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BATI ERMENISTAN
CUMHURIYETI

REPUBLIQUE
D’ARMENIE OCCIDENTALE

РЕСПУБЛИКА
ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ

ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ – FORMULAIRE D’IDENTITÉ ET DE CITOYENNETÉ

Անուն/ Prénom : ------------------------------------------------------------------------------Ազգանուն / Nom : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Հայրանուն/ Prénom du Père : --------------------------------------------------------------------------------------------Մայրանուն / Prénom de la mère : ------------------------------------------------------------------------------------------------Ծննդեան տարեթիւ / Date de naissance : ------------------------------------------------------------------------------Ծննդավայր / Lieu de naissance : ----------------------------------- Արմատ / Racine : ------------------------------------Ազգութիւն / Nationalité : ----------------------------------- Քաղաքացիութիւն / Citoyenneté : -----------------------Հասցէ / Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Էլ. Հասցէ / Email : ------------------------------------------------- Հեռախոս / Téléphone : ----------------------------------Acceptation du
manifeste/
Յայտարարութեան
ընդունումը

Devenant citoyen de l'Arménie Occidentale, je déclare sur l´honneur avoir lu la
Constitution (voir le lien ci-après) et en approuve tous les termes en direction de
l´application des droits civils et politiques des Arméniens d´Arménie Occidentale.
Constitution - Manifeste

Դառնալով Արեւմտեան Հայաստանի քաղացի ես պատուոյ յայտարարութիւն կ'ընեմ
առ այն, որ կարդացած եմ այս Սահմանադրութիւնը (կապը տե՛ս քիչ մը վարը) եւ կը
հաստատեմ բոլոր կէտերը Արեւմտեան Հայաստանի հայերու քաղաքացիական եւ
քաղաքական իրաւունքներու վերաբերեալ: Սահմանադրութիւն - Manifeste

Justification de votre
engagement/
Ձեր յանձնառութեան
հաստատումը

Je déclare sur l’honneur reconnaître être descendant(e) au moins d’un parent
arménien issu d’Arménie Occidentale et/ou rescapé du Génocide.

Ես պատուովս կը յայտարարեմ, որ նուազագոյնը ծնողքէս մէկը Արեւմտեան
Հայաստանի հայ է (եւ կամ՝ Ցեղասպանութենէն մազապուրծ եղած):

Date et signature – Ամսաթիվը եւ ստորագրություն :
……./……./…………..

Ներառել - Obligatoire :

1) Մեկ գունավոր անձնագրային լուսանկար - One Passport style color Photo – Une photo couleur style passeport :
2) Մեկ օրինակ պատճե, հետեւեալ որեւէ փաստաթղթերից - Any one copy of the following:
անձնագիր, վարորդական իրավունք, սոցիալական քարտ,քաղաքացիութեան կամ ծննդեան վկայական
Passport,

driver

license,

id

card,

citizenship

or

brith

certificate

-

une

copie

du

passeport.

3) 40 $ կամ 30 € կանխիկ կամ այլ վճարման տարբերակով - $ 40 US Dollars or 30 Euros. Cash, check or money
oder payable to Pay Pal - un règlement de 40 $ ou 30 € - http://www.western-armenia.eu/soutien.htm :
Pour tous renseignements écrire à - Հարցերի դեպքում դիմել:
stat.gov.wa@haybachdban.org
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