ՄՈՆԹԵԲԵԼՈ ՔԱՂԱՔԻ
ԱՄՍՎԱ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ

Առաջադրվող անձի ամբողջական անունը

Հասցեն Մոնթեբելոյում․

Տարիք (անցողիկ է առնվազն 14 տարեկանից)․

Դպրոց (եթե կիրառելի է)

Էլ․ հասցե․

Հեռախոսահամար․
1. Խնդրում ենք նշել ձեր մասնագիտությունը (նշեք այն բոլորը որոնք համապատասխանում են):
□ Ուսանող
□ Թոշակառու

□ Տնային նտեսությամբ զբաղվող
□ Վետերան

□ Ընտանիքի ղեկավար

□ Առողջապահական աշխատող
□ Այլ մասնագիտություն
_____________________________________________
2. Ես նույնականացվում եմ որպես․
□ Արական
□ Իգական
__________________________
3. Որքա՞ն ժամանակ եք ապրում Մոնթեբելոյում։ __________ տարի

□ Այլ սեռի ID

300 բառով կամ ավելի պակաս (մոտավորապես 2-3 պարբերություն) նկարագրեք թե ի՞նչ քաղաքացիական կամ
հասարակական միջոցառումներ, նախագծեր, համայնքային կամ հասարակական ջանքեր պետք է դիտարկվեն
որպես ձեր առաջադրման մի մաս։ Պատմեք մեզ թեկնածույի քաղաքացիական ակտիվության մասին և այն մասին
թե որն է նրա յուրահատկությունը․

Խնդրում ենք ուղարկեք ձևաթուղթը հետևյալ հասցեով․ Public Affairs, 1600 West Beverly Blvd, Montebello, CA
90640 կամ marketing@cityofmontebello.com էլ․ հասցեով. Թեկնածության քննարկման համար հարկավոր է դիմել
մինչև յուրաքանչյուր ամսվա վերջին երկուշաբթի օրը։

ՄՈՆԹԵԲԵԼՈ ՔԱՂԱՔԻ
ԱՄՍՎԱ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ
Խնդրում ենք թվարկել անձնական ժամանակի, դրամական կամ այլ ցանկացած ռեսուրսի ծախսերի վերաբերյալ
տեղեկությունները որոնք թեկնածուն ներդրել կամ ներկայացրել է որպես վերոնշյալ գործունեության մաս, եթե
այդպիսիք կան․

Կա՞ն արդյոք լրացուցիչ այլ փաստեր կամ յուրահատուկ տեղեկություն, որը կոմիտեն պետք է իմանա թեկնածուի
մասին՝ քննարկման համար․

Ուղարկելով այս առաջադրման ձևաթուղթը, ես հաստատում եմ որ վերոնշյալ ամբողջը ճշմարտություն է և ճիշտ է
որքան որ ինձ է հայտնի և տալիս եմ կոմիտեին թույլտվություն հետազոտելու, հաստատելու և ստուգելու
պնդումներն ու փաստերը անհրաժեշտության դեպքում։ Ձեր ստորագրությունը տալիս է նաև Մոնթեբելո քաղաքին
և իր գործակալներին իրավունք հրապարակել ձեր անունն ու նկարը եթե դուք ընտրվեք ամսվա քաղաքացի։

____________________________________

____________________________________

___________

Տպատառ անուն

Ստորագրություն

Ամսաթիվ

Ես (խնդրում ենք ընտրել մեկը):

□ Առաջադրում եմ ինքս ինձ

□ Առաջադրում եմ վերոնշյալ անձին

Խնդրում ենք ուղարկեք ձևաթուղթը հետևյալ հասցեով․ Public Affairs, 1600 West Beverly Blvd, Montebello, CA
90640 կամ marketing@cityofmontebello.com էլ․ հասցեով. Թեկնածության քննարկման համար հարկավոր է դիմել
մինչև յուրաքանչյուր ամսվա վերջին երկուշաբթի օրը։

