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ЖМА стипендия программасы 
 
Бишкек шаарындагы Борбор Азиядагы Америка университетинин (БААУ) Жаңы муун 

академиясы (ЖМА) жогорку окуу жайларында окуу үчүн даярдануунун бир жылдык окуу 

программасын сунуш кылат.  

Быйыл Кыргызстандын баардык аймактарынан конкурстун негизинде орто билим берүү окуу 

жайларын ийгиликтүү аяктаган 25 бүтүрүүчү ЖМАдан билим алууга мүмкүнчүлүк берилет. 

ЖМАнын стипендиясы студенттердин чыгымдарынын төмөнкү тараптарын каржылайт: 

 ЖМАда бир жылдык окуунун толук наркы  

 Жатаканада акысыз жашоо  

 Ай сайын берилүүчү стипендия  

 

 

ЖМАнын стипендиясына кимдер тапшырса болот? 

Тапшырууга кызыккан талапкерлер төмөнкү талаптарга 

туура келүүсү шарт: 

  Кыргызстандын жараны болуу жана арыз берген 

учурда өлкөнүн аймагында жашоо 

 Орто деңгээлде англис тилинде сүйлөө жана жаза 

билүү 

 ЖМАга тапшырган мезгилде орто мектепти 

ийгиликтүү аяктагандыгы же 11-класстын же 

колледж, институттун бүтүрүүчүсү болуу 

ЖМАнын стипендиясына кантип тапшырууга болот?  

I баскыч: ЖМАнын стипендиясынын атайын формасын 

толтуруу жана талап кылынган документтердин топтомун 

2023-жылдын 28-апрелге чейин тапшыруу. 

 

II баскыч: Англис тилинен тестирлөөгө жана маектешүүгө 

чакырылган күнү келип катышуу. 

 

 
1 Кийинки талапкерлерге артыкчылык берилет: а) 

материалдык/социалдык жактан муктаж үй-бүлөлөрдөн; б) чек 

ара, алыскы жана тоолуу райондордон. 

Маанилүү күндөр: 

 2023-жылдын МАРТ айы: 

ЖМАга окуу үчүн билдирмелерди 

жана документтерди кабыл алуу 

башталат.   

 2023-жылдын 28-АПРЕЛЬ: 

толтурулган форманы жана 

документтерди тапшыруунун акыркы 

мөөнөтү. 

 2023-жылдын МАЙ айы: 

документтерди кароо жана жарым 

финалга өткөн талапкерлерди 

аныктоо. 

 2023-жылдын ИЮНЬ айы: 

жарым финалга ийгиликтүү өткөн 

талапкерлер үчүн англис тилинен 

тестирлөө жана маектешүүнү Бишкек 

жана Ош шаарларында өткөрүү.  

 2023-жылдын ИЮЛЬ айы: 

сынактардан ийгиликтүү өткөн 

талапкерлердин окууга кабыл 

алынышын жарыялоо.    

 2023-жылдын СЕНТЯБРЬ 

айы: 

ЖМАнын окуу программасынын 

башталышы.  

 

mailto:nga@auca.kg
http://www.nga.auca.kg/
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Талапкердин катталуу номери: _____________ 

 

1- БӨЛҮМ: ТАЛАПКЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

АТЫ-ЖӨНҮ ЖАНА ЖАШАГАН ЖЕРИ: 

Толук аты-жөнүңүз (паспортто 

көрсөтүлгөндөй):________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

                                                                                     Фамилия                                             Аты                                                       Атасынын  аты 

  

Жарандыгы: _________________________________________________    Улуту*:__________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                             

Туулган күнү (күнү/айы/жылы):  ________________________________________     Жынысы:                      аял                эркек 

 

БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТ: 

Туруктуу почта дареги: ___________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

                                            Үйдүн/батирдин дареги (көчөсү, номери)                                     Шаар/айыл  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                    

Район                                                                  Область                                                            Өлкө 

 

Туруктуу телефон номери: ________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (Өлкөнүн жана шаардын коду)                                                 

 

Электрондук дарек: ____________________________ Уюлдук телефон**:________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                Милдеттүү түрдө жазуу керек               (Өлкөнүн коду) 

                                                               

Азыркы дарек (туруктуу даректен айырмаланса):_____________________________________________________________________________ 

                                                                                     Үйдүн/батирдин дареги (көчөсү, номери)                                      Шаар/айыл  

 

______________________________________________________________________________________________________________________                                                             

Район                                                                                            Область                                                                                    Өлкө 

Азыркы телефон номери: _________________________________________________________________________________________________                                                                                                                            

                                                   (Өлкөнүн жана шаардын коду) 

                                                                                                

БАЙЛАНЫШУУЧУ АДАМ: (Сиздин ата-энеңизден башка, мисалы, тууган, дос же кошунаңыз)  

 

 Толук аты-жөнү: ____________________________________________ Ал сизге ким болот?__________________________________________ 

 

Телефон номери: __________________________________________  Электрондук дареги: ___________________________________________ 

                                   (Өлкөнүн жана шаардын коду) 

ПАСПОРТТУК    МААЛЫМАТТАР (Паспортуңуздун көчүрмөсүн тиркеп коюуңуз шарт): 

Паспорт №: ______________________________________________   Паспорт берген өлкө:___________________________________________ 

 

Паспорт берилген убакыт (күнү/айы/жылы):____________________ Жарактуулугу (күнү/айы/жылы):_________________________________ 

 

 

*Чогултулган маалыматтар статистикалык көрсөткүчтөргө колдонулат 

**Сураныч, активдүү номерди бериңиз. Текшерүү маалында телефонуңуз өчүк/жеткиликтүү эмес болсо, 

ЖМА талапкерлердин арызын жокко чыгарууга укуктуу. 

 

 

 

Сүрөт  

үчүн орун 

 

 

Сүрөт ак 

фондо 

болуусу шарт 
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  2-БӨЛҮМ: ОРТО БИЛИМИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ 

 

Окуу жайы (мектеп/колледж)_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   Аталышы                                    

________________________________________________________________________________________________________________________                                                           
Шаар/айыл                                                                 Район                                                              Область                                                                            

 

Бүтүргөн жылы (же күтүлгөн бүтүрүү күнү):___________________________________________________________________________ 

 

Мектепте окулган тил (бир тилди гана көрсөтүңүз):   

 

 КЫРГЫЗ                           ОРУС                       ӨЗБЕК                       ТАЖИК                             БАШКА ___________________ 

 

3-БӨЛҮМ: ҮЙ-БҮЛӨНҮН КАРЖЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТЫ 

1. Сиздин үй-бүлөдөгү балдардын саны: ___________________________________________________________________________________ 

2. Сиздин үй-бүлө менен чогуу жашаган БААРДЫК адамдардын тизмегин жазыңыз. Тизмеде 2023-жылдын 1-марттан тартып 2024-

жылдын май айына чейин сиздин үй-бүлөдөн материалдык жактан  көз каранды болгон адамдарды көрсөтүүңүз шарт.  Мисалы:  

Ысымы                                                    Туугандык катышы                 Жаш курагы                     Кызматы 

1) Болот Амиров                                         Мен өзүм                            17                                             окуучу 

2) Канат Амиров                                         Атам                                   43                                             жумушсуз 

3) Алима Амирова                                      Апам                                   43                                             мугалим 

4) Самат Амиров                                         Иним                                  5 жаш                                       окууга бара элек 

 

 Ысым  Туугандыгы  Курагы  Кызматы 

 

1)  

 

Мен өзүм (i)     

       

       

       

       

       

       

3. Сиздин ата-энеңиздин азыркы үй-бүлөлүк абалы:  

  үй-бүлөлүү                                 ажырашкан                       жжеессиилл//жесир                          жалгыз бой 

 

4. Сиздин бир тууганыңыз ЖМАда окуу үчүн стипендия алды беле?                 ООБА   ЖОК        

 

Эгерде жооп «ООБА» болсо, агаңыздын/эжеңиздин ЖМАны бүтүргөн/ бүтүрчү жылын жазыңыз:  

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Учурда БААУда окуп жаткан же бүтүргөн бир бир тууганыңыз барбы? ____________________________________________________ 

 

Эгерде жооп «ооба» болсо, агасынын/эженин толук аты-жөнүн, БААУну бүтүргөн/бүтүрчү жылын жазыңыз _____________________ 
 

6. Ата-энеңиз тууралуу төмөндөгү маалыматтарды бериңиз. Ата-эненин бирөө/экөө тең жок болсо, тиешелүү графага сызыкча коюу 

зарыл:  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Атам же баккан атам (Аты-жөнү) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Үйдүн/батирдин дареги (көчөсү, номери)                                        Шаар/айыл                                                                   Өлкө 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Иштеген жери                                                 Телефон номери  (Милдеттүү түрдө көрсөтүңүз) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Апам же баккан апам 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Үйдүн/батирдин дареги (көчөсү, номери)                                         Шаар/айыл                                                                  Өлкө 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Иштеген жери, кызматы                                                  Телефон номери  (Милдеттүү түрдө жазыңыз) 

 

7.   Эгер ата-энеңиз ажырашкан болсо, сиз менен жашабаган ата-энеңиз жөнүндө маалымат бериңиз: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Аты-жөнү 

________________________________________________________________________________________________________________________

Үйдүн/батирдин дареги (көчөсү, номери)                                  Шаар/айыл                                                                  Өлкө 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Иштеген жери, кызматы.                                                                      Телефон номери (Милдеттүү түрдө жазыңыз) 

 

8. Сиздин ата-энеңиздин бири расмий түрдө жумушсуз (Эмгек министрлигинде катталган) болуп саналабы? 

  аатам                                              апам 

9.  Сиздин үй-бүлө мүчөлөрүңүздөн кимдир бирөөсүнүн майыптыгы барбы? Эгерде бар болсо, толук маалымат берип жана 

майыптыгы жөнүндө маалымат баракчасын тиркеп коюңуз. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Сиздин үй-бүлө мүчөлөрүңүздөн кимдир бирөө же туугандарыңыз  Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик кызмат 

орундарында  иштейби же иштеген жатабы?   

  ООооббаа                   ЖЖоокк                  Эгерде жооп «ооба» болсо, төмөнкү маалыматтарды көрсөтүңүз:______________________________________  

                                                                                                                                                                     Туугандык мамилеси                      Кызматы  

 

 11. 2022-жылдын 1-марттан тартып 2023-жылдын март айына чейин сиздин үй-бүлөлүк бюджетке төмөнкү булактардан канча 

киреше келип түшкөнүн көрсөтүңүз?  

(Бир жылдык кирешени кыргыз сомунда көрсөтүү шарт) 

 

a. Атамдын кирешеси                               ___________________ 

 

е. Сиздин үй-бүлө менен бирге жашаган башка адамдардын 

кирешесин көрсөтүңүз (ага-эжеңиздин айлык төлөмдөрү)  _________                                                 

б. Апамдын кирешеси                              ___________________ 

в. Сиздин кирешеси                                 ___________________ и. Дивиденддер жана пайыздар                     ______________________ 

                                                 

г. Жубайыңыздын кирешеси                  ___________________ к. Жөлөк пулдар (алимент) жана социалдык камсыздандыруунун 

башка түрлөрү                                                ______________________                                        

  
д. Үй-бүлөдөгү жеке кирешеси              ___________________ 

ж. Кыймылсыз мүлктөн түшкөн киреше (имараттарды ижарага 

берүү, соода-сатык ж.б.у.с.)                     ___________________ 

 

л. Башкалар (түшүндүрүп бериңиз)            ______________________         

 

 

ЖАЛПЫ СУММА    

(кыргыз сомунда көрсөтүңүз)                _____________________                                                                

                                                  

 

з. Пенсиянын көлөмдөрү  

(жаш курак боюнча пенсия төлөмү, майып пулу же ата-

энесинен ажырагандыгы на жөлөк пул)  _________________ 

 

 

12. Үй- бүлөңүз менчик турак жай аянтына ээби (Нарктар АКШ долларында көрсөтүлүүсү шарт)? 

  ООооббаа                                              Жок                                    Эгерде ээ болсо, төмөнкү маалыматтарды көрсөтүңүз: 

  а. Турак жай аянты кайсы жылы сатып алынган?                      ______________________________________________________________ 

б. Сатып алган учурда турак жай аянтынын наркы кандай болгон?      ______________________________________________________ 

в. Азыркы күнгө берилген турак жай аянтынын болжолдуу наркы?     ______________________________________________________ 

г. Үй-бүлөңүздүн турак жай аянтын сатып алууда карыз (насыя) бүгүнкү күнгө чейин барбы?  ________________________________ 

 

13. Үй-бүлөңүздүн башка кыймылсыз мүлкү барбы?  

  ООооббаа                                                  Жок                                   Эгер ээ болсо, төмөнкү маалыматтарды көрсөтүңүз: 

   а. Турак жай аянты кайсы жылы сатып алынган?                     _____________________________________________________________ 

 б. Сатып алган учурда турак жай аянтынын наркы кандай болгон?                                                 _________________________________ 

          в. Үй-бүлөңүздүн турак жай аянтын сатып алууда карыз (насыя) бүгүнкү күнгө чейин барбы?   ________________________________                                                                                                                    

 

 

14. Үй - бүлөңүздүн унаа каражаты же каражаттары барбы жана аны (аларды) ишеним кат боюнча айдайбы? 
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  ООооббаа                       ЖЖоокк                                   Эгерде бар болсо: 

A ______________________________________________________________________________________________________________________ 

     Маркасы                      Чыккан жылы                       Сатып алган жылы                    Сатып алгандагы баасы 

Б ______________________________________________________________________________________________________________________ 

     Маркасы                      Чыккан жылы                       Сатып алган жылы                    Сатып алгандагы баасы 

В______________________________________________________________________________________________________________________            

     Маркасы                      Чыккан жылы                       Сатып алган жылы                    Сатып алгандагы баасы   

15. Башка кыймылсыз/кыймылдуу мүлктөр (айыл чарба жабдуулары, мал [бодо мал, кой, жылкы] ж.у.с.) 

         Санын жазыңыз (Айыл өкмөтү же тийиштүү кызмат органдарынан маалымат баракчаларын тиркеңиз) 

а. Түрү:       Саны: __________________________________________ 

б. Түрү:       Саны: __________________________________________ 

в. Түрү:       Саны: __________________________________________ 

ЭСКЕРТҮҮ: Бул талап кылынган документтерди, кыймылдуу/кыймылсыз мүлктөрдүн аныктыгын тастыктаган маалымат 

баракчалардын МИЛДЕТТҮҮ түрдө толтурулуп жаткан билдирмеге тиркелүүсү шарт. Арыздын 1-тиркемесин караңыз.  

16. Сиздин үй - бүлөңүз 2022-жылдын 1-марттан тартып 2023-жылдын март айына чейин төмөнкү чыгымдарга канча акча 

сарптаган?  12 айдын ичинде сарпталган сумманы кыргыз сомунда көрсөтүңүз. СУММАНЫ ТАКТАП ЖАЗЫҢЫЗ. 

 

а. Ижара акысы жана ипотека                     ______________ к. Кредиттин төлөмдөрү                         ________________ 

б. Коммуналдык кызматтар   л. Салыктар                                              ________________ 

в. Чөнтөк телефон байланышы    м. Унаа оңдотуу                                       ________________ 

г. Кийим   н. Транспорттук каттам                          ________________ 

д. Тамак-аш   о. Көңүл ачуулар (кино, музей, кафе)   ________________ 

ж. Чарба товарлары   п. Жумуш эргүүлөру                               ________________ 

з. Медициналык чыгымдар   р.  Башкалар                                             ________________ 

и. Билим алууга чыгымдар   

                                                                                                                       ЖАЛПЫ СУММА (кыргыз сомунда)      _______________ 

                                                                                                                   

  

 
4 –БӨЛҮМ: ДИЛБАЯН  

 

Тема: «Мен эмне үчүн Жаңы муун академиясында окугум келет?»  

 

Сиздин дилбаян АНГЛИС ТИЛИНДЕ жазылып, 700 сөздөң ашпоого тийиш. Дилбаянды компьютерде басылган же колго жазылган 

түрдө тапшырса болот.  

 

Дилбаянды жазууда төмөнкү суроолорго жооп бериңиз: 

1. Жаңы муун академиясына эмне себептен окугуңуз келгенин жазыңыз?  

2. Эмне үчүн сиз Жаңы муун академиясынын стипендиясына өзүңүздү татыктуу талапкер деп эсептейсиз? Бул жерде сиз 

өзүңүздүн үй-бүлөңүздүн абалы, окуудагы жана окуудан тышкаркы иштериңиздеги жетишкендиктериңиз жөнүндө айтып 

бериңиз (ар түрдүү ийримдерде, иш чараларда, волонтердук иштерде катышканыңыз менен бирге спорт, музыка жаатындагы 

ийгиликтериңиз менен бөлүшүңүз).  

3. Жаңы муун академиясын аяктагандан кийин аткара турчу алдыга койгон максаттарыңыз жөнүндө айтып бериңиз 

 

 

In your essay, please answer the following questions in English:  

1. Why do you wish to study at NGA? 

2. Why are you the best candidate for the NGA Scholarship Program? You may tell us about your family, your achievements in studies, and 

in extracurricular activities.  

3. What are your plans after graduating from NGA? 
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5 –БӨЛҮМ: СУНУШТОО КАТЫ 

 

Класс жетекчиңиздин же кураторуңуздун сунуштоо каты:   

 

1. Бул билдирменин 2-тиркемесинин бетиндеги сунуштоо катынын толтуруучу формасын алып алышыңыз шарт 

2. Форманы класс жетекчиңизге/кураторуңузга тапшырыңыз  

3. Сиздин класс жетекчиңиз форманы толтуруп, конвертке салып, конверттин бетине колун коюп кайра сизге тапшыруусу 

керек 

4. Сунуштоо кат салынган конвертти өзүңүздүн башка документтериңиз менен бирге тапшырыңыз 

 

*Сунуштоо каты салынган конверт, тиешелүү тандоо комиссиясынын алдында, тандоо тобунун мүчөлөрү тарабынан гана ачылуусу шарт.  

 

6 –БӨЛҮМ: МААЛЫМАТ БУЛАКТАРЫ 

1. ЖМА стипендиясы жөнүндө кайдан билдиңиз? 

 

 БААУ (АУЦА) ____________________________                                 

 ЮНИСЕФ жаштар борборлору                                               

 Америка борборлору:  __________________________________ 

 Мектеп ___________________________________ 

 INSTAGRAM______________________________ 

 Website_______________________________________ 

 Газета/маалымат агентстволору (кайсы?)  _____________________ 

 БАУУнун (АУЦА) / ЖМАнын студентти/бутурүүчүсү___________________________         

 Үналгы/сыналгы (кайсы?)       

 Facebook  Ооба                       Жок                                     

 Башкалар: __________________________________        

 

2. ЖМАны бүтүргөндөн кийин кайсы университетке тапшырууну пландап жатасыз? 

__________________________________________________________________________________________________________ 

3. Пландаштырылган адистикти (факультетти) 

көрсөтүңүз:______________________________________________________                                                

 

 

7 – БӨЛҮМ: ТАСТЫКТОО ЖАНА КҮБӨЛӨНДҮРҮҮ 

 

Мен бул жерде жазылган баардык маалыматтар толук жана анык экендигин тастыктаймын. Мен маалыматты бурмалоо же 

жашырып коюу менен мага Жаңы муун академиясы стипендия берүүдөн четтээрин менен толук таанышмын. Мен Борбор 

Азиядагы Америка университетине талапкерлерди тандоодо, кайсы бир талапкерлерди окууга кабыл албай коюшуна 

макулмун. Биз БААУга биздин берген маалыматтар боюнча жеке жана мамлекеттик кызматтардан, органдардан жана 

маалымат берүүчү тараптан кайрадан маалымдамаларды тастыктап алуусуна макулбуз. Ошондой эле биз БААУга биздин 

балабыздын, кызыбыздын окуу учурунда  биздин үйгө келип карап кетүүгө укук беребиз. Биз БААУнун тандоо 

талаптарына туура келбеген студенттерди окууга албай коюга жана сабактарды калтырып, туура эмес жүрүм-турумун 

көрсөткөн студенттерди окуу программасынан четтетүүгө толук укугу бар экенин тааныйбыз. Андан тышкары, биз БААУ 

Жаңы муун академиясынын стипендиясына талапкерлерди тандоонун баардык шарттарынан жана талаптарынан 

маалыматыбыз бар экенин тастыктайбыз.  

 

Борбор Азиядагы Америка университетинин Жаңы муун академиясы кабыл алуу иштеринде жана окуу маалында ар 

кандай улуттардын ортосунда, курактык жана расалык топтордун ортосунда, талапкерлепдин, студенттердин өң -

түсүнө, жынысына жана дин ишенимине карата бөлбөйт.  
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Билдирменин ээсинин кол тамгасы________________________________________________    Дата: ____________________ 

 

Билдирменин ээсинин ата-энесинин же камкорчусунун кол тамгасы: ____________________   Дата: ____________________ 
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1-ТИРКЕМЕ 

Урматтуу абитуриенттер! 

          ЖМАнын стипендиясынын билдирмесинде сиздер көрсөткөн маалыматтар 

төмөндө саналып өткөн расмий документтер менен ырасталууга тийиш: 

Көңүл бургула: Баардык жылдызча менен белгиленген (*) документтердин түп 

нускалары же нотариаттан ырасталган көчүрмөлөрү берилет. 

1. Толтурулган ЖМА стипендиясынын арызы (чапталган 3x4 см сүрөт менен).    

2. 3х4 см өлчөмүндөгү түстүү, паспорт түрдүү, сүрөтү (3 шт).   

3. Паспортуңуздун көчүрмөсү. Эгер паспортуңуз жок болсо, туулгандыгы тууралуу күбөлүгүңүздүн көчүрмөсү.    

4. Орто билимиңизди күбөлөндүрүүчү аттестаттын көчүрмөсү. Эгерде, тапшырып жаткан учурда, сиз 11-класста же колледж, институттардын 

биринде окуп жатсаңыз, мектептен 11- класстын окуучусу деген, колледж жана институттан акыркы курстун студенти деген жана 11-

класстын же колледж, институттардагы бааларыңыз көрсөтүлгөн маалымдоо баракчасын тиркешиңиз керек.  

  

5. Сертификат, ардак баракчалар жана грамоталарыңыздын көчүрмөсү (акыркы 9,10,11-класстар үчүн).   

6.  Англис тилинде жазылган дил баян. Сөзсүз түрдө, 4-бөлүмдө берилген суроолорго, жооп берилген болуш керек. 

  

7. Сиздин класс жетекчиңиздин же кураторуңуздун сунуш каты чапталган конвертте берилет. Толук маалымат үчүн арыздын 6-7- бөлүмдөрүн 

караңыз.  

   

8. Үй-бүлөнүн курамы жөнүндө маалымдама же үй китебинин көчүрмөсү. Ата-энелеринен же камкорчуларынан өзүнчө жашаган студенттер 

үчүн студенттин өзүнө, ошондой эле анын ата-энелерине же камкорчуларына да маалымдама баракчасы берилет.  

  

9. Мамлекеттик каттоодон үй-бүлөнүн ар бир жашы жеткен мүчөсүндө кыймылсыз мүлктүн бар же жок экендигин ырастоочу документ. * 

(үй-бүлөдөгү баардык 18 жаштан өйдө жашоочуларга) 

  

10. МАИден үй-бүлөнүн ар бир жашы жеткен мүчөсүнүн унаасы, транспорттук каттамы бар же жок экендигин ырастоочу справка же 

документ. * (үй-бүлөдөгү баардык 18 жаштан өйдө жашоочуларга) 

  

11. Үй-бүлөнүн ар бир жашы жеткен мүчөсүнүн 2022-жылдын 1-марттан тартып 2023-жылдын март айына чейин жеке адамга төлөнүп 

берилген кирешелердин жана кармалып алынган киреше салыгы менен пенсиялык чегерүүлөрдүн суммасы жөнүндө каражаттар боюнча 

маалыматтар. 

  

12. Эгер ата-энеңиз/камкорчуңуз жеке ишмер болсо, анын жеке ишмер катары катталгандыгы тууралуу маалымдама, ошондой эле салык 

инспекциясынан 2022-жылдын 1-марттан тартып 2023-жылдын 1-март айына чейин болгон киреше декларациясын көрсөтүңүз.  

  

13. Эгер ата-энеңиз/камкорчуңуз жумушсуз болсо, мамлекеттик жумуш берүүрү органдардан расмий жумушсуз деген маалымдоо баракчасы.    

14. Сиздин үй-бүлө мүчөлөрүңүздүн кимдир бирөөсүнүн майыптыгы бар болсо, майыптыгы жөнүндө маалымдама тиркеп коюңуз.    

15. Эгер ата-энеңиз/камкорчуңуз жашына жараша пенсионер же майып болсо, пенсиондук күбөлүктүн же майыптыгы жөнүндө маалымдоонун 

көчүрмөсүн көрсөтүңүз.  

  

16. Толук эмес үй-бүлөдөн келген студенттер ата-энесинин (ажырашкандыгы, каза болгондугу, асырап алгандыгы) тууралуу күбөлүгүн 

көрсөтүүгө тийиш.  

  

17. Акыркы 3 айдын ичиндеги коммуналдык кызматтардын төлөө эсебинин көчүрмөсү (жылуулук, электр энергиясы жана газ гана)   

18. ЖМА стипендиясына толтурулган арызды жана ага кошулган баардык документтерди конвертке салып, сыртына аты- жөнүңүздү жана 

дарегиңизди (шаар, область) жазыңыз.  

  

Толук документтер саат 9:00-16:00, 28-апрелине, 2023-жылына чейин кабыл алынат. Дареги боюнча: 

Бишкек шаары, Аалы Токомбаев көчөсү, 7/6, БААУ, 420 бөлмөсу, NGA кеңсеси. 
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Класс жетекчинин же куратордун                                        2-

ТИРКЕМЕ 

СУНУШТОО КАТЫ 

 

Окуучунун аты       __________________________________________________________ 

Классы/Курсу         __________________________________________________________ 

Окуу жайы              __________________________________________________________ 

  

Класс жетекчинин/куратордун аты:  ____________________________________________ 

Телефону:   _________________________________________________________________ 

Электрондук дарек: __________________________________________________________ 

 

МААНИЛҮҮ МААЛЫМАТ! Жазган СУНУШ КАТЫҢЫЗДЫ сиз эмгектенген окуу жайынын 
мөөрү менен тастыктап, чапталган конвертте окуучуңузга кайра тапшырууңуз шарт. Сунуш 
катынын мазмуну окуучуга белгисиз болуусу талап кылынат.  

1. Көрсөтүлгөн  баскычтар боюнча  1 ден (эң начар) 5 ке ( эң жакшы) чейин баалаңыз. 

1. Окууда жетишкендиктери                       1           2           3          4        5 

2. Жоопкерчиликтүүлүгү                             1           2           3          4        5 

3. Окууга тырышчаактыгы                          1           2            3         4        5 

4. Мектептин жана класстын иш                                                                                                          

чараларына  катышуусу                           1           2           3          4        5 

5. ЖОЖдо окуу жөндөмдүүлүгү                 1           2           3          4        5 

 

2. Төмөнкү суроолорго жооп жазыңыз. 

А. Окуучу кандай талантка жана жөндөмдүүлүктөргө ээ? 

 

 

 

 

(уландысы кийинки бетте)  
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Б. Окуучу өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөткөң бир мисалды 

сүрөттөп бериңиз? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Окуучунун үй-бүлөсүнүн социалдык жана экономикалык абалы жөнүндө маалымат 

бериңиз? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата __    ______                         Класс жетекчинин колу ________               (окуу жайдын мөөрү)     
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