ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
“Արի Տուն” ծրագրին մասնակցութեան
Ծրագրի մասնակիցը (հիւրընկալուողը) պէտք է
-ըլլայ 13-17 տարեկան,
-նախապէս մասնակցած չըլլայ “Արի տուն” ծրագրին,
-հոգայ Հայաստան եւ յետադարձ այցելութեան ճանապարհածախսը,
- ներկայացնէ մէկ լրացուած դիմումնագիր, մէկ լուսանկար` փակցուած էջի
վերին աջ անկիւնին, ինչպէս նաեւ անձնագրի պատճէնը,
- ժամանելու ընթացքին ներկայացնէ առողջութեան մասին բժշկի կողմէն
տրուած տեղեկանք (հաստատուած, կնքուած):
Դիմումի եւ կից փաստաթուղթերու ներկայացման կարգը
Դիմումը կրնաք ներբեռնել www.aritun.am,
www.mindiaspora.am
http://hayernaysor.am կայքերէն, փակցնել նկարը, լրացնել եւ ստորագրել:

և

Լրացուած դիմումը եւ անձնագրի պատճէնը պէտք է ուղարկել տուեալ
տարածքի համայնքային կառոյց (կրթական, մշակութային, եկեղեցական,
մարզական, լրատուական, հասարակական, այլ) կամ տեղեկացնելով
համայնքային կառոյցին` ուղարկել ՀՀ սփիւռքի նախարարութիւն` փոստով,
հեռապատճէնով
կամ
էլ.
փոստով
(aritun.mindiaspora@gmail.com)`
լուսապատճէնուած (scan):
Դիմումը ներկայացնելու վերջնաժամկէտն է իւրաքանչիւր փուլի սկսուել էն
առնուազն 20 օր առաջ:
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ԴԻՄՈՒՄ
1. Անուն

ՆԿԱՐ
2. Ազգանուն
3. Ծննդեան թուական
Օր

իգական

4. Սեռ`

Ամիս

Տարի

արական

5. Ծննդավայր
Երկիր

Քաղաք

6. Բնակութեան երկիր

Քաղաքացիութիւն

7. Բնակութեան հասցէ
բնակավայր

փողոց

տուն

8. Տունի կամ ծնողի հեռաձայնի թիւ
Երկրի քոտ

բնակավայրի քոտ

թիւ

9. Բջիջային հեռաձայնի թիւ
Երկրի քոտ

բջիջայինի քոտ

թիւ

10. ել. փոստ

Հայրը`
11. Անուն, ազգանուն
զբաղում

Մայրը`
12. Անուն, ազգանուն
զբաղում

13. Ո՞ր ուսումնական հաստատութեան աշակերտ էք, կամ աշխատավայրը, կարգավիճակը

14. Կը տիրապետէ՞ք հայերենին:
Այո

15.

Ոչ

Մասամբ

Բնաւ Հայաստան այցելա՞ծ էք:
Այո

Ոչ

16. Եթէ այո, ապա ե՞րբ եւ ի՞նչ նպատակով կամ առիթով

17. Հայաստանի մէջ ազգականներ ունի՞ք:
Այո

Ոչ
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18. Եթէ այո, կը խնդրենք անոնց բոլոր տվուեալները լրացնել ստորեւ.
N

Անուն, ազգանուն

Հասցէ (փողոց, շէնք, բնակարան)

Հեռաձայնի թիւ

1
2
3

19. Կը խնդրենք նշել ծրագրին մասնակցութեան Ձեր նախընտրելի ժամանակահատուածը (կրնաք
նշել մի քանի թուական).
1

Յունիս 17 – Յունիս 30

2

Յունիս 24– Յուլիսի 7

3

Յուլիս 1 – Յուլիս 14

4

Յուլիս 8 – Յուլիս 21

5

Յուլիս 22 – Օգոստոս 4

6

Յուլիս 29 – Օգոստոս 11

7

Օգոստոս 5 – Օգոստոս 18

8

Օգոստոս 12 – Օգոստոս 25

20. Ունի՞ք հիւրընկալող ընտանիքի կարիք ծրագրի առաջին 9 օրերու համար, թէ՞ կրնաք բնակիլ
Ձեր բարեկամներու տունը:
Ունիմ կարիք

21.
N
1

22.

Կրնամ մնալ բարեկամիս տունը

Եթէ որոշած էք մնալ բարեկամի տունը, նշեցէք անոր տուեալները.
Անուն, ազգանուն

Հասցէ (փողոց, շէնք, բնակարան)

Հեռաձայնի թիւ

Պիտի մասնակցի՞ք փանակումիին՝ վերջին 4 օրերու ընթացքին.
Այո

Ոչ

Լրացուցիչ տեղեկատւութիւն (նշեցէք, եթէ ունիք յատուկ բժշկական պայմաններու, սննդակարգի
կարիք կամ որեւէ հակացուցում (ալերճի) կամ այնպիսի տեղեկատւութիւն, որ Ձեր կարծիքով
անհրաժեշտ է ծրագրի կազմակերպիչներն ու հիւրընկալող ընտանիքները տեղեակ պահել այդ
մասին):

Ստորագրութիւն` _________________________

թուական` ________________________
3

ԱՐԻ ՏՈՒՆ 2018

aritun.mindiaspora@gmail.com

