Financial Assistance Data Sheet
განაცხადი დაფინანსების შესახებ

APPLICANT’S INFORMATION/ ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ
Applicant’s Name:
განმცხადებლის გვარი და სახელი:

Last Name
გვარი

FATHER’S INFORMATION/ ინფორმაცია მამის შესახებ
Or the Legal Guardian Information/ან ინფორმაცია კანონიერი მეურვის შესახებ

Father’s name/მამის სახელი და გვარი:

National ID number:
პირადი ნომერი:

Phone number:
ტელეფონის ნომერი:

Home Address:
მისამართი:

Email:
ელ. ფოსტა:

Employer:
დამსაქმებელი:

დამსაქმებლის ტელ. ნომერი:

Position:
თანამდებობა:

დამსაქმებლის ვებ-გვერდი:

Employer Phone:

Employer Website:

MOTHER’S INFORMATION/ ინფორმაცია დედის შესახებ
Or the Legal Guardian Information/ან ინფორმაცია კანონიერი მეურვის შესახებ

Mother’s name/დედის სახელი და გვარი:
National ID number:
პირადი ნომერი:

Phone number:
ტელეფონის ნომერი:

Home Address:
მისამართი:

Email:
ელ. ფოსტა:

Employer:
დამსაქმებელი:

დამსაქმებლის ტელ. ნომერი:

Position:
თანამდებობა:

დამსაქმებლის ვებ-გვერდი:

Employer Phone:

Employer Website:

First Name
სახელი

FINANCIAL INFORMATION (in GEL)/ ფინანსური ინფორმაცია (ლარში)
Please indicate your NET yearly household income (after taxes) from the following sources (in GEL):
მიუთითეთ თქვენი ოჯახის წმინდა წლიური შემოსავლების ოდენობა (დაბეგვრის შემდეგ) შემდეგი წყაროებიდან (ლარში):
Father's work
მამის სამუშაო

Other members of the household
ოჯახის სხვა წევრების შემოსავლები

Mother's work
დედის სამუშაო

Income from other sources
შემოსავლები სხვა წყაროებიდან

Please indicate your yearly household expenses:
მიუთითეთ თქვენი ოჯახის წლიური ხარჯების ოდენობა:
In case of debt/bank credit, please indicate the amount outstanding and type of debt:
სესხის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითეთ სესხის ნარჩენი ღირებულება და ტიპი:

PROPERTY INFORMATION/ ინფორმაცია ქონების შესახებ
Does your family own home? (If yes, complete the market value below in GEL)
ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი უძრავ ქონებას? (თუ კი, შეავსეთ მისი საბაზრო ღირებულება ქვემოთ ლარში)
Yes/დიახ
Market Value/საბაზრო ღირებულება
No/არა
Please list the value of the following household assets (if applicable) in GEL:
გთხოვთ, მიუთითოთ ოჯახის საკუთრებაში არსებული ქონების ღირებულება (არსებობის შემთხვევაში) ლარში:

a. Land and other buildings
მიწა და სხვა ნაგებობები
b. Investments (shares; stocks; bonds)
ინვესტიციები (წილები; ფასიანი ქაღალდები)
c.

Savings
დანაზოგი

დ Automobile(s)
ავტომობილ(ებ)ი

ATTENTION:
ყურადღება:
Documentation to verify financial information presented on this form might be requested/ფინანსური ინფორმაციის დასადასტურებლად შესაძლოა მოთხოვნილი
იყოს შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა
WARNING: Providing false and /or incomplete
information may jeopardize an applicant’s financial assistance status.

გაფრთხილება: არასწორი და/ან არასრული
ინფორმაციის მოწოდების შემთხვევაში
განმცხადებელს შეიძლება უარი ეთქვას ფინანსურ დახმარებაზე.

Certification and Authorization/დამოწმება და ნებართვის დადასტურება
We declare that information on this form is true, correct and
complete. SDSU Georgia has our permission to verify the information
reported by obtaining documentation as needed

ვადასტურებთ მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეს და
სისრულეს. ნებართვას ვაძლევთ სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს,
საჭიროების შემთხვევაში მოიპოვოს შესაბამისი დოკუმენტაცია ამ ინფორმაციის
შესამოწმებლად

STUDENT’S SIGNATURE/ სტუდენტის ხელმოწერა

Date/ თარიღი

FATHER’S SIGNATURE / მამის ხელმოწერა

Date/ თარიღი

MOTHER’S SIGNATURE/ დედის ხელმოწერა

Date/ თარიღი

