ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
ARMENIAN RELIEF SOCIETY, INC. / CENTRAL EXECUTIVE BOARD
NGO on the Roster in Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

ԱՅՍ ԴԻՄՈՒՄՆԱԳԻՐԸ ՀԱՐԿ Է ՈՒՂԱՐԿԵԼ ՀՕՄ-Ի ՁԵՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ՄԻԱՒՈՐԻՆ ՃԱՄԲՈՎ
THIS APPLICATION MUST BE SUBMITTED THROUGH YOUR LOCAL ARS ENTITY

ՀՕՄ-Ի ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԸ Կ՛ԸՆԴԳՐԿԷ «ԵՐԵՄԵԱՆ», «ՃԻԶՄԱՃԵԱՆ», «ՊԱՂՏՈՅԵԱՆ»,
«ՊԱԼՈՒՆԵԱՆ», ԵՒ «ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ» ՖՈՆՏԵՐԸ:
THE ARS SCHOLARSHIP INCLUDES EREMIAN, JIZMAJIAN, BAGHDOYAN, BALOUNIAN AND
KALAYJIAN FUNDS.
Հայ Օգնութեան Միութեան Կրթաթոշակի յատկացումները կը կատարուին հինմնուած՝ ակադեմական
արժանիքներու, նիւթական կարիքի եւ Հայ հասարակական կեանքի մէջ ունեցած գործունէութեան,
համալսարանի 2րդ տարիէն սկսեալ։
Դիմում կրնան կատարել այն հայ ուսանողները, որոնք ազգականական կապ չունին Հայ Օգնութեան
Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան, կամ ՀՕՄ-ի Կրթաթոշակի Յանձնախումբի անդամներուն հետ եւ որոնք
կը լրացնեն նշուած պայմանները։
ARS Scholarships are granted based on academic performance, financial need and involvement in the Armenian
community, upon successful completion of 1st year of college, or a graduate student accepted to an accredited college
or university.
Application is open to Armenian students who are not related to ARS Central Executive or ARS Scholarship Committee
members and who meet the necessary requirements:
Ուսանողները պարտին իրենց դիմումը յանձնել իրենց բնակած երկրի ՀՕՄի միաւորին մինչեւ Ապրիլ 1.
Կեդրոնական Գրասենեակը պէտք է ստանայ դիմումնագրերը մինչեւ Մայիս 1, անոր յաջորդող կրթական
տարեշրջանի կրթաթոշակի յատկացման համար։ Դիմումնագրի բոլոր կցումները պէտք է ըլլան հայերէն կամ
անգլերէն լեզուներով վաւերական թարգմանութեամբ: Թեկնածուները պէտք է ունենան նուազագոյնը 3.0
միջին, ըստ ամերիկեան նիշերու հիմնաչափերուն:
All completed applications must be sent to the ARS Executives of the student’s country of residence by April 1st and
received by the ARS Central office by May 1st, if the grant is to be awarded prior to the following academic year. All
supporting documents should be officially translated either in Armenian or English. The items listed below must be
attached to the application. Applicant must have a minimum GPA of 3.0 based on American Grading Standards.
To find your local entity please check our website http://www.ars1910.org/about-us/regions/

Eighty Bigelow Ave., Suite 300, Watertown, MA 02472, USA / PHONE: 617-926-5892 / FAX: 617-926-4855 / E-MAIL: ceb@ars1910.org

Անուն Մականուն | First and Last name:

ԴԻՄՈՒՄՆԱԳՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ | APPLICATION CHECKLIST

☐

Ամբողջացուցած դիմումնագիր | Completed application form

☐

Համալսարան յաճախելու հաստատագիր | Proof of enrollment at college or university

☐

Կրթաթոշակի սակացոյցի օրինակ մը | A copy of tuition bill

☐

☐
☐

Յանձնարարական նամակներ (2) | Two (2) letters of recommendation
Վիճակացոյցի վերջին տարբերակը | Most current transcript of grades
Լուսանկար | Photograph (2x2 or passport size)

Կիսաւարտ դիմումնագրերը նկատի պիտի չառնուին | Incomplete Applications shall not be considered.

Ver. 2017

Page 2 of 11

Անուն Մականուն | First and Last name:

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ | PERSONAL INFORMATION

Անուն | First name

Մականուն | Last name

Ծննդեան Թուական | Date of Birth

Հպատակութիւն | Citizenship

Ամուսնական վիճակ:
Marital status:

☐ Ամուրի
☐ Single

Ծննդավայր | Place of Birth

Սեռ | Gender

Բնակութեան Երկիր | Country of Residence
☐ Ամուսնացած
☐ Married

☐ Այրի
☐ Widow

☐ Բաժնուած
☐ Divorced

ՆԵՐԿԱՅ ՀԱՍՑԷ | CURRENT ADDRESS

Հասցէ | Address

Քաղաք | City

Նահանգ | State or Province

Փոստարկղ / Zip

Երկիր | Country

ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՑԷ | MAILING ADDRESS
☐ Հասցէ՝ եթէ տարբերի ՎԵՐՈՅԻՇԵԱԼԷՆ | Address if different from above

Հասցէ | Address

Քաղաք | City

Ver. 2017

Նահանգ | State or Province

Փոստարկղ / Zip

Երկիր | Country
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Անուն Մականուն | First and Last name:

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՏՈՒԵԱԼՆԵՐ | CONTACT INFORMATION

Ենամակ | Email (Primary)

Յաւելեալ ենամակ | Alternate email

Հեռաձայն | Telephone

Բջիջային | Cell phone number

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ | FAMILY INFORMATION

Հօր / Խնամակալի անուն
Father’s / Guardian’s name

Մականուն | Last name

Մօր / Խնամակալի անուն
Mother’s / Guardian’s name

Մականուն | Last name

Հօր զբաղում | Father’s occupation

Մօր զբաղում | Mother’s occupation

Տարեկան եկամուտ ($ԱՄՆ) | Annual income (US$)

Տարեկան եկամուտ ($ԱՄՆ) | Annual income (US$)

Ենամակ | Email

Ենամակ | Email

Հասցէ | Address

Քաղաք | City

Ver. 2017

Նահանգ | State or Province

Երկիր | Country

Փոստարկղ / Zip
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Անուն Մականուն | First and Last name:
Քանի՞ քոյր/եղբայր ունիք |How many siblings do you have?

Նշեցէք անոնց անուններն ու տարիքները: | List Their names and ages.
Անուն |Name

Տարիք | Age

Յաւելեալ տեղեկութիւններ կամ ծանօթութիւններ I Additional notes

Նշել անունները որեւէ հայ կամ օտար կազմակերպութիւններու, ձեր ծնողները կ՝անդամակցին:
List any Armenian or non-Armenian organizations to which your parents are members of.

Ver. 2017
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Անուն Մականուն | First and Last name:

ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ | EDUCATION INFORMATION
Պատասխանել հետեւեալ հարցումներուն յառաջիկայ կրթական տարեշրջանին հետ կապուած:
Please answer the following questions related to the upcoming academic year.
Ուսման մակարդակ | Level of study
☐ Undergraduate

☐ Graduate

Համալսարան | University/College (Do not abbreviate)

Ուսման գլխաւոր առարկայ | Major field of study

Երկրորդական առարկայ | Minor field of study

Երբ կ'ակնկալէք աւարտել | Expected graduation gate

Ուսումնական տարեշրջան I Year of study

Ակնկալուած վկայական | Degree expected
☐
☐
☐
☐
☐

Միջ աւարտական | Associate’s (AA, AS, etc.)
Պսակաւոր | Bachelor’s (BA, BS. BFA, etc.)
Պսակաւոր Գիտութեանց | Master’s (MA, MS, MBA, MFA, LLM, etc.)
Արուեստաւոր | Professional (JD, MD, etc.)
Վարդապետ Գիտութեանց | Doctoral (PhD, EdD, PsyD, etc.)

Կը խնդրենք կցել համալսարան ընդունման նամակը I Please attach acceptance letter to application
Ստացուած կրթական մրցանակներ/պատուոյ տիտղոսներ I List academic honors (Secondary/undergraduate/
graduate academic honors you have received).
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Անուն Մականուն | First and Last name:

ՄԻՋԻՆ I CUMULATIVE GPA (GRADE POINT AVERAGE)
Միջինը պէտք է համապատասխանէ ձեր ներկայացուցած վիճակացոյցին I Please make sure you GPA
corresponds to the transcripts you provided.
Նիշերու Ամերիկեան հիմնաչափերու հիման վրայ 1.00-4.00 թիւը ներառել։ Սեղմել այս կապը օտար չափանիշը
ամերիկեանի վերածելու համար։ Enter a Value between 1.00 – 4.00 as measured by the American Grading system.
If you study abroad and need help converting, your foreign GPA check the conversion tool
Ներկայ Միջին I Current GPA

Կը խնդրենք կցել վիճակացոյցի վերջին օրինական տարբերակը՝ կրթական հաստատութեան պաշտօնական
կնիքով։ Please attach your most recent official transcript of grades. The transcript must be issued by the degree
granting institution and bear official seals and signatures.

ACADEMIC HISTORY

Նշել նախապէս յաճախած համալսարանի անունը | Please list Collegeս and Universities Previously Attended:
Համալսարան
Colleges & Universities

Ver. 2017

Յաճախած թուականներ
Dates Attended

Ստացած վկայական
Degree Earned (if any)
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Անուն Մականուն | First and Last name:

ՆԻՒԹԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ | FINANCIAL DATA

Բոլոր գումարները պէտք է ԱՄՆ տոլարով նշուին I All Figures must be reported in USD
Հաճեցէ՜ք նշել ձեր ուսանողական ներկայ ծախսերու մանրամասնութիւնը ($ԱՄՆ)
Please list you present educational expenses in detail (US$).
ՏԱՐԵԿԱՆ ԾԱԽՍ
ANNUAL COST

ԳՈՒՄԱՐ
AMOUNT

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆ
DETAILS

Կրթաթոշակ | Tuition and Fees
Վարձք | Housing
Գրենական պիտոյքներ/ գիրքեր
Books and other academic
materials
Այլ ծախսեր (ցանկ) | Other
expenses (list)

Տարեկան նիւթական աղբիւրներ | Annual Financial Resources
ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՂԲԻՒՐ
ANNUAL RESOURCE
Տարեկան եկամուտ
Annual employment income
Ընտանիքի կողմէ նիւթական
օժանդակութիւն
Aid from family
Պարտք
Loans
Կրթանպաստներ
Scholarships/ grants
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ԳՈՒՄԱՐ
AMOUNT
Enter ‘0’ if not applicable

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆ
DETAILS
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Անուն Մականուն | First and Last name:

Նախապէս ՀՕՄ-ի Կրթաթոշակ ստացա՞ծ էք | Are you a past recipient of ARS Scholarship?

ԱՐՏԱ-ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆ | EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES
Ներկայ եւ նախկին Դպրոցական գործունէութիւններ եւ Պատուոյ գիրեր | Current and past School activities
and Honors:

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆ | COMMUNITY ACTIVITIES
Նշել բոլոր կազմակերպութիւններու անունները որոնց մաս կազմած էք / կը կազմէք (Հայկական թէ օտար)
Please list any organizations that you are currently a member of or have been: (Armenian & Non-Armenian)
Կազմակերպութեան Անուն
Name of Organization

Ver. 2017

Անդամակցութեան Թուական
Membership Dates

Պաշտօն
Role
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Անուն Մականուն | First and Last name:

EMPLOYMENT EXPERIENCE

☐ Փորձառութիւն չունիմ (անցնիլ յաջորդ հարցումին) | I have no experience to report (skip to next item)
Ներկայ Փորձառութիւն | Most recent experience
Ընկերութեան անուն
Company name

Քաղաք I City

Պաշտօն I Position

Աշխատանքի թուականներ| Date

Նախկին Փորձառութիւն | Past experience
Ընկերութեան անուն
Company name

Քաղաք I City

Պաշտօն I Position

Աշխատանքի թուականներ| Date

Պաշտօն I Position

Աշխատանքի թուականներ| Date

Ընկերութեան անուն
Company name

Քաղաք I City

Կցել ձեր կենսագրութիւնը այս դիմումնագրին | Attach CV/Resume to Application

ESSAY
Պատասխանել հետեւեալ երկու հարցումներուն ու անոնք կցել այս դիմումնագրին։ Իւրաքանչիւր գրութիւն
պէտք է ըլլայ 350-500 բառի միջեւ, մեքենագրուած։
Two (2) Essay Questions must be answered and attached to the application. Responses to each question should be
350 to 500 words typed.
1.

Բացատրեցէ՜ք, թէ ՀՕՄ-ի Կրթաթոշակը ինչպիսի՞ ազդեցութիւն պիտի ունենայ աւելի եւս զարգացնելու
եւ իրականացնելու ձեր նպատակները՝ կրթական թէ մասնագիտական ձեր կեանքէն ներս։
Describe how the assistance received from the ARS will help further you academic and professional
aspirations.

2. Շրջանաւարտ ըլլալէ ետք, կը միտի՞ք օժանդակելու Հայ ժողովուրդին։ Եթէ այո, ի՞նչ միջոցներով։
Upon graduation are you willing to help the Armenian people and how?

ՅԱՆՁՆԱՐԱՐԱԳՐԵՐ | REFERENCES
Ver. 2017
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Անուն Մականուն | First and Last name:

ՀՕՄի
ձեր
շրջանի
վարչութեան
յանձնարարականին
կցել
նուազագոյնը
երկու
յանձնարարական նամակ` (1) ուսուցչական դասէն, (2) կղերականէ մը կամ անձէ մը որուն հետ
ազգականական կապեր չունիք:
Attached to the recommendation of your region’s ARS executive, at least two letters of recommendation should
be secured from a (1) faculty member, (2) a member of community clergy, mentor and/or a person other than a
relative.
Կցել այլ տեղեկութիւններ, որոնք կրնան նպաստել ձեր դիմումնագրի արժեւորման եւ
քննարկման։ Այս դիմումնագրին մէջ ներկայացուած տեղեկութիւնները ոչ հրապարակելի կը
մնան ՀՕՄ-ի կողմէ։
Any other pertinent information as to your qualifications which may be of interest to the Scholarship Committee
may be submitted with this information. All information included in this application shall be considered confidential by the Armenian Relief Society.
Ամբողջացուած ձեր դիմումնագիրը, վիճակացոյցը եւ յանձնարարական նամակները ուղարկել
ձեր շրջանի ՀՕՄ-ի գրասենեակ։
All completed application, with transcripts, and letters of recommendations are to be sent to your Region’s ARS
office.

Ստորագրեալս, կը հաստատէ որ այս դիմումնագրին մէջ ներկայացուած տեղեկութիւնները
ճշգրիտ են:

I, the undersigned, certify that all the statements contained in this application are true and correct.

Ստորագրութիւն I Signature

Ver. 2017

Թուական I Date
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