
 

АРИЗА БАРОИ ИҶОЗАТ БА СУПОРИДАНИ ИМТИҲОНҲОИ ИЛОВАГӢ 
 (барои довталабе, ки дар давр(ҳо)-и асосии ИМД иштирок карда натавонистааст) 

АРИЗА БАРОИ ИҶОЗАТ БА СУПОРИДАНИ ИМТИҲОНҲОИ ИЛОВАГӢ 
 (барои довталабе, ки дар давр(ҳо)-и асосии ИМД иштирок карда натавонистааст) 

Ба директори  
Маркази миллии тестии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Икромӣ  Х. И.   

аз _____________________________ 
(довталаб ё падар/модар/бародар/хоҳар/ҳамсари довталаб) 

______________________________

______________________________ 
(насаб, ном ва номи падари довталаб/шахси аризадиҳанда) 

 

____________________________________________________ 
(ҷойи истиқомат тибқи шиноснома) 

   
(рақами назоратӣ)  

АРИЗА 

(телефон) 

 

Ба таваҷҷуҳи Шумо мерасонам, ки ________________________________  
(ман/фарзандам/бародарам/хоҳарам/ҳамсарам) 

_____________________________________________________________  
(насаб, ном ва номи падари фарзанд/бародар/хоҳар/ҳамсари аризадиҳанда (агар аризаро шахси дигар – 

хешованди наздики довталаб нависад)) 
бинобар дар даври асосии имтиҳони зерин иштирок карда 
 

__________________________, он(ҳо)ро дар даври иловагӣ супоридан 
(натавонистанам/натавонистанаш) 

 

__________________________. 
(мехоҳам/мехоҳад) 

Гурӯҳи ихтисосҳо  Қисми имтиҳон  
 А (имтиҳон дар заминаи синфи 11) Б (имтиҳон дар заминаи синфи 9) 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
(1-ум/2-юм/3-юм/ 

4-ум/5-ум) 
(1 қисмеро бо аломати чорчиллик (х) ишора кунед, ки дар он 

иштирок накардаед) 

Аз ин сабаб, аз Шумо  хоҳишмандам, ки аризаи маро дар ин хусус 
баррасӣ  карда,  барои  иштирок дар даври  иловагии  имтиҳонҳо  ба  
 

_________________________________ иҷозат диҳед. Рақами расиди бонкӣ  
(ман/фарзандам/бародарам/хоҳарам/ҳамсарам) 
______________________________. Замима: нусхаи варақаи бақайдгирӣ. 

 

__________ ______________ ____________________________ 
(таърихи рӯз)   (имзо)   (насабу номи аризадиҳанда) 

 

Ба директори  
Маркази миллии тестии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Икромӣ  Х. И.   

аз _____________________________ 
(довталаб ё падар/модар/бародар/хоҳар/ҳамсари довталаб) 

______________________________

______________________________ 
(насаб, ном ва номи падари довталаб/шахси аризадиҳанда) 

 

____________________________________________________ 
(ҷойи истиқомат тибқи шиноснома) 

   
(рақами назоратӣ)  

АРИЗА 

(телефон) 

 

Ба таваҷҷуҳи Шумо мерасонам, ки ________________________________  
(ман/фарзандам/бародарам/хоҳарам/ҳамсарам) 

_____________________________________________________________  
(насаб, ном ва номи падари фарзанд/бародар/хоҳар/ҳамсари аризадиҳанда (агар аризаро шахси дигар – 

хешованди наздики довталаб нависад)) 
бинобар дар даври асосии имтиҳон(ҳо)и зерин иштирок карда  
 

__________________________, он(ҳо)ро дар даври иловагӣ супоридан 
(натавонистанам/натавонистанаш) 

 

__________________________. 
(мехоҳам/мехоҳад) 

Гурӯҳи ихтисосҳо  Қисми имтиҳон  
 А (имтиҳон дар заминаи синфи 11) Б (имтиҳон дар заминаи синфи 9) 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
(1-ум/2-юм/3-юм/ 

4-ум/5-ум) 
(1 қисмеро бо аломати чорчиллик (х) ишора кунед, ки дар он 

иштирок накардаед) 

Аз ин сабаб, аз Шумо  хоҳишмандам, ки аризаи маро дар ин хусус 
баррасӣ  карда,  барои  иштирок дар даври  иловагии  имтиҳонҳо  ба  
 

_________________________________ иҷозат диҳед. Рақами расиди бонкӣ 
(ман/фарзандам/бародарам/хоҳарам/ҳамсарам) 
______________________________. Замима: нусхаи варақаи бақайдгирӣ. 

 

__________ ______________ ____________________________ 
(таърихи рӯз)   (имзо)   (насабу номи аризадиҳанда) 

 

Шакли АИИИ Шакли АИИИ 


