
Հայ Ավետարանական Համաշխարհային Խորհուրդ 

Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցություն  

Համաավետարանական 

Երիտասարդական Համագումար՝ 
նվիրված ՀԱԵ 175-ամյակին,  

Հունիս 30-հուլիս 10, 2022թ.  

 Հայաստան 

 

 

 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ 

 

 Դիմում  

 Ստորագրության էջ (էջ՝ 7) 

 Անձնագրի պատճեն և տեղեկատվական թերթիկ (էջ՝ 8) 

 Հովվի երաշխավորագիր (ուղարկվում է հովվի կողմից՝ մասնակցից անկախ) 

 Վճարում (տե՛ս՝ տեղեկատվական թերթիկը, էջ՝ 8)  

 

 

Բոլոր փաստաթղթերն ուղարկել այս հասցեին: aec175youthconf@eca.am 

 

Բոլոր վճարումները ուղարկել՝ (տե՛ս տեղեկատվական թերթիկը, էջ՝ 8) 

 

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ (ֆինանսական օգնության համար) 2022թ.-ի մարտի 15-ը 

(ներառյալ):  

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ (առանց ֆինանսական օգնության) 2022թ.-ի ապրիլի 15-ը 

(ներառյալ) 

 

Ապրիլի 16-ԻՆ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՈՒՇ ՍՏԱՑՎԱԾ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ՉԵՆ ԸՆԴՈՒՆՎԻ:  
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ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ 
 

Նախ, կարդացե՛ք ներքոնշյալ կետերը:  
1. Այս համագումարի նպատակն է՝ ամբողջ աշխարհից Հայ Ավետարանական 

երիտարադներին հավաքել հայրենիքում՝ անցնող 175 տարիներին Քրիստոսին 

ծառայելու ընթացքը տոնելու և ապագայի Հայ Ավետարանական Եկեղեցու համար 

նոր տեսիլքներ որդեգրելու համար (Մանրամասն տեղեկություն կարող եք գտնել 

կից բուկլետում):       

2. Համագումարին կարող են մասնակցել 18-32 տարեկան բոլոր այն Հայ 

Ավետարանական երիտասարդները, ովքեր ակտիվորեն և նվիրվածությամբ 

ներգրավված են իրենց եկեղեցու կյանքի ու գործունեության մեջ: 

3. Մասնակցել ցանկացողներն այս դիմումի ձևի հետ նաև պետք է ներկայացնեն իրենց 

անձնագրի սկանը:  

4. Մասնակիցը պետք է դիմումի այս էլեկտրոնային տարբերակի 7-րդ՝ ստորագրության 

էջը տպի, այնուհետև ստորագրի գրիչով և դրանից հետո միայն նորից այդ էջը սկան 

անի և, էլեկտրոնային տարբերակով, դիմումի հետ միասին ներկայացնի:    

5. Մասնակիցը մինչև վերջնաժամկետը պետք է ներկայացնի նաև իր հովվի կողմից 

տրված փակ երաշխավորագիրը: Մասնակիցն ինքն է պատասխանատու 

փաստաթղթերի` ժամանակին ներկայացվելու համար:  

6. Բոլոր փաստաթղթերը պետք է ուղարկել հետևյալ հասցեին՝  

aec175youthconf@eca.am: 

7. Փաստաթղթերի ներկայացման և կանխավճարի վերջնաժամկետը 2022 թվականի 

մարտի 15-ն է: Մարտի 16-ից մինչև ապրիլի 15-ը ներկայացված դիմումները 

ֆինանսական օգնության ենթակա չեն լինի: Իսկ ապրիլի 16-ից հետո ստացվածներն 

ընդհանրապես չեն ընդունվի: 

8. Մասնակցության համար պահանջվում է նաև կանխավճար, որի չափը և 

կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել այս դիումի ձևի 8-րդ էջում: Նշենք, որ 

ծրագրին Ձեր մասնակցության հաստատումից հետո դրանից Ձեր հրաժարվելու 

դեպքում կանխավճարը ետ չի վերադարձվում:   

9. Ֆինանսական օգնության համար դիմե՛ք Ձեր տարածաշրջանի 

պատասխանատուին (էջ 8):  

10. Ձեր կողմից այս դիմումի ներկայացումը և կանխավճարի վճարումը դեռ չի 

երաշխավորում ծրագրին Ձեր մասկացությունը: Ձեր դիմումի հետ կապված 

վերջնական որոշման մասին կտեղեկացվեք էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ մինչև 

մարտ ամսվա վերջը: Եթե Ձեր դիմումը չընդունվի, ապա Ձեր կանխավճարը 

կվերադարձվի: 

11. Ձեր կեցությունը կկազմակերպվի տարբեր վայրերում՝ հյուրանոցներում, և 

Հանքավանի «Շողիկ ճամբարի» սենյակներում:   
12. Առաջնորդներին նույնպես խնդրվում է լրացնել այս դիմումի ձևը: 

Երաշխավորագիրը պարտադիր չէ:  

 

Ցանկացած այլ հարցերի դեպքում խնդրում ենք դիմել ձեր տարածաշրջանի 

պատասխանատուին կամ գրել հետևյալ հասցեով՝ aec175youthconf@eca.am :  
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Անձնական Տվյալներ 

Մասնակից   Երիտասարդ   Առաջնորդ  

Անուն Ազգանուն _________________________________________________________ 

Հասցե  _________________________________________________________________ 

Քաղաք ____________________Մարզ _____________ Փոստային Կոդ ____________ 

Երկիր _________________________________________________________________ 

Հեռախոս (քաղ.) _____________________Հեռախոս (բջջ.) ______________________ 

Էլ. հասցե _______________________________________________________________ 

Ծննդյան վայրը ____________________________Օր, ամիս, տարեթիվ ____________ 

Քաղաքացիությունը ______________________________________________________ 

Կրթությունը ___________________________________________________________ 

Ձեր եկեղեցին ___________________________________________________________ 

Հովվի անունը ___________________________________________________________ 

 

I. Ընդհանուր Տեղեկություն  

Ա. Եկեղեցական ներգրավվածություն – Որքա՞ն հաճախ եք մասնակցում՝ 

1. Կիրակնօրյա պաշտամունքներին 

___ամեն շաբաթ ___ամիսը 2 անգամ ___այլ (կոնկրետ) ____________________ 

 

2. Երիտասարդական խմբի ծառայություններին 

___ամեն շաբաթ ___ ամիսը 2 անգամ ___ այլ (կոնկրետ) ____________________ 

 

3. Այլ ծառայություններին 

___ ամեն շաբաթ ___ ամիսը 2 անգամ ___ այլ (կոնկրետ)____________________ 

 

Բ. Եթե ունեք որևէ առողջական խնդիր, որը կխանգարի Ձեզ լիարժեք մասնակցել 

այս համագումարին, խնդրում ենք նշել:  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 

II. Փորձառություն  

Ա. Խնդրում ենք, համառոտ գրե՛ք վերջին շրջանում Ձեր ունեցած 

աշխատանքի (վճարովի կամ անվճար) կամ փորձառական շրջանի մասին:  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  
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.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 

Բ. Նշե՛ք վերջերս տեղի ունեցած չորս միջոցառումներ կամ ծրագրեր, որոնց 

մեջ Ձեր ծառայությունն եք բերել: Դրանք կարող են լինել եկեղեցական, 

դպրոցական, միսիոներական կամ այլ ծառայություններ: Խնդրում ենք 

համառոտ ներկայացրեք դրանք՝ նշելով նաև ժամանակահատվածը:   

 

1.......................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

2.......................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

3.......................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

4.......................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 

Գ. Ձեր եկեղեցական փորձառությունը ներկայացնելու համար նշեք, թե 

ներքևում թվարկված ծառայություններից որո՞նց մեջ եք ընդգրկված (եղել) կամ 

պաշտոններից ո՞րն եք զբաղեցնում (զբաղեցրել): Խնդրում ենք նշել 

ժամանակահատվածը: 

 

Երիտասարդական խմբի առաջնորդություն

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Ճամբարի խորհրդատու կամ այլ պատասխանատու պաշտոն

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Կիրակնօրյա դպրոցի կամ Սբ. Գրքի սերտողության առաջնորդ

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Այլ

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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III. Քրիստոնեական համոզում 

Ա. Ինչու՞ է կարևոր Ձեզ համար Հիսուս Քրիստոսի անունով ուրիշներին 

ծառայելը:  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

Բ. Ներկայացրե՛ք Ձեր տեսիլքը Հայաստանյայց Ավետարանական եկեղեցու 

համար (այսօր Ձեր գտնված եկեղեցում և ընդհանրապես ապագայի համար): 

Ի՞նչ եք անում այդ տեսիլքն իրականացնելու համար: Ինչպե՞ս եք օգնում 

ուրիշներին նույն տեսիլքն ունենալու համար: 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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IV. Քրիստոնեական Վկայություն 

Ա. Շատ համառոտ ներկայացրե՛ք, թե ինչպե՞ս, ե՞րբ և ինչու՞ դարձաք 

քրիստոնյա:  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

 

 

Բ. Ինչպե՞ս եք հոգ տանում Ձեր հոգևոր աճին և Հիսուս Քրիստոսի հետ Ձեր 

ունեցած հարաբերության զարգացմանն ամենօրյա կյանքում:  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

Գ. Նշե՛ք երկու օրինակ Ձեր անձնական փորձառությունից, թե ինչպե՞ս 

վկայեցիք Ձեր հավատքն ուրիշներին: 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

  

Դ. Կարդացե՛ք Եբրայեցիս 12.1-ը: Ինչպե՞ս եք հասկանում այս համարը։   

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  
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.........................................................................................................................................  

ՕՐԵՆՔՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

 
Մասնակիցները…  

1. Պետք է իրենց դրսևորեն քրիստոնեական բարձր չափանիշներին համապատասխան 

կերպով՝ հիշելով, որ իրենց խոսքը և վարմունքը տեսանելի է բոլորի համար և դա կարող 

է կամ դրական, կամ բացասական անդրադարձ ունենալ:  

2. Պետք է լինեն պարկեշտ հագուստի ընտրության մեջ: Լինեն հարգալից համագումարի 

այլ մասնակիցների, ինչպես նաև տեղական համայնքների անդամների հետ:   

3. Պետք է հետևեն համագումարի առաջնորդների ուղղորդումներին և մասնակցեն 

համագումարի բոլոր բաժիններին, որպեսզի համագումարը բոլորի համար դրական 

փորձառություն լինի:  

4. Ամեն ինչի մեջ պետք է հաշվի առնեն ուրիշների և  ընդհանուրի բարօրությունը, և երբեք 

համագումարի հաշվին չնախաձեռնեն անձնական կամ ընտանեկան միջոցառումներ: 

5. Պետք է պատրաստ լինեն անհարմար իրավիճակներին:  

6. Պետք է վստահեն իրենց առաջնորդներին և չերկմտեն նրանցից խորհուրդ հարցնելու 

կամ օգնություն խնդրելու հարցում՝ անկախ խնդրի բնույթից:  

 

Նրանք, ովքեր կխախտեն այս օրենքներն ու կարգավորումները՝ նախ կզրկվեն 

համագումարին մասնակցելու իրավունքից ու, հնարավոր է, նաեւ հետ ուղարկվեն՝ իրենց 

անձնական ծախսով: 

 

 

 

 

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Տպե՛ք, ստորագրե՛ք, գրե՛ք ասմաթիվը և սկաներով կցե՛ք Ձեր ամբողջական 

դիմումի ձևին:  

 
Ստորագրելով ներքևում՝ Դուք հաստատում եք, որ քաջ ծանոթ եք այս դիմումի ամբողջական 

բովանդակությանը և այն ճշգրիտ ու հավաստի է:   

 

Դուք նաև համաձայնում եք հնազանդվել համագումարի՝ այս դիմումի մեջ ներառված և տեղում 

առաջնորդների կողմից հաստատված բոլոր օրենքներին:   

 

 

 

Անուն, Ազգանուն: 

 

Ստորագրություն ................................... Ամիս, ամսաթիվ …............................ 

  

 



Համաավետարանական Երիտասարդական համագումար 2022, դիմումի ձև 
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ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ԷՋ 

 
Կանխավճար՝ Հյուսային Ամերիկայի, Հարավային Ամերիկայի, Եվրոպայի, Եվրասիայի և 

Ավստրալիայի համար – $200 

Կանխավճար՝ Հունաստանի և Միջին Արևելքի համար- $100 

Կանխավճար՝ Հայաստանի և Կովկասի համար- 10,000֏ AMD 

 

Ներքևում գտե՛ք Ձեր տարածաշրջանը, կապ հաստատեք պատասխանատու 

անձի հետ, որպեսզի կարողանաք կատարել Ձեր վճարումը:  

 
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՄՆ Արևելյան նահանգներ և Կանադա ԱՄՆ Արևմտյան նահանգներ 

Սիլվիա Ճիզմեջեան Ռազմիգ Մինասեան 

ministerofyouther@aeuna.org  

(1-508) 479-8875 

razmig@camparev.org 

 (1-818) 507-0922 

Հարավային Ամերիկա (Բրազիլիա, Ուրուգվայ, Արգենտինա) 

Կապվել  

aec175youthconf@eca.am  
ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ 

ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ 

ԲՈՒԼՂԱՐԻԱՆ) 

Պատ. Փոլ Սվաջեան Վեր. Ժիլբեր Լեվոնեան  

paul.siwajian@gmail.com 

(33-4) 78-53-54-16 

gilbertleonian@hotmail.com 

(33-1) 06-33-30-39-49 

ԵՎՐԱՍԻԱՅԻ ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 

Վեր. Ռենե Լեվոնեան  

rene.leonian@gmail.com 

(33-6) 48-24-92-75 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ (Հայաստան և Արցախ ) 

Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան 

hovsepyanh@eca.am 

(374-10) 54-35-52 

ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 

Լիբանան Սիրիա 

Պատ. Տաթև Բասմաջեան Վեր. Հարություն Սելիմեան 

datev.basmajian@gmail.com 

(961-71) 539-160 

hselimian@gmail.com 

(963-9) 44-64-30-01 

(31-6) 21-33-68-83 

Մերձավորարևելյան այլ երկրներ Ավստրալիա 

Կապվել  Վեր. Հակոբ Սարգսեան  

        aec175youthconf@eca.am  
 

hagopsark@hotmail.com 

(61-4) 5912-0075 

 
Մասնակիցների սահմանված հստակ թվաքանակ 

Եվրասիա 15 

Հայաստան/Արցախ 45 

Մերձավոր Արևելք 40 

Հյուսիսային Ամերիկա 35 

Հարավային Ամերիկա  5 

Ֆրանսիայի /Այլ Եվրոպական երկրներ 15 

Ընդհանուր 155 
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