
AVROPAYA YÖNƏLMIŞ BEYNƏLXALQ BAKALAVR (IB) DIPLOMU 
YENI MƏKTƏBDƏ, TBILISI, GÜRCÜSTAN

AZƏRBAYCANDAN, BELORUSIYADAN, ERMƏNISTANDAN, 
GÜRCÜSTANDAN, MOLDOVA RESPUBLIKASI VƏ UKRAYNADAN OLAN 

TƏLƏBƏLƏRDƏN ƏRIZƏNIN QƏBULU

MÜRACIƏT ÜÇÜN SON TARIX: 
16 MART 2023-CÜ IL, SAAT 12:00 (GÜNORTA),  

GÜRCÜSTAN VAXTI (UTC+4.00)

Daşərqi  
Tərəfdaşlıq  

Avropa Məktəbi
Orta təhsil təqaüd  

proqramı,  
2023-2024-ci  

illər



Gürcüstanda, Tbilisi şəhərində yerləşən Yeni Məktəb 
Avropa İttifaqının və Beynəlxalq Bakalavriatın dəstəyi ilə 
2023/2024 tədris ili üçün Şərq Tərəfdaşlığı Avropa Məktəbi 
Təqaüd proqramı üçün Müraciət Çağırışını elan etməkdən 
məmnunluq duyur.
Azərbaycandan, Belarusiyadan, Ermənistandan, 
Gürcüstandan, Moldova Respublikası və Ukraynadan olan 
16-17 yaşlı bütün səlahiyyətli tələbələr, sentyabrın 1-i 2023-
ci ildə ərizə verməyə dəvət olunurlar.
İyirmiyə qədər uğurlu tələbə Avropaya yönəlmiş Beynəlxalq 
Bakalavr (IB) Diplom Proqramı üçün tam təqaüd əldə etmək 
üçün regionda ən yaxşı performans göstərənlər arasından 
seçiləcək.
Avropa Birliyi (AB) tərəfindən maliyyələşdirilən Şərq 
Tərəfdaşlığı Avropa Məktəbi Proqramının məqsədi 6 AB Şərq 
Tərəfdaşlığı ölkələrinin tələbələrini orta təhsil imkanlarına 
təşviq etməkdir. Proqram 2018-ci ildə uğurla istifadəyə 
verilib və artıq beşinci ildir. Cari çağırış üçün seçilmiş 
tələbələr 2023/2024 tədris ilində proqrama qoşulacaqlar. 
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YAŞLI TƏLƏBƏLƏR

TƏQAÜDLƏR

ÖLKƏLƏR
Azərbaycan
Belorusiya
Ermənistan
Gürcüstan
Moldova Respublikası
Ukrayna

Gürcüstanda Şərq Tərəfdaşlığı Avropa Məktəbi 
layihəsi haqqında ətraflı məlumatı  

burada tapa bilərsiniz.



Beynəlxalq Bakalavr (IB) Diplom Proqramı, əsasən dünyanın 140 ölkəsində 16-19 yaşlı 
gəncləri əhatə edən iki illik təhsil proqramıdır. Proqram ali təhsilə daxil olmaq üçün 
beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş kvalifikasiyanı təmin edir və dünyanın bir çox 
universitetləri tərəfindən tanınır. Tələbələrə Avropanın multikulturalizm və çoxdillilik 
dəyərlərini təbliğ edən Avropa yönümlü öyrənmə proqramı təklif olunacaq.

Avropa yönümlü IB Diplom Proqramı 2010-cu ildən səlahiyyətli IB Məktəbi və Avropa 
İttifaqının tərəfdaşı olan Gürcüstanın Tbilisi şəhərindəki New School tərəfindən veriləcək.

Diplom proqramı

1



Təqaüd proqramı Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilmişdir.
Təqaüd proqramı Beynəlxalq Bakalavriat diplom proqramının tam iki illik dövrünü, müvafiq 
olaraq, yaşayış xərclərini təmin edir.
Təqaüd birinci tədris ilində veriləcək və avtomatik olaraq ikinci tədris ili üçündə vaxtı 
uzadılmış olacaq, əgər tələbələr tədris ilinin birinci ilini uğurla başa çatdırarlarsa. Tələbələrin 
tədris ilinin ikinci ilində təqaüdü almaq üçün yenidən ərizə vermələrinə ehtiyac yoxdur.

Təqaüd proqramı aşağıdakıları əhatə edir
 3 2023/2024-ci tədris ilini əhatə edən Avropa Beynəlxalq Bakalavriat proqramı üçün 

ayrılan təhsil xərcləri, Gürcüstanda, Tbilisidə yerləşən Yeni Məktəbdə.
 3 Gürcüstanda, Tbilisidə, qida daxil olmaqla, yaşayış xərcləri. Tələbələr Yeni Məktəbin 

ərazisində yerləşən pansionlarda yerləşdiriləcəklər. 
 3 Tbilisi ilə ailə iqamətgahı arasında gediş-gəliş, iki məktəb fasiləsində.
 3 Gürcüstanda yerli bankın şəxsi debet kartı ilə hər bir tələbə üçün əlçatan olan yerli 

nəqliyyat üçün müavinət.
 3 Tədris Proqramında iştirak etmək üçün tələbələrə lazım olan tədris materialları və 

resursları (tədris zamanı kitablar, leptoplar, kalkulyatorlar və smartfonlar).
 3 Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilmiş seminarlarda, konfranslarda, tədris 

turlarında və digər tədbirlərdə iştirak.
 3 Tibbi sığorta.

Təqaüd proqramı aşağıdakıları əhatə etmir:
 2 Tələbələrə və ya tələbələrin ailələrinə pul vəsaitlərinin birbaşa köçürülməsi və ya 

nağd pulun verilməsi.
 2 Tələbələrin ailə üzvləri üçün daxili və ya Tbilisi istiqamətilə/Tbilisidən beynəlxalq 

səyahət.
 2 Tələbələrə Diplom Proqramı çərçivəsində təqdim edilmiş kompüterlər istisna 

olmaqla, geyim, əlavə baqajın daşınması üçün xərclər, kampus xaricində qida və içki, 
mobil telefonlar və personal kompüterlər kimi tələbələrin şəxsi xərcləri.

Təqaüd paketi2

Graduation of Class 2022  
24 May 2022 / Tbilisi, Georgia



Uyğunluq meyarları:3 Təqaüd proqramına qəbul akademik davamiyyət əsasında həyata keçirilir və tələbləri təmin edən 
applikantlar üçün pulsuzdur.

Uyğun applikantlar aşağıdakı tələbləri təmin etməlidirlər:
1. Ermənistan, Azərbaycan, Belorusiya, Gürcüstan, Moldova Respublikası və Ukrayna 

vətəndaşları olmalı və Gürcüstana getmək üçün beynəlxalq səyahət sənədlərini almaq 
imkanına malik olmalıdırlar.

2. Ərizəni verdiyi zaman Ermənistanda, Azərbaycanda, Belorusiyada, Gürcüstanda, 
Moldova Respublikası və Ukraynada yaşamalıdırlar (növbəti səhifədəki Diaqram 1-ə 
baxın).

3. Cədvəl 1-də göstərildiyi kimi, öz ölkəsi üçün müəyyən edilmiş sinif/yaş tələblərinə 
cavab verin.

4. Ərizə verildiyi zaman yuxarıda qeyd edilən altı ölkədən birində orta məktəb şagirdi 
olmalıdırlar (növbəti səhifədəki Diaqram 1-ə baxın).

5. Əvvəlki və cari ildə orta məktəbdə təhsil aldığı zaman minimum ortalama 70% GPA1 
nümayiş etdirməli.

6. Qeydiyyat zamanı ingilis dilini öyrənmiş olmalı və müvafiq bacarıqları nümayiş etdirməli 
(B2 səviyyəsi2 və daha yüksək).

7. Avropa İttifaqının digər bir dilini bilmək üstünlük olaraq hesab edilir.

ÖLKƏ
Münasib qiymət

(ərizə təqdim edildiyi zaman)

Uyğun yaş həddi 
1 sentyabr 2023-cu  

il vəziyyəti ilə
Azərbaycan 9-10 16-17
Belorusiya 9-10 16-17
Ermənistan 10 16-17
Gürcüstan 10 16-17
Moldova Respublikası 9-10 16-17
Ukrayna 9-10 16-17

Cədvəl 1:  Yaş/Sinif Tələbləri

Məktəbin son sinifində hərbi xidmət keçməsi tələb olunan tələbələr 
iştirak edə bilməz.

Artıq orta məktəbi bitirmə diplomu və ya sertifikatı olan tələbələr 
müraciət edə bilməzlər.

QEYD: 

1 Grade Point Average (GPA) = Orta Qiymət
2 B2 Səviyyə Upper Intermediate səviyyəsinə uyğundur, yəni bir tələbə İngilis dilində müxtəlif akademik və peşəkar mühitlərdə 

müstəqil fəaliyyət göstərə bilər, baxmayaraq ki, məhdud bir nüans və dəqiqlik vardır.



UKRAYNA ÜÇÜN: Hal-hazırda Ukraynada yerləşən və ya 1 fevral 2022-ci il tarixindən 
etibarən Cədvəl 1-də göstərilən ölkələrdən birinə köçürülmüş Ukraynanın qanuni daimi 
sakini olun.

BELARUSIYA ÜÇÜN: Hal-hazırda Belarusda yerləşən və ya 2020-ci ilin avqustundan 
etibarən Cədvəl 1-də göstərilən ölkələrdən birinə köçürülmüş Belarusun qanuni daimi 
sakini olun.

VACIB QEYD:

AVROPA BİRLİYİNƏ 
ÜZV DÖVLƏTLƏR3

DİGƏR AVROPA 
ÖLKƏLƏRİ

Aİ TƏRƏFDAŞ 
ÖLKƏLƏR

Avstriya
Belçika
Bolqarıstan
Xorvatiya
Çexiya Respublikası
Kipr
Danimarka
Estoniya
Finlandiya

Իսլանդիա
Լիխտենշտեյն
Նորվեգիա

ŞT ölkələri
Ermənistan
Azərbaycan
Belarusiya
Gürcüstan
Moldova Respublikası
Ukrayna

Aİ-nin digər tərəfdaşı: ölkələr
Albaniya
Bosniya və Herseqovina
Kosovo4 
Monteneqro
Şimal Respublikası
Makedoniya
Serbiya
Türkiyə

Fransa
Almaniya
Yunanıstan
Macarıstan
İrlandiya
İtaliya
Latviya
Litva
Lüksemburq

Malta
Hollandiya
Polşa
Portuqaliya
Rumıniya
Sloveniya
Slovakiya
İspaniya
İsveç

Շվեյցարիա
Միացյալ թագավորություն

3 Aİ üzv dövlətlərinin və ya digər Avropa ölkələrinin xaricdəki əraziləri bu Müraciətlər üçün Çağırış çərçivəsində uyğun deyil.
4 Bu təyinat statusla bağlı mövqelərə xələl gətirmir və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1244/1999 saylı qərarına və Kosovonun 

müstəqillik bəyannaməsi ilə bağlı Beynəlxalq Məhkəmənin Rəyinə uyğundur.

Diaqram 1 Gürcüstanda Şərq Tərəfdaşlığı Avropa  
Məktəbi Layihəsinin Uyğun Sahəsi



Seçim prosesi çərçivəsində bütün uyğun applikasiyalar bərabər şəkildə müzakirə ediləcəkdir.
Seçim prosesi aşağıdakı mərhələləri əhatə edir:

33 Ərizənin verilməsi: 16 dekabr 2022-ci il tarixindən 16 mart 2023-cü il tarixinədək, 
Gürcüstan vaxtı ilə saat 12:00 (günorta) (UTC +4:00)
33 Yazılı testlər: 2023-ci ilin mart/aprel ayı ərzində
33 Müsahibələr: 2023-ci ilin aprel/may ayı ərzində

İxtisaslı qəbul komissiyası seçim prosesini obyektiv və şəffaf qiymətləndirmə üsullarından 
istifadə etməklə həyata keçirəcəkdir. Qəbul komissiyasının qərarları yekundur və onlara 
şikayət verilə bilməz.

Seçim və buraxılma/qəbul 
proseduru4

Riyaziyyat və İngilis dili üzrə  onlayn yazılı testlər
İki yazılı test olacaq: Riyaziyyat testi (40 dəqiqə) və İngilis dili testi (bir saat).
Bütün testlər onlayn platforma vasitəsi ilə ingilis dilində aparılacaqdır. Tələbələr onlayn testi 
uğurla başa çatdırmaq üçün yaxşı internet bağlantısı ilə birlikdə noutbuklarının olmasından əmin 
olmalıdırlar.

Riyaziyyat üzrə test:
Qabiliyyətin minimal səviyyəsi 40% (bununla yanaşı, ən yüksək xalları alan tələbələr aşağı faiz 
qiymətini alan tələbələr ilə müqayisədə üstünlüyə malik olacaqlar).
60% və daha çox faiz alan tələbələr riyaziyyat, kimya və fizika üzrə yüksək səviyyəli kurslara 
buraxılacaqlar.
Riyaziyyat üzrə test mövzuları aşağıdakılardır: ədədlər, çoxluqlar və ədədlər, cəbr, 
triqonometriya, həndəsə, koordinat həndəsəsi, statistika və ehtimal (detallar tələb üzrə 
əlçatandır).

 3 Applikasiyaların verilməsinin son müddəti 16 mart 2023-cü il tarixinədək, 
Gürcüstan vaxtı ilə saat 12:00 (günorta) (UTC +4:00)

 3 Namizədlərdən applikasiyalarını vermək üçün yeni məktəbin veb-səhifəsində 
(www.eapeuropeanschool.eu) onlayn applikant profilinin yaradılmasını tələb edir.

 3 Gecikmə ilə və ya natamam şəkildə təqdim edilmiş applikasiya qəbul olunmur. 
Tam sənədlərini uğurla təqdim etdikdən sonra müraciət edənlər avtomatik təsdiq 
e-poçtu alacaqlar. 

 3 Seçilmiş namizədlər yazılı testlərə dəvət alacaqlar.

APPLIKASIYALARIN VERILMƏSI



İngilis dili üzrə imtahan:
Test iki hissədən ibarətdir. Oxu hissəsində tələbələrdən mətnlərin oxunması və verilən suallara cavab 
verilməsi istənilir, onlar bu şəkildə mətni başa düşdüklərini nümayiş etdirmiş olurlar.
Yazı hissəsində tələbələrdən həqiqi və ya təsəvvüri hadisəyə əsaslanaraq mədəniyyət, sağlamlıq, 
istirahət, elm və ya texnologiya barədə mətnin (150-250 söz) yazılması tələb ediləcəkdir.
Bütün testlər onlayn aparılacaq və tələbələrin tələblərə cavab verən yaxşı bir internet bağlantısı və 
kamerası və mikrofonu işləyən bir laptop / kompüterləri olmalıdır. Testlər, altı ölkənin hamısında, eyni 
zamanda, 2023-ci ilin mart/aprel ayı ərzində onlayn olaraq keçiriləcəkdir.
Namizədlər testlərin dəqiq tarixləri və testləşmə mərkəzlərinin yeri barədə məlumat alacaqlar.

2023-2024-cü tədris ili üçün təqaüd alanların siyahısı 2023-cü il may ayının ikinci 
yarısında açıqlanacaq. 
Seçilən tələbələrin Təqaüd Proqramının bütün müddətinə sadiq qalmaları gözlənilir.
Təqaüd proqramına düşmək üçün ərizələrin bütövlüklə qəbul prosesi pulsuzdur.

Müsahibə:
Test nəticələrinə əsasən abituriyentlər Zoom 
müsahibəsinə - seçim prosedurunun üçüncü və 
son mərhələsinə dəvət olunacaqlar. Bunların ilkin 
olaraq 2023-cü ilin aprel/may aylarında keçirilməsi 
planlaşdırılır və ingilis dilində aparılacaq.
30 dəqiqə davam edəcək müsahibə, tələbələrin kursa 
hazırlıq xüsusiyyətlərini aşağıda sadalananlara əsasən 
qiymətləndirəcəkdir:

 3Yeni öyrənmə təcrübələrinə və mədəniyyətlərinə açıqlıq 
 3Xarici ölkədə və evdən uzaqda (müvafiq olaraq) 
yaşamaq üçün hazırlıq;
 3Maraq və motivasiya;
 3Namizədin keçmək istədiyi maraqlı tədris fənləri və 
kursları;
 3Kommunikasiya və verbal bacarıqları, o cümlədən və 
bununla məhdudlaşmayaraq, danışıq ingilis dili;
 3Sosial bacarıqlar və sinifdənkənar fəallıqlara (idman, 
klublar, müsabiqələr və s.) fəal qoşulma.

Müsahibələr zamanı seçim paneli tələbələrin 
motivasiyasına, onların digər mədəniyyətlərə 
açıqlığına və Avropa işlərinə olan marağına 
yüksək fikir verəcəkdir. Seçim paneli, 
eyni zamanda, siyahıya alınan şagirdlərin 
valideynləri ilə görüşəcəkdir.



Ərizənin qəbul edilmə prosesində əlavə məlumat  
üçün xahiş edirik bizə yazın və ya zəng edin: 

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99

APPLY  
NOW!
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Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlıq məktəbinin təqaüd proqramının 
məqsədi nədən ibarətdir?
Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilmiş təqaüd proqramı, boyuk nufuza 
malik beynəlxalq dərəcəli diplomu təklif etməklə, Şərq Tərəfdaşlıq ölkələri olan: 
Ermənistandan, Azərbaycandan, Belorusiyadan, Gürcüstandan, Moldova Respublikası 
və Ukraynadan olan gənclərə xüsusi təhsil imkanını təklif edir. Proqramın məqsədi 
eləcə də həmin ölkələrdən olan tələbələr arasında regionlararası dostluq mübadilənin 
dəstəklənməsindən ibarətdir.

Avropa yönümlü IB Diplom Proqramı nədir?
Proqram IB Diplomunun hərtərəfli və ciddi iki illik akademik kursunu və Avropa və 
Avropa məsələlərinin ixtisaslaşmış öyrənilməsi ilə məşğul olmaq üçün unikal imkan 
təklif edir.

Beynəlxalq bakalavr proqramının konsepsiyası nədən ibarətdir?
Beynəlxalq bakalavr proqramı təhsil vasitəsilə daha saglam ve təmiz dünyanı 
yaratmaq üçün motivasiya edilmiş beynəlxalq hazırlıq proqramıdır. Beynəlxalq 
bakalavr proqramı ona uygun təhsili təklif edir ki, şagirdlər etik davranışı və məntiqi, 
tənqidi və müstəqil düşünməyi öyrənsinlər. Beynəlxalq bakalavr proqramı eləcə də 
öz tələbələrinə bütün dünyada beynəlxalq və multimədəni tədris mühitini təklif edir 
və tələbələri bizim qloballaşmış dünyamızın çağırışlarının öhdəsindən gəlmək üçün 
hazırlayır. Bu baxımdan, beynəlxalq bakalavrın maarifçilik fəlsəfəsi Avropa bakalavr 
proqramının prinsip və məqsədlərinə uyğundur.

Beynəlxalq bakalavr proqramının diplomuna malik olan şagirdlərə 
dünyanın müxtəlif universitetlərində üstünlük veriləcəkmi?
Beynəlxalq bakalavr diplomu 75 ölkədə 2000 universitet tərəfindən tanınmışdır. 
Bu siyahı təşkilatın veb-saytlarında, axtarış səhifələrində (www.ibo.org) əlçatandır. 
Beynəlxalq bakalavr proqramı,  hər bir təhsil müəssisəsi tərəfindən göstərilən şərtlərlə 
beynəlxalq bakalavr diplom proqramının kurs məzunlarına təqaüdləri təklif edən 
universitetlərin siyahısını aparır. Təqaüd proqramı başa çatdıqdan sonra tələbələr 
eləcə də rəsmi ekvivalentliyi əldə etmək üçün  öz diplomunu öz ölkələrində dövlət 
orqanlarına təqdim edə bilərlər.

Beynəlxalq bakalavr diplom proqramını kim həyata keçirir?
2010-cu ildən avtorizasiya olunmuş Beynəlxalq bakalavr diplom proqramını, 
Tbilisi, Gürcüstan da Yeni Məktəb həyata keçirir. Bu  məktəb Gürcüstanda çoxmilli 
və multikultural tədrisə və bir çox yerli və xarici kurs məzununun uğurlu tədrisi 
və karyerasına öz töhvəsini vermişdir. Son dövrdə, yeni məktəb eləcə də Avropa 
standartlarina uygun beynəlxalq bakalavr diplomunun verilməsində əhəmiyyətli 
uğura nail olmuşdur və hal-hazırda bununla bagli regionlardan yeni şagirlərin qəbulu 
movcuddur. 



Yeni məktəbdə hansı sinifdənkənar məşqələlər nəzərdə tutulmuşdur?
Əlavə olaraq sinifdənkənar məşqələlər bu məktəbdə  şagirlərin təcrübəsinin Avropa 
tərəfini müəyyən edir və onlara Avorpa İttifaqının akademikləri və yüksək rütbəli 
rəsmi şəxsləri tərəfindən keçirilən Avropa məsələləri barədə konfrans və tədbirlərdə 
iştirak etmək imkanını verir. Bundan əlavə, Avropa və onun əhalisi  barədə tələbələrin 
biliyini gücləndirəcək Avropa müəssisələrinə tədris səfərləri təşkil ediləcəkdir. Bu iki 
illik proqram ərzində, tələbələr eləcə də müxtəlif məşqələlərdə, o cümlədən, futbol, 
basketbol, voleybol, üzgüçülük, şahmat, modelləşdirilmiş BMT, dram və kulinariya 
klublarında iştirak edəcəklər. Hər bir semestrdə tələbələr Gürcüstanın müxtəlif 
guşələrinə səyahət edə biləcəklər və bu həqiqətən də təqaüdçü tələbələrin təcrübəsini 
zənginləşdirəcək.

Namizədlər üçün Təqaüd proqramı bərabər təmin edilirmi?
Təqaüd proqramının məqsədi qəbul edilmiş ərizələr əsasında ədalətli gender balansı 
və balanslaşdırılmış coğrafi bölüşdürməni təmin etməkdən ibarətdir. Bu secki Şərq 
Tərəfdaşlığının altı ölkəsindən olan tələbələrdən ibarət olan ilk qrup ilə uğurla həyata 
keçirilmişdir. Şərq Tərəfdaşlıq ölkələrindən olan məcburi köçkün və qaçqın statusu 
verilmiş hər bir vətəndaşı, şagirdı də bu məktəbə ərizə verə bilər.

Məktəbdə oxuduqları zaman şagirlər harada yaşayacaqlar?
Şagirdlər yeni məktəbin ərazisində yerləşən yataqxanada yaşayacaqlar. Yeni yataqxana 
tələbələr və məktəb personalı üçün hər bir şəraitlə təmin edilmişdir. Yataqxananın 
ümumi istifadə yerləri, təhsil və sosial toplantılar, tələbələr arasında bilik və təcrübəni 
yiyələnmək üçün gözəl imkanlar yaradır. Tələbələrə daimi nəzarəti yataqxananın 
mudiri və mentorlar komandası həyata keçirəcək, şagirdlər üçün rahatlığı, təhlükəsizlik 
və ümumi firavanlığı təmin edəcəklər.

Yataqxanada yaşayış şəraiti necədir?
Məktəb yataqxanasında təhsil səviyyəsinin optimal atmosferini yaratmaq üçün  zəruri 
texnika ilə təchiz olunmuş hər bir otaqda iki tələbə yaşayır. Bundan əlavə, bu məktəbdə 
yüksək standartlara uyğun keyfiyyətli  qida hazırlanır, o hər zaman təzə və dadlədır, 
hətta bəzi qida məhdudiyyətləri olan şagirdlər üçün də müxtəlif yemək çeşidləri təklif 
olunur.

Şagirdlər tədris materialları ilə təmin ediləcəklərmi?
Beynəlxalq bakalavr diplomu üçün zəruri olan konkret avadanlıq (məsələn, TI 
kalkulyatorları) ilə birlikddə tədris materialları təqaüdlə nəzərdə tutulur. Bundan 
əlavə, təqaüdçü tələbələr fərdi olaraq sinifdə istifadə etmək və ev tapşırıqlarını yerinə 
yetirmək üçün personal laptop ilə, eləcə də yataqxananın applikasiyasının əlçatanlığı 
üçün mobil telefon ilə təmin ediləcəklər.



Tibbi sığorta nələri əhatə edir?
Şagirdlər əsas tibbi xərclərin əksəriyyətini tam şəkildə ödəyən tibbi sığortaya malik 
olacaqlar. Tibbi xidmətlərin siyahısı hər il yenilənəcəkdir.

Şagirdlər tərəfindən hansı xərclər ödənilməlidir?
Əsas yaşayış xərclərinin əksəriyyəti təqaüd ilə nəzərdə tutulur, buna görə də 
tələbələrə yalnız öz geyimləri və təqaüd ilə nəzərdə tutulmamış əlavə məşqələlərin 
dəyərini ödəmək lazım ola bilər.

Məktəbdə hansı geyim forması (dress kod) qüvvədədir?
Məktəbdə rəsmi uniformalar yoxdur, lakin tələbələr ağ köynək və tünd şalvar və ya 
don geyinməlidirlər. 

Şagirdlər üçün hansı şəxsi sənədlər tələb olunur?
Ərizələrin təqdim edilmə prosesində tələbələr valideynin razılıq formasını, doğum 
haqqında şəhadətnaməni və əvvəlki tədris il(lər)inin qiymətlərini ingilis dilində 
və ya əgər sənədlərin əsli ingilis dilində deyildirsə, ingilis dilinə tərcümə edilmiş 
və notarial qaydada təsdiq edilmiş şəkildə təqdim etməlidirlər. Təqaüd verilən 
şagirdlərin  pasportları, doğum haqqında şəhadətnamələri və qiymətlər vərəqəsini 
gətirməlidirlər.

Şagirlər üçün Tbilisidə səyahət pulsuzdurmu?
Tbilisi daxilində  avtobus və metro daxil olmaqla ictimai nəqliyyatdan istifadə 
təqaüdçü tələbələr üçün pulsuzdur



APPLY  
NOW!

Ərizənin qəbul edilmə prosesində əlavə məlumat  
üçün xahiş edirik bizə yazın və ya zəng edin: 

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99


