ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
Հարավային

Կալիֆորնիայի

համալսարանի

հայագիտության

ինստիտուտը,

համագործակցելով Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի և ՀՀ փոխվարչապետի
գրասենյակի հետ, հայտարարում է փորզի փոխանակման կրթաթոշակային ծրագրի
մեկնարկի մասին, որին կարող են մասնակցել միայն ՀՀ կառավարության կամ այլ
պետական մարմիններում ներկայիս աշխատող քաղաքացիական ծառայողները:
ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Լոս Անջելես - Երեւան քույր քաղաքների համագործակցության շրջանակներում
Հարավային Կալիֆորնիայի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը
գրասենյակի խորհրդի անդամ Պոլ Քրեքորյանի և փոխվարչապետ Տիգրան
Ավինյանի գրասենյակների հետ համատեղ սկսնակ և ոչ երկար աշխատանքային
փորձ ունեցող քաղաքացիական ծառայողների շրջանակներից (պետական և
հանրային

ծառայությունների

շրջանավարտներ)

ոլորտներում

ընտրություն

վերջերս

կկատարեն

Լոս

աշխատանքի
Անջելեսի

անցած

քաղաքային

քաղաքականության պլանավորման պաշտոններում ստաժավորվելու և աշխատելու՝
ի նպաստ երկու քաղաքներում կյանքի բարելավման գործընթացի: Սա Հայաստանի
քաղաքացիական

ծառայողների

համար

բացառիկ

հնարավորություն

է:

Մասնակիցները՝ կախված իրենց պաշտոններից և ձգտումներից, կտեղավորվեն
տարբեր

ստորաբաժանումներում:

Դրանք

ներառում

են

(բայց

չեն

սահմանափակվում) տրանսպորտային, հանրային աշխատանքների, տնտեսական
զարգացման,
տնտեսության,

կրթության,

շինարարության

վերահսկողական,

քաղաքաշինության ոլորտները:

և

անվտանգության,

ֆինանսների,

ջրային

սանիտարական

և

ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
2019թ. հունիսի 17-ից սեպտեմբերի 13-ը
ՄԻՋՈՑՆԵՐ
Լոս

Անջելեսում

վերապատրաստման

ընթացքում

աշխատանքին

զուգահեռ,

մասնակիցները հնարավորություն կունենան օգտվելու Հարավային Կալիֆորնիայի
հայագիտական

հետազոտությունների

ինստիտուտի

հարուստ

ռեսուրսներից,

մասնակցել դասախոսությունների, կոնֆերանսների, քննարկումների, հանդիպել
համապատասխան մասնագետների հետ, ուսումնասիրել առկա կրթաթոշակային
ռեսուրները:
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ


Նվազագույն կրթական մակարդակ՝ Բակալավրի աստիճան, անգլերենի հմուտ
տիրապետում



ՀՀ գործադիր կամ
աշխատակից



CV-ները պետք է ուղարկվեն info_dpm@gov.am էլ. հասցեին մինչև 2019թ. մայիսի 24ը:

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայիս

* Ընտրությունը կկատարվի 2019թ. մայիսի 29-ին:
* Հարավային Կալիֆորնիայի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը
կհոգա ընտրված դիմորդների Լոս Անջելեսում գտնվելու ժամանակահատվածի
կեցության ծախսերը, ինչպես նաև՝ ճանապարհորդության և վիզայի ծախսերը:

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
INSTITUTE OF ARMENIAN STUDIES
POLICY FELLOWS PROGRAM
The Institute of Armenian Studies at the University of Southern California, in
collaboration with the City of Los Angeles and the Office of the Deputy Prime Minister of
Armenia, is announcing a call for applications to the USC Policy Fellows Program. Only
current civil servants within Armenia’s Government (or other government offices) are
eligible to apply.
PROGRAM DESCRIPTION
In the framework of the Los Angeles – Yerevan Sister City relationship, the USC Institute
of Armenian Studies will work together with the office of Councilmember Paul Krekorian
and the office of Deputy Prime Minister Tigran Avinyan to select and place early and midcareer professionals (recent graduates who work in government and public service
capacities) in policy planning positions throughout the City of Los Angeles to learn from
and contribute to the process of improving lives in both cities. This is a unique hands-on
opportunity for Armenia’s civil servants. Participants will be placed in various
departments below depending on their current position / aspirations. They include but are
not limited to the departments of transportation, public works, economic development,
education, building and safety, water and power, controller, finance, sanitation and city
planning.
TERM OF SERVICE IN LOS ANGELES
June 17 – September 13, 2019
RESOURCES

While in Los Angeles, in addition to their work at the City of Los Angeles, participants will
take advantage of the rich resources available to them through the USC Institute of
Armenian Studies, including but not limited to attendance at lectures, conferences,
discussions; meetings with relevant specialists; access to scholarship.
REQUIREMENTS


Minimum education: Bachelor’s Degree, proficient knowledge of English



Currently working for the executive or local government offices in Armenia



CVs must be emailed to info_dpm@gov.am by May 24, 2019
* Selections will be made by May 29, 2019.
* The USC Institute of Armenian Studies will cover living expenses for accepted applicants
during the duration of stay in Los Angeles, as well as travel and visa expenses.

