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Armenian text font

size 12 size 8
Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել 

հա ճախ կի րառ վող Arial Armenian, Arial 
LatArm, Times Armenian տա ռա տե սակ նե րի 
հայե րեն գրան շան նե րը ի րե նց կա ռու ց ված-
քային չա փո րո շիչ նե րով ու ա ռան ձին տա-
ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի հետ-
ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով

Ա ռա վել մեծ մաս սայա կա նու թյու ն ու նե-
ցող Windows գոր ծա վար հա մա կար գե րու մ :

In difference with other Armenian fonts 
available, for “Khoragir” font the Armenian 
symbols were developed first considering 
the characteristics and graphems specifics, 
and then the Cyrillic and Latin symbols were 
developed in correspondence.  Another 
characteristic that make “Khoragir” uniqueness 
is the order of Armenian punctuation symbols 
in, which are located above the letter (due to 

В отличие от других армянских 
шрифтов, для “Хорагир” изначально были 
разработаны армянские буквы, а затем, 
на их базе (с учетом соответствующих 
особенностей) английские и русские буквы. 
Примечательно и то, что знаки ударения, 
вопросительный и восклицательный, 
специальными кернингами ставятся над 
соответствующими буквами, а не рядом с 

Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել հաճախ 
կի րառ վող Arial Armenian, Arial LatArm, Times 
Armenian տա ռա տե սակ նե րի հայե րեն գրան շան նե րը 
ի րե նց կա ռու ց ված քային չա փո րո շիչ նե րով ու ա ռան-
ձին տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի հետ-
ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով տպա գր ված տե քս-
տե րը դժ վար ըն թեռ նե լի են ու ան շու ք:

Բա ցի այդ, նշ ված տա ռա տե սակ նե րու մ բա ցա-
կայու մ են հայե րե նի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյու ն

In difference with other Armenian fonts available, 
for “Khoragir” font the Armenian symbols were 
developed first considering the characteristics and 
graphems specifics, and then the Cyrillic and Latin 
symbols were developed in correspondence.  Another 
characteristic that make “Khoragir” uniqueness is the 
order of Armenian punctuation symbols in, which are 
located above the letter (due to developed kerning pairs) 
rather than next to letter, which makes it possible to 

В отличие от других армянских шрифтов, 
для “Хорагир” изначально были разработаны 
армянские буквы, а затем, на их базе (с учетом 
соответствующих особенностей) английские и 
русские буквы. Примечательно и то, что знаки 
ударения, вопросительный и восклицательный, 
специальными кернингами ставятся над 
соответствующими буквами, а не рядом с ними, что 
значительно повышает удобочитаемость текстов 

Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել հա ճախ կի րառ վող 

Arial Armenian, Arial LatArm, Times Armenian տա ռա տե սակ նե րի 

հայե րեն գրան շան նե րը ի րե նց կա ռու ց ված քային չա փո րո շիչ նե-

րով ու ա ռան ձին տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի հետ-

ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով տպա գր ված տե քս տե րը դժ վար 

ըն թեռ նե լի են ու ան շու ք:

Բա ցի այդ, նշ ված տա ռա տե սակ նե րու մ բա ցա կայու մ են 

հայե րե նի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյու ն ու նե ցող կցագ րե րն 

(Ligatures) ու մի շա րք հա տու կ տպագ րա կան նշան ներ:

In difference with other Armenian fonts available, for “Khoragir” 

font the Armenian symbols were developed first considering the 

characteristics and graphems specifics, and then the Cyrillic and Latin 

symbols were developed in correspondence.  Another characteristic 

that make “Khoragir” uniqueness is the order of Armenian 

punctuation symbols in, which are located above the letter (due to 

developed kerning pairs) rather than next to letter, which makes it 

possible to read and work with texts more easily. and then the Cyrillic 

and Latin symbols were developed in correspondence.  Another 

В отличие от других армянских шрифтов, для “Хорагир” 

изначально были разработаны армянские буквы, а затем, на 

их базе (с учетом соответствующих особенностей) английские 

и русские буквы. Примечательно и то, что знаки ударения, 

вопросительный и восклицательный, специальными кернингами 

ставятся над соответствующими буквами, а не рядом с ними, 

что значительно повышает удобочитаемость текстов набранных 

шрифтом “Хорагир”.

римечательно и то, что знаки ударения, вопросительный и 
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Armenian text font

size 8
Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել 

հա ճախ կի րառ վող Arial Armenian, Arial 
LatArm, Times Armenian տա ռա տե սակ նե րի 
հայե րեն գրան շան նե րը ի րե նց կա ռու ց ված-
քային չա փո րո շիչ նե րով ու ա ռան ձին տա-
ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի հետ-
ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով

Ա ռա վել մեծ մաս սայա կա նու թյու ն ու նե-
ցող Windows գոր ծա վար հա մա կար գե րու մ :

In difference with other Armenian fonts 
available, for “Khoragir” font the Armenian 
symbols were developed first considering 
the characteristics and graphems specifics, 
and then the Cyrillic and Latin symbols were 
developed in correspondence.  Another 
characteristic that make “Khoragir” uniqueness 
is the order of Armenian punctuation symbols 
in, which are located above the letter (due to 

В отличие от других армянских 
шрифтов, для “Хорагир” изначально были 
разработаны армянские буквы, а затем, 
на их базе (с учетом соответствующих 
особенностей) английские и русские буквы. 
Примечательно и то, что знаки ударения, 
вопросительный и восклицательный, 
специальными кернингами ставятся над 
соответствующими буквами, а не рядом с 

Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել հաճախ 
կի րառ վող Arial Armenian, Arial LatArm, Times 
Armenian տա ռա տե սակ նե րի հայե րեն գրան շան նե րը 
ի րե նց կա ռու ց ված քային չա փո րո շիչ նե րով ու ա ռան-
ձին տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի հետ-
ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով տպա գր ված տե քս-
տե րը դժ վար ըն թեռ նե լի են ու ան շու ք:

Բա ցի այդ, նշ ված տա ռա տե սակ նե րու մ բա ցա-
կայու մ են հայե րե նի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյու ն

In difference with other Armenian fonts available, 
for “Khoragir” font the Armenian symbols were 
developed first considering the characteristics and 
graphems specifics, and then the Cyrillic and Latin 
symbols were developed in correspondence.  Another 
characteristic that make “Khoragir” uniqueness is the 
order of Armenian punctuation symbols in, which are 
located above the letter (due to developed kerning pairs) 
rather than next to letter, which makes it possible to 

В отличие от других армянских шрифтов, 
для “Хорагир” изначально были разработаны 
армянские буквы, а затем, на их базе (с учетом 
соответствующих особенностей) английские и 
русские буквы. Примечательно и то, что знаки 
ударения, вопросительный и восклицательный, 
специальными кернингами ставятся над 
соответствующими буквами, а не рядом с ними, что 
значительно повышает удобочитаемость текстов 

Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել հա ճախ կի րառ վող 

Arial Armenian, Arial LatArm, Times Armenian տա ռա տե սակ նե րի 

հայե րեն գրան շան նե րը ի րե նց կա ռու ց ված քային չա փո րո շիչ նե-

րով ու ա ռան ձին տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի հետ-

ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով տպա գր ված տե քս տե րը դժ վար 

ըն թեռ նե լի են ու ան շու ք:

Բա ցի այդ, նշ ված տա ռա տե սակ նե րու մ բա ցա կայու մ են 

հայե րե նի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյու ն ու նե ցող կցագ րե րն 

(Ligatures) ու մի շա րք հա տու կ տպագ րա կան նշան ներ:

In difference with other Armenian fonts available, for “Khoragir” 

font the Armenian symbols were developed first considering the 

characteristics and graphems specifics, and then the Cyrillic and Latin 

symbols were developed in correspondence.  Another characteristic 

that make “Khoragir” uniqueness is the order of Armenian 

punctuation symbols in, which are located above the letter (due to 

developed kerning pairs) rather than next to letter, which makes it 

possible to read and work with texts more easily. and then the Cyrillic 

and Latin symbols were developed in correspondence.  Another 

В отличие от других армянских шрифтов, для “Хорагир” 

изначально были разработаны армянские буквы, а затем, на 

их базе (с учетом соответствующих особенностей) английские 

и русские буквы. Примечательно и то, что знаки ударения, 

вопросительный и восклицательный, специальными кернингами 

ставятся над соответствующими буквами, а не рядом с ними, 

что значительно повышает удобочитаемость текстов набранных 

шрифтом “Хорагир”.

римечательно и то, что знаки ударения, вопросительный и 
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Armenian text font

size 8
Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել 

հա ճախ կի րառ վող Arial Armenian, Arial 
LatArm, Times Armenian տա ռա տե սակ նե-
րի հայե րեն գրան շան նե րը ի րե նց կա ռու ց-
ված քային չա փո րո շիչ նե րով ու ա ռան ձին 
տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի 
հետ ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով

Ա ռա վել մեծ մաս սայա կա նու թյու ն ու-
նե ցող Windows գոր ծա վար հա մա կար գե-

In difference with other Armenian fonts 
available, for “Khoragir” font the Armenian 
symbols were developed first considering 
the characteristics and graphems specifics, 
and then the Cyrillic and Latin symbols were 
developed in correspondence.  Another 
characteristic that make “Khoragir” 
uniqueness is the order of Armenian 
punctuation symbols in, which are located 

В отличие от других армянских 
шрифтов, для “Хорагир” изначально 
были разработаны армянские 
буквы, а затем, на их базе (с учетом 
соответствующих особенностей) 
английские и русские буквы. 
Примечательно и то, что знаки ударения, 
вопросительный и восклицательный, 
специальными кернингами ставятся над 

Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել հաճախ 
կի րառ վող Arial Armenian, Arial LatArm, Times 
Armenian տա ռա տե սակ նե րի հայե րեն գրան շան-
նե րը ի րե նց կա ռու ց ված քային չա փո րո շիչ նե րով ու 
ա ռան ձին տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի 
հետ ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով տպա գր ված 
տե քս տե րը դժ վար ըն թեռ նե լի են ու ան շու ք:

Բա ցի այդ, նշ ված տա ռա տե սակ նե րու մ բա ցա-
կայու մ են հայե րե նի հա մար կար ևոր նշա նա կու-

In difference with other Armenian fonts 
available, for “Khoragir” font the Armenian symbols 
were developed first considering the characteristics 
and graphems specifics, and then the Cyrillic and 
Latin symbols were developed in correspondence.  
Another characteristic that make “Khoragir” 
uniqueness is the order of Armenian punctuation 
symbols in, which are located above the letter (due 
to developed kerning pairs) rather than next to letter, 

В отличие от других армянских шрифтов, 
для “Хорагир” изначально были разработаны 
армянские буквы, а затем, на их базе (с учетом 
соответствующих особенностей) английские и 
русские буквы. Примечательно и то, что знаки 
ударения, вопросительный и восклицательный, 
специальными кернингами ставятся над 
соответствующими буквами, а не рядом с ними, 
что значительно повышает удобочитаемость 

Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել հա ճախ կի րառ վող 

Arial Armenian, Arial LatArm, Times Armenian տա ռա տե սակ նե-

րի հայե րեն գրան շան նե րը ի րե նց կա ռու ց ված քային չա փո րո-

շիչ նե րով ու ա ռան ձին տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի 

հետ ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով տպա գր ված տե քս տե րը 

դժ վար ըն թեռ նե լի են ու ան շու ք:

Բա ցի այդ, նշ ված տա ռա տե սակ նե րու մ բա ցա կայու մ են 

հայե րե նի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյու ն ու նե ցող կցագ րե րն 

(Ligatures) ու մի շա րք հա տու կ տպագ րա կան նշան ներ:

In difference with other Armenian fonts available, for 

“Khoragir” font the Armenian symbols were developed first 

considering the characteristics and graphems specifics, and then 

the Cyrillic and Latin symbols were developed in correspondence.  

Another characteristic that make “Khoragir” uniqueness is the 

order of Armenian punctuation symbols in, which are located 

above the letter (due to developed kerning pairs) rather than next 

to letter, which makes it possible to read and work with texts more 

easily. and then the Cyrillic and Latin symbols were developed in 

В отличие от других армянских шрифтов, для “Хорагир” 

изначально были разработаны армянские буквы, а затем, 

на их базе (с учетом соответствующих особенностей) 

английские и русские буквы. Примечательно и то, что 

знаки ударения, вопросительный и восклицательный, 

специальными кернингами ставятся над соответствующими 

буквами, а не рядом с ними, что значительно повышает 

удобочитаемость текстов набранных шрифтом “Хорагир”.

римечательно и то, что знаки ударения, вопросительный 
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Armenian text font

size 8
Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել 

հա ճախ կի րառ վող Arial Armenian, Arial 
LatArm, Times Armenian տա ռա տե սակ նե-
րի հայե րեն գրան շան նե րը ի րե նց կա ռու ց-
ված քային չա փո րո շիչ նե րով ու ա ռան ձին 
տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի 
հետ ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով

Ա ռա վել մեծ մաս սայա կա նու թյու ն ու-
նե ցող Windows գոր ծա վար հա մա կար գե-

In difference with other Armenian fonts 
available, for “Khoragir” font the Armenian 
symbols were developed first considering 
the characteristics and graphems specifics, 
and then the Cyrillic and Latin symbols were 
developed in correspondence.  Another 
characteristic that make “Khoragir” 
uniqueness is the order of Armenian 
punctuation symbols in, which are located 

В отличие от других армянских 
шрифтов, для “Хорагир” изначально 
были разработаны армянские 
буквы, а затем, на их базе (с учетом 
соответствующих особенностей) 
английские и русские буквы. 
Примечательно и то, что знаки ударения, 
вопросительный и восклицательный, 
специальными кернингами ставятся над 

Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել հաճախ 
կի րառ վող Arial Armenian, Arial LatArm, Times 
Armenian տա ռա տե սակ նե րի հայե րեն գրան շան-
նե րը ի րե նց կա ռու ց ված քային չա փո րո շիչ նե րով 
ու ա ռան ձին տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, 
ին չի հետ ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով տպա-
գր ված տե քս տե րը դժ վար ըն թեռ նե լի են ու ան շո-
ւք:

Բա ցի այդ, նշ ված տա ռա տե սակ նե րու մ բա ցա-

In difference with other Armenian fonts 
available, for “Khoragir” font the Armenian symbols 
were developed first considering the characteristics 
and graphems specifics, and then the Cyrillic and 
Latin symbols were developed in correspondence.  
Another characteristic that make “Khoragir” 
uniqueness is the order of Armenian punctuation 
symbols in, which are located above the letter (due 
to developed kerning pairs) rather than next to letter, 

В отличие от других армянских шрифтов, 
для “Хорагир” изначально были разработаны 
армянские буквы, а затем, на их базе (с учетом 
соответствующих особенностей) английские и 
русские буквы. Примечательно и то, что знаки 
ударения, вопросительный и восклицательный, 
специальными кернингами ставятся над 
соответствующими буквами, а не рядом с ними, 
что значительно повышает удобочитаемость 

Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել հա ճախ կի րառ վող 

Arial Armenian, Arial LatArm, Times Armenian տա ռա տե սակ նե-

րի հայե րեն գրան շան նե րը ի րե նց կա ռու ց ված քային չա փո րո-

շիչ նե րով ու ա ռան ձին տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի 

հետ ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով տպա գր ված տե քս տե րը 

դժ վար ըն թեռ նե լի են ու ան շու ք:

Բա ցի այդ, նշ ված տա ռա տե սակ նե րու մ բա ցա կայու մ են 

հայե րե նի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյու ն ու նե ցող կցագ րե րն 

(Ligatures) ու մի շա րք հա տու կ տպագ րա կան նշան ներ:

In difference with other Armenian fonts available, for 

“Khoragir” font the Armenian symbols were developed first 

considering the characteristics and graphems specifics, and then 

the Cyrillic and Latin symbols were developed in correspondence.  

Another characteristic that make “Khoragir” uniqueness is the 

order of Armenian punctuation symbols in, which are located 

above the letter (due to developed kerning pairs) rather than next 

to letter, which makes it possible to read and work with texts more 

easily. and then the Cyrillic and Latin symbols were developed in 

В отличие от других армянских шрифтов, для “Хорагир” 

изначально были разработаны армянские буквы, а затем, 

на их базе (с учетом соответствующих особенностей) 

английские и русские буквы. Примечательно и то, что 

знаки ударения, вопросительный и восклицательный, 

специальными кернингами ставятся над соответствующими 

буквами, а не рядом с ними, что значительно повышает 

удобочитаемость текстов набранных шрифтом “Хорагир”.

римечательно и то, что знаки ударения, вопросительный 
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Armenian text font

size 8
Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել 

հա ճախ կի րառ վող Arial Armenian, Arial 
LatArm, Times Armenian տա ռա տե սակ-
նե րի հայե րեն գրան շան նե րը ի րե նց կա ռո-
ւց ված քային չա փո րո շիչ նե րով ու ա ռան ձին 
տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի 
հետ ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով

Ա ռա վել մեծ մաս սայա կա նու թյու ն ու նե-
ցող Windows գոր ծա վար հա մա կար գե րու մ 

In difference with other Armenian 
fonts available, for “Khoragir” font the 
Armenian symbols were developed first 
considering the characteristics and 
graphems specifics, and then the Cyrillic 
and Latin symbols were developed in 
correspondence.  Another characteristic 
that make “Khoragir” uniqueness is the 
order of Armenian punctuation symbols 

В отличие от других армянских 
шрифтов, для “Хорагир” изначально 
были разработаны армянские буквы, 
а затем, на их базе (с учетом 
соответствующих особенностей) 
английские и русские буквы. 
Примечательно и то, что знаки 
ударения, вопросительный и 
восклицательный, специальными 

Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել հաճախ 
կի րառ վող Arial Armenian, Arial LatArm, Times 
Armenian տա ռա տե սակ նե րի հայե րեն գրան շան-
նե րը ի րե նց կա ռու ց ված քային չա փո րո շիչ նե րով ու 
ա ռան ձին տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի 
հետ ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով տպա գր ված 
տե քս տե րը դժ վար ըն թեռ նե լի են ու ան շու ք:

Բա ցի այդ, նշ ված տա ռա տե սակ նե րու մ բա ցա-
կայու մ են հայե րե նի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյու ն

In difference with other Armenian fonts 
available, for “Khoragir” font the Armenian 
symbols were developed first considering the 
characteristics and graphems specifics, and then 
the Cyrillic and Latin symbols were developed 
in correspondence.  Another characteristic 
that make “Khoragir” uniqueness is the order 
of Armenian punctuation symbols in, which 
are located above the letter (due to developed 

В отличие от других армянских 
шрифтов, для “Хорагир” изначально были 
разработаны армянские буквы, а затем, 
на их базе (с учетом соответствующих 
особенностей) английские и русские буквы. 
Примечательно и то, что знаки ударения, 
вопросительный и восклицательный, 
специальными кернингами ставятся 
над соответствующими буквами, а не 

Գ րահ րա տա րակ չու թյան մեջ ա ռա վել հա ճախ կի րառ վող 

Arial Armenian, Arial LatArm, Times Armenian տա ռա տե-

սակ նե րի հայե րեն գրան շան նե րը ի րե նց կա ռու ց ված քային չա փո-

րո շիչ նե րով ու ա ռան ձին տա ռե րի գրույթ նե րով հայե ցի չեն, ին չի 

հետ ևան քով այդ տա ռա տե սակ նե րով տպա գր ված տե քս տե րը 

դժ վար ըն թեռ նե լի են ու ան շու ք:

Բա ցի այդ, նշ ված տա ռա տե սակ նե րու մ բա ցա կայու մ են 

հայե րե նի հա մար կար ևոր նշա նա կու թյու ն ու նե ցող կցագ րե րն 

(Ligatures) ու մի շա րք հա տու կ տպագ րա կան նշան ներ:

In difference with other Armenian fonts available, for 

“Khoragir” font the Armenian symbols were developed first 

considering the characteristics and graphems specifics, 

and then the Cyrillic and Latin symbols were developed in 

correspondence.  Another characteristic that make “Khoragir” 

uniqueness is the order of Armenian punctuation symbols in, 

which are located above the letter (due to developed kerning 

pairs) rather than next to letter, which makes it possible to 

read and work with texts more easily. and then the Cyrillic 

В отличие от других армянских шрифтов, 

для “Хорагир” изначально были разработаны 

армянские буквы, а затем, на их базе (с учетом 

соответствующих особенностей) английские и русские 

буквы. Примечательно и то, что знаки ударения, 

вопросительный и восклицательный, специальными 

кернингами ставятся над соответствующими 

буквами, а не рядом с ними, что значительно повышает 

удобочитаемость текстов набранных шрифтом 
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