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ԿՐԹԱՆՊԱՍՏԻ ԴԻՄՈՒՄՆԱԳԻՐ
2017-2018 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆ
Կրթանպաստի յանձնախումբի որոշում
Ա Ընտանիքի Ինքնութիւն
Մականուն
Զաւակներու անուններ

ա.-

բ.-

գ.-

Դասարաններ¤

ա.-

բ.-

գ.-

Ծննդեան թուականներ¤

ա.բ.գ.-

Հպատակութիւն

o

Օր

Ամիս

Տարի

Օր

Ամիս

Տարի

Օր

Ամիս

Տարի

Լիբանանցի

o

Հայրենակցական պատկանելիութիւն

Այլ
(Մարաշցի, Հաճընցի, եւլն…)

Յարանուանութիւն

(Աւետարանական, Առաքելական, Կաթողիկէ, այլ)

Անցեալ տարեշրջանի յաճախած վարժարանը (եթէ այլ)
Անցեալ տարեշրջանի միջին

Բ Բնակարան, Կալուածներ եւ Ինքնաշարժներ
Տան հասցէ
Հեռաձայն (տան)
Ձեր բնակարանը

Հեռաձայն (այլ)
o

Անձնական է

o

Վարձու է

Եթէ անձնական է, անոր ներկայ արժէքը՝
Եթէ վարձու է, անոր ամսական վարձքը՝
Ամառնային բնակարան ունի՞ք

o

Այո

o Ոչ

Եթէ այո՝

o Անձնական է, արժէքը՝

o Վարձու է, վարձքը՝

Այլ կալուածներ ունի՞ք

o

o Ոչ

Այո

Եթէ այո, տրամադրել յետեւեալ տեղեկութիւնները՝
Կալուած
(բնակարան,խանութ,հող)

Հասցէ

Տարածութիւն

Արժէք

Ո՞ր թուականին գնած կամ
ժառանգած էք

Հաճեցէք տրամադրել յետեւեալ տեղեկութիւնները ձեր ինքնաշարժ(ներուն) մասին՝
Ինքնաշարժի տեսակ

Ինքնաշարժի տարի

Գնած տարի

Ներկայ արժէքը (լ.ո.)

Գ Ընտանիք
Հայր
Հեռաձայն ____________

Անուն եւ մականուն

Հպատակութիւն

o

Լիբանանցի

Աշխատանք

o Պաշտօնեայ

o

Այլ

o

Անձնական

Ծննդեան թուական
o Անգործ

Եթէ պաշտօնեայ է՝
Աշխատանքի վայր կամ ընկերութիւն եւ հեռաձայնի թիւ

Զբաղում կամ արհեստ

2րդ աշխատանքի վայր կամ ընկերութիւն եւ հեռաձայնի թիւ

Զբաղում կամ արհեստ

* Ներկայացնել աշխատանքի ամսական մուտքի հաստատագիր
Եթէ անձնական գործ ունի՝

o Գործատէրն է

o

Գործընկեր է եւ իր բաժինն է՝

%

Հաստատութեան անուն եւ հաստատման տարի

Աշխատանքի տեսակ

Հասցէ

Հեռաձայնի թիւ
Տարեկան շահ (լ.ո.)

Պաշտօնեաներու թիւ
Եթէ անգործ է՝
Վերջին աշխատանքի վայր կամ ընկերութիւն եւ հեռաձայնի թիւ

Տարի

Անուն եւ մականուն

Ծննդեան թուական

Մայր
Հեռաձայն ____________
Հպատակութիւն

o

Լիբանանցի

Աշխատանք

o Պաշտօնեայ

o

Այլ

o

Անձնական

o Անգործ

Եթէ Պաշտօնեայ է՝
Աշխատանքի վայր կամ ընկերութիւն եւ հեռաձայնի թիւ

Զբաղում կամ արհեստ

2րդ աշխատանքի վայր կամ ընկերութիւն եւ հեռաձայնի թիւ

Զբաղում կամ արհեստ

* Ներկայացնել աշխատանքի ամսական մուտքի հաստատագիր
Եթէ անձնական գործ ունի՝

o Գործատէրն է

o

Գործընկեր է եւ իր բաժինն է՝

%

Հաստատութեան անուն եւ հաստատման տարի

Աշխատանքի տեսակ

Հասցէ

Հեռաձայնի թիւ
Տարեկան շահ (լ.ո.)

Պաշտօնեաներու թիւ
Եթէ անգործ է՝
Վերջին աշխատանքի վայր կամ ընկերութիւն եւ հեռաձայնի թիւ

Տարի

Եղբայրներու թիւ

Քոյրերու թիւ
Ուսանող քրոջ կամ եղբօր
անուն

Վարժարան/
համալսարան եւ

Ծննդեան թուական

Տարեկան
Կրթաթոշակ (լ.ո.)

Նիւթական
օժանդակութիւն (լ.ո.)

Աշխատող քրոջ կամ եղբօր
անուն

Վկայական եւ զբաղում

Ծննդեան թուական

Ամուսնացա՞ծ է

Աշխատավարձք եթէ
ամուսնացած չէ (լ.ո.)

Նոյն բնակարանէն ներս բնակող
Մեծ մայր

Անուն եւ ծննդեան թուական

Մեծ հայր
Անուն եւ ծննդեան թուական
Ընտանիքի այլ անդամ
Անուն եւ ծննդեան թուական
Ընտանիքի այլ անդամ

Անուն եւ ծննդեան թուական

Դ Տնտեսական Վիճակ

12 ամիս
(լ. ո.)

ՄՈՒՏՔԵՐ
Հօր աշխատավարձք կամ տարեկան շահ
Մօր աշխատավարձք կամ տարեկան շահ
Չամուսնացած եղբայր/քոյրերու աշխատավարձք կամ շահ
Այլ նիւթական գնահատանքներ (պօնըս, շահաբաժին…)
Կալուածներէ մուտք (տուն, խանութ, հող, այլ)
Ընտանեկան անդամներէ օգնութիւններ
Կրթանպաստներ (վարժարաններէ կամ համալսարաններէ)
Կրթանպաստներ (միութիւններ)
Տան նիւթական տարեկան ընդհանուր մուտք՝

12 ամիս
(լ. ո.)

ԾԱԽՍԵՐ
Բնակարանի վարձք
Ամառնային բնակարանի վարձք
Տան օգնականի ծախս
Ելեկտրականութեան եւ ջուրի ծախս
Հեռաձայններ (տան հեռաձայն եւ բջիջայիններ)
Ապահովագրութեան ծախսեր
Առօրեայ ծախսեր ¥ուտելիք« հագուելիք …¤
Բժշկական ծախսեր եւ դեղորայք
Այլ կրթաթոշակներ
Գիրքեր եւ գրենական պիտոյքներ
Ինքնաշարժի ծախսեր (վարելանիւթ, մեքանիք, եւլն)
Մուրհակներ (Մէկ տարուայ գումար)
Այլ ծախսեր (----------------------------------------------------------------)
Տան նիւթական տարեկան ընդհանուր ծախսը՝
Հաճեցէք տրամադրել հետեւեալ տեղեկութիւնները ձեր մուրհակներուն մասին՝
Մուրհակի նպատակ եւ
աղբիւր

Ընդհանուր փոխ առնուած գումար
(լ.ո.)

Մուրհակներու
թիւ

Ամսական
մասնավճար (լ.ո.)

Վերջին մասնավճարի
թուական

Ե Կրթանպաստ
Դիմող աշակերտին յաջորդ տարուայ կրթաթոշակը (լ.ո.)
Որքա՞նը վճարելու կարելիութիւնը ունիք (լ.ո.)
Ի՞նչ այլ աղբիւրներու դիմած էք

Աղբիւր

Ակնկալուած գումար (լ.ո.)

Աղբիւր

Ակնկալուած գումար (լ.ո.)

Աղբիւր

Ակնկալուած գումար (լ.ո.)

Վարժարան

Դասարան

Անցեալ տարեշրջանի վարժարան (եթէ այլ) եւ դասարան
Անցեալ տարեշրջանի կրթաթոշակ եւ կրթանպաստ (եթէ այլ)
* Ներկայացնել կրթանպաստի հաստատագիր (եթէ այլ)
Անցեալ տարեշրջանի հաշիւը փակած է՞ք
o Այո

Ընդհանուր կրթաթոշակ (լ.ո.)

կրթանպաստ %

o Ոչ (մնացած գումար)

Զ Վկաներ
Հաճեցէք հետեւեալ տեղեկութիւնները տրամադրել ձեր ընտանիքին նիւթական կացութիւնը լաւ ճանչցող եւ ձեր հետ
ընտանեկան կապ չունեցող երկու անձերու մասին՝
Անուն

Զբաղում

Հասցէ

Հեռաձայնի թիւ

Է Յատուկ Ընտանեկան Պարագաներ
Եթէ ունիք յատուկ ընտանեկան պարագաներ որոնք կրնան ձեր նիւթական կարիքը աւելի յստակացնել, հաճեցէ՛ք զանոնք
բացատրել վարի տողերուն մէջ ներկայացնելով բոլոր առնչուող փաստաթուղթերը՝

Ը Պահանջուած Թուղթեր
1- Վարձքերու հաստատագիր (սանատ իյժար կամ աքտ իյժար) իւրաքանիւր վարձու կալուածի
2- ինքնաշարժներու տետրակներ
3- Աշխատավարձքի թուղթ իւրաքանչիւր աշխատող ընտանիքի անդամի աշխատանքի վայր(եր)էն
4- Անձնական գործի պարագային՝ աշխատանքի արձանագրութեան (սըժըլ թիժարի) եւ տուրքերու թուղթ (տարիպէթ տախլ)
5- Ընտանիքի այլ ուսանող անդամաներու կրթաթոշակներու հաստատագիր
6- Մասնավճարներու եւ մուրհակներու համաձայնագիրներ եւ այլ փաստաթուղթեր
Թ Պայմաններ
Կը վստահեցնենք որ այս դիմումնագիրին մէջ նշուած բոլոր տեղեկութիւնները ճիշդ են եւ տեղեակ ենք, թէ՝
1- Այս կրթանպաստը չեղեալ կրնայ նկատուի եթէ որեւէ տեղեկութիւն սխալ կամ դիտմամբ պակաս ներկայացուած ըլլայ։
2- Արձանագրութան եւ այլեւայլ ծախսերը մաս չեն կազմեր այս հաւանական զեղչին։
3- Տարեվերջին նիւթական պարտականութիւնները չփակելու պարագային դպրոցը կրնայ վկայական/վիճակացոյց չտալ։
4- Յիշեալ տեղեկութիւնները կրնան ըստ պահանջքի փոխանցուիլ բարերարներու եւ համալսարաններու։
5- Այս դիմումնագիրը ներկայացնելով համաձայնած կ՛ըլլայ, որ վարժարանի կրթանպաստի յանձնախումբը որեւէ ժամանակ
ընտանիքին նիւթական վիճակը հաստատելու նպատակով տան այցելութիւն պահանջէ եւ կամ ստուգումներ ընելու համար
այլ աղբիւրներու կամ անձերու դիմէ։
Ծնողքի ստորագրութիւն
Թուական

