
 

 

ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ – FORMULARIO DE IDENTIDAD Y CIUDADANÍA 

 

Անուն/ Apellido : ------------------------------------------------------------------------------- 

Ազգանուն / Nombre : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Հայրանուն/ Nombre del padre: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Մայրանուն / Nombre de la madre  : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ծննդեան տարեթիւ / Fecha de nacimiento: ----------------------------------------------------------------------------- 

Ծննդավայր / Lugar de nacimiento: ----------------------------------- Արմատ / Raíz : -------------------------------------- 

Ազգութիւն / Nacionalidad : ----------------------------------- Քաղաքացիութիւն / Ciudadanía : ----------------------

Հասցէ / Dirección : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Էլ. Հասցէ / Correo electrónico : -----------------------------------------------   Հեռախոս / Teléfono : ---------------------- 

Fecha y firma  – Ամսաթիվը եւ ստորագրություն : 

Ներառել -  Obligatorio : 

1) Մեկ գունավոր անձնագրային լուսանկար  - One Passport style color Photo – Una foto en color tipo pasaporte: 

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 - una copia de su pasaporte. 

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 :  

 
Correo electrónico - Հարցերի դեպքում դիմել:contact@western-armenia.eu 

Adresse Postale - Հասցէ  :  Conseil National Arménien 

BP61 – 92224 BAGNEUX CEDEX – FRANCE 

© CNAO,  tous  droits  réservés - ԱՀԱԽ,  բոլոր  իրաւունքները  վերապահուած 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ  

 

 
REPUBLIQUE  

D’ARMENIE OCCIDENTALE 
 

BATI ERMENISTAN 
CUMHURIYETI  

 

 
РЕСПУБЛИКА  

ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ 

Aceptación del 
manifiesto / 
Յայտարարութեան 
ընդունումը 

  Como ciudadano de Armenia Occidental, declaro por mi honor que he leído la 
Constitución (ver enlace más abajo) y estoy de acuerdo con todos sus términos para la 
aplicación de los derechos civiles y políticos de los armenios en Armenia Occidental. 
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 

Justificación de su 
compromiso /  
Ձեր յանձնառութեան  
հաստատումը 

  Declaro que soy descendiente de al menos un progenitor armenio de Armenia 
Occidental y/o superviviente del Genocidio. 

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

 

……./……./………….. 

 

CNA 

Agence de domiciliation : 00066 

RIB : 30004 00066 00010033378 67 

IBAN : FR76 3000 4000 6600 0100 3337 867 

BIC : BNPAFRPPMAS 

 


