմարություն 

licensed rest home վկայալ հանգստատուն 

lien իրաւունք

life expectancy կյանքի ակնկալություն

life insurance policy կյանքի ապահովագրական պայմանագրություն

lifetime կյանքի ընթացք/ցկյանս

lifetime reserve վերապահել կյանքի ընթացքում

light work թեթեւ գործ

limit սահման

link կապ/շղթա

lip շրթունք

list (to) ցանկարգված

listed events ցանկարգված դէպքեր

litigation դատավորություն

liver լիարդ

livestock արջար

living arrangement ապրելու համաձայնություն

living expenses ապրելու ծախսեր

living in the same household (LISH) նոյն տան մէջ ապրիլ

living with մէկու մը հետ ապրիլ



L
loans փոխատվություն

local border crossing card տեղական սահմանը անցնելու քարտ 

local County Assistance Office տեղական շրջանային օգնության գրասենյակ

local Department of health Տեղական Առողջապահական Բաժին

located տեղադրված

lodging օթեւան

looking after your interests ձեր իրավունքները պաշտպանել 

loss կորուստ

loss of judgment դատելու կարողության կորուստ

loss of major functions շարժումի կարողության կորուստ 

loss of memory հիշողության կորուստ

loss of speech խօսելու կարողության կորուստ

lost check կորսված փոխ գիր

low back pain ցած կռնակի ցաւ

low-income ցած եկամուտ

lump-sum death payment մէկ անգամ մահվա վճառում

lung թոք

luxury items ճոխության կամ շոայլության առարկաներ

M
magnetic resonance imaging (MRI) մագնիսական արձագանգային նկարահանում 

magnetic tape մագնիսական ժապաւէն 

maiden name օրիորդության մականուն

mailbox նամակի տուփ

mailing address նամակ ստանալու հասցէ

mailing list հասցեներու ցանկ

maintain records արձանագրությունները պահել

maintenance (of a household) տնային պահպանություն

maintenance dialysis արյան մաքրման պահպանություն

major joints գլխավոր յօդեր

make payment վճառում ընել

make sure վստահ ըլլալ

malignant մահաբեր

malnutrition անբավարար սննդառություն

management տեսչություն



M
manager of farm ագարակի տեսուչ

manslaughter մարդասպան

marital status ամուսնական վիճակ

marked and severe functional limitation նշելի եւ լուրջ շարժումի սահմանաբակում 

market value շուկայի արժեք

marriage to a blood relative բարեկամական (արիւնակից) ամուսնություն

material fact էական իրողություն 

maximum amount առաւելագոյն գումար

maximum reduction առաւելագոյն զեղջում

may կարելի է

May is Older Americans Month Մայիսը մեծահասակ Ամերիկացիների ամիս է 

Medicaid Մէտիքէյտ

Medicaid approved long term facility Մէտիքէյտի կողմէ վաւերացված երկարամյա հարմարություն 

medical appliances բժշկական գործիքներ

medical certificate բժշկական վաւերաթուղթ 

medical consultant բժշկական խորհրդատու

medical coverage բժշկական երաշխավորություն

medical equipment բժշկական կազմածք

medical improvement բժշկական բարելավում

medical opinion բժշկական կարծիք

medical reasons բժշկական պատճառներ

medical sources բժշկական աղբյուրներ

medical tests բժշկական քննություններ

medically determinable բժշկականօրէն վճռել

Medicare (health insurance) Մէտիքէր (աոողջապահական ապահովագրություն)

Medicare approved drug discount cards Մէտիքէրի կողմից վաւերացված դեղօրայքի զեղջումի տոմս 

Medicare Catastrophic Coverage Աղետի դէմ Մէտիքէրի Պաշտպանում 

Medicare Prescription Drug Plan Մէտիքէրի դեղօրայքի ծրագիր

Medicare Prescription Drug Program Մէտիքէրի դեղօրայքի յատագիր 

Medicare Secondary Payer Մէտիքէրի երկրորդական վճարող

meet հանդիպիլ

meet a test քննությունը գոհացնել

meet requirements պահանջները գոհացնել

mental impairment մտային տկարություն



M
mental incompetence մտային անկարողություն

mental retardation մտային դանդաղում

midwife դայակ

military discharge բանակից արձակում

military discharge papers բանակից արձակման թուղթ

military service բանակի ծառայություն

minimum wage նվազագոյն աշխատավարձ

minister քահանա, հոգեւոր հովիւ

minors անչափահաս

missing person կորսված անձ

misunderstanding անհասկացողություն

misuse չարաչար գործածել

misuse of benefits նպաստները չարաչար գործածել

mobile home շարժական տուն

modified formula բարեփոխված բանաձեւ

money փող, դրամ

money order վճառագիր

month of election ընտրական ամիս

monthly benefit ամսական նպաստ

monthly earnings test ամսական եկամուտի քննություն

monthly premium ամսական շահաբաժին

moratorium վճարման պայմանաժամի յետաձգում

mortgage գրավագիր

mortgage (to) պարտքի փոխարէն կալվածագրավ

mother-in-law զօքանչ, կեսուր մայր

mothers/fathers and parents մայրեր, հայրեր եւ ծնողներ

motor vehicles ինքնաշարժ

mouth բերան

Multilanguage Gateway Բազմալեզուական Կեդրոն 

multicolor բազմագույն

multiple SSN բազմաթիւ Սոցիալական Ապահովության համարներ

murmur (heart) սրտի մրմունջ

mute համր

myth առասպել



N
nail եղունք

name անուն

national archives ազգային արխիւներ 

National Disability Employment Awareness Month Ազգային Անկարողության Աշխատանքային 
Գիտակցության Ամիս

National Performance Review Ազգային Իրագործման Վերաքննություն

National Press Conference Ազգային Լրագրական Խորհրդաժողով

naturalization certificate քաղաքացիյության վկայագիր

neck վիզ

need պէտք (կարիք)

net earnings զուտ եկամուտ

net earnings from self-employment զուտ եկամուտ ինքնաշխատութենէ 

net farm income ագարակէ եկած զուտ եկամուտ 

net income from self-employment զուտ եկամուտ ինքնաշխատութենէ 

net loss զուտ կորուստ

net profit զուտ շահ

network համեմատությամբ աշխատող զանազան 
կազմակերպություններ 

nevertheless ասով մէկ տեղ, այսուհարդերձ

newsletter լրաթերթ, նամակաթերթ

newspaper record լրագրի արձանագրություն

nominal value շատ ցած գին

non-citizens ոչ քաղաքացի

non-covered work ոչ երաշխավորված աշխատանք

Non-profit Organization ոչ հասույթաբեր կազմակերպություն

non-receipt չստացած

non-renewable չվերանորոգվելի

nonwork day ոչ աշխատային օր

nose քիթ

notice ազդարարագիր, նամակ

notice of new mailing address նոր հասցէի տեղեկություն

notice of non-coverage ազդարարագիր ոչ երաշխավորման

notice of planned action ազդարարագիր ծրագրված գործունէության մասին 

notify տեղեկացնել

number holder համարի տէրը 

nurse բուժ քոյր, հիւանդապահուհի



N
nursing care հիւանդապահուհիի խնամք

nursing home ծերերու տուն կամ բուժարան

O
obtain ստանալ

officers պաշտօնյա

officers (corporation) արհեստագիտական ընկերության պաշտօնյա

offset հաւասարակշրում, փոխարինում 

offspring մանուկներ, զաւակ

often հաճախ

OHA (Office of Hearings and Appeals) Լսումի եւ Վերաքնման Դատական Խորհուրդ

OIG (Office of Inspector General) Ընդհանուր Քննիչի Գրասենյակ 

OIO (Office of International Operations) Միջազգային Գործադրության Գրասենյակ

old age հարաջացած տարիք

oldest ամենէ մեծը, տարիքավոր

one stop մէկ կայան

one-half support հոգատարության կէսը 

ongoing benefits շարունակական նպաստներ

online կեդրոնական քոմբիւդրի հետ աշխատիլ հեռվից 

onset of disability հաշմանդամության սկզբունք

optional method կամավոր կերպ

optional state supplement կամավոր նահանգային լրացուցիչ վճառ

origin բնագիր

originator հեղինակ, սկզբնապատճառ

outpatient հիւանդանոցէն դուրս

outpatient physical therapy services հիւանդանոցից դուրս ստացված մարմնական 
բուժումի ծառայություն 

outside the U.S. Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներից դուրս

overpayment աւելորդ վճառմունք 

overpayment recovery աւելորդ վճառումը ետ առնել

overpayment refund աւելորդ վճառումը ետ վերադարձնել

P
pacemaker մորթի տակ դրված փոքր մի գործիք սրտի 

զարկը քայլաչափ պահելու համար 

package of benefits նպաստներու ծրար

packed red blood cells խտածված արյան կարմիր գնդիկներ



P
paid վճար+a1168+b1188ված

pain ցաւ

palm of hand ափ

palpitations թրթռացում

pamphlet գրքոյկ

Paper Work Reduction Act թուղթի նվազումի որոշում 

paralysis անդամալույծ

parolee ազատ արձակված անձ (բանտից)

part time կիսաժամ

part time nursing care կիսաժամ հիւանդամահուհիի հոգատարություն 

partial adjudication մասամբ որոշում 

participating մասնակցող 

participating hospital մասնակցող հիւանդանոց

parties to մեղսակից 

partnership ընկերակցություն

passport անձնագիր

pasture արօտ

paternity հայրություն

pathology ախտաբանություն

patient հիւանդ կամ համբերատար

pay as you go basis կամաց կամաց վճարել 

pay back ետ վճարել կամ վրէժ լուծել

pay stub վճարման կտրոն 

payable վճարվելիք

payee վճարառու 

payment վճարում

payments in kind ապրանքով փոխանակել (դրամ չվճարել) 

payroll հաշուեցույց

Peer Review Organization Ընկերային Վերաքնման Գործակալություն 

pelvic examination կոնքի քննություն

penalty տուգանք

penalty deductions տուգանքի զեղջումներ

pension հանգստաթոշակ

pension plan հանգստաթոշակի ծրագիր



P
percentage տոկոս

perform կատարել

period of benefits նպաստի ժամանակաշրջան

period of disability հաշմանդամության ժամանակաշրջան

periodic accounting պարբերաբար հաշվապահության 

permanent kidney failure երիկամուտի մշտական ձախողություն

Personal Earnings and Benefit Estimate Statement (PEBES) Անձնական Հասույթի եւ Նպաստների Կռահման Հաշուեցույց 

personal effects անձնական արարկաներ

personal expenses անձնական ծախսեր

personal grooming անձնական հոգատարություն

personal interview անձնական հարցազրույց 

Personal Responsibility & Work Opportu--
nity Reconciliation Act of 1996

1996-ի Անձնական Պատասխանատվության եւ Աշխատանքի 
Պատեհության Ներդաշնակցության Որոշում 

pharmaceutical դեղագիտական

pharmacist դեղագործ

phlebitis երակի բորբոքում 

physical or mental impairment մարմնային կամ մտային տկարություն

physical therapy մարմնական բուժում

physical therapy and independent practice մարմնական բուժում եւ անկախ գործադրություն 

physician բժիշկ

piece rate հատարժեգ

piece rate basis հատարժեգի հիման վրայ

piece work հատագլուխ աշխատանք

Plan for Achieving Self-support (PASS) ինքնախնամքի իրականացման ծրագիր

plan or system (wages) ձեւ կամ ծրագիր (աշխատավարձի) 

play խաղալ

please notify us հաճեցեք մեզ տեղեկացնել

pneumonia թոքատապ

podiatrist ոտնաբույժ

policy (insurance) ապահովագրական պայմանագրություն

policy (setting) քաղաքականություն 

policy number պայմանագրության համար

pooled income հաւաքված եկամուտ

population բնակչություն

postage free առանց նամակագինի



P
posters ազդարարագիր 

posthumous յետ մահու 

power of attorney իրավունք ունենալ ուրիշի համար որոշումներ 
առնել (փոխանորդագիր)

precedent նախընթաց

preferential նախընտրաբար

pregnancy յղություն

pregnant յղի

premiums շահաբաժին

pre-retirement նախքան կենսաթոշակարու լինել

prescribe դեղագրել

prescription դեղագիր

prescription drugs դեղագիրով տրված դեղ

prescription drug benefit դեղագիրով գնելիք դեղորայքի նպաստներ

presumption ենթադրություն/հաւանականություն

presumptive disability հաւանական հիւանդություն (ենթադրվում է որ 
հաշմանդամության դիմումը ընդունվի)

priest քահանա

primary նախնական

primary insurance amount (PIA) նախնական ապահովության գումար

print (noun) հետք, դրոշմ

print (to) տպել

printer տպագրիչ

priority նախապատվություն

Privacy Act գաղտնապահության կանոնը 

private insurance անձնական ապահովագրություն

private insurer անձնական ապահովագրող

private medical counselor անձնական բժշկական խորհրդատու

process (to) ընթացք, կանոնաւոր յառաջդիմություն

production արտադրություն

profit շահ

Program Manager Ծրագրի Վարիչ

Program Service Center (PS) Ծրագրի Գործունէության Կեդրոն

progressive illness յարաջացած հիւանդություն

promissory note պարտամուրհակ

proof փաստ



P
proof of age, identity, citizenship or legal residence status տարիքի, ինքնության, քաղաքացիության կամ 

օրինաւոր կեցության կարգավիճակի փաստ

property կալված

property tax կալվածի տուրք

property valuation կալվածի արժեւորում

prorate բաժնել

prospective payment ակնկալված վճառում

prostate cancer  արական միզային գեղձի քաղցկեղ

provide (to) հայթայթել

provide services ծառայություններ հայթայթել

provide treatment for drug addicts and alcoholics ծառայություններ հայթայթել դեղորայքի 
եւ ըմպելիի մոլի դարձողներին 

provider of physical and speech pathology մարմնական եւ խօսակցության թերիներին 
բուժում կամ սրբագրություն հայթայթողը 

provider of services ծառայություններ հայթայթողը 

provision of law օրէնքի պայման

PSC (Program Service Center) Ծրագրի Գործունէության Կեդրոն

psychiatrist հոգեբոյժ

public assistance payments հանրային օգնության վճարումներ 

public disability հանրային հաշմանդամություն

public law հանրային օրէնք

public office հանրային գրասենյակ

public record հանրային արձանագրություն

pulmonary tuberculosis թոքային հիւծախտ

push-button telephone ճնշիչ կոճակով հեռաձայն 

putative marriage կարծեցյալ ամուսնություն

Q
Quadrennial Social Security Advisory Council Սոցիալական Ապահովության Քառամեայ 

Թելադրանքի Խորհրդակցություն 

qualified designated entity որակյալ որոշված էություն 

Qualified Medicare Beneficiary (QMB) որակյալ Մէտիքէրի նպաստարու

qualified person որակյալ անձ

quarters of coverage վարկ

question (to) հարցուփորձել

questionable pay կասկածելի վճառում

questionable retirement կասկածներ կենսաթոշակի անցնելու հարցով+b1079



R
Rabbi Ռաբբի

radiation therapy ճառագայթային բուժում

radiology ճառագայթային գիտություն

railroad employment երկաթուղագծի աշխատանք

railroad industry երկաթուղագծի ճարտարարուեստ

railroad retirement երկաթուղագծի աշխատանքից կենսաթոշակարու լինել

Railroad Retirement Board Երկաթուղագծի Կենսաթոշակի Խորհուրդ

raise (children) մեծցնել

raise (crops) աճեցնել

real estate անշարժ կալված

real estate salesman անշարժ կալված վաճառող

reasonable charges չափաւոր պահանջներ

receipts ստացագիր

recipient ընդունող (ստացող)

recomputation վերահաշվել

reconsideration վերատեսություն

recontact վերահանդիպում

record արձանագրություն

recorded արձանագրված

recover or recoup վերաշահիլ

recur պարբերաբար պատահիլ

red blood cells արյան կարմիր գնդիկներ

reduce պակսեցնել, նվազեցնել

reduced benefits նվազած (պակասժ) նպաստներ

reentitlement վերարժեվորել

reentry permit վերամուտքի արտօնություն

referral ակնարկություն

reforms բարենորոգում

refugee քաղաքական ապաստանյալ

refund form վերահատուցման ձեւ

regain վերստանալ

regardless չնշմարված, չնայած

register (to) արձանագրել

regret զղջում



R
regular services սովարական ծառայություն

regulation կանոն

reimburse գումարը վերադարձնել

reinstate նախկին դիրքին հասցնել

related by marriage սմուսնության պատճառով կապ ունենալ

related to ազգական, կապ ունենալ

relationship հարաբերություն

relatives (or by marriage) ազգականներ, բարեկամներ

release (information) տեղեկության փոխանցում

release (medical) բժշկական տեղեկություն փոխանցել

relocate տեղադրում

remand ետ ղրկել

remarks նկատողություն

remarriage վերամուսնություն

remuneration վարձատրել

renal failure երիկամային ձախողություն

renal transplant երիկամի փոխատնկում

renewal Commission վերանորոգման յանձնարարություն 

rent վարձք

rental income վարձքի եկամուտ

renter վարձակալ

replace փոխարինել

replacement rate փոխարինության չափանիշ

report (to) տեղեկացնել

report of work activity տեղեկություն աշխատանքի գործունէության մասին 

reporting events կարեւոր դէպքերի տեղեկություններ

representative payee վճառու ներկայացուցիչ (այն անձը որ 
ուրիշի վճառումները կը ստանա)

request for hearing լսման խնդրանք

request for reconsideration վերաքննումի խնդրանք

request not timely filed ժամանակին չներկայացված խնդրանք

require (to) պահանջել

requirement տվյալներ

reserve fund վերապահված հիմնադրամ

residence բնակարան



R
resident status բնակիչի կարգավիճակ 

residential care բնակարանի հաւասարչափ խնամք 
(ընդհանրապէս ծերանոցի նման տեղեր) 

residential health care facility առողջության խնամք տրամադրող հանտգստյան տուն 

residual functional capacity  շարժելու մնացած կարողությունը 

resources դրամական միջոցներ

respite care հանգիստ ընելու խնամք (ընդհանրապէս 
հիւանդի ընտանիքի համար)

responsibilities պատասխանատվություներ

rest home հանգստյան տուն

restitution հատուցում

restricted countries արգիլված երկիրներ

restricted function սահմանափակ կարողություն

resumption of payments նպաստների վերսկսում

retarded մտքով դանդաղ 

retire (to) կենսաթոշակարու լինել (հանգստյան կոչվիլ)

retired կենսաթոշակարու (հանգստյան կոչված)

retirement կենսաթոշակարու լինել (գործից հրաժարիլ)

retirement earnings test կենսաթոշակարուի հասոյթների քննություն 

retirement insurance կենսաթոշակի ապահովագրություն

retirement planner կենսաթոշակ ծրագրելու միջոց 

retroactive ետ երթալ 

return (as in income tax return) հարկային հայտարարագիր

revaluation of assets սեփականության վերաքննում

reversal շրջել, փոխել

review վերանայիլ, վերաքննել

rib վանդակի ոսկոր

right to a hearing լսման իրավունք

room and board ուտելիք եւ քնանալու տեղ 

root canal ատամի արմատի գործողություն 

royalties հատուցում, վարձատրություն

rule օրէնք

ruling որոշում

rural health clinics գիւղային առողջապահական դարմանատուն



S
salaried employment ամսավճառով աշխատանք

salary ամսավճառ

sale վաճառք

savings account խնայողական հաշիվ

savings association խնայողության միություն 

scarce հազուագիւտ 

schedule (for irs purposes) ցուցակ

schedule (taxes) հարկային ցուցակ

schedule (time) ժամանակացույց

schizophrenic խելագարություն, հոգեկան հիւանդություն

scholarship կրթանպաստ

school attendance դպրոց յաճախել

sciatic nerve ոտքի եւ մէջքի ցաւ սյադիք երեկաի պատճառով 

scope դիտակէտ, նպատակ

seasonal եղանակային

second consecutive month հաջորդական երկրորդ ամիս

second opinion երկրորդ կարծիք

secondary evidence երկրորդական փաստ

seizure անակնկալ հիւանդություն (ընդհանրապէս 
լուսնոտների կապակցությամբ)

selection զտում

self-dialysis ինքնին արյան մաքրում 

self-employment ինքնաշխատ

self-employment earnings  ինքնաշխատության հասույթ

self-employment income ինքնաշխատության եկամուտ

self-employment tax return ինքնաշխատության հարկային հայտարարագիր

semester վեցամսեայ, կիսամեայ

senior citizen տարեց քաղաքացի

separate check անջատ փոխ գիր

sequential հաջորդական

service delivery ծառայություն տրամադրել

settlement (legal) համաձայնություն

severe condition լուրջ վիճակ

severity of impairments  տկարության մակարդակը

share farmer բերքի բաժնեկցում հողի տիրոջ հետ 



S
share of բաժին

shares (stocks) բաժնետոմս

sheltered workshop աշխատանք որ կատարվում է հատուկ կեդրոններում 
ուր գործավորները օգնություն ստանում են

shoulder ուս

sick leave հիւանդության արձակուրդ

sick pay հիւանդության վճառում

single ամուրի

sister-in-law անուսնոյն կամ եղբօր կին

site (computer) ոստայնէջ

skilled nurse մասնագէտ բուժ քոյր 

skilled nursing մասնագէտ բուժում 

skilled nursing facility մասնագէտ ծերերու բուժարան 

skin մորթ

slmb յատուկ Մէտիքէրի ծրագիր փոքր եկամուտ 
ունեցող նպաստյալների համար 

Small Business Administration Փոքր Գործակալության Վարչություն

Social Security Act Սոցիալական Ապահովության որոշում

Social Security Administration Սոցիալական Ապահովության Վարչություն

Social Security contributions ձեր մասնակցությունը Սոցիալական Ապահովության ծրագրի 

Social Security office Սոցիալական Ապահովության գրասենյակ

Social Security Statement Սոցիալական Ապահովության հաշուեցույց

son-in-law փեսա

source աղբյուր

Special Veteran’s Benefits (SVB) Վետերանների հատուկ նպաստներ

Specified Low Income Medicare Beneficiary (SLMB) յատուկ Մէտիքէրի ծրագիր փոքր եկամուտ 
ունեցող նպաստյալների համար 

speech therapy խօսակցության բուժում

spell (to) հեգել

spinal column ողնաշար

spleen փայծաղ

splints կտրված ոսկորները միացնող փայտեր

sponsored երաշխաւոր

spouse կողակից (ամուսին կամ կին)

state նահանգ

state agency նահանգային գործակալություն



S
State Attorney General Նահանգային Ընդհանուր Դատախազ

State Buy-in (Medicare) Program Մէտիքէրի մի ծրագիր որ արտօնում է 
նահանգներին որ վճարեն ձեր շահաբաժինը 

State Social Security Administration Նահանգային Սոցիալական Ապահովության Վարչություն

state supplement նահանգային ավելացում 

statement յայտարարություն

statement of earnings աշխատավարձքի հաշուեցույց

state-of-the-art լաւագույն արդիական վիճակ 

status of վիճակը

statute of limitations օրէնքի սահմանում

steady worker մշտական գործավոր

stepdaughter խորթ աղջիկ

stepfather խորթ հայր

stepgrandchildren խորթ թոռներ

stepson խորթ տղայ

stock dividends բաժնետոմսի շահաբաժին

stocks բաժնետոմսեր

stomach ստամոքս

stop ընդհատել

stop benefits նպաստներու դադարում

stroke կաթված

subpoena դատի կանչել գրությամբ

subsequent claim յաջորդ դիմումնագիր

subsidy օժանդակություն

substantial earning բաւարար աշխատավարձք

Substantial Gainful Activity (SGA) բաւարար նիւթական հասույթ

substantial services հիմնական ծառայություններ

subversive activities հիմնական գործունէյություն

suit (legal) դատի հետապնդում

Supplemental Security Income (SSI) Լրացուցիչ Ապահովության Եկամուտ

Supplementary Medical Insurance (SMI) Լրացուցիչ Բժշկական Ապահովագրություն 

supplier հայթայթող

supplier of portable x-ray services շարժական ճռագայթի ծառայություններ հայթայթող

supplies (medical) բժշկական պաշար/արարկաներ

supply պաշար, մթերք



S
supply (to) հայթայթել

support (personal) հոգալ

supportive devices օգնության գործիք

surgeon Վիրաբուժ

surgical dressings վիրակապեր

surname մականուն (ազգանուն) 

surplus մնացորդ

surviving divorced wife վերապրող ամուսնալուծված կին

surviving spouse վերապրող կողակից (կին կամ ամուսին)

survivor վերապրող

survivor’s claim վերապրողի դիմումնագիր

suspend ընդհատել, առկախել

suspense files առկախված թղթածրարներ (տեղեկություններ)

suspensión ընդհատում

swelling ուռուցք

T
tax assessment տուգանքել (հարկային պարտքը որոշել) 

tax base հարկային հիմք

tax liability հարկային պատասխանատվություն

tax payer հարկ վճառող

tax rate հարկային սակ

tax refund հարկային փոխհատուցում

tax relief հարկային օգնություն

tax return հարկային հայտարարագիր

tax year հարկային տարեշրջան

taxable այն, ինչ որ հարկավոր է

taxation հարկատուրք

taxes հարկեր

teeth ատամներ

telephone (rotary) հեռախօս (անիւի պէս դարձող)

telephone (touchtone) հեռախօս (ճնշելիք թիւերով)

telephone follow up հեռաձայնով վերահիշեցնել

telephone interview հեռաձայնով հարցազրույց

temporary առժամեայ



T
Temporary Assistance for Needy Families (TANF) կարիքավոր ընտանիքների առժամեայ օգնություն 

temporary benefits առժամեայ նպաստներ

tenant վարձակալ

terminally ill ծանր հիւանդ 

terminate վերջացնել (աւարտել)

termination վերջաւորություն

termination notice աւարտման նամակ 

theft գողություն

therapy բուժում

thigh զիստ

third parties միջնորդ, երրորդ անձնավորություն

third party liability երբ երրորդ անձ մը կամ էություն մը պատասխանատու է

threat սպառնալիք

three legged stool
երեք ոտքով փոքր աթոռ: Սոցիալական Ապահովության 
նպատակն է լինել ոտքերից մին, իսկ միւսները լինեն ձեր 
այլ կենսաթոշակը եւ անձնական խնայողությունները

threshold սեմ, սկիզբ, մուտք, սահման

throat կոկորդ

through մէկ կողմէն միւսը

ticket տոմս

Ticket to Hire աշխատանքի վարձվելու տոմս

Ticket to Work աշխատելու տոմս 

Ticket to Work and Self-sufficiency Program  Աշխատանքի Արտօնություն եւ Ինքնակարողության Ծրագիր

Ticket to Work and Work Incentives Improvement Act of 1999 1999-ի Աշխատանքի Արտօնության եւ Գործի 
Մղելու Բարելաւման Որոշումը 

timely յարմար ատենին, աժմէական

timely report of earnings ժամանակին տեղեկացնել աշխատավարձի արժէքը 

tips նուէր

to your knowledge ըստ քու գիտության

toes ոտքի մատներ

tolerance rule թոյլտվության (հանդուրժելու) օրէնք

toll free անվճար

tone (phone) հեռաձայնի գիծ

tongue լեզու

tooth decay փտած ատամ

total income ընդհանուր եկամուտ



T
town քաղաք

trade or business արհեստ կամ ձեռնարկություն

trade union արհեստի միյություն

training մարզել, սորվեցնել

training for self-dialysis ինքնին արիւնը մաքրել սորվիլ 

transfer (noun) փոխանցում

transfer (verb) փոխադրել, փոխանցել

transfer of business ձեռնարկության փոխանցում

transitional insured status յատուկ ապահովագրական վիճակ այն անձերի 
համար որոնք 72 տարեկան էին 1965 թվին

translator թարգմանիչ

transplant փոխատնկել 

travel expenses ճամբորդական ծախսեր

treating physician դարմանող բժիշկ

trial work period աշխատանքի փորձարության ժամանակաշրջան

trimester երամսյա

truck բեռնակառք, բեռնատար ինքնաշարժ

trucker բեռնակառքի վառորդ

trust վստահիլ, ինչքի գործածություն̀ ի նպաստ ուրիշի

trust account դրամատան հաշիւ ուրիշի նպաստի համար

trust fund հիմնադրամ ուրիշի նպաստի համար

trustees աւանդապահ, խնամակալ

tuberculosis թոքախտ

tuition կրթաթոշակ

tumors ուռեցք

U
U.S. Department of Health and Human Services Միացեալ Նահանգների Առողջապահական եւ 

Մարդկային Ծառայություննրի Բաժին 

U.S. Department of Labor Միացեալ Նահանգների Աշխատանքի Բաժին

ulcers մորթի վրայ կամ ստամոքսի մէջ վէրք

unauthorized չվավերացված

uncle by marriage մօրեղբայր կամ հօրեղբայր

uncollectable չհաւաքվելիք (չկարենալ ետ առնել)

undeliverable չկարենալ տեղ հասցնել 

undeniable անուրանալի



U
under age անչափահաս 

under oath երդմնյալ

underpayment անբաւարար վճառում

undersigned ստորագրյալ

unearned income եկամուտ որ աշխատանքից չէ

unemployment անգործություն

unemployment compensation անգործության փոխհատուցում

uninsured չապահովագրված

union միյություն

union dues միյության տուքանք

United Nations Միացեալ Ազգեր

unposted earnings չյայտարարված (չարձանագրված) աշխատավարձ

unsuccessful work attempt անհաջող աշխատանքի ձեռնարկ կամ փորձ

update տեղեկությունները նորոգել

up-to-date այժմէական

utilities օգտակարություն, տան մէջ օգտագործված 
հարմարություններ (կազ, ջուր եւայլն)

Utilization Review Committee Օգտագործման Վերաքնման Յանձնախումբ 

V
vacation pay արձակուրդի վճարում

vaccination պատվաստ

valid վաւերական

validity վաւերացում

value արժեք

value of personal services անձնական ծառայությունների արժեք

varicose veins ընդլայնած երակներ

vary (to) տարբերիլ

vegetable բանջարեղէն

vein երակ

verbatim բառ առ բառ

verdict դատավճիռ

verification ճշդում, ուղղում

Veteran’s Administration Զինվորներու (հին եւ փորձարու) Վարչություն 

vineyard այգեստան

violation խախտում



V
vital statistics հիմնական վիճակագրություն 

vocal cords ձայնալարեր

vocational evaluation արհեստի արժեւորում 

vocational rehabilitation արհեստներու վերահաստատություն 

void (to) չեղյալ նկատել

voluntary կամաւոր

voluntary medical insurance կամաւոր բժշկական ապահովագրություն 

vow of poverty չքավորության երդում 

W
W-2 form (Wage and Tax Statement) աշխատավարձի եւ հարկերի հաշվեցույց 

wage earner աշխատավարձ շահող

wage statement աշխատավարձի հաշվեցույց

wages աշխատավարձ

wages and self-employment income աշխատավարձի եւ ինքնաշխատության հասույթ

waist մէջք

waiting period սպասման ժամանակաշրջան

waiver պարտքը ջեղյալ ընել

waiver of right to appear ներկայ ըլլալու իրավունքի մերժում

Ways and Means Committee Ուղղության եւ Միջոցի Յանձնախումբ (գործը կառավարելու 
բոլոր անհրաժեշտ բաները, դրամ, ծրագիր եւայլն)

weighted benefits 
անցյալի ցած աշխատավարձը ստանում է 
ընթացիք աշխատանքի նման արժէք, բարձր 
նպաստներ ապահովելու համար. 

Welfare Department Բարեկեցության Գրասենյակ

Welfare Reform Բարեկեցության Բարենորոգում 

wheelchair անիւաւոր կառք

whereabouts unknown ուր ըլլալը անյայտ

whole blood կատարյալ արիւն

wholesale մեծաքանակ

widow (widower) այրի կին կամ մարդ

widows disability insurance benefits այրիներու հաշմանդամության նպաստներ

wife կին

wife’s benefits կնոջ նպաստներ

will կտակ

willing կամեցող

withdraw the claim դիմումնագիրը դադրեցնել կամ յետ կոչել



W
withhold ետ պահել

without fault առանց հանձանքի

witness վկայ

work գործ

work activity աշխատանքային գործունէություն

work incentives աշխատանքի մղող (ոգեւորող) 

work outside the U.S. Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներից 
դուրս կատարած աշխատանք

work test աշխատանքի քննություն

workforce լրիվ աշխատավորների ուժը/խումբը

workmen’s compensation բանվորական փոխհատուցում

workmen’s compensation offset բանվորական փոխհատուցման փոխարինում

worksheet աշխատանքի ցուցակ

wrist դաստակ

written evidence գրավոր վկայություն

X
xenophobia օտարատյացություն կամ վախ

x-rays ճառագայթ

Y
year տարի

younger աւելի երիտասարդ

your request ձեր խնդրանքը 

yourself դուն, ինքնիրենդ 

Z
zip code (զիբ քօտ) նամակների վրայ գտնված շրջանային թիւը
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