
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით  

უზრუნველყოფის სააგენტოს 

 

 

წარმოგიდგენთ „პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში, განაცხადს თანდართულ 
დოკუმენტებთან ერთად, იმ მიზნით, რომ ამინაზღაურდეს ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილიდან სახელმწიფო 
პროფესიულ საგანმანათლებო დაწესებულებაში გადაადგილების ხარჯი. 
 

განაცხადს თან ერთვის: 
 განმცხადებლის პირადობის/პასპორტის ასლი; 
 ცნობა სასწავლებლიდან ჩარიცხვის წლისა და სწავლის დასრულების ზუსტი თარიღის მითითებით; 
 განმცხადებლის სახელზე გახსნილი საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები, სადაც სურს ჩაირიცხოს 

ტრანსპორტირებისთვის გაწეული ხარჯი; 
 შეზღუდვის დამადასტურებელი დოკუმენტი (იმ შემთხვევაში, თუ შეზღუდვის გათვალისწინებით, 

მოთხოვნილია კერძო ტრანსპორტით გადაადგილების ხარჯის ანაზღაურება). 
 

 
ვაცხადებ თანხმობას, ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავდეს განაცხადში მითითებული ინფორმაციის 
გადამოწმებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით.  
 
 
ვადასტურებ, ჩემს მიერ განაცხადში მითითებული ინფორმაცია ზუსტია და შეესაბამება სიმართლეს. ამასთანავე, 
სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ არ ვსარგებლობ უფასო მგზავრობის რომელიმე პროგრამით. 
 

 
 
 
 
 

სახელი, გვარი 
 
პირადი ნომერი: 
 
ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი: 
(მუნიციპალიტეტი/ქალაქი/სოფელი/ქუჩა) 
 
 
ტელეფონი: 
 
დამატებითი ტელეფონი (მაგ. ოჯახის წევრის):  
 
ელ. ფოსტა:  

__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 



განაცხადი 

„პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში 
1. თქვენ ხართ: 

 
 დევნილი 
 ეკომიგრანტი  

 
2. ხართ თუ არა სოციალურად დაუცველი? 

 
 დიახ 
 არა 

 
3. რომელ სასწავლებელში სწავლობთ? 

 
    ___________________________________________ 
 
    ___________________________________________ 
 
4. რომელ წელს ჩაირიცხეთ სასწავლებელში? 

 
 2017       
 2018 
 2019 
 2020 

 
5. მიუთითეთ სასწავლებლის მისამართი 

(მუნიციპალიტეტი, ქალაქი/სოფელი, ქუჩა) 
 

      __________________________________________ 
 
     ___________________________________________ 

 
6. დაახლოებით რა მანძილია თქვენს საცხოვრებელ 

ადგილსა და იმ სასწავლებელს შორის, სადაც 
სწავლობთ? 
 0 – 1 კმ; 
 1 – 10 კმ; 
 10  - 100 კმ; 
 100 - ზემოთ; 
 

 
 
 
 
 
ხელმოწერა _________________________________ 
 

 
თარიღი: ____________________________________ 

7. საცხოვრებელი ადგილიდან სასწავლებელში 
გადაადგილებისთვის რომელ სატრანსპორტო საშუალებას 
იყენებთ? აღწერეთ თქვენი მგზავრობის მიმართულება 
დეტალურად (მიუთითეთ ერთი გზის მონაცემი).  
 
 მეტროს   

      მიუთითეთ მარშრუტი ______________________________ 
 

მიუთითეთ ღირებულება ___________________________ 
 
 მიკროავტობუსს  

 
მიუთითეთ ნომერი   _______________________________ 
 

      მიუთითეთ მარშრუტი ______________________________ 
 

მიუთითეთ ღირებულება ___________________________ 
 
 ავტობუსს 

       
მიუთითეთ ნომერი   _______________________________ 
 
მიუთითეთ მარშრუტი _____________________________ 
 
მიუთითეთ ღირებულება ___________________________ 

 
 საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს  

 
მიუთითეთ მარშრუტი _____________________________ 
 
მიუთითეთ ღირებულება ___________________________ 

 
 სხვა 

 
მიუთითეთ ტრანსპორტის  
სახე და მარშრუტი  ________________________________ 

 
მიუთითეთ ღირებულება ___________________________ 

 
8. თუ ხართ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება 
თქვენთვის პრობლემურია, შეგიძლიათ მოითხოვოთ კერძო 
ტრანსპორტით (ტაქსი) გადაადგილება. 
 
ასეთ შემთხევაში, მიუთითეთ მარშრუტი და მისი 
ღირებულება 
______________________________________________________ 
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