
2011 “SDI – AMERICAN WINTER” PROGRAMME 
APPLICATION FOR ADMISSION 

THE SOCIAL DEVELOPMENT INSTITUTE, Inc requests following information for you to permit us to better organize and administer this program. *
(ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ, Інк потребує наступну інформацію, яка дозволить краще організувати та керувати програмою )

PART  I. – Personal information (особиста інформація):

_______________________________________________________________________________________
LAST NAME (Прізвищє)                                     FIRST NAME (Ім'я)                               FATHER'S NAME (По батькові)

________________________________________________________________________________________________________
HOME PHONE; CELL (Домашній та мобільний телефони)      http  ://  www  .  skype  .  com  /  intl  /  en  /  download  /  skype  /  windows  /   
                                                                                                               
________________________________________________         __________________________________________________
E-MAIL (Електронна пошта)                                                        SKYPE NAME (Ім’я в Skype)                        

     
________________________________________________________________________________________________________
HOME ADDRESS (Адреса - № будинку, № помешкання)         STREET (Назва вулиці)                                 

________________________________________________________________________________________________________
 CITY (Місто)                                                                                ZIP CODE (Поштовий індекс)

GENDER: ______________ DATE OF BIRTH: ______ (day/день) ______________ (month/місяць) _________ (year/рік) 
 (Стать)                                       (День народження)                                                         

CITIZENSHIP:   ________________________________________________
(Громадянство)

EDUCATIONAL INSTITUTION(S) PREVIOUSLY ATTENDED (Назви навчальних закладів, в яких вчилися та вчитеся): 

________________________________________________________________________________________________________

GRADE (Закінченний клас) ________ LENGUICH OF  STUDIES (Мова викладання) ________________________

LEVEL OF ENGLISH:                           ο ZERO.              ο BEGIN.               ο INTERM.             ο ADVANCED. 

(Рівень володіння англійською)         (Нульовий)            (Початковий)                (Середній)                   (Високий)

a). Parents/Guardians Information:   
  (Інформація про Батьків/Опікунів)
NAME(s) of Parent(s) or Legal Guardian(s):  ________________________________________________________
                                                                                                                         (Прізвищє) 
                                   
_______________________________________________________________________________________
(Ім'я)                                                                                                               (По батькові)

ADDRESS:  ______________________________________________________________________________
                   (№ будинку, № помешкання, назва вулиці, місто, поштовий індекс)
                               
____________________________________________________        ________________________________________________  
HOME PHONE; CELL (Домашній та мобільний телефони)                    E-MAIL (Електронна пошта) 
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Tell us about yourself. (Розкажи нам про себе)
b). Your family environment: Sibling (how many, sexes, ages, education, their interests), do you take part in cultural and 
public activities in your community? Is your family Ukrainian or Russian dominant? What is you patents/guardians occupation? 
Do you belong to any religious confession? If yes, what name of you confession?
Інформація про твою родину: Брати і сестри (кількість, стать, освіта, захоплення), чи приймаєте Ви участь в 
культурному та суспільному житті своєї громади? Чи Ваша родина україно чи російсько мовна? Які посади обіймають 
Ваші батьки/опікуни? Чи належите Ви до якоїсь релігійної конфесії? Якщо так,  то до якої саме?

(IF MORE SPACE IS NEEDED, PLEAS USA REVERSE OF PAGE)
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PART  II. – Achievements (досягнення):
Please explain, in which areas of cultural/scientific activity you have some achievements? Which competition did you participate? 
Which rewards you get? 
(Будь ласка, повідомте про те, в якій галузі культурної/наукової/ діяльності Ви маєте досягнення. В яких конкурсах Ви 
брали участь? Які нагороди Ви маєте?)

* Program applicant takes responsibility for all information in this application, which supposes to be full and correct.
(Претендент на участь в програмі бере не себе відповідальність за повноту і правдивість інформації, викладеній в аплікації.)

________________________________________________                              ________________________________                  
SIGNATURE (Підпіс претиндента на участь в програмі)                                            DATE (Дата)

I give permeation for my child to be participant of “SDI - American winter” program and verify all previous information.
(Я даю дозвіл на участь моєї дитини в програмі  “SDI - American winter”  і підтверджую всю вищенаведену інформацію.)

________________________________________                         ___________________________
PARENTS SIGNATURES (Підпис батьків)                                                                          DATE (Дата)

________________________________________________                          ________________________________
PARENTS SIGNATURES (Підпис батьків)                                                                          DATE (Дата)

Please complete this form and return to Mykola Mykolaiovych Konobrytsky, President of the Kramatorsk 
district’s “Prosvita” by email: <mmkon@i.ua>, (in Ukraine) 
You can also acquire more information in www.sdinstitute.org or from Social Development Institute, Inc. by 
email: president@sdinstitute.org  

(This application form may be copied)
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