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CHAPITRE «SOSSÉ» 

BOURSE DOROTHY LEYLEGIAN 

 

Հայ Օգնութեան Միութեան Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղը կ'ընծայէ հազար տոլարի ($ 1000) 

կրթաթոշակ մը, տրամադրելի այն ուսանողին, որ իր համալսարանական առաջին տարին 

ամբողջացուցած է Քեպէգ նահանգին մէջ։ 

Հայ Օգնութեան Միութեան Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղը հաստատած է կրթաթոշակը ընկհ. 

Տօրօթի Լէյլէկեանի մօր, կեսրոջ եւ քրոջ՝ ընկերուհիներ Նուարդ Աբրահամեանի, Սառա 

Լէյլէկեանի եւ Էլիզապէթ Ալթունեանի  յիշատակին։  

Հիւսիսային Ամերիկայի հայկական գաղութներուն մէջ, բարերար ընկհ. Տօրօթի Լէյլէկեանի 

անձնուէր յանձնառութիւնը, աջակցութիւնը եւ առատաձեռնութիւնը միշտ ալ կատարուած են 

անսակարկ եւ լուսարձակներէ հեռու: Այս արժէքները, ինչպէս նաեւ թեկնածուներուն 

գործունէութիւնը համայնքէն ներս՝ նկատի պիտի առնուին պարգեւատրեալի ընտրութեան 

ժամանակ։ 

La Croix de Secours Arménienne de Montréal, chapitre «Sossé» offre une bourse de mille dollars (1000 

$) à un(e) étudiant(e) ayant complété(e) avec succès sa première année universitaire dans la province de 

Québec. 

La bourse Dorothy Leylegian de la Croix de Secours Arménienne de Montréal, chapître «Sossé» est 

créée à la mémoire de la mère, la belle-mère et la sœur de Mme Dorothy, qui sont Mesdames Nvart 

Aprahamian, Sarah Leylegian et Elizabeth Altoonian. 

L’implication bénévole, l’entraide et la générosité de la philanthrope Mme Dorothy Leylegian au sein 

de la communauté arménienne dans plusieurs états en Amérique du Nord, ont toujours été réalisées 

dans l’ombre et sans volonté de reconnaissance. Ces valeurs et l’implication des candidats au sein de 

leur communauté seront prises en considération dans le choix du récipiendaire. 

 

 



ՀՕՄ-ի Մոնթրէալ «Սօսէ» մասնաճիւղի Տօրօթի Լէյլէկեանի անուան կրթաթոշակը պիտի 

շնորհուի կրթաթոշակի յանձնախումբի գնահատման, ինչպէս նաեւ ստորեւ նշուած 

չափանիշներու հիման վրայ: 

1․Թեկնածուն պէտք է ըլլայ ծագումով հայ, գանատաբնակ, գանատահպատակ եւ կամ 

ընդունուած Գանատա որպէս գաղթական (կցել համապատասխան փաստաթուղթը): 

2․Համալսարանի առաջին տարին ամբողջացուցած ըլլայ եւ Քեպէգ նահանգի 

համալսարաններէն մէկուն մէջ արձանագրուած՝ նուազագոյնը 3 դասընթացքներու: 

3. Նոյն ընտանիքէն միաժամանակ երկու հոգի չեն կրնար կրթաթոշակին դիմում կատարել, 

ինչպէս նաեւ՝ ստանալ ՀՕՄ-ի այլ կրթաթոշակ: 

4. Թեկնածուն կրնայ ստանալ կրթաթոթոշակը երկու անգամ, սակայն ոչ յաջորդաբար: 

Դիմումնագիրը ներկայացնելու ժամկէտը 30 Հոկտեմբերն է, ե-նամակով միայն, ուղղուած 

հետեւեալ հասցէին՝ arsmontrealscholarship@gmail.com 

La bourse Dorothy Leylegian de la Croix de Secours Arménienne de Montréal, chapitre «Sossé» sera 

accordée selon l’évaluation du comité de sélection et sur la base des critères suivants : 

1.Être d’origine arménienne; résident ou citoyen canadien. 

2.Être inscrit à un minimum de 3 cours dans une université au Québec et ayant réussi sa première 

année universitaire. 

3. Seul un membre d’une même famille peut appliquer par année d’attribution. 

4. Le candidat ne peut appliquer qu’à une seule bourse de la Croix de Secours Arménienne par année 

d’attribution. 

5.La bourse est admissible à un renouvellement, mais non dans l’année suivant la première 

d’attribution.  

Les demandes doivent être soumises au plus tard le 30 octobre, par courriel uniquement, à l’adresse 

suivante: arsmontrealscholarship@gmail.com 
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