ՔՀԶԿ-ի մասնագիտական պրակտիկայի ծրագիրը
ՔՀԶԿ- ն խրախուսում է յուրաքանչյուր քաղաքացու ներդրումը իր առաքելության
իրականացմանը, որն է` նպաստել ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության գաղափարների, կանանց և փոքրամասնությունների իրավունքների,
բազմակարծության,
բազմազանության(մշակութային, լեզվական, կրոնական և
քաղաքական) խթանմանը: ՔՀԶԿ-ի երկարաժամկետ նպատակն է նպաստել
քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը քաղաքացիական կրթության միջոցով:
Մասնագիտական
պրակտիրայի
համար
կարող
են
դիմել
քոլեջերի և համալսարանների ուսանողները: Կամավորները կարող են արտահայտել
իրենց նախապատվությունը կոնկրետ տեսակի խնդիրներին, սակայն վերջնական
հանձնարարությունը հենվում է ՔՀԶԿ-ի վրա:
Պրակտիկան հասանելի է քոլեջի / համալսարանի ուսանողների ընտրության
համար ամբողջ տարվա ընթացքում Հայաստանում և/ կամ արտասահմանում ապրող
բոլոր դիմորդներին: Դիմումները պետք է
լրացվեն և ուղարկվեն
ՔՀԶԿ
երաշխավորագրերի հետ միասին: Բոլոր դիմորդները կստանան պատասխան
ներկայացնելուց
հետո
2
շաբաթվա
ընթացքում:

Պրակտիկանտները պետք է վճարեն հետևյալը.
 Հայաստան և Հայաստանից ճանապարհորդության արժեքը
 Բնակարանը Հայաստանում
 Ամենօրյա սնունդը
 Շրջակայքով ուղղևորություններ
 Հուշանվերներ և անկանխատեսված ծախսեր

Դիմումի ստուգման ցուցակը





Դիմումի ձևը
Անձնական հայտարարություն
Երաշխավորագիր
Ինքնակենսագրություն /ամփոփում
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Հաճախակի տրվող հարցեր
Որքան է պրակտիկայի տեողությունը
Որպեսզի մասնագիտական պրակտիկան արդյունավետ լինի և պրակտիկանտների և
ՔՀԶԿ-ի գրասենյակի համար, ինտերնատուրան պետք է տևի առնվազն 12 շաբաթ:
Ավելին խրախուսելի է:

Ո`րոնք են իմ պարտականությունները պրակտիկայի ընթացքում
Պրակտիկանտների պարտականությունները կախված են ՔՀԶԿ-ի կարիքներից, դրված
խնդիրներից,
ինչպես
նաև
մասնակցի
հետաքրքրություններից
և
հնարավորոթյուններից:

Ի’նչ տևողության է աշխատանքային օրը
Որպես կանոն, ժամը 10:00 - ից մինչև 18:00, ճաշի ընդմիջմով: Եթե կան կոնկրետ
ծրագրեր կամ խորհրդաժողովներ, ենթադրվում է, որ պրակտիկանտը կարող են մնալ և
օգնել աշխատանքի կատարմանը, որպեսզի վերջնաժամկետները պահպանվեն:

Հայերենով գրելը և կարդալը անհրաժեշտ պահանջ է
Կարդալ և գրելո հայերենով չի պահանջվում, բայց դա լրացուցիչ գործոն է:
Կա որևէ փոխհատուցում
Ֆինանսական փոխհատուցում չկա: Սա ոչ վճարովի պրակտիկա է: Փոխհատուցումն է`
ստացված փորձը:

Ես պետք է կցեմ դիմումին երաշպավորագրեր
1

երաշխավորագիրը

պարտադիր

է,

մյուսները`խրախուսելի:

Արդյոք հարցազրույցի փուլ կա
Կա մի նախնական անձնային կամ հեռախոսային հարցազրույց:

Որտեղ եմ ես ապրելու ծրագրի ընթացքում
Սենյակ և անունդ մասնակցության ժամանակ կազմակերպությունը չի տրամադրում,
սակայն մենք կարող ենք օժանդակել համապատասխան բնակարան գտնելու հարցում :
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Որքան է բնակարանի վարձը Երևանում
Մեկ ննջարանով մեկ սենյականոցի վարձը մոտավորապես կազմում է $ 300.00 (USD) և
ավելին :

Որքան ուտելիքի միջին գինը ռեստորոնում
Ուտելիքը միջին արժքն է մոտովորապես 2000.00-3000.00 դրամ, որը կազմում է
մոտովորապես $ 5,00- 7,00 (ԱՄՆ դոլլար): Սնման արժեքը կարող է էապես աճել
անձնական
ճաշակի
հետ
կապված:

Որտեղ ես կարող եմ ստանալ հայկական վիզա
Վիզաները կարելի է ստանալ օդանավայակաանում ժամանման պահին, արժեքը $
40(ԱՄՆ դոլլար) 120-օրվա այցելության համար եզակի մուտքի դեպքում, 120 օրից ավելի
երկար մնալու դեպքում պահանջվում է երկարաձգում:
Բացի այդ հայկական դեսպանատները և հյուպատոսությունները ամբողջ աշխարհում
ապահովում են վիզաններ: Վերջապես վիզա ստանալու դիմումը կարող է ներկայացվել
առցանց (www.armeniaforeignministry.com), և վիզան կարող է տրվել էլեկտրոնային
տեսքով 48 ժամվա ընթացքում:

Ինչպես դիմել
Խնդրում եմ լրացրեք դիմումի ձևը և ուղարկեք նամակ-երաշխավորագրի,
ինքնքակենսագրության և անձնական դիմումի հետ ՔՀԶԿ-ի աշխատասենյակ հետևյալ
նասցեով.
Հայաստան, Երևան 0025, Նալբանդյան փ. 49,#7, կամ ուղարկեք
էլեկտրոնային փոստով. info@cdcs.am և նշեք «Պրակտիկայի ծրագիր» թեմայի համար
տողում:

Կոնտակտային ինֆորմացիա
Փոստային հասցե. Նալբանդյան փ. 49,#7
Հայաստան, Երևան 0025
Գրասենյակի հասցե. Աղայան փ. 15,#17
Հայաստան, Երևան 0001
Էլ. Փոստ. info@cdcs.am
Վեբկայք.www.cdcs.am
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