Ձև 1
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԱՆԴԱՄԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀԱՅՏ
Application for Verification of a Flight Crew Licence
( Յուրաքանչյուր վկայականի վավերացման համար օգտագործեք առանձին հայտ )
For each licence a separate application is used
Ազգանուն
Անուն First name :
......................................................
................................................
Last name :

1

Բնակության վայր:
Permanent Address : ............................. ...................... ....... ............................. ............................. .............................
Հեռախոս (բնակարան )
Բջջային հեռախոս:
Telephone :
...................................................
Mobile telephone
Ծննդյան թիվը
Ծննդավայրը
Քաղաքացիությունը
Date of Birth :
Place of Birth :
Citizenship

....................................................
Էլեկտրոնային հասցեն
E-mail:

.........../.........../....................

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

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

Վավերացման ներկայացրած վկայականի տվյալները
Particulars of Licence Presented for Validation
Տրամադրող
պետությունը

Տրման ժամկետը

Վկայականի տեսակը

Date of issue

Type of Licence

Վկայականի №
Licence N0

State of issue

......../.........../..........

Վկայականի
գործունեության
ժամկետը
Expiry Date

......../.........../............

Կարգ, դաս, տիպի որակավորումը ( որը անհրաժեշտ է ճանաչել)

Category, Class, Type rating (to be validated)
Կարգ / Category

Դաս / Class

Տիպի որակավորումը/ Type rating

Ընդհանուր թռիչքաժամ (տվյալ տիպի օդանավի վրա)
.................................................

Total flight hours (current A/C type)
Վերջին 90 օրվա ընթացքում թռիչքաժամերը

Flying hours for the last 90 days
Վերջին թռիչքի ամսաթիվը
Date of last flight
3.

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

........ / ........... / .............

Բժշկական Պիտանելիություն
Medical Fitness
Բժշկական վկայականի դասը
Վերջին բժշկական
Բժշկական վկայականի
ստուգման ամսաթիվը/
գործունեության ավարտի
Class of Medical Certificate held
Date of l ast Medical Examination
ժամկետը/
Medical Certificate Expiry Date

…......../............../..............

…......../............../..............
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ՍՈՒՅՆՈՎ ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ ԵՄ, որ տվյալ հայտում նշված տեղեկությունները ճշգրիտ են : /
I hereby declare that the information provided on this form is correct

Դիմողի
ստորագրությունը
Applicant signature

Ամսաթիվ
..................................................

…........./.............../............

Date

Օտարերկրյա վկայականի պատճեն /
Copy of Foreign Licence
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Կից անհրաժեշտ է
ներկայացնել հետևյալ
փաստաթղթերը.

Բժշկական վկայականի պատճեն /
Copy of Medical Licence
Վերջին հմտության ստուգման պատճեն /
Copy of Last Proficiency Check

Attachments must include
all of the following:

Վերջին վթարա փրկարարական վարժանքների
վերապատրաստման վկայականի պատճեն /
Copy of Last Safety Emergency Procedure training Certificate
Վերջին վտանգավոր ուղեբեռի տեղափոխման
վկայականի պատճեն /
Copy of Last Dangerous Goods Certificate
.............................................................................................................................................

Պաշտոնական գրառում /
For official use only

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Տրված վավերագրի
համարը /
Verification number

Լրացվում է բաժնի աշխատակցի կողմից / For official use only
Տրամադրման
Ուժի մեջ է / Valid
ամսաթիվը
Date of Issue

…........./.............../............

Հաստատված է` /

Approved

Սկսած /
From

....../......./.......

Նշումներ /

Մինչև /
Till

Notices

....../......./.......

.................................................................................................................
name

ՀՀ ԿԱ ՔԱԳՎ աշխատակազմի թռիչքային գործունեության

վարչության

պետ

Director of Flight Operations Department of the GDCA at the Government of RA
........................ ........................
ստորագրություն /signature

Ամսաթիվ
Date

…………....... ./ ................................................... / ........................

