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Minister of Diaspora of the republic
of Armenia has trusted the Armenian
Community Council to organise and
administrate the Aree Toon program in
the UK
There is a wonderful opportunity to
introduce young diaspora Armenians
aged 13 to 18 years old to Armenian
history and culture. The Ministry of
Diaspora of Republic of Armenia has
relaunched the ‘Ari Tun’ (‘Come Home’)
programme. The goal of the program is
to familiarize Armenian Diaspora youth
spread allover the world with their
Homeland, with the traditions and
practices of their people, and foster a
closer cooperation with Armenia. For
details of the programme and to apply,
please visit www.aritun.am. Please take
up this exciting opportunity to build
a closer cultural connection between
Diaspora youth and Armenia.
For more information please
e-mail to zorik1956@yahoo.co.uk or
call 0771 363 1268
Armenian Community Council UK

ՒՄ
ԱՄԱՌԱՅԻՆ
ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ
‘ԱՐԻ ՏՈՒՆ’
ԾՐԱԳՐԻ
ՄԻՋՈՑՈՎ։

Նինա Մանուկյան
Harpenden, Hertfordshire, UK

Երբ մենք գնում էինք Հայաստան ես միշտ
ուզում էի սովորել իմ մշակույթի մասին,
այցելել պատմական վայրեր և տեսնել կյանքը
շրջապատված հայ ժողովրդով։ Ես միշտ ուզում
էի իմանալ թե ինչ են մտաձում հայերը ցրված
ամբողջ աշխարհով մեր հայրենիքի և մշակույթի
մասին։
‘Արի տուն’ ծրագիրը ինծ օգնեց գտնել
պատասխանը այդ հարցին, վերամիավորվել
իմ արմատների հետ և տեսնել կյանքը իմ
Հայրենիքում հայերի հետ ձամանած աշխարհի
տարբեր անկյուններից։
Մենք հաճախեցինք մի շարք գեղեցիկ
տեսարձան վայրեր ինչպիսիք են Խոր Վիրապ,
Երաբլուր, Հայ Ցեղասպանության Համալիր։
Այդ ամենը շատ տպավորիչ էր և հետաքրքիր։
Նաև մենք հաձախեցինք Ռազմական ուսուցման
ակադեմիա, որտեղ մենք տեսանք թե ոնց են մեր
ռազմիկները ապրում, ինչպիսի պայմաններում
են նրանք ծառայում, որից հետո մենք բոլորս
‘Արի տան’ երեխաները և մառզիկները
նստեցինք և կերանք ճաշ ռազմական
ճաշացուցակից։
‘Արի տան’ ծրագրի վերջի շաբաթը մենք
գնացինք ճամբար, որտեղ մենք ունեցանք
հնարավորություն մասնակցել մի շարք
գործունեություններում ինչպիսիք են սպորտ,
պատմություն, երաձշտություն և պար։ Դա
մի հրաշալի փործ էր գտնվելով մի աշխույձ
մթնոլորտում։ Ճամբար ղեկավարողները
կազմակերպել էին համերգ, որը ավարտվեց
ձողովրդական երգերով։
Ճամբարը ‘Արի տան’ ծրագրի ամենելավ փորձն
էր։ Ես ծանոթացա հայերի հետ աշխարհի
տարբեր անկյուններից՝ ԱՄՆ, Իրաք, Ճապոնիա,
Ֆռանսիա, Ռուսաստան և ընկերություն
հաստատեցի շատ շատերի հետ որը կմնա
ամբողջ իմ կյանքի ընթացկում։
‘Արի տուն’ ծրագրի փորձը իմ լավագույն
հիշողություններից մեկն է։ Ւսկ
ամենակարեվորը ես ստացա իմ հարցի
պատասխանը և հասկացա, որ անկախ
նրանից թե հայը աշխարհի որ ծայրում է
ապրում նա միշտ կա և կմնա ջերմ, կրքոտ և
պահպանողական մեր Հայրենիքի և մշակույթի
նկատմամբ։
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DEAR
COMPATRIOTS

For additional information
please apply:
TO
THE DEPARTMENT
OF ARMENIAN
COMMUNITIES OF EUROPE,
MINISTRY OF DIASPORA RA
at the following address:
Yerevan 0010, V.
Sargsyan 26/1
Tel: (+37410) 585601 (112)
E-mail: europedep@yahoo.fr,
aritun.mindiaspora@gmail.com

The Ministry of Diaspora of the Republic of
Armenia re-launches “Ari Tun” program for the
Diaspora youth.
The goal of the program is to familiarize Armenian
Diaspora youth spread all over the world with its
Homeland, instill them acknowledge their national
identity, familiarize them with the traditions and
practices of their people, Armenian families and
the Armenian soul, foster a closer cooperation of
Armenia and the Diaspora both in educationalcultural and moral-psychological respect.
In 2015 the program is going to be launched on
June 14 and will continue till August 29, in 8
phases (each phase will last for 14 days). Diaspora
youngsters from 13 to 18 will be hosted in
Armenian families and will participate in a four-day
camp envisaged by the program. the program is
open for application by young people who did not
participate in the program before.
The choice of host families is carried out by the
administrative districts of Yerevan, RA community
councils, and RA Ministry of Diaspora. The
participants’ stay with the Armenian families
is not remunerated. The process of selection of
groups and individuals for program participation
is carried by the Diasporan community structures,
educational institutions and the Diaspora Armenian
organizations, with the support of RA diplomatic
representations in the given country. Individual
applications for participation in the program are
also welcomed. Travel expenses are covered either
by the participants or sponsors.
The Ministry of Diaspora of the Republic of
Armenia meets the participants upon their arrival
and sees them off when they leave Armenia.
Armenian language classes, visits to the museums,
tours to the sights of Armenia are also organized by
the Ministry. During the camping days there will be
educational programs, classes of Armenian language
and Armenian Studies, of national songs and dances
will be organized. Meetings with state, public and
cultural figures will also take place.
ATTENTION - Please be informed that this year
the RA Ministry of Diaspora is organizing also an
gathering of participants for previous years’ “Ari
Tun” program. The gathering is planned to organize
on August 14-27, 2016 during the 8-th phase of the
program. It is open for the youngsters over 18 years
old. Participants pay their travel expenses only (air
ticket). Please confirm your participation before
March 1, 2016.

Հ

ՀԱՐԳԵԼԻ՛
ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐ

Լրացուցիչ տեղեկությունների
համար կարող եք դիմել
ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հասցե` ք.Երևան 0010, Վ.
Սարգսյան 26/1,
Հեռ.` (+37410) 58-56-01 (112)
Էլ. փոստ` europedep@yahoo.fr,
europedep@gmail.com

ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը վերսկսում է Սփյուռքի
երիտասարդների հայրենաճանաչության «Արի տուն» ծրագիրը:
Ծրագրի նպատակն է` աշխարհասփյուռ հայ
երիտասարդներին ճանաչելի դարձնել Հայաստանհայրենիքը, նրանց մեջ սերմանել ազգային ինքնության
գիտակցություն, ծանոթացնել իր ժողովրդի ավանդույթներին
ու սովորույթներին, հայ ընտանիքին:
Ծրագիրը մեկնարկում է 2016թ. հունիսի 12-ին և
շարունակվելու է մինչև օգոստոսի 27-ը՝ 8 փուլերով
(յուրաքանչյուր փուլը՝ 14 օր): Ծրագրին կարող են մասնակցել
13-18 տարեկան երիտասարդները, ովքեր նախկինում չեն
մասնակցել «Արի տուն» ծրագրին:
Ծրագրի ընթացքում երիտասարդները կարող են
հյուրընկալվել իրենց բարեկամների տանը, իսկ նրանց
բացակայության դեպքում՝ Երևան քաղաքի վարչական
շրջանների, ՀՀ մարզպետարանների և ՀՀ սփյուռքի
նախարարության կողմից ընտրված ընտանիքներում:
Երիտասարդներն ընտանիքներում հյուրընկալվում
են անհատույց: Ծրագրին մասնակցության համար
խմբերի և անհատների հավաքագրումը և Հայաստան
այցելության գործընթացն իրականացվում է Սփյուռքի
համայնքային կառույցների, կրթօջախների, հայկական
կազմակերպությունների կողմից` տվյալ երկրում ՀՀ
դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աջակցությամբ:
Ծրագրին մասնակցելու համար կարող են դիմել նաև
անհատապես՝ տեղեկացնելով համապատասխան
համայնքային կառույցին: Հայաստան այցելող երիտասարդներն իրենց ճանապարհածախսը հոգում են սեփական կամ
հովանավորների միջոցներով:
«Արի տուն» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ սփյուռքի
նախարարությունն ապահովում է երիտասարդների
դիմավորումը և ճանապարհումը, կազմակերպում է հայոց
լեզվի դասընթացներ, այցելություններ թանգարաններ,
շրջայցեր՝ Հայաստանի տեսարժան վայրերով: Ծրագրի
ճամբարային փուլում կկազմակերպվեն նաև ուսուցողական
ծրագրեր. հայոց լեզվի, հայրենագիտության, ազգային երգի
ու պարի դասընթացներ: Կկազմակերպվեն հանդիպումներ
Հայաստանի պետական, հասարակական, մշակութային
գործիչների հետ և այլն: Պտույտների ժամանակ
անվտանգությունն ապահովելու նպատակով նրանց
ուղեկցելու են բժիշկը և ոստիկանական անձնակազմը:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ - ՀՀ սփյուռքի նախարարությունը 2016
թվականին նախատեսում է Սփյուռքի երիտասարդների
«Արի տուն» հայրենաճանաչության ծրագրի շրջանակներում
կազմակերպել նախորդ տարիների մասնակիցների հավաք:
Այն նախատեսվում է իրականացվել 2016 թվականի
օգոստոսի 14-27-ը՝ ծրագրի 8-րդ փուլի շրջանակներում:
Հավաքին կարող են մասնակցել 18 տարին լրացած բոլոր
երիտասարդները: Մասնակիցները հոգում են միայն իրենց
Հայաստան հասնելու և վերադառնալու ճանապարհածախսը:
Խնդրում ենք Ձեր մասնակցությունը հաստատել մինչև 2016
թվականի մարտի 1-ը:
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‘IF I COULD GO
AGAIN RIGHT
NOW, MY BAGS
WOULD BE
PACKED WITHIN
5 MINUTES’

In 2012 I was planning on spending the
majority of another long summer in
Armenia. I hadn’t planned anything out
of the ordinary, just the generic things
which I seemed to repeat year upon
year. The countless visits to friends and
family, hundreds of hours spent in cafe’s &
restaurants and of course the classic tourist
ritual of walking up and down North Avenue.
However just when I thought I was going
to spend yet another year walking circles
around Yerevan’s old landmarks, I came
across an advertisement for a programme
named ‘Ari Tun’.
Intrigued by the name, I spent some time
researching the programme and found that I
was eligible to attend. At first glance, what I
understood was that Ari Tun was a historic
and cultural sightseeing tour of Armenia, for
the Armenian youth diaspora from around
the globe.

HRACH MANOUKYAN

We were able to visit many different
fascinating historic sites around the country
such the Garni Monastery, Khor Virap and
the Genocide Memorial. We were able to
learn about our heritage and culture by being
present in the location which was a much
more captivating than reading about it in a
book or on the internet. Not only were we
able to visit historic sites, but also areas of
high national importance such as Yerablur
Cemetery, and a military training academy
outside Yerevan. It was an incredible
eye-opening experience to see these areas
especially the Armenian Army military
training grounds.

On the final few days we attended ‘Jambar’
which was a chance for all to take part in
various activities such as team sports, dance,
music, history classes and many more. This
was one of my most favourite experiences of
the whole trip as the atmosphere was upbeat
and lively. Everyone treated each other like
family as if they had known each other for
years. On the final night of Jambar we had a
concert with all the organisers and visiting
members. We sang historic Armenian folk
songs, contemporary hits and danced the
Kochari around a fire.
From the first day I was able to make friends
with Armenians from every corner of the
world such as the U.S, Russia, Canada,
Germany, France, Iran, Iraq, Japan and
even Senegal! The friendships I was able
to make will last for years and through the

use of social media I am able to keep in
regular contact with them all. Nothing could
have prepared me for the experiences and
memories I gained from Ari Tun. It truly is
something which you must experience to
understand the excitement of it all.
The most uplifting thing from this whole
experience by far was my realisation that
although we are all different coming from
various far corners of the world, and although
we all spoke different languages, grew
up in different cultures and had different
experiences which shaped us, we were all
able to find a common ground based on our
culture, heritage and language.
This is the beauty of the Ari Tun Programme,
and if I could go again right now, my bags
would be packed within 5 minutes.
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ՒՄ ԱՄԱՌԱՅԻՆ
ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ
‘ԱՐԻ ՏՈՒՆ’
ԾՐԱԳՐԻ
ՄԻՋՈՑՈՎ։

Երբ մենք գնում էինք Հայաստան ես
միշտ ուզում էի սովորել իմ մշակույթի
մասին, այցելել պատմական վայրեր
և տեսնել կյանքը շրջապատված հայ
ժողովրդով։ Ես միշտ ուզում էի իմանալ
թե ինչ են մտաձում հայերը ցրված
ամբողջ աշխարհով մեր հայրենիքի և
մշակույթի մասին։
‘Արի տուն’ ծրագիրը ինծ օգնեց
գտնել պատասխանը այդ հարցին,
վերամիավորվել իմ արմատների հետ և
տեսնել կյանքը իմ Հայրենիքում հայերի
հետ ձամանած աշխարհի տարբեր
անկյուններից։
Մենք հաճախեցինք մի շարք գեղեցիկ
տեսարձան վայրեր ինչպիսիք
են Խոր Վիրապ, Երաբլուր, Հայ
Ցեղասպանության Համալիր։
Այդ ամենը շատ տպավորիչ էր և
հետաքրքիր։ Նաև մենք հաձախեցինք
Ռազմական ուսուցման ակադեմիա,
որտեղ մենք տեսանք թե ոնց են մեր
ռազմիկները ապրում, ինչպիսի
պայմաններում են նրանք ծառայում,
որից հետո մենք բոլորս ‘Արի
տան’ երեխաները և մառզիկները
նստեցինք և կերանք ճաշ ռազմական
ճաշացուցակից։

ՆԻՆԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
HARPENDEN, HERTFORDSHIRE, UK

‘Արի տան’ ծրագրի վերջի շաբաթը
մենք գնացինք ճամբար, որտեղ
մենք ունեցանք հնարավորություն
մասնակցել մի շարք
գործունեություններում ինչպիսիք են
սպորտ, պատմություն, երաձշտություն

և պար։ Դա մի հրաշալի փործ էր
գտնվելով մի աշխույձ մթնոլորտում։
Ճամբար ղեկավարողները
կազմակերպել էին համերգ, որը
ավարտվեց ձողովրդական երգերով։

շատերի հետ որը կմնա ամբողջ իմ
կյանքի ընթացկում։

Ճամբարը ‘Արի տան’ ծրագրի
ամենելավ փորձն էր։ Ես ծանոթացա
հայերի հետ աշխարհի տարբեր
անկյուններից՝ ԱՄՆ, Իրաք,
Ճապոնիա, Ֆռանսիա, Ռուսաստան
և ընկերություն հաստատեցի շատ

Ւսկ ամենակարեվորը ես ստացա իմ
հարցի պատասխանը և հասկացա, որ
անկախ նրանից թե հայը աշխարհի որ
ծայրում է ապրում նա միշտ կա և կմնա
ջերմ, կրքոտ և պահպանողական մեր
Հայրենիքի և մշակույթի նկատմամբ։

‘Արի տուն’ ծրագրի փորձը իմ
լավագույն հիշողություններից մեկն է։
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WELCOME
DEAR FRIEND!
Thank you for your interest to participate in “Ari Tun” program. By
visiting Armenia and taking part in “Ari Tun” program you will have
a chance to get acquainted with the sights, history and culture of your
motherland, live in an Armenian family for 9 days and get new friends.
You will get an opportunity to take Armenian language courses and
participate in “Ari Tun” camp, where you can have a four-day rest and
learn national songs and dances.
Armenian families will be happy to host you.
Though this program you get a chance see your Homeland, its
picturesque nature and learn more about your Armenian roots.

Terms of participation in
“Ari Tun” Program
1.
•
•
•
•
•

A participant (a guest) should
be 13-18 years old,
not have participated in the program before,
be able to cover round-trip travel expenses,
submit a filled in application with a photo attached to the upper
right corner of page, and a copy of the passport,
submit a health certificate (signed and sealed by a doctor).

2.	Terms of submission of the application form and the required
documents
You can upload the application form at www.mindiaspora.am or www.
aritun.am websites, attach your photo, fill it in and sign.
The application form and a copy of the passport should be submitted
to the community institution (educational, cultural, church, public…
etc.) in the territory of your residence, or to the Ministry of Diaspora via
postal service, fax or E-mail in a scanned version (europedep@yahoo.fr,
aritun.mindiaspora@gmail.com).
The deadline for the applications’ submission is at least 20 days before
the beginning of each stage of the program.

ՈՂՋՈՒՅՆ,
ԹԱՆԿԱԳԻՆ ԲԱՐԵԿԱՄ
Շնորհակալություն ենք հայտնում «ԱՐԻ ՏՈՒՆ» ծրագրին մասնակցելու քո
ցանկության համար: Այցելելով Հայաստան և մասնակցելով «ԱՐԻ ՏՈՒՆ» ծրագրին`
դու հնարավորություն կունենաս ծանոթանալու քո Հայրենիքի տեսարժան վայրերին,
պատմությանը, մշակույթին, 9 օր ապրել հայաստանյան ընտանիքում և ձեռք բերել
ընկերներ:
Քեզ համար կկազմակերպվեն հայոց լեզվի դասեր, այցելություն «Արի տուն» ճամբար,
ուր կանցկացնես քո քառօրյա հանգիստը և կսովորես ազգային երգ ու պար:
Հայկական օջախի դռները միշտ բաց են քո առջև:
Մասնակցելով այս ծրագրին՝ դու կտեսնես քո Հայաստան հայրենիքը, նրա գեղատեսիլ
բնությունը, առավել կճանաչես քո հայկական արմատները:
ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
«ԱՐԻ ՏՈՒՆ» ծրագրին մասնակցության
1.
•
•
•
•
•

Ծրագրի մասնակիցը (հյուրընկալվողը) պետք է
լինի 13-18 տարեկան,
նախկինում մասնակցած չլինի «Արի տուն» ծրագրին,
հոգա Հայաստան և հետադարձ այցելության ճանապարհածախսը,
ներկայացնի մեկ լրացված հայտադիմում, մեկ լուսանկար` փակցված էջի վերին աջ
անկյունում, ինչպես նաև անձնագրի պատճենը,
ժամանելուց ներկայացնի առողջության մասին բժշկի կողմից տրված տեղեկանք
(հաստատված, կնքված):

2.	Հայտադիմումի և կից փաստաթղթերի ներկայացման կարգը
Հայտադիմումը կարող եք ներբեռնել www.aritun.am և www.mindiaspora.am կայքերից,
փակցնել նկարը, լրացնել և ստորագրել:
Լրացված հայտադիմումը և անձնագրի պատճենը պետք է ուղարկել տվյալ տարածքում
համայնքային կառույց (կրթական, մշակութային, եկեղեցական, մարզական,
լրատվական, հասարակական, այլ) կամ տեղեկացնելով համայնքային կառույցին՝
ուղարկել ՀՀ սփյուռքի նախարարություն` փոստով, հեռապատճենով կամ էլ. փոստով
(europedep@yahoo.fr, aritun.mindiaspora@gmail.com)` լուսապատճենված (scan):
Հայտադիմումը ներկայացնելու վերջնաժամկետն է յուրաքանչյուր փուլի սկսվելուց
առնվազն 20 օր առաջ:
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APPLICATION FORM
Name:
Family name:
Date of Birth (day/month/year):
Gender:  feminine  masculine
City

photo

Birthpalce: Country
Country of Residence:
Citizenship:
Current Address: City/Village
Street name

Apt. number

Home phone number or the phone number of a parent:
Country code

City code

Number

Mobile Phone Number:
Country code

Code of an operator

Number

E-mail:
Father
Occupation:

Name, family name:
Mother
Name, family name:

Occupation:

The institution you are studying or working, your status:

Do you know Armenian?

 Yes

Have you ever been to Armenia?

 No
 Yes

 Partially
 No

Please, specify the time period of your previous visit and its aim.

Do you have relatives in Armenia?

 Yes

 No

If yes, fill their personal data in the table
N

Name, family name

Address (street name,
building number, apt.
number)

Phone number

1
2
3
Please, specify your preferred time period of participation
(you can specify more than one time period)
1

June 12 – June 25

5

July 17– July 30

2

June 19 – July 2

6

July 31 – August 13

3

July 3 – July 16

7

August 7 – August 20

4

July 10 – July 23

8

August 14 – August 27

Will you need a host family for the first 9 days of the program or you can live at
your relatives’ place?
 Yes, I will need		

 I can live at my relative’s place

If you wish to stay at your relative’s place, please write his/her name.
N

Name, family name

Address (street name,
building number, apt.
number)

Phone number

1
Will you participate in the camping part of the program during the last four
days?

 Yes

 No

Additional information (Specify any information that you consider may be
necessary for the organizers of the program and the host families, such as
any special conditions for medical care or a special nutrition needed, or any
restrictions (e.g. allergy):

Signature:

Date:

ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄ
Անուն:
Ազգանուն:
Ծննդյան տարեթիվ (Օր/Ամիս/Տարի):
 արական

Ծննդավայր: Երկիր

Քաղաք

ՆԿԱՐ

Սեռ`:  իգական
Բնակության երկիր:
Քաղաքացիություն:

Բնակության հասցե: բնակավայր
փողոց

համար

Տան կամ ծնողի հեռախոսահամար:
Երկրի կոդ

օպերատորի կոդ

համար

Բջջային հեռախոսահամար:
Երկրի կոդ

օպերատորի կոդ

համար

Էլ. փոստ:
Հայրը`
զբաղմունք:

Անուն, ազգանուն:
Մայրը`
Անուն, ազգանուն:

զբաղմունք:

Ո՞ր ուսումնական հաստատությունում եք
սովորում, կամ աշխատավայրը, կարգավիճակը
Տիրապետու՞մ եք արդյոք հայերենին:
Երբևէ եղե՞լ եք Հայաստանում:

 Այո

 Այո

Եթե այո, ապա ե՞րբ և ի՞նչ նպատակով.

 Ոչ

 Ոչ

 Մասամբ

Ունե՞ք արդյոք ազգականներ Հայաստանում:

 Այո

 Ոչ

Եթե այո, խնդրում ենք աղյուսակում պարտադիր լրացնել նրանց բոլոր տվյալները

N

Անուն, ազգանուն

Հասցե (փողոց, շենք,
բնակարան)

Հեռախոսահամար

1
2
3

Խնդրում ենք նշել ծրագրին մասնակցության Ձեր նախընտրելի
ժամանակահատվածը (կարող եք նշել մի քանիսը).
1

Հունիսի 12 – հունիսի 25

5

Հուլիսի 17– հուլիսի 30

2

Հունիսի 19– հուլիսի 2

6

Հուլիսի 31 – օգոստոսի 13

3

Հուլիսի 3 – հուլիսի 16

7

Օգոստոսի 7– օգոստոսի 20

4

Հուլիսի 10 – հուլիսի 23

8

Օգոստոսի 14 – օգոստոսի 27

Ունե՞ք արդյոք հյուրընկալող ընտանիքի կարիք ծրագրի առաջին 9 օրերի
համար, թե՞ կարող եք բնակվել Ձեր բարեկամների տանը:
 Ունեմ կարիք		

 Կարող եմ բնակվել բարեկամիս տանը

Եթե որոշել եք բնակվել բարեկամի տանը, նշեք նրա տվյալները
N

Անուն, ազգանուն

Հասցե (փողոց, շենք,
բնակարան)

Հեռախոսահամար

1
Մասնակցելու ե՞ք արդյոք ճամբարային փուլին ծրագրի վերջին 4 օրերի
ընթացքում

 Այո

 Ոչ

Լրացուցիչ տեղեկատվություն (նշեք, եթե ունեք հատուկ բժշկական
պայմանների, սննդակարգի կարիք կամ որևէ հակացուցում (ալերգիա) կամ
այնպիսի տեղեկատվություն, որը Ձեր կարծիքով անհրաժեշտ է ծրագրի
կազմակերպիչներին և հյուրընկալող ընտանիքներին հաղորդելու համար):

Ստորագրություն`

Ամսաթիվ`
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ԱՐԻ
ՏՈՒՆ
2016

