ՓԱՍԱՏԻՆԱ ՔԱՂԱՔ
ՆՈՒԱԶԱԳՈՅՆ ԺԱՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁՔԻ ՕՐԻՆԱԳԻԾ
ՓՈՂՈՔԻ ԵՒ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԻ ԴԻՄՈՒՄՆԱԳԻՐ
ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆ.- :Այս դիմումնագրի երկու էջերերը ամբողջացնել: Ամբողջացնել բոլոր տուփիկները լաւագոյնս: Պակասաւոր կամ ոչ
ամբողջական տեղեկութիւններ կրնան ուշացնել կամ մերժումի ենթարկել դիմումը: Կցել բոլոր փաստաթուղթերը որոնք կարեւոր են ձեր
դիմումին: Հաճեցէք մեզ անմիջապէս տեղեակ պահել ձեր հասցէի, հեռախօսի համարի, կամ այլ փոփոխութեան պարագային:
1. ԱՌԱՋԻՆ ԱՆՈՒՆ

2. ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆՈՒՆ

3. ՄԱԿԱՆՈՒՆ

4. ՀԱՍՑԷ (Փողոցի անուն, Տան թուահամր, Յարկաբաժնի թիւ)

5. ՔԱՂԱՔ

8. ՀԵՌԱԽՕՍԻ ՀԱՄԱՐ

10. ԵԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆԱՄԱԿԻ ՀԱՍՑԷ

9. ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՀԵՌԱԽՕՍԻ ՀԱՄԱՐ

6. ՆԱՀԱՆԳ

7. ԶԻՓ ՔՕՏ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆ
11. Աշխատատեղիի ու Գործատէրի անուն

12. Աշխատանքի հեռախօսահամար

13. Աշխատանքի հասցէ (Փողոց, Թուահամար, Ոչ Նամակատուփ)

14. Քաղաք

15.Նահանգ

16. Զիփ Քօտ

17. Աշխատատեղի այլ (երկրորդական) անուն, որ գործատէրը կը գործածէ

18. Պատասխանատուի Անուն

19. Պատասխանատուի Աստիճան (սեփականատէր, նախագահ, եւն.)

20. Թիւ 13 հարցումի աշխատատեղիէն ներս աշխատա՞ծ էք:

Այո

21. Ե՞րբ սկսաք աշխատիլ այս գործատիրոջ

Ոչ (եթէ ոչ՝ հաճիք տալ աշխատատեղիի վայրը:

22. Տակաւին այս գործատիրոջ մօտ կ'աշխատի՞ք:

23. Այս գործատէրի մօտ առնուազն շաբաթական 2 ժամ աշխատա՞ծ էք Փասատինա քաղաքին մէջ:

24.Եթէ թիւ 22 հարցումին «ոչ» պատասխան տուիք, ե՞րբ էր ձեր
աշխատանքի վերջին օրը (թուական):

Այո

Այո

Ոչ

Ոչ

25. Եթէ թիւ 22 հարցումին դրական պատասխան տուիք,, ինչո՞ւ այլեւս այդ
գործատէրին մօտ չէք աշխատիր:

26. Ի՞նչ էր ձեր աստիճանը կամ աշխատանքի տեսակը (օրինակ՝ դրամ գանձող, խոհարար, եւն.)

27.Ի՞նչ էր անունը այն անձին որ ձեր աշխատանքի ժամերն ու ատենները կ'որոշէր ու ձեր աշխատանքի որակին կը հսկէր:

28. Աշխատանքի ժամերու փաստաթղթեր ունի՞ք:
ուր յստակ կը նշուի որ ատակ աշխատավարձ չէիք ստանար:

Այո

Ոչ

29. Դուք պարտաւոր է՞ք արձանագրել ձեր աշխատանքի շրջանին սկիզբն ու վերջը:

Եթէ Այո, հաճիք այդ փաստաթղթերէն օրինակներ կցէք այս դիմումին

Այո

Ոչ

30. Եթէ թիւ 29 հարցումին «Այո» պատասխանեցիք՝ ինչպէ՞ս արձանագրեցիք ձեր աշխատանքի ժամերը: (Օրինակ մուտքի եւ ելքի քարթով, անձնական
ձեւով ժամացուցակ եւլ.)

31. Եթէ թիւ 29 հարցումին «Ոչ» պատասխանեցիք բացատրեցէք թէ ձեր ժամերը ինչպէ՞ս կը պահուէին:
32. Եթէ աշխատանքի օրական յստակ ժամեր ունէինք ամէն շաբաթ, քանի՞ ժամ կ'աշխատէիք շաբաթական դրութեամբ:

33. Ի՞նչ է ձեր ժամական աշխատավարձքի
գումարը ներկայիս:

34. Չէքո՞ք, Կանխիկ թէ երկու տեսակով կը
վճարուէիք:

36. Գործատէրը ձեզի ճաշի դադար կը տրամադրէ՞ր:

Այո

Ոչ

35. Ո՞ր օրը կը գանձէիք ձեր աշխատավարձքը:

Եթէ այո, որքա՞ն ժամանակ ունէիք ճաշի համար:

37. Գործատէրը աշխատանքի ժամերուն ձեզ որեւէ հանգիստի պահ կը
տրամադրէ՞ր օրուան ընթացքին:

Այո

Ոչ

Եթէ Այո քանի՞ պահ եւ որքան

38. Արձանագրէք ձեր առօրեայ աշխատանքի ժամերը. Եթէ օրուան ընթացքին մէկէ աւելի մուտք եւ ելք կ'արձանագրէք, ուրեմն յստակ տրմադրեցէք
զանոնք տեղադրուած տուփիկներուն մէ'
Երկուշաբթի

Երեքշաբթի

Չորեքշաբթի

Հինգշաբթի

Ուրբաթ

Շաբաթ

Կիրակի

Սկսելու ժամ
Վերջանալու
ժամ
Սկսելու ժամ

Վերջանալու
ժամ
Սկսելու ժամ

Վերջանալու
ժամ
Ձեր աշխատանքային օրուան/ժամերուն մասին յաւելեալ տեղեկութիւններ.39. Ականատէսներ կամ այլ փաստատղթեր կա՞ն որոնք կրնան աւելի յստակացնել ձեր դիմումը (օրինակ ձեր հետ աշխատող անձերու անուններ,
յաճախորդներու անուն եւն.)
40. Աշխատանքի գրաւոր պայմանագիր ունէի՞ք ձեր գործատէրին հետ: Եթէ այո հաճեցէք այդ տրամադրել կցելով այս դիմումին:

41. Այլ բան ունի՞ք աւելցնելու:

Կը հաստատեմ որ այս դիմումին պարունակած բոլոր տեղեկութիւնները ճշգրիտ են ըստ իմ լաւագոյն յիշողութեան:
Փողոք ներկայացնողի ստորագրութիւն___________________________________

Թուական________________________________________

Անուն/Մականուն___________________________________________
Հարցուփորձը կատարեց: ________________________________________

Թուական_________________________________________

Կազմակերպութիւն________________________________________
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