
 

 

ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ – KİMLİK VE VATANDAŞLIK  FORMU 

 

Անուն/ Adı : ------------------------------------------------------------------------------- 

Ազգանուն / Soyadı : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Հայրանուն/ Baba Adı : --------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Մայրանուն / Anne Adı: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ծննդեան տարեթիւ / Doğum Tarihi : ------------------------------------------------------------------------------------  

Ծննդավայր / Doğum Yeri : ------------------------------- Արմատ / Şehir (veya Bölge) Kökeni : ----------------- 

Ազգութիւն / Milliyet : ----------------------------------- Քաղաքացիութիւն / Vatandaşlığı : ---------------------------

Հասցէ / Adres : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Էլ. Հասցէ /  e-Mail : ------------------------------------------------- Հեռախոս / Telefon : ----------------------------------- 

Ամսաթիւը եւ ստորագրութիւն -Tarih ve imza : 

Ներառել -  zorunlu : 

1) Մեկ գունաւոր անձնագրային լուսանկար  -  One Passport style color photo - Renkli bir pasaport fotoğrafı: 

2) Մեկ օրինակ պատճէն, հետեւեալ որեւէ փաստաթղթերից – Any one copy of the following –  

Aşağidaki resmi evraklardan her hangi birinin fotokopisi: անձնագիր, վարորդական իրաւունք, սոցիալական 

քարտ,քաղաքացիութեան կամ ծննդեան վկայական, Passport, driver license, id card, citizenship or brith certificate – 

Pasaport, ehliyet, nüfüs cüzdanı, doğum belgesi: 

3) 40 $ կամ 30 € կանխիկ կամ այլ վճարման տարբերակով - $ 40 US or 30 €. Cash, check or Pay-Pal transfer - 40 $ 

US veya 30 € naklen, çekle veya Pay Pal’le ödenir - http://www.western-armenia.eu/soutien.htm :  

 
Bilgi için - 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  

 

 
REPUBLİQUE  

D’ARMENİE OCCİDENTALE 
 

BATI  ERMENİSTAN 

CUMHURİYETİ 
 

 
РЕСПУБЛИКА  

ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ 

Bildiriyi kabul/ 
Յայտարարութեան 
ընդունումը 

   Batı Ermenistan vatandaşı olurken, Batı Ermenistan Ermeni’lerinin Sivil ve Siyasi haklarını  

korumaya yemin eder, bildiriyi okuduğumu teyit ve kabul ederim. 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 

Kayıt gerekçesi/  
Ձեր յանձնառութեան  
հաստատումը 

 Soyumdan  en az bir kişinin Ermeni olduğunu beyan eder, Batı Ermenistan’dan veya 
Soykırımdan sağ kalanlardan biri  olduğuna dair şerefim üzerine yemin ederim. 

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 


