
 

DS/gk Rev. 4/25/2012 

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 
Հանգուցյալ սեփականատիրոջ անունը :  Մահվան ամսաթիվը :  

ՆՇԵՔ ՁԵԶ ՀԱՅՏՆԻ ԲՈԼՈՐ ԱԶԳԱԿԱՆՆԵՐԻՆ  

Մուտքագրեք «Ոչ ոք» որևէ սյունակում, որի համար ոչ մի հայտնի ազգական չկա: 

 (Եթե հավելյալ տեղի կարիք ունեք, կցեք Ժառանգության իրավունքի երկրորդ աղյուսակը՝ հաստատելով 

բաց թողնված բոլոր ազգականների ինքնությունը՝ համապատասխան բոլոր բաժինների համար): 

Սեփականության ID:  

Բաժին 1 ԱՆՈՒՆ 
ՄԻՋԻՆ 

ԱՆՈՒՆ 

(ՕՐԻՈՐԴԱԿԱՆ 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ)ԱԶԳԱՆՈՒՆ 

Ամսաթիվ 

Ամուսնությա
ն 

Ծննդյան Մահվան 

Հանգուցյալ 

սեփականատիրոջ 

կողակիցը (կողակիցները) 

1                         

2                         

3                         

Բաժին 2 ԱՆՈՒՆ 
ՄԻՋԻՆ 

ԱՆՈՒՆ 

(ՕՐԻՈՐԴԱԿԱՆ 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ)ԱԶԳԱՆՈՒՆ 

Ծնողի 

անունը 
 ( ԲԱԺՆԻՑ 1) 

Ծննդյան Մահվան 

Հանգուցյալ 
սեփականատիրոջ 
երեխաները 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

Բաժին 3 ԱՆՈՒՆ 
ՄԻՋԻՆ 

ԱՆՈՒՆ 

(ՕՐԻՈՐԴԱԿԱՆ 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ)ԱԶԳԱՆՈՒՆ 

Ծնողի 

անունը  
( ԲԱԺՆԻՑ 2) 

Ծննդյան Մահվան 

Հանգուցյալ 
սեփականատիրոջ  
թոռները 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

Բաժին 4 ԱՆՈՒՆ 
ՄԻՋԻՆ 

ԱՆՈՒՆ 

(ՕՐԻՈՐԴԱԿԱՆ 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ)ԱԶԳԱՆՈՒՆ 
 Ծննդյան Մահվան 

Հանգուցյալ 

սեփականատիրոջ 

ծնողները 

հայր:                   

մայր:                   

Բաժին 5 ԱՆՈՒՆ 
ՄԻՋԻՆ 

ԱՆՈՒՆ 

(ՕՐԻՈՐԴԱԿԱՆ 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ)ԱԶԳԱՆՈՒՆ 
 Ծննդյան Մահվան 

Հանգուցյալ 
սեփականատիրոջ 
եղբայրները և քույրերը 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

Բաժին 6 ԱՆՈՒՆ 
ՄԻՋԻՆ 

ԱՆՈՒՆ 

(ՕՐԻՈՐԴԱԿԱՆ 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ)ԱԶԳԱՆՈՒՆ 

Ծնողի 

անունը  
( ԲԱԺՆԻՑ 5) 

Ծննդյան Մահվան 

Հանգուցյալ 
սեփականատիրոջ 
եղբայրների և քույրերի 

երեխաները 

1                         

2                         

3                         

4                         

Սուտ վկայության պատժի, Կալիֆորնիա նահանգի օրենքների  ներքո հաստատում եմ, որ այն բոլոր հայտարարությունները, որոնք պարունակվում 

են Ժառանգության իրավունքի այս  աղյուսակում, ինչպես նաև կից բոլոր փաստաթղթերում, ճշմարիտ և ճշգրիտ են այն ամբողջական իմացությամբ, 

որ Ժառանգության աղյուսակում ներկայացված բոլոր հայտարարությունները հետազոտման ենթակա են և որ որևէ կեղծ կամ խարդախ 

հայտարարություն կարող է մերժման հիմք հանդիսանալ ներկայացված պահանջի համար: 

  

ԱՆՈՒՆԸ ՏՊԱՏԱՌՈՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
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ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈԻՆՔԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 
ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ 

Հանգուցյալ 

սեփականատիոջ 

անունը 

Մուտքագրեք այն հանգուցյալ անձնավորության անունը, ում սեփականությունն եք 

պահանջում. 

Մահվան ամսաթիվը Մուտքագրեք այն ամսաթիվը, երբ հանգուցյալ սեփականատերը մահացավ. 

Սեփականության ID 
Մուտքագրեք սեփականության ID-ն, որն առկա է պահանջի մանրմասնությունների էջում՝ 

Ձեր պահանջագրի ձևաթղթի հետ տպված: 

Երաշխավորելու, որ Դուք ստանում եք այն դրամական միջոցները, որոնց իրավունքն ունեք, մուտքագրեք պահանջվող 

տեղեկատվությունը Ձեզ համար և հանգուցյալ սեփականատիրոջ բոլոր հայտնի հարազատների համար՝ և՛ ողջ և՛ 

մահացած: Բացի այդ, Ձեր անվան վերևում տրամադրեք բոլոր բաժիններում նշված հանգուցյալ հարազատների 

մահվան վկայականների բոլոր էջերի պատճենները՝ այն մարդկանց հետ, ում հետ Դուք ուղղակիորեն ազգականություն 

ունեք (ինչպես օրինակ Ձեր տատիկը/պապիկը, հայրը/մայրը և/կամ որդին/դուստրը): 

Բաժին 1 

Այս բաժնում ներառեք հանգուցյալ սեփականատիրոջ ներկայիս կամ նախկին 

կողակցին(կողակիցներին): Ամեն տողի վրա մուտքագրեք մեկ կողակցի անուն (ողջ կամ 

մահացած): Եթե հանգուցյալը երբեք ամուսնացած չի եղել, մուտքագրեք «Ոչ ոք»: 

Անուն 
Մուտքագրեք կողակցի անունը, միջին անունը (օրիորդական անունը, եթե կիրառելի է) և 

ազգանունը 

Ամուսնության 

թվականը 
Մուտքագրեք կողակցի՝ հանգուցյալ սեփականատիրոջ հետ ամուսնության ամսաթիվը . 

Ծննդյան ամսաթիվ Մոււտքագրեք կողակցի ծննդյան ամսաթիվը .   

Մահվան ամսաթիվը Եթե կողակիցը վախճանված է, մուտքագրեք կողակցի մահվան ամսաթիվը. 

 

Բաժին 2 

Այս բաժնում ներառեք հանգուցյալ սեփականատիոջ բոլոր երեխաներին: Ամեն տողում 

մուտքագրեք մեկ զավակի անուն (ողջ կամ մահացած): Եթե հանգուցյալ սեփականատերը 

երեխաներ չի ունեցել, մուտքագրեք «Ոչ ոք»: 

Անուն 
Մուտքագրեք զավակի անունը, միջին անունը (օրիորդական անունը, եթե կիրառելի է) և 

ազգանունը: 

Ծնողի անունը  
( ԲԱԺՆԻՑ 1) 

Մուտքագրեք զավակի ծնողի անունը, ինչպես նշված է Բաժին 1-ում: 

Ծննդյան ամսաթիվ Մուտքագրեք զավակի ծննդյան ամսաթիվը: 

Մահվան ամսաթիվը Եթե զավակը հանգուցյալ է, մուտքագրեք զավակի մահվան ամսաթիվը:   

 

Բաժին 3 

Այս բաժնում ներառեք հանգուցյալ սեփականատիրոջ բոլոր թոռներին: Ամեն տողում 

մուտքագրեք մեկ թոռի անուն (ողջ կամ մահացած):Եթե հանգուցյալ սեփականատերը ոչ մի 

թոռ չի ունեցել, մուտքագրեք «Ոչ ոք»: 

Անուն 
Մուտքագրեք թոռի անունը, միջին անունը, (օրիորդական անունը, եթե կիրառելի է) և 

ազգանունը: 

Ծնողի անունը  
( ԲԱԺՆԻՑ 2) 

Մուտքագրեք թոռի ծնողի անունը, ինչպես նշված է Բաժին 2-ում: 

Ծննդյան ամսաթիվ Մուտքագրեք թոռի ծննդյան ամսաթիվը: 

Մահվան ամսաթիվը Եթե թոռը հանգուցյալ է, մուտքագրեք թոռի մահվան ամսաթիվը: 

 

Բաժին 4 Այս բաժնում ներառեք հանգուցյալ սեփականատիոջ ծնողներին (ողջ կամ մահացած): 

Անուն 
Մուտքագրեք ծնողի անունը, միջին անունը (օրիորդական անունը, եթե կիրառելի է) և 

ազգանունը: 

Ծննդյան ամսաթիվ Մուտքագրեք ծնողի ծննդյան ամսաթիվը: 

Մահվան ամսաթիվը Եթե ծնողը հանգուցյալ է, մուտքագրեք ծնողի մահվան ամսաթիվը:   
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Բաժին 5 

Այս բաժնում ներառեք հանգուցյալ սեփականատիրոջ եղբայրներին և քույրերին: Ամեն տողի 

վրա մուտքագրեք մեկ քրոջ/եղբոր անուն (ողջ կամ մահացած): Եթե հանգուցյալը ոչ մի քույր 

և եղբայր չի ունեցել, մուտքագրեք «Ոչ ոք»: 

Անուն 
Մուտքագրեք եղբոր կամ քրոջ անւոնը, միջին անունը (օրիորդական անունը, եթե կիրառելի 

է) և ազգանունը: 

Ծննդյան ամսաթիվ Մուտքագրեք եղբոր կամ քրոջ ծննդյան ամսաթիվը: 

Մահվան ամսաթիվը Եթե եղբայրը կամ քույրը հանգուցյալ են, մուտքագրեք եղբոր կամ քրոջ մահվան ամսաթիվը: 

 

Բաժին 6 

Այս բաժնում ներառեք հանգուցյալ սեփականատիրոջ քրոջ/եղբոր աղջիկներին և տղաներին: 

Մեկ տողի վրա մուտքագրեք քրոջ/եղբոր աղջկա կամ տղայի մեկ անուն (ողջ կամ 

մահացած):Եթե հանգուցյալ սեփականատերը ոչ մի քրոջ/եղբոր աղջիկ կամ տղա չի ունեցել, 

մուտաքգրեք «Ոչ ոք»: 

Անուն 
Մուտքագրեք քրոջ/եղբոր աղջկա կամ տղայի անունը, միջին անունը (օրիորդական անունը, 

եթե կիրառելի է) և ազգանունը: 

Ծնողի անունը  
( ԲԱԺՆԻՑ 5) 

Մուտքագրեք քրոջ/եղբոր աղջկա կամ տղայի ծնողի անունը, ինչպես նշված է Բաժին 5-ում: 

Ծննդյան ամսաթիվ Մուտքագրեք քրոջ/եղբոր աղջկա ծննդյան ամսաթիվը: 

Մահվան ամսաթիվը 
Եթե զարմուհին կամ եղբորորդին է մահացած, մուտքագրեք զարմուհին կամ եղբորորդին 

ամսաթիվը `մահվան 


