
 

 

ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղը 2022-2023 ուսումնական տարեշրջանին համար, կը 
նուիրէ «Ժիրայր եւ Հուրի Զաքարեան» համալսարանական կրթաթոշակը՝ երկու 
ուսանողներու, իւրաքանչիւրին $1000: 

Ընտրութիւնը կը կատարուի կրթաթոշակի յանձնախումբի գնահատման, յաջող նիշերու, հայ 
համայնքէն ներս կամաւոր ծառայութեան, 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. Թեկնածուն ազգականական կապ պէտք չէ ունենայ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» 
մասնաճիւղի կրթաթոշակի յանձնախումբի անդամներուն հետ: 

3. Համալսարանի առաջին տարին կամ աւելին ամբողջացուցած ըլլայ եւ Քեպէգ նահանգի 
համալսարաններէն մէկուն մէջ արձանագրուած՝ լիաժամ: 

4. Նոյն ընտանիքէն միաժամանակ երկու հոգի չեն կրնար կրթաթոշակին դիմում կատարել, 
ինչպէս նաեւ՝ ստանալ ՀՕՄ-ի այլ կրթաթոշակ (Շրջանային թէ Կեդրոնական): 

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

Դիմումնագիրը կարելի է ստանալ կապուելով հետեւեալ ե-նամակի հասցէին՝ 
arsmontrealscholarship@gmail.com կամ այցելելով ՀՕՄ-ի կայքէջը ars-canada.ca/ Montreal “Sosse”/ 
Programs/ ARS Scholarships and awards/ Montreal “Sosse” scholarships 

Դիմումնագրերը կ'ընդունուին մինչեւ 28 փետրուար, 2023 

Հետեւեալ փաստաթուղթերը կցել դիմումին 

 Համալսարանի ուսումնական վերջին տարուան վիճակացոյցը։ 
 Ձեր նախընտրած լեզուով եւ 500 բառերէ բաղկացած գրութիւն մը՝ ուղղուած  

ընտրողական յանձնախումբին, ուր յաւելեալ տեղեկութիւններ կը ներկայացնէք ձեր 
մասին եւ կը բացատրէք թէ ինչու արժանի էք Հայ Օգնութեան Միութեան Մոնթրէալի 
"Սօսէ" մասնաճիւղի կրթաթոշակը ստանալու։ Սոյն  տեղեկութիւնները կրնան 
մեծապէս նպաստել ձեր դիմումնագրի քննարկման եւ արժեւորման։ 

 Երկու (2) երաշխաւորագրեր: 

-Ձեր թղթածրարին մէջ անյայտ կամ բացակայող տեղեկութիւններ կրնան ուշացնել կամ 
կասեցնել ձեր դիմումին քննարկումը։ 

-Այս դիմումնագրին մէջ ներկայացուած բոլոր անձնական տեղեկութիւնները 
խորհրդապահական կը մնան Հայ Օգնութեան Միութեան Մոնթրէալի "Սօսէ" մասնաճիւղի 
մօտ տասը (10) տարի ժամկէտով։ 

 

 

 

 



 

 

The Armenian Relief Society (ARS) Montreal “Sosse” Chapter’s “Jirayr and Houry Zakarian” 
university scholarship for the academic year 2022-2023, will grant $1000 each, to two (2) 
candidates. 

Selection is based on scholastic achievement, community involvement of the candidate and 
the following criteria: 

1. The candidate should be of Armenian origin, Canadian citizen, or resident. 
2. The applicant is not related in any way to ARS Montreal “Sosse” chapter’s scholarship 

committee members. 
3. The candidate is enrolled full time in an undergraduate university program in the province 

of Quebec, registered in 2nd year or higher. 
4. One applicant per family per year.  
5. The candidate can apply to only one ARS scholarship per year (ARS Canada or ARS 

Central) 
6. A candidate can not apply to this grant for two (2) consecutive years, during its course of 

study. 

Applications are available online: ars-canada.ca/ Montreal “Sosse”/ Programs/ ARS 
Scholarships and awards/ Montreal “Sosse” scholarships 

And must be submitted by 28th February 2023,  by email only, to the following address: 
arsmontrealscholarship@gmail.com 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Croix de Secours Arménienne chapitre «Sossé» de Montréal octroiera la bourse d’études 
universitaires « Jirayr et Houry Zakarian » d’une valeur de milles dollards, pour l’année académique 
2022-2023 pour chacun des deux candidats. 

La sélection des candidats sera basée selon l’évaluation du comité de sélection en tenant compte les 
résultats universitaires, l’implication au sein de la communauté et sur la base des critères suivants : 

1. Être d’origine arménienne ; résident ou citoyen canadien. 
2. Ne peut être apparenté à aucun des membres du comité de sélection du chapitre « Sossé » de 

Montréal. 
3. Être inscrit à temps plein dans une université au Québec et ayant été inscrit à une étude de 

premier cycle en deuxième année universitaire ou plus. 
4. Seul un membre d’une même famille peut appliquer par année d’attribution. 
5. Le candidat ne peut appliquer qu’à une seule bourse de la Croix de Secours Arménienne 

(régional ou central) par année d’attribution. 
6. Le candidat n’est pas admissible à 2 années consécutives. 

Les formulaires de demande sont disponibles en ligne : ars-canada.ca/ Montreal “Sosse”/ Programs/ ARS 
Scholarships and awards/ Montreal “Sosse” scholarships 

La demande doit être soumise au plus tard le 28 février 2023, par courriel uniquement, à l’adresse 
suivante : arsmontrealscholarship@gmail.com 

Documents à joindre à la demande : 

 Le relevé de notes de la dernière année académique ; 

 Texte descriptif de 500 mots, dans la langue de votre choix, adressé au comité de sélection, 
afin de vous présenter davantage et évoquer les raisons pour lesquelles vous méritez une 
bourse de la Croix de Secours Arménienne de Montréal ; 

 Deux (2) lettres de recommandation. 

Des pièces justificatives ou des informations manquantes peuvent amener un retard ou un arrêt dans 
le traitement du dossier. 

Les informations personnelles transmises par cette demande seront traitées de façon confidentielle et 
seront conservées dans les dossiers de la Croix de secours arménienne de Montréal pour une période 
de dix (10) ans. 

 

 

Le genre masculin est utilisé dans le présent questionnaire comme genre neutre. L'emploi du genre masculin a pour but 
d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. 

 

 



 

 

ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի 
Կրթաթոշակի դիմումնագիր 

 
Croix de Secours Arménienne de Montréal, Chapitre « Sossé » 

Formulaire de demande de Bourse d'études 
 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ         INFORMATIONS ERSONNELLES  
 

Պրն./M.  Տիկ․/Mme      Օրդ․/Mlle 

 

Անուն/Prénom  _______________________    Մականուն/Nom  _______________________  

Ծննդեան թուական/Date de naissance  (mois/jour/année )  _______________________ 

Գանատական հպատակութիւն/Citoyenneté canadienne  ԱՅՈ/OUI     ՈՉ/NON 

Այլ հպատակութիւն/ Autre citoyenneté  _______________________ 

Հասցէ/ Adresse permanente  _______________________ 

Թիւ, փողոց, / No, rue _________________________________________   

նամակատան գօտ/ code postal        ________________________ 

Քաղաք/Ville _______________________  Նահանգ/Province _______________________ 

Հեռաձայն/Téléphone  _______________________ 

Ե-նամակ/Courriel  ____________________________________ 

 

 

 

ՅԱՒԵԼԵԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ  INFORMATIONS ADDITIONNELLES 



 

 

  
 Հայր / Père Մայր / Mère 

ԱնունՄականուն 
Prénom / Nom 

  

Աշխատանք/Occupation   

Հեռաձայն/Téléphone    

Ե-նամակ/Courriel   

 
        
 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ INFORMATIONS ACADÉMIQUES 

Ընտրած ուսման ճիւղ/Titre du programme d’études en cours  _________________________ 
 
Համալսարանի անուն /Nom de l'université ________________________________ 
 
Հասցէ /Adresse ________________________________________________ 
 
Ակնկալուած համալսարանական վկայական/ Diplôme d'études universitaires  
________________________________________________ 
 
Վկայականը ստանալու նախատեսուած թուական/Date prévue d'obtention du diplôme 
___________________________________________________ 
 
Ներկայիս քանի՞ տարի ամբողջացուցած էք համալսարանէն ներս / Combien d'années 
avez-vous complété dans votre programme universitaire ? 
________________________________________________________ 
 
Քանի՞ դասընթացքներու արձանագրուած էք/Vous êtes inscrits à combien de cours dans votre 
programme universitaire (hiver 2022) ? 



 

 

__________________________________________________________ 
 
Ցարդ ստացած գրէտիթներու թիւ / Nombre de crédits obtenus à ce jour _________________ 
 

ԵրկրորդականՎարժարան/École secondaire __________________________ 

Հասցէ/Adresse ____________________________________________________ 

Աւարտած տարի/Date de fin des études secondaires ______________ 

 

Գոլէժ/Collège  ____________________________________ 

Հասցէ /Adresse _______________________________________________________ 

Աւարտած տարի/Date de fin des études collégiales __________________ 

 

ԱՐՏԱԴՊՈՑԱԿԱՆ ԶԲԱՂՈՒՄՆԵՐ   ACTIVITÉS EXTRA CURRICULAIRES 

 
Արտադպրոցական զբաղումներու ցանկ/Activités communautaires et/ou extracurriculaires 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ուսման աւարտին ի՞նչ ձեւով կրնաք օգտակար ըլլալ հայ համայնքին։ 
À la fin de vos études, comment serez-vous en mesure de servir la communauté arménienne 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
Հաճեցէք թուել անունը եւ հասցէն այն հայ կամ օտար կազմակերպութիւններուն, որոնց 
գործօն անդամ էք: / Liste des organisations arméniennes ou autres dans lesquelles vous êtes 
impliqués.  
 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
ՆԻՒԹԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ   INFORMATIONS FINANCIÈRES 

 
Անցեալին դիմած կամ ստացած էք Հ.Օ.Մ.-ի կրթաթոշակ / Avez-vous déjà appliqué ou reçu 
une bourse de la Croix de Secours Arménienne :  

ԱՅՈ/OUI         ՈՉ/NON 
 

 
 
 



 

 

Եթէ այո, նշել գումարն ու տարին  
Si oui, indiquez la date et la bourse obtenue ____________________________ 
 
Հաճեցէք նշել ձեր ուսումնական ծախսերը / Veuillez indiquer les montants relatifs à vos frais 
universitaires 
 
a) Ուսումնական սակ / Droits de scolarité      

 
b) Ընթացիկ ծախսեր (կեցութիւն եւ այլ) / Frais courants (logement et autres) 
 
c) Գիրքեր եւ այլ կրթական ծախսեր / Livres et autres dépenses universitaires 
 

Ընդհանուր ծախս / Dépenses totales 
 
Նիւթական աղբիւրներ/ Sources de revenus 

a) Տարեկան եկամուտ/Revenu annuel       

b) Այլ կրթաթոշակներ/Autres bourses 

c) Կառավարական օժանդակութիւն/Prêts et bourses gouvernementaux 

d) Այլ եկամուտներ /Autres revenus 

Ընդհանուր եկամուտ/Revenu total 
 
 
Ստորագրեալս կը հաստատեմ, թէ այս դիմումին մէջ յայտարարուած տեղեկութիւնները 
ճշգրիտ են եւ ամբողջական։ 
 

Je déclare que les renseignements fournis sont vrais, exacts et complets. 

 
——————————————   ————————————————— 
Ստորագրութիւն      Թուական 
Signature       Date 

Le genre masculin est utilisé dans le présent questionnaire comme genre neutre. L'emploi du genre masculin a pour but 
d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. 


