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ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ԱՊՐՈՂ ԾՆՈՂՆԵՐ/ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐ 

2022-2023 ուսումնական տարի 
 

Ֆինանսական դժվարություններ կամ կորուստներ   Այո   Ոչ                 Նոր  Նորացում 

              

Աշակերտի ազգանունը      Անունը Ծննդ․ ամսաթիվը      Դպրոցը     Դասարանը 2022-2023-ին 

Եթե առնչվում է, խնդրում ենք թվարկել բոլոր եղբայրներին ու քույրերին և նրանց հաճախած 

դպրոցները․ 

              
Եղբոր/քրոջ ազգանունը         Անունը            Ծննդ․ ամսաթիվը                    Դպրոցը          Դասարանը 2022-2023-ին 

 

              
Եղբոր/քրոջ ազգանունը      Անունը                Ծննդ․ ամսաթիվը    Դպրոցը        Դասարանը 2022-2023-ին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Սույնը հաստատում է, որ վերոնշյալ աշակերտ(ներ)ը և ծնող(ները) բնակվում են. 

       

Անձը, ում հետ ծնող(ներ)ը/աշակերտը բնակվում են                      Այդ անձնավորության ստորագրությունը 
 

    

Սեփականատիրոջ/մենեջերի     Ստորագրությունը,               Հասցեն,                                Հեռախոսահամարը 
 

Պահանջվող փաստաթղթեր 

• Երկու բնօրինակ կենցաղսպասարկման վճարման ընթացիկ անդորրագիր տվյալ բնակչի անունով։ 

• Ծնողի ԵՎ բնակչի լուսանկարով փաստաթուղթ* (վարորդական իրավունք կամ ID)։ 

• Ծնողի նախորդ հասցեի կենցաղսպասարկման վճարման վերջին անդորրագիրը։  

• Բնակության հասցեի 1 ապացույց․ welfare-ի ձև/չեկ, վարկային քարտի անդորրագիր, ամսագիր, նամակ: 

Ես/մենք հաստատում եմ/ենք, որ սա վերոհիշյալ աշակերտ(ներ)ի և ծնող(ներ)ի բնակության միակ վայրն է, և 

ես/մենք հասկանում եմ/ենք, որ եթե իրավիճակը փոխվի, պետք է դպրոցը տեղեկացվի՝ համապատասխան 

դպրոցում տեղավորելու համար, այլապես աշակերտի գրանցումը կչեղարկվի։ Ես/մենք համաձայն եմ/ենք, որ 

վերոհիշյալ հասցեն պարբերաբար ստուգվի Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի պաշտոնյայի կողմից։  

«Բնակության վայրը» սահմանվում է որպես տեղ, ուր մշտապես բնակվում ես։ «Բնակության վայրը» այն տեղը չէ, 

որտեղ մարդն ապրում է միայն աշխատելու ընթացքում կամ մեկ այլ հատուկ կամ ժամանակավոր նպատակով: 

Սուտ վկայության համար պատժի օրենքով, այսու երդվում ենք, որ  տրամադրած բոլոր տեղեկությունները ճիշտ 

են, և մենք Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի բնակիչ ենք։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ 

պարբերաբար առավոտ վաղ բնակաության վայրի ստուգումներ կանցկացվեն և տեղեկությունների կեղծման 

համար աշակերտն անհապաղ կհանվի դպրոցից։ 
 

                 

Ծնողի/Խնամակալի ստորագրություն Ծնողի/Խնամակալի ստորագրություն  Ամսաթիվ 

 

Աշակերտների բարօրության 
ծառայություններ 

Դկտր․ Այլին Մագրան 

 

  

Ծնողի/խնամակալի ազգանունը,           անունը 
 

  

Ծնողի/խնամակալի ներկայիս հասցեն 
 

  

Հեռ․՝  Տան          Աշխատանքային        Բջջային  
 

  

Ծնողի/խնամակալի նախկին հասցեն և 

հեռախոսահամարը 

  

Ծնողի/խնամակալի ազգանունը,           անունը 
 

  

Ծնողի/խնամակալի ներկայիս հասցեն 
 

  

Հեռ․՝  Տան          Աշխատանքային        Բջջային  
 

  

Ծնողի/խնամակալի նախկին հասցեն և 

հեռախոսահամարը 

 

— FOR DISTRICT USE ONLY — 
 

Residency Verification Home Visit(s) Dates:   

  

  
 

 Verified      Unverified     Cancelled     Fraud 
 

School Informed by:         Date:   


