Կրթաթոշակի հայտի հետ պարտադիր պետք է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը



Լուսանկար (1 հատ, 3*4 )



Անձնագրի պատճեն, ներառյալ գրանցման էջը



Ընտանիքի կազմի մասին փաստաթուղթ

 Գնահատականների ակադեմիական տեղեկագիր (առաջին կուրսից մինչև
հունվարի կիսամյակը ներառյալ)
 2016թ-ի

նոյեմբեր-դեկտեմբեր,

2017թ-ի

հունվար-փետրվար

ամիսների

էլեկտրականության ստացականները (կամ կտրոնի բնօրինակները կամ տվյալ
տարածքի ՀԷՑ-ի գրասենյակից կնիքված թուղթը)
 Դիմում-հայտի 5-րդ հարցի տպագիր շարադրանքը:

Հետևյալ փաստաթղթերն անհրաժեշտ են, եթե առկա են.

 Ծնողների հաշմանդամության վերաբերյալ փաստաթղթեր
 Արցախյան ազատամարտին մասնակցության փաստաթուղթ


Ծնողազուրկ լինելու փաստաթուղթ



Զինվորական ծառայությունը հաստատող փաստաթղթի պատճեն

 Ուսանողի (ուհու) ամուսնության վկայական
 Կամավորական աշխատանքների հավաստագրեր, դիպլոմների պատճեններ

Հայ Կրթական Հիմնարկութիւն
Armenian Educational Foundation, Inc.
600 West Broadway Suite 130 Glendale, CA 91204 Tel (818) 242-4154 Fax (818) 242-4913
www.aefweb.org կամ http://www.aefweb.org/scholarships/

ԱՄՆ ՀԿՀ ՀՀ մասնաճյուղ, Մաշտոցի պողոտա 13, հեռ. `010 53 14 85
ԱՄՆ <<ՀԿՀ>> ՀՀ մասնաճյուղ, Մաշտոցի պողոտա 13, հեռ. `010 53 14 85

ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
2017-2018 թթ. ուսումնական տարվա
կրթաթոշակի հայտ
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆԸ: Մեր կազմակերպությունը երաշխավորում է Ձեր
տրամադրած անձնական և ֆինանսական տեղեկության գաղտնիությունը:

1.

Տեղեկությունների վավերականության ստուգում. Այս դիմումում ներկայացված ցանկացած տեղեկություն
ենթակա է ստուգման Հայ Կրթական Հիմնարկության կողմից: Տրամադրված տեղեկության ոչ հավաստիության
հայտնաբերման դեպքում ՙՀայ կրթական հիմնարկությունը՚ իրավունք է վերապահում դադարեցնել կրթաթոշակի
տրամադրումը: Ավելին` տվյալ անձը ընդմիշտ զրկվում է ՙՀԿՀ՚-ի կրթաթոշակային ծրագրերին դիմելու
հնարավորությունից:

2.

Ուսանողի մասին տեղեկություններ

Ուսանող __________________________________________________________________________
Ազգանուն

Ծննդյան ամսաթիվ:______________
օր /ամիս /տարի

Անուն

Հայրանուն

Ծննդավայր_______________________________________
Քաղաք

Պետություն

Քաղաքացիություն/այլ կարգավիճակ _______________________________
Ընտանեկան կարգավիճակը:
Ամուրի
Ամուսնացած
այլ ______________________(նշեք)________________________________
Անցե՞լ եք արդյոք զինվորական ծառայություն _____________________________________________________
Ծնողների բնակության հասցեն /ժամանակավոր/ մշտական բնակության**
_____________________________________________________________________________________
Հեռ_________________________________________________________________________________________
Բջջ__________________________________________________________________________________________
Էլ.փոստ_____________________________________________________________________________
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** Ուշադրություն` այս հատվածի տեղեկատվությունը լրացնելուն զուհագեռ ներկայացնել փաստացի բնակության
վայրի համատիրությունից տեղեկանք այդ հասցեում տվյալ պահին բնակվելու և տվյալ բնակության հասցեում
բնակվողների մասին

Ուսումնական հաստատություն անվանումը, ֆակուլտետը
________________________________________________________________________________________________
Ուսումնական հաստատության հասցեն _____________________________________________
Սեպտեմբերին ո՞ր կուրսում եք սովորելու_______________________
Ավարտելու տարեթիվ ________________________________________
Ուսման տարեկան վարձ ______________________________________
Գնահատականների միջին ցուցանիշը (գումարել բոլոր ստացված գնահատականները և այն բաժանել
գնահատականների քանակի վրա, եթե կրեդիտային համակարգով չէ, մյուս դեպքում գրել ՄՈԳ-ը կամ
բազմապատկել տվյալ առարկայից ստացված գնահատականը այդ առարկայի կրեդիտների հետ, ապա
դրանց գումարը բաժանել ընդհանուր կրեդիտների վրա)
______________________

Ուշադրություն.
Երկրորդ և բարձր կուրսի ուսանողներ. միջին ցուցանիշի համար որպես հիմք պետք է վերցնել ստուգման
գրքույկի բոլոր գնահատականները և դիմումին կցել ստուգման գրքույկի պատճենը կնիքված կամ
տրամադրել ակադեմիական տեղեկանքը:

3 . Թվեք մշտական բնակության հասցեում ապրող անձանց

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

4. Տեղեկություններ ընտանիքի տարեկան ծախսերի վերաբերյալ (Էլեկտրականության
տեսքով).
Էլեկտրականության ծախս. 2016թ-ի նոյեմբեր-դեկտեմբեր, 2017թ-ի հունվար-փետրվար

ամիսների էլեկտրականության ստացականները (կամ կտրոնի բնօրինակները կամ
տվյալ տարածքի ՀԷՑ-ի գրասենյակից կնիքված թուղթը)
_____________(գրել ամբողջական գումարը):

5.
Պատասխանեք հետևյալ հարցերին (համակարգչով լրացված տարբերակը
պարտաադիր պետք է կցել այս փաթեթին):
1. Ինչո՞ւ է կարևոր կամավորական աշխատանք կատարելը (50-100 բառի
սահմաններում)։
2. Ո՞վ է Ձեր իդեալը (ժամանակաշրջանն էական չէ) և ինչո՞ւ (50-100 բառի
սահմաններում)։
3. Թվեք բնավորության գծեր, որոնք օգնում են մարդուն կյանքում առաջ գնալու (2050 բառի սահմաններում)։

( Ես հաստատում եմ որ այս հայտում ներկայացված տեղեկությունները հավաստի են ու լիարժեք: Ես և իմ
ընտանիքի անդամները համաձայն ենք տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ անհրաժեշտության դեպքում:
Հասկանում եմ, որ այս հայտում ու նրան կցված փաստաթղթերում ոչ հավաստի կամ թերի տեղեկությունների
հայտնաբերման դեպքում իմ կողմից ներկայացված հայտը չեղյալ կհամարվի, ինչպես նաև հատկացվող
կրթաթոշակը կդադարեցվի: Գիտակցում եմ նաև, որ ՀՀ օրենսդրությունը քրեական պատիժ է նախատեսում
փաստաթղթերի կեղծման դեպքում:
Իմ ստորագրությամբ լիազորում եմ Հայ Կրթական Հիմնարկությանը ստուգել իմ կողմից ներկայացված
տեղեկությունները, ինչպես նաև ստուգայց կատարել իմ ժամանակավոր և/կամ ընտանիքի բնակարանը:

Դիմողի ստորագրությունը ________________

Ամսաթիվը _________
3

