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ԱՐԵՎՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ

ПАРЛАМЕНТ
ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ

PARLEMENT
D’ARMENIE OCCIDENTALE

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Պատգամաւորի հարցաթերթիկ
Questionnaire of the Deputy of the National Assembly (Parliament) of Western Armenia
Анкета Депутата Национального Собрания (Парламента) Западной Армении

Անուն
Name / Имя
Ազգանուն
Surname / Фамилия
Հայրանուն
Middle name / Отчество
Մոր անունը եւ ազգանունը
Mother’s first and last names /
Фамилия и имя матери
Ծննդեան տարեթիւ
Date of Birth / Дата рождения
Ծննդավայր
Date of birth / Место рождения
Արմատը
Roots / Корни
Ազգութիւն
Nationality / Национальность
Քաղաքացիութիւն
Citizenship / Гражданство
Ներկայի բնակութեան
հասցեն
Home address / Адрес
проживания
Կրթութիւնը,
մասնագիտութիւնը
Education, profession /
Образование, профессия
Աշխատանքի վայրը,
պաշտօնը, հասցեն
Workplaces, position, address /
Место работы, должность,
адрес
Անձնագիր
Passport / Паспорт
Էլ. Հասցե
E-mail /
Հեռախոս
Telephone / Телефон

Հայերեն

In English

(Օրը, ամիսը, տարին) / (День, месяц, год)

(Day, month, year)

(Երկիրը, քաղաքը) / (Страна, город)

(Country, city)

(Փոստային համարը, երկիրը, քաղաքը,
փողոցը, շենքը, բնակարանը) / (Почтовый
индекс, страна, город, улица, дом, квартира)

(Անուանումը, թիւը, ստանալու ամսաթիւը,
վաւերական է մինչեւ) / Наименование, номер,
дата выдачи, срок действия)

(ZIP-code, country, city, street, house, apartmen

(Name, number, date of issue, expiry date)

Skype
Скайп
Լուսանկար
Photo / Фото
Ստորագրութիւն
Signature / Подпись

________________
Ստորագրութիւն
Signature / Подпись

________________

Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացի եմ
I am a citizen of Western Armenia
Являюсь гражданином Западной Армении
Անձնագրի համարը եւ ամսաթիվը № ________ ___________
Passport number and date № ________ ___________
Номер Паспорта и дата № ________ ___________
Ցանկանում եմ ձեռք բերել Արեւմտեան Հայաստանի
քաղաքացիութիւն
I want to get citizenship of Western Armenia
Я хочу получить гражданство Западной Армении

Ամսաթիւ
Date / Дата
____________________________

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) ընտրութիւններին մասնակցելու
համար պատգամաւորութեան թեկնածուները պարտաւոր են ունենալ Արեւմտեան
Հայաստանի քաղաքացիութիւն եւ սահմանուած կարգով գրանցուել:
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամաւորի հարցաթերթիկն
ու համառոտ ինքնակենսագրականը խնդրում ենք ուղարկել հետեւեալ հասցեով՝
E-mail: parliamentwesternarmenia@gmail.com եւ arminfocenter@mail.ru
*****
To participate in the elections to the National Assembly (Parliament) of Western Armenia, candidates for
deputies must have citizenship of Western Armenia and register in the established order.
The questionnaire of the Deputy of the National Assembly (Parliament) of Western Armenia and
autobiography is requested to be sent to E-mail:
parliamentwesternarmenia@gmail.com and arminfocenter@mail.ru
*****
Для участия в выборах в Национальное Собрание (Парламент) Западной Армении кандидаты в
депутаты обязаны иметь гражданство Западной Армении и зарегистрироваться в установленном
порядке.
Анкету Депутата Национального Собрания (Парламента) Западной Армении и автобиографию
просим направить по адресу
E-mail: parliamentwesternarmenia@gmail.com и arminfocenter@mail.ru

