YOUNG MEDIATORS AND ARBITRATORS CLUB	
  

MEMBERSHIP APPLICATION
ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

1. Personal information/Անձնական տվյալներ
Name/Անուն _____________________________________________________
Date of birth/Ծննդյան ամսաթիվ __________________________________
day/month/year/ օր/ամիս/տարի

2. Contacts/Կոնտակտներ
Address/Հասցե ___________________________________________________
Tel./ Հեռ._________________________________________________________
E-mail address/ Էլ.փոստ ____________________________________________

3. Practice/Գործունեություն
Are You a practitioner? / Արդյո՞ք մասնագետ եք

☐ YES/ Այո

☐ NO/Ոչ

Are You a student? / ՈՒսանող ե՞ք

☐ YES/ Այո
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☐ NO/Ոչ
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What are your expectations from the club? / Որո՞նք են Ձեր ակնկալիքները ակումբից:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_
Have You ever had any practice in Mediation or Arbitration processes?
Երբևէ փորձ ունեցել ե՞ք մեդիացիայի կամ արբիտրաժի գործընթացում:
If yes, describe. / Եթե այո, նկարագրեք:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Do You have any training on ADR? / Երբևէ մասնակցել ե՞ք որևէ դասընթացի
վեճերի այլընտրանքային լուծման ոլորտում:
If yes, enumerate. / Եթե այո, թվարկեք:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Language skills/Լեզվական հմտություններ
Armenian/ Հայերեն

☐ Excellent/Գերազանց

☐ Good/Լավ

☐ Fair/Թույլ

☐ Good /Լավ

☐ Fair/Թույլ

☐ Good /Լավ

☐ Fair/Թույլ

Russian / Ռուսերեն

☐ Excellent/Գերազանց
English / Անգլերեն

☐ Excellent /Գերազանց
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5. Current occupation/Ընթացիկ զբաղվածություն:
Please describe your current occupation, if any.
Խնդրում եմ նկարագրել Ձեր ընթացիկ աշխատանքը, առկայության դեպքում:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Միանալով Երիտասարդ մեդիատրների և արբիտրների ակումբին` ակումբի անդամը
պարտավորվում է յուրաքանչյուր ամսվա կտրվածքով մասնակցել ակումբի կողմից
կազմակերպվող ծրագրերի/հանդիպումների ոչ պակաս քան կեսին, հակառակ
դեպքում` կդադարի համարվել ԵՄԱԱ-ի անդամ:

I accept any additional terms and conditions of the Yօung Mediators’ and Arbitrators’ Club Membership
that may be posted on the website of ADR Partners at www.adr.am.
Ես

ընդունում

և

համաձայնում

եմ

Երիտասարդ

Մեդիատորների

և

Արբիտրների

Ակումբի

անդամակցության հավելյալ պայմանների հետ, որոնք կարող են տեղադրվել ԷյԴիԱր Փարթներսի
կայքում` www.adr.am:

Signature/Ստորագրություն

Please sign and send to info@adr.am with subject line: Application for YMAC or personally present to ADR Partners.
Խնդրում ենք ստորագրել և ուղարկել info@adr.am հասցեին հետևյալ վերնագրով` Application for YMAC, կամ
ներկայացնել անձամբ ԷյԴիԱր Փարթներիս գրասենյակ:
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