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“Новая Школа” ў Тбілісі, Грузія, пры падтрымцы Еўрапейскага 
Саюза і “Міжнароднага Бакалаўрыята”, рада аб’явіць пра 
пачатак набору на стыпендыяльную праграму для навучэнцаў 
краін Усходняга партнёрства на 2023/2024 навучальны год. 

Заяўкі прымаюцца ад усіх навучэнцаў з Азербайджана, 
Арменіі, Беларусі, Грузіі, Рэспублікі Малдовы ці Украіны ва 
ўзросце 16-17 гадоў (з 1 верасня 2023 года навучэнцы павінны 
мець 16-17 гадоў), якія маюць права на ўдзел.

Да дваццаці паспяховых студэнтаў будуць выбраны сярод 
лепшых у рэгіёне, каб атрымаць поўную стыпендыю для 
Еўрапейскай праграмы міжнароднага бакалаўрыяту (IB).

Еўрапейская школьная праграма Усходняга партнёрства, 
якая фінансуецца Еўрапейскім Саюзам (ЕС), накіравана на 
прасоўванне магчымасцей сярэдняй адукацыі для навучэнцаў 
з шасці краін Усходняга партнёрства. Праграма была 
паспяхова запушчана ў 2018 годзе і дзейнічае ўжо пяты год. 
Адабраныя навучэнцы далучацца да праграмы ў навучальным 
2023/2024 годзе.
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СТЫПЕНДЫІ

КРАІН
Азербайджан
Арменія
Беларусь
Грузія
Рэспубліка Малдова
Украіна

Больш падрабязна пра праект «Еўрапейская 
школа Усходняга партнёрства ў Грузіі»  

можна даведацца тут: 



Дыпломная праграма міжнароднага бакалаўрыяту (IB) - гэта двухгадовая адукацыйная 
праграма, у першую чаргу накіраваная на падлеткаў ва ўзросце ад 16 да 19 гадоў у 140 
краінах свету. Праграма дае міжнародна прызнаную кваліфікацыю для паступлення ў 
вышэйшую адукацыю і прызнана многімі універсітэтамі па ўсім свеце. Студэнтам будзе 
прапанавана арыентаваная на Еўропу праграма навучання, якая прасоўвае еўрапейскія 
каштоўнасці мультыкультуралізму і шматмоўя

Дыпломная праграма міжнароднага бакалаўрыяту (IB) з акцэнтам на еўрапейскія 
даследаванні будзе праводзіцца Новай Школай у Тбілісі, Грузія, упаўнаважанай МБ 
Школай з 2010, якая таксама  з’яўляецца партнёрам Еўрапейскага Саюза.

Дыпломная праграма 
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Стыпендыяльная праграма фінансуецца Еўрапейскім Саюзам.
Стыпендыяльная праграма пакрывае поўны двухгадовы цыкл Дыпломнай Праграмы 
“Міжнароднага Бакалаўрыяту” і, дзе гэта дарэчы, выдаткі на пражыванне.
Стыпендыя прысвойваецца ў першы акадэмічны год і аўтаматычна падаўжаецца на другі 
акадэмічны год пры ўмове паспяховага завяршэння навучэнцамі першага года навучання. 
Студэнтам не патрабуецца падаваць новую заяўку на другі навучальны год.

Стыпендыя ўключае ў сябе: 
 3 Плату за навучанне ў 2023/2024 акадэмічным годзе па праграме 

“Міжнароднага Бакалаўрыята” ў “Новай Школе” ў Тбілісі, Грузія.
 3 Выдаткі на пражыванне ў Тбілісі, Грузія, уключаючы харчаванне. Студэнты 

будуць размяшчацца ў інтэрнаце на тэрыторыі Новай Школы.
 3 Выдаткі на паездкі паміж Тбілісі і месцам пражывання сем’яў студэнтаў падчас 

школьных перапынкаў.
 3 Дапаможнік на мясцовы транспарт даступны кожнаму студэнту на асабістай 

дэбетавай картцы банка ў Грузіі. 
 3 Вучэбныя матэрыялы і рэсурсы, неабходныя студэнтам для выканання 

праграмы (кнігі, ноўтбукі, калькулятары і смартфоны на час навучання).
 3 Удзел у семінарах, канферэнцыях, навучальных паездках і іншых 

мерапрыемствах, якія фінансуюцца ЕС.
 3 Медыцынская страхоўка.

Стыпендыя не ўключае ў сябе: 
 2 Прамое пералічэнне грашовых сродкаў альбо выдачу наяўных грошай 

навучэнцам ці сем’ям навучэнцаў.
 2 Унутраныя альбо міжнародныя паездкі ў ці з Тбілісі для членаў сем’яў 

навучэнцаў.
 2 Асабістыя выдаткі студэнтаў, такія як адзенне, плата за дастаўку дадатковага 

багажу, ежу ці напоі, якія паступаюць звонку школьнай тэрыторыі, мабільныя 
тэлефоны і персанальныя кампутары, акрамя тых, якія прадугледжаны для 
правядзення дыпломнай праграмы.

Стыпендыяльны пакет 2

Graduation of Class 2022  
24 May 2022 / Tbilisi, Georgia



Патрабаванні да ўдзельнікаў3 Конкурс на атрыманне стыпендыі заснаваны на заслугах і поспехах кандыдатаў і адкрыты 
для абітурыентаў, якія адпавядаюць патрабаванням.

Кандыдат павінен адпавядаць усім наступным патрабаванням:
1 Быць грамадзянінам Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Рэспублікі Малдовы Малдовы 

ці Украіны і мець магчымасць атрымаць міжнародны праязны дакумент для паездкі ў 
Грузію.

2. На момант падачы заявы пражываць у Азербайджане, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Рэспублікі 
Малдовы ці Украіне (гл. Дыяграму 1 на наступнай старонцы).

3. Адпавядаць ніжэйпрыведзеным патрабаванням класа/узросту, вызначаным для іх краін.
4. З’яўляцца вучнем сярэдняй школы адной з шасці вышэйзгаданых краін на момант падачы 

заяўкі (гл. Дыяграму 1 на наступнай старонцы).
5. Мець сярэдні паказчык паспяховасці не менш за 70% Сярэдні бал1 падчас навучання ў 

сярэдняй школе ў папярэднім і бягучым годзе.
6. Мець вопыт вывучэння англійскай мовы і прадэманстраваць веданне англійскай мовы 

падчас рэгістрацыі (узровень В2 і вышэй2).
7. Веды іншай мовы краін ЕС будзе лічыцца перавагай.

КРАІНА
Класы

(падчас падачы заяўкі)
Узрост на 1 верасня  

2023 года

Азербайджан 9-10 16-17
Арменія 9-10 16-17
Беларусь 10 16-17
Грузія 10 16-17
Рэспубліка Малдова 9-10 16-17
Украіна 9-10 16-17

Табліца 1:  Патрабаванні да ўзросту/класа

Студэнты, якія павінны прайсці ваенную службу ў апошнім класе школы, 
могуць не мець права прымаць удзел у конкурсе.

Студэнты, якія ўжо маюць дыплом альбо пасведчанне аб заканчэнні 
сярэдняй школы (11-ці класаў), не могуць падаць заяўку.

ЗАЎВАГІ:

1 Grade Point Average (GPA) = Сярэдні бал.
2 Узровень B2 адпавядае ўзроўню Upper Intermediate, што азначае, што студэнт можа працаваць самастойна ў розных 

акадэмічных і прафесійных умовах на англійскай мове, хоць і з абмежаваным дыяпазонам нюансаў і дакладнасці.



ДЛЯ УКРАІНЫ: у цяперашні час быць законным пастаянным жыхаром Украіны, 
знаходзіцца ва Украіне або пераехаць у адну з краін, указаных у табліцы 1,  
пачынаючы з 1 лютага 2022 г.

ДЛЯ БЕЛАРУСІ: у цяперашні час быць законным пастаянным жыхаром Беларусі, 
знаходзіцца ў Беларусі або пераехаць у адну з краін, указаных у табліцы 1,  
пачынаючы са жніўня 2020 г.

ВАЖНАЯ ЗАЎВАГА:

ДЗЯРЖАВЫ-ЧЛЕНЫ 
ЕЎРАПЕЙСКАГА 
САЮЗА3

ІНШЫЯ КРАІНЫ 
ЕЎРАПЫ

КРАІНЫ-ПАРТНЁРЫ 
ЕС

Аўстрыя
Бельгія
Балгарыя
Венгрыя
Грэцыя
Данія
Ірландыя 
Іспанія
Італія

Злучанае Каралеўства 
Ісландыя
Ліхтэнштэйн

Краіны УП
Азербайджан
Арменія
Беларусь
Грузія
Рэспубліка Малдова
Украіна

Іншы партнёр краіны ЕС
Албанія
Боснія і Герцагавіна
Косава4

Рэспубліка Паўн Македонія
Сербія
Турцыя 
Чарнагорыя

Кіпр
Латвія
Літва
Люксембург
Мальта
Нідэрланды
Нямеччына
Польшчы 
Партугалія

Румынія
Славенія
Славакія
Фінляндыя
Францыя
Харватыя 
Швецыя 
Чэская Рэспубліка
Эстонія

Нарвегія 
Швейцарыя

3 Заморскія тэрыторыі дзяржаў-членаў ЕС або іншых еўрапейскіх краін не прымаюцца ў рамках гэтага конкурсу.
4 Гэта прызначэнне не шкодзіць пазіцыі адносна статусу і адпавядае рэзалюцыі 1244/1999 СБ ААН і заключэнню 

Міжнароднага суда аб дэкларацыі незалежнасці Косава.

Дыяграма 1 Прыдатная тэрыторыя праекта «Еўрапейская школа 
Усходняга партнёрства ў Грузіі».



У рамках працэсу адбору будуць аднолькава разглядацца ўсе заяўкі, якія адпавядаюць 
крытэрыям.
Працэс адбору ўключае ў сябе наступныя этапы:

33 Падача заявак – з 16 снежня 2022 г. па 16 сакавіка 2023 г.  
у 12:00 (апоўдзень) па часе Грузіі (UTC +4:00)

33 Пісьмовыя тэсты – на працягу сакавіка/красавіка 2023 года

33 Сумоўі – на працягу красавіка/мая 2023 года

Кваліфікаваная прыёмная камісія будзе праводзіць працэс адбору, выкарыстоўваючы 
аб’ектыўныя і празрыстыя метады ацэнкі. Рашэнні прыёмнай камісіі з’яўляюцца канчатковымі 
і абскарджанню не падлягаюць.

Працэдура адбору і прыёму 4

Пісьмовыя тэсты па матэматыцы і англійскай мове 
Будуць праведзены два пісьмовыя тэсты: па матэматыцы (40 хвілін) і па англійскай мове (1 гадзіна). 
Усе тэсты будуць праводзіцца на англійскай мове праз інтэрнэт-платформу. Студэнты павінны 
забяспечыць наяўнасць ноўтбукаў разам з добрай Інтэрнэт-сувяззю, каб паспяхова прайсці тэсты.

Тэст па матэматыцы:
Мінімальны ўзровень кампетэнцыі – 40% (разам з тым, у студэнтаў, якія атрымалі больш высокія 
балы, будзе перавага ў параўнанні са студэнтамі, які атрымалі больш нізкая балы).

Студэнты, якія атрымалі 60% і больш, будуць дапушчаны на курсы больш высокага ўзроўню па 
матэматыцы, хіміі і фізіцы.

Тэмы тэставання па матэматыцы: лік, мноства і лікі, алгебра, трыганаметрыя, геаметрыя, 
каардынатная геаметрыя, статыстыка і верагоднасць (падрабязная інфармацыя 
прадастаўляецца па запыце).

 3 Апошні тэрмін падачы заявак 16 сакавіка 2023 г. у 12:00 (апоўдзень) па часе 
Грузіі (UTC +4:00)

 3 Для падачы заяўкі кандыдат павінен стварыць профіль заяўніка на сайце 
“Новай Школы” (www.eapeuropeanschool.eu).

 3 Заяўкі, пададзеныя са спазненнем на любы час альбо ў няпоўным выглядзе, 
не прымаюцца. Пасля паспяховай падачы запоўненага дакумента заяўнікі 
атрымаюць аўтаматычны электронны ліст-пацвярджэнне.

 3 Выбраныя кандыдаты будуць запрошаны для праходжання пісьмовага 
тэставання. 

 3

ПАДАЧА ЗАЯВАК



Тэст па англійскай мове: 
Тэст складаецца з двух раздзелаў. У раздзеле “Чытанне” студэнтаў просяць прачытаць тэксты і 
адказаць на пастаўленыя пытанні, дэманструючы такім чынам разуменне тэксту.

У пісьмовым раздзеле ад студэнта патрабуецца напісаць тэкст (150-250 слоў) пра рэальную ці 
ўяўную падзею, звязаную з культурай, здароўем, вольным часам, навукай альбо тэхналогіямі.

Усе тэсты будуць праводзіцца на інтэрнэт-платформе, і студэнты павінны мець добрую Інтэрнэт-
сувязь і спраўны ноўтбук / кампутар з камерай і мікрафонам, каб адпавядаць патрабаванням. 
Тэставанне будзе праводзіцца ў Інтэрнеце ва ўсіх шасці краінах адначасова на працягу сакавіка/
красавіка 2023 года.

Кандыдаты будуць паведамлены пра дакладную дату выпрабаванняў, а таксама патрабаванні і 
іншыя падрабязнасці.

Спіс атрымальнікаў стыпендый на 2023-2024 навучальны год будзе абвешчаны 
ў другой палове мая 2023 г. 
Абраныя студэнты, як чакаецца, прымуць удзел у поўным тэрміне дзеяння 
стыпендыяльнай праграмы.
Увесь працэс падачы заяўкі на стыпендыю бясплатны.

Сумоўе:
На падставе здадзенага пісьмовага тэставання 
паспяховых кандыдатаў (30-40% ад агульнай 
колькасці заяўнікаў) запросяць для праходжання 
сумоўя па Зум (Zoom). Гэта – трэці і апошні этап 
працэдуры адбору. Гэты этап плануецца правесці 
на працягу красавіка/мая 2023 года і ён будзе 
праводзіцца на англійскай мове.
У ходзе 30-хвіліннага сумоўя будуць ацэньвацца 
наступныя элементы гатоўнасці вучняў да курса: 

 3адкрытасць да новага навучальнага вопыту і 
культур.
 3гатоўнасць да жыцця ў інтэрнаце ў чужой краіне 
ці ўдалечыні ад дома (калі гэта прымяняльна).
 3цікаўнасць і матывацыя.
 3прадметы, якія цікавяць, і курсы, якія жадаў бы 
прайсці кандыдат.
 3камунікацыйныя і вербальныя здольнасці, у тым 
ліку (але не выключна) валоданне гутарковай 
англійскай;
 3сацыяльныя навыкі і актыўны ўдзел у 
пазакласных мерапрыемствах (спорт, клубы, 
спаборніцтвы і г.д.). 

Падчас сумоўяў адборачная камісія будзе 
ўлічваць матывацыю студэнтаў, іх адкрытасць 
да іншых культур і цікавасць да еўрапейскіх 
спраў. Адборачная камісія таксама правядзе 
сустрэчы для бацькоў студэнтаў, якія трапілі ў 
шорт-ліст.



Для атрымання дадатковай інфармацыі  
ў працэсе падачы заяўкі звяртайцеся: 

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99

APPLY  
NOW!



ДЫПЛОМ МІЖНАРОДНАГА БАКАЛАЎРЫЯТУ (IB),  
АРЫЕНТАВАНЫ НА ЕЎРОПУ

ПРЫМАЮЦЦА ЗАЯЎКІ З АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНІІ, БЕЛАРУСІ, 
ГРУЗІІ, РЭСПУБЛІКІ МАЛДОВЫ ЦІ УКРАІНЫ

АПОШНІ ТЭРМІН ПАДАЧЫ:  
16 САКАВІКА 2023 Г. У 12:00 (АПОЎДЗЕНЬ)  
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У чым мэта стыпендыяльнай праграмы Еўрапейскай школы 
Усходняга партнёрства для сярэдняй адукацыі?
Забяспечваючы якасную адукацыю і дыплом, які прызнаецца па ўсім свеце, дадзеная 
праграма, якую фінансуе Еўрапейскі саюз, прапаноўвае выключную адукацыйную 
магчымасць для моладзі ў краінах Усходняга партнёрства: Арменіі, Азербайджане, 
Беларусі, Грузіі, Рэспубліцы Малдова і Украіне. Дадзеная праграма таксама мае сваёй 
мэтай спрыянне міжрэгіянальнаму абмену студэнтамі з гэтых краін. 

Што ўяўляе сабой Праграма дыплома «Міжнароднага 
бакалаўрыята» (IB) арыентаваная на Еўропу?
Праграма дыплома IB прапаноўвае падрабязны ўсебаковы двухгадовы курс тэарэтычнай 
падрыхтоўкі і дае навучэнцам магчымасць прыняць удзел у даследаванні пытанняў 
па Еўропе і Еўрапейскім саюзе. Дзякуючы метадычнаму кіраўніцтву і падтрымцы 
Генеральнага сакратарыята па пытаннях еўрапейскай адукацыі, курсы гуманітарных 
навук, моў і латаратуры, мастацтва і гісторыі будуць стымуляваць погляд з еўрапейскай 
перспектывы. У навучэнцаў таксама будзе магчымасць адлюстраваць тэмы і пытанні, 
якія датычацца Еўропы, у сваіх эсэ і навучальнай дзейнасці.

Якая ідэя ляжыць у аснове IB?
«Міжнародны бакалаўрыят» – гэта міжнародны фонд, місія якога – удасканальваць 
свет праз адукацыю. IB прапаноўвае адукацыю з акцэнтам на тое, каб вучыць маладых 
людзей самастойна і крытычна мысліць і здабываць веды разважліва і з прымяненнем 
логікі.  Ва ўсiм свеце IB таксама прапаноўвае навучэнцам міжнароднае і міжкультрунае 
навучальнае асяроддзе і рыхтуе іх для таго, каб яны маглі паспяхова змагацца з 
выклікамі сучаснай эпохі глабалізацыі. У гэтым плане навучальная філасофія IB супадае 
з прынцыпамі і мэтамі Еўрапейскага бакалаўрыята (EB, англ. European Baccalaureate).

Ці змогуць навучэнцы з дыпломам IB мець перавагі ва 
ўніверсітэтах па ўсім свеце?
Дыплом IB прызнаецца больш чым у 2000 універсітэтаў з 75 краін. Спіс універсітэтаў 
можна знайсці ў раздзеле пошука на сайце «Міжнароднага бакалаўрыята» (www.
ibo.org). У «Міжнароднага бакалаўрыята» таксама ёсць спіс універсітэтаў, якія 
прапаноўваюць стыпендыі выпускнікам Праграмы дыплома IB (IBDP) на ўмовах, якія 
вызначаюцца кожнай навучальнай ўстановай. Пасля завяршэння стыпендыяльнай 
праграмы навучэнцы таксама маюць права падаваць свой дыплом у нацыянальныя 
органы у сваёй краіне з мэтай артымання нацыянальнага эквівалента дыплома. 

Хто рэалізуе праграму дыплома IB?
Праграму дыплома IB рэалізуе «Новая школа» ў Тбілісі (Грузія), якая атрымала 
аўтарызацыю ад «Міжнароднага бакалаўрыята» (IB) у 2010 г. «Новая школа» зрабіла 
ўнёсак у шматмоўнае і шматкультурнае навучанне ў Грузіі, а таксама ў паспяховае 
навучанне і кар’еру многіх выпускнікоў з Грузіі і замежжа. Нядаўна «Новая школа» 
дабілася вялікага поспеху праз заснаванне яе першай праграмы дыплому IB з акцэнтам 
на еўрапейскіх даследаваннях і зараз мае яшчэ большую гатоўнасць працягваць гэты 
навучальны досвед з новай групай навучэнцаў з названага рэгіёна.



Якая пазакласная дзейнасць прадугледжана ў «Новай школе»?
Пазакласная дзейнасць навучэнцаў будзе накіравана на тое, каб надаць іх досведу 
знаходжання ў «Новай школе» еўрапейскі характар. Навучэнцы будуць мець магчымасць 
прысутнічаць на канферэнцыях і мерапрыемствах, дзе дакладчыкамі выступаюць 
прафесары з навуковымі інтарэсамі ў тэматыцы ЕС, а таксама высакапастаўленыя 
службоўцы ЕС. Таксама будуць магчымы навучальна-азнаямленчыя паездкі ва ўстановы 
Еўрапейскага саюза, накіраваныя на ўзмацненне ведаў навучэнцаў пра Еўропу і 
яе насельніцтва. На працягу дадзенай двухгадовай праграмы навучэнцы змогуць 
прыняць удзел у розных тыпах актыўнасці, такіх як футбол, баскетбол, валейбол, 
плаванне, шахматы, мадэляванне паседжанняў ААН, драматычны кружок і кулінарны 
кружок. Кожны семестр навучэнцы могуць вандраваць у розныя рэгіёны Грузіі, што, як 
паказвае практыка, з’яўляецца ўсебакова развіваючым досведам для навучэнцаў гэтай 
стыпендыяльнай праграмы.

Ці прапаноўвае стыпендыяльная праграма роўныя магчымасці для 
кандыдатаў?
Стыпендыяльная праграма мае сваёй мэтай забеспячэнне справядлівага гендэрнага 
балансу і збалансаванага геаграфічнага прадстаўніцтва на падставе атрмыманых заявак. 
Гэта мэта была паспяхова дасягнута падчас першага набору навучэнцаў, які складаўся 
з навучэнцаў з усіх шасці краін Усходняга партнёрства. Навучэнцы, якія маюць статус 
унутрана перамешчаных асоб ці бежанцаў і з’яўляюцца грамадзянамі якой-небудзь з 
краін Усходняга партнёрства, таксама могуць падаваць заяўкі. 

Дзе будуць жыць навучэнцы на працягу навучальнага года(гадоў)?
Навучэнцы будуць жыць у інтэрнаце, які размешчаны на тэрыторыі «Новай школы». 
Новы інтэрнат забяспечыць камфорт навучэнцам і персаналу школы. Агульныя 
зоны інтэрната, прадугледжаныя для мэт вучобы і сацыяльных мерапрыемстваў, 
забяспечваюць выдатную магчымасць для абмена ведамі і досведам паміж навучэнцамі. 
Кіраўнік інтэрната і каманда працаўнікоў будуць наглядаць за навучэнцамі ўвесь час, 
забяспечваючы ім умовы камфорту, бяспекі і дабрабыту.

Якія жыллёва-пабытавыя ўмовы ў інтэрнаце? 
У інтэрнаце на кожных двух навучэнцаў прадугледжана одно памяшканне, абсталяванае 
ўсімі выгодамі, неабходнымі для стварэння аптымальнаго навучальнага асяроддзя. 
Акрамя таго, ежа, якая падаецца ў «Новай школе», гатуецца ў адпаведнасці з вышэйшымі 
стандартамі якасці і заўсёды свежая і карысная, а для навучэнцаў з дыетычнымі 
абмежаваннямі маюцца розныя опцыі харчавання. 

Ці выдаюцца навучэнцам навучальныя матэрыялы?
Навучальныя матэрыялы, а таксама спецыяльныя прылады, неабходныя для дыплома 
IB (напрыклад, TI-калькулятары), уключаюца ў стыпендыю. Акрамя таго, навучэнцам 
стыпендыяльнай праграмы выдаецца персанальны ноўтбук для працы ў класе і дома, 
а таксама мабільны тэлефон, каб мець доступ да мабільнага прыкладання іх інтэрната.



Што пакрывае медыцынская страхоўка?
У студэнтаў будзе медыцынская страхоўка, якая цалкам пакрывае большасць базавых 
медыцынскіх выдаткаў. Спіс медыцынскіх працэдур абнаўляецца штогод.

Якія выдаткі пакрываюцца навучэнцамі самастойна? 
Большасць базавых выдаткаў на пражыванне ўключана ў стыпендыю. Такім чынам, 
у навучэнцаў можа мецца неабходнасць самастойна аплачваць толькі сваё адзенне і 
дадатковыя актыўнасці, якія не пакрываюцца стыпендыяй.

Які дрэс-код у гэтай школе?
У гэтай школе няма фармальнай уніформы, але навучэнцы павінны насіць белыя 
кашулі і цёмныя штаны ці сукенкі.

Якія асабістыя дакументы патрабуюцца навучэнцам?
Падчас працэсу падачы заявак навучэнцам неабходна падаць форму бацькоўскай 
згоды, пасведчане аб нараджэннi і табель паспяховасці ў школе за апошні(я) 
школьны(я) год(гады) на ангельскай мове, ці з перакладам гэтых дакументаў на 
ангельскую мову і з натарыяльным запэўненнем, калі арыгінальныя дакументы 
выдадзены не на ангельскай мове. Навучэнцы, якім выдаецца стыпендыя, павінны 
мець пашпарты, сведчанні аб нараджэннi і табелі паспяховасці ў школе.

Праезд па Тбілісі для навучэнцаў гэтай школы  
бескаштоўны ці не?
Навучэнцы дадзенай стыпендыяльнай праграмы могуць бескаштоўна карыстацца 
аўтобусамі і метро ў Тбілісі.
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+995 577 39 39 99


