JERAIR NISHANIAN FOUNDATION, INC.
ԺԻՐԱՅՐ ՆԻՇԱՆՅԱՆ ՖՈՆԴ,
1880 Howard Avenue, suite 204
Vienna, Virginia 22182-2611

ՀՕՖ-ի «Ժիրայր Նիշանյան հիմնադրամի կրթավճար» ծրագրի մրցույթի
մասնակցության
ԴԻՄՈՒՄ
2022-2023 ուս. տարվա համար
Սույն ծրագիրը նախատեսում է Ժիրայր Նիշանյան հիմնադրամի կողմից ֆինանսական
օգնության տրամադրում` Գավառի պետական համալսարանի բակալավրիատում
սովորողների ուսման վարձի և կրթաթոշակ` գրքեր և գրենական պիտույքներ գնելու համար:
Խնդրվում է լրացնել դիմումի ձևը, գրել (մեկ տպագիր էջ) համառոտ ինքնակենսագրություն`
բացատրելով նաև, թե ինչու եք դիմում տվյալ ծրագրին` նշելով ուսումնական և հետագա
գործունեության նպատակները:
Անհրաժեշտ է դիմումը ներկայացնել ս.թ. հուլիսի 20 -ից օգոստոսի 5-ը Հայ օգնության ֆոնդի
Կրթական ծրագրերի համակարգող հանձնաժողով` ՀՀ, ք.Երևան, 0010, Մ.Խորենացու 22շենք
կամ ՀՕՖ-ի ներկայացուցչին՝ ԳՊՀ-ի կենտրոնական մասնաշենք, երրորդ հարկ, Արտաքին
կապերի և լրատվության բաժին ։
Ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը Հայ օգնության
համակարգող հանձնաժողի սեփականությունն են:

ֆոնդի

Կրթական

ծրագրերի

Լրացուցիչ հարցերի և տեղեկությունների համար զանգահարել Հայ օգնության ֆոնդի
Հայաստանի մասնաճյուղի Կրթական ծրագրերի համակարգող հանջնաժողով` հետևյալ
հեռախոսահամարով. 060 52 66 60։
Ուսանողի անուն, ազգանուն, հայրանուն
_________________________________________________________________________________

Բնակության հասցե ________________________________ ________________ _____________

Փոստային հասցե ______________________________ _________________ ________________

Հեռախոս __________________
տարածքային կոդ

____________________

____________________________

հեռախոսահամար

էլ. փոստ

_________________________________________________________________________________
անձնագիր/Սոց քարտ N

Սեռ` Արական ( ) Իգական ( )
_________________________________________________________________________________
ծննդյան օր/ամիս/տարի

Ազգություն ______________________ քաղաքացիություն ____________________

ծննդավայր

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

_____________________________________________________________________________________
Միջնակարգ դպրոցի համարը/ անունը, քաղաքը, պետությունը

ավարտելու տարեթիվը

Ինչպիսի պատվոգրեր, գովասանագրեր, պարգևատրումներ ունեք: Նկարագրեք
միջոցառումներ, որոնց մասնակցել եք: (անհրաժեշտության դեպքում կցել լրացուցիչ էջեր)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ԲՈՒՀ ______________________________________________________________________________
անվանումը

քաղաք, պետություն

ընդունվելու տարեթիվը

Կից ներկայացնել տեղեկանք ուսման վճարի չափի մասին

Մասնագիտությունը _______________________ ԲՈՒՀ-ն ավարտելու տարեթիվը__________

2022-2023 ուս. տարվա համար այլ ֆինանսական օգնություն ստացել եք, թե ոչ:
( )Այո ( ) Ոչ
Եթե այո, նշել որտեղից, ինչ ժամանակահատվածի համար և որքան:
_____________________________________________________________________________________
Ուսման վարձի գումարը

տարեկան ___________________________ՀՀդրամ
կիսամյակային ______________________ ՀՀդրամ

Միասնական քննությունների գնահատականները` _________, _________, ________
ԲՈՒՀ-ի քննությունների գնահատականները ___________________
Ընդհամենը` ________

Ուշադրություն: Դիմողի ընտրության դեպքում կրթավճարն անմիջապես վճարվելու է ԲՈՒՀին:

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դիմումն ամբողջությամբ դիտարկելու համար խնդրում ենք պատասխանել հետևյալ
հարցերին.
Մայր` ________________________________________________
Անուն,ազգանուն և տարիք

Հայր` __________________________________________________
Անուն,ազգանուն և տարիք

Ծնողների աշխատավայրը`
Մայր _______________________________________ Հայր _________________________________
Ծնողների աշխատավարձի չափը`
Մայր ___________________________ՀՀդրամ

Հայր _______________________ ՀՀդրամ

Ծնողների աշխատավայրի հասցեն
Մայր
____________________________________________________________________________________
Գործատուի անուն, ազգանուն

Հասցե

Հեռախոսահամար

Հայր:
____________________________________________________________________________________
Գործատուի անուն, ազգանուն

Հասցե

Ծնող(ներ)ի ամուսնական կարգավիճակը:

Հեռախոսահամար

( ) Միայնակ ( ) Ամուսնացած ( ) Ապրում են

առանձին ( ) Ամուսնալուծված ( ) Մահացած ( )Հայր ( )Մայր
Ծնողների խնամակալության տակ գտնվող մարդկանց թիվը (այդ թվում և Դուք):
___________________________________________________________________________________
Խնամակալության տակ գտնվողների տարիքը և ազգակցական կապը
____________________________________________________________________________________
Խնամակալության տակ գտնվողներից քանիսն են ներկայումս ուսանում այլ ուսումնական
հաստատություններում(այդ թվում և Դուք) :

Նշել, վճարովի թե անվճար համակարգում

Ծնողներն ունենալու՞ են որևէ ֆինանսական ավանդ կրթական ծախսերւմ: ( ) Այո ( ) Ոչ
Եթե այո, որքան __________________________________________ՀՀդրամ
Ուսման տարիներին ծնողների հետ եք ապրելու, թե ոչ: ( ) Այո ( ) Ոչ
Եթե ոչ, պարզաբանել.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Սույն դիմումին կցվում են.


Անձնագրի պատճեն,



1 լուսանկար 3X 4 չափի



Միջնակարգ կրթության վկայականի պատճեն,



Միասնական և բուհում հանձնած քննությունների գնահատականների մասին
տեղեկանք,
Ընտանիքի անապահովության միավորի մասին տեղեկանք /առկայության դեպքում/,
Տեղեկանք ծնողների աշխատավայրից նրանց աշխատանքի և աշխատավարձի
վերաբերյալ: Եթե չեն աշխատում՝ տեղեկանք զբաղվածության տարածքային
կենտրոնից կամ աշխատանքային գրքույկի պատճեն:
ԲՈՒՀ ընդունվելու վերաբերյալ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության ԳԹԿ-ի կողմից
հաստատված ցուցակի պատճեն կամ ԲՈՒՀ-ի տեղեկանքը։
Ինքնակենսագրություն :







Ստորագրությունս վկայում է, որ իմ կողմից Հայ օգնության ֆոնդի Կրթական ծրագրերի
համակարգող հանձնաժողովին տրամադրած ողջ տեղեկատվությունը ճշգրիտ է: Գիտակցում
եմ, որ կրթավճարը շնորհվում է Հայ օգնության ֆոնդի Կրթական ծրագրերի համակարգող
հանձնաժողովի որոշմամբ և հանձնաժողովին տալիս եմ համաձայնությունս ճշտելու
փաստաթղթերի իսկությունը։

_________________________________

Ստորագրություն

_______________________

Ամսաթիվ

