Стипендія Альбертської фундації української освіти (АФУО) оперується в партнерстві з
Клубом українських професіоналів та бізнесу Едмонтону
A Scholarship of the Alberta Foundation for Ukrainian Education Society (AFUES)
in Partnership with the Ukrainian Professional and Business Club of Edmonton

ПОДАННЯ НА СТИПЕНДІЮ / SCHOLARSHIP APPLICATION

Ukrainian Through Its Living Culture
Львів, Україна / Lviv, Ukraine
Відділ сучасних мов та культурології
Альбертський університет

Department of Modern Languages and Cultural Studies

University of Alberta

Літо / Summer 2014 р.
Строк подання: 30 вересня 2014 р.
Application due date: September 30, 2014
!

$ 500 стипендія / scholarship

Ім’я / name

Адреса / address

Поштовий індекс / postal code

Номер телефону / Telephone number

Електронна пошта / email address

Я успішно закінчив/закінчила курс “Ukrainian Through Its Living Culture” Відділу сучасних мов та
культурології Альбертського університету, який викладався у Львові, Україні. / I have passed the
Ukrainian Through Its Living Culture Course, in Lviv, Ukraine offered by the Department of Modern
Languages and Cultural Studies, University of Alberta.
Як частину цього подання, в додатку вкючено / The following documents are attached as part of this
application:
Beartracks receipt for payment of the Ukrainian Through Its Living Culture course.
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До Вашої уваги / Please note:
Остаточні рішення приймаються
директорами Альбертської фундації
української освіти (АФУО) / The Directors
of the Alberta Foundation for Ukrainian
Education Society (AFUES) make the final
decisions.
Імена переможців можуть бути
оголошеними. Для цього просимо надати
дозвіл підписом:

Нагорода рахується стипендією, а не
грошовим призом. Гроші триматимуться
в довірі АФУО, і видадуться коли
студент надасть АФУО копію посвідки
коштів за навчання за цей курс. / This
scholarship is not a cash prize. It will be
held in trust by AFUES and paid to the
recipient on presentation to AFUES of a
payment receipt for this course.

_X________________________________
The names of scholarship recipients may be
published, and your permission for this is to
be provided by signing the blank space
above.

Підпис студента / Signature of student

Дата / Date

Підпис професора / Signature of Instructor

Дата / Date

До Вашої уваги: Якщо у Вас немає можливості дістати підпис Професора, прошу надати Ваші ініціали, що

_____

дає дозвіл АФУО за Вас отримати підпис професора: X
. Note: Please provide your initials if you
are unable to secure a signature from the professor. The AFUES Scholarship Committee will get the professor’s
signature on your behalf.

Просимо переслати подання на адресу:

Please send applications to the following
address:

Bohdan Horich
AFUES Scholarship Committee
Canadian Institute of Ukrainian Studies
4-30 Pembina Hall
University of Alberta
Edmonton, AB T6G 2H8
За подальшою інформацією прошу звертатись до Богдана Горіх:
Please refer all inquiries to Bohdan Horich:

bhorich@shaw.ca
Строк подання: 30 вересня 2014 р.
Application due date: September 30, 2014
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