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APPLICATION FORM / განაცხადი / ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՒԱՆՄՈՒՇ
Fill-out in English, Georgian or Armenian Language /ივსება ქართულ ან ინგლისურ ენაზე / Լրացնել
անգլերեն, հայերեն կամ վրացերեն

1. Personal information / პირადი ინფორმაცია / անձնական տվյալներ
Name/სახელი/անուն:
Last Name/გვარი/ազգանուն:
Date of birth/ დაბადების
თარიღი/ծննդյան ամսաթիվ:
ID #/անձնագրի համար:
Address/მისამართი/գրանցման հասցե:
Mobile/მობილური/հեռախոսահամար:
E-mail:

2. Education / განათლება / կրթություն
University/Institute / უნივერსიტეტი / բարձրագույն կրթական հաստատություն:
Department/ფაკულტეტი/ֆակուլտետ:
Specialty/სპეციალობა/մասնագիտացում։
Years/წლები/ուսման տարիները:

3. Working experience / სამუშაო გამოცდილება/աշխատանքային փորձ։
yes/დიახ/այո

no/არა/ոչ

If yes, please, specify your working place/places / დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ,
მიუთითოთ / եթե այո, խնդրում եմ նշեք ձեր աշխատավայրը/երը՝
3.1.
3.2.
3.3.

4. Civic Activism experience / სამოქალაქო აქტივიზმის გამოცდილება / քաղաքացիական
ակտիվիզմի փորձառություն։
yes/დიახ/այո

no/არა/ոչ

If yes, please, specify / დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ / եթե այո, խնդրում
եմ մանրամասնեք՝

5. Foreign languages / უცხო ენების ცოდნა / օտար լեզուների իմացություն:
Native/მშობლიური/մայրենի լեզու
a.

good/კარგად/լավ

satisfactory/დამაკმაყოფილებელი/բավարար

b.

good/კარგად/լավ

satisfactory/დამაკმაყოფილებელი/բավարար

c.

good/კარგად/լավ

satisfactory/დამაკმაყოფილებელი/բավարար

6. Other knowledge and skills / სხვა გამოცდილება და უნარები / այլ հմտություններ:
a.
b.
c.
d.
7. Public interests and activity / საზოგადოებრივი ინტერესები და აქტიურობა / հանրային
հետաքրքրություններ և ակտիվություն։
7.1 Are you a member of any Political Party, Association, or NGO or are you cooperating with any NGO
or social/political organization? / ხართ თუ არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, ასოციაციის,
არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი ან თანამშრომლობთ რომელიმე სამოქალაქო ან
პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან? / Հանդիսանում եք արդյո՞ք որևէ քաղաքական
կուսակցության, ասոցիացիայի կամ ՀԿ-ի անդամ, կամ համագործակցում եք արդյո՞ք որևէ ՀԿ-ի
կամ հասարակական-քաղաքական կազմակերպության հետ:
If yes, please, specify / დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ/ եթե այո,
խնդրում եմ մանրամասնեք՝

7.2 Which topics of the social-political life are you especially interested in? / სოციალური და
პოლიტიკური საკითხები, რომლებიც განსაკუთრებით გაინტერესებთ / Հասարակականքաղաքական կյանքի ո՞ր թեմաներով եք դուք հատկապես հետարքրվում:
2

8. What is your motivation to participate in Green Academy? Please elaborate social, political
or economic topics that are the most interesting for you. (min. 300 max. 700 words) / რა
არის თქვენი მთავარი მოტივაცია მწვანე აკადემიაში მონაწილეობისთვის? ხაზი გაუსვით იმ
სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებს, რომლებიც განსაკუთრებულად
გაინტერესებთ (მინიმუმ 300, მაქსისმუმ 700 სიტყვა) / Ո՞րն է Կանաչ Ակադեմիայի
մասնակցության ձեր շարժառիթը: Խնդրում ենք համառոտ նկարագրել սոցիալական,
քաղաքական կամ տնտեսական այն թեմաները, որոնք ձեզ համար առավել հետաքրքիր
են (նվազագույնը՝ 300, առավելագույնը՝ 700 բառ)։
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