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Mer	  Doon	  provides	  young	  orphaned	  women	  (ages	  18-‐24)	  a	  loving	  and	  nurturing	  place	  to	  call	  
“home.”	  	  Our	  mission	  is	  to	  educate	  and	  empower	  these	  girls	  with	  skills	  that	  will	  enable	  them	  to	  
live	  independently.	  The	  goal	  of	  the	  Internship	  &	  Job	  Placement	  Program	  is	  to	  help	  Mer	  Doon’s	  
residents,	  who	  are	  either	  enrolled	  in	  university	  or	  have	  received	  their	  diplomas,	  to	  find	  job	  
training	  experience	  and	  permanent	  employment.	  
	  

Mer	  Doon	  is	  asking	  your	  company	  or	  organizaSon	  to	  partner	  with	  us	  to	  help	  our	  young	  women	  
receive	  meaningful	  work	  experience	  in	  their	  areas	  of	  interest.	  	  We	  are	  looking	  for	  posiSons	  that	  
are	  either	  part-‐Sme	  or	  full-‐Sme,	  and	  that	  are	  either	  internships	  (pre-‐employment	  training	  and	  
mentoring)	  or	  actual	  job	  placements.	  	  
	  

Mer	  Doon	  would	  like	  to	  discuss	  this	  proposal	  with	  you	  in	  greater	  detail,	  in	  order	  to	  offer	  more	  
informaSon	  about	  partnering	  with	  your	  company	  or	  organizaSon.	  To	  take	  the	  next	  step,	  please	  
email	  Beth	  Broussalian	  at	  merdoonarmenia@gmail.com.	  	  We	  would	  like	  to	  work	  with	  you	  to	  
place	  our	  girls	  in	  internships	  and	  jobs	  to	  give	  them	  the	  training	  and	  skills	  they	  need	  for	  the	  future.	  

«Մեր	  տունը»	  ապահովում	  է	  երիտասարդ	  որբ	  աղջիկներին	  (18-‐24	  տարեկան)	  սիրող	  և	  
դաստիարակող	  միջավայրով,	  որն	  անվանում	  են	  «տուն»:	  Մեր	  առաքելությունն	  է՝	  կրթել	  և	  զինել	  այս	  
աղջիկներին	  հմտություններով,	  որոնք	  թույլ	  կտան	  նրանց	  ինքնուրույն	  ապրել:	  Պրակտիկայի	  և	  
աշխատանքի	  տեղավորման	  ծրագրի	  նպատակն	  է	  օգնել	  «Մեր	  տան»	  բնակիչներին,	  ովքեր	  արդեն	  
սովորում	  են	  համալսարանում	  կամ	  ստացել	  են	  	  իրենց	  դիպլոմները՝	  ձեռք	  բերել	  աշխատանքային	  
փորձ	  և	  ունենալ	  մշտական	  աշխատանք:	  	  
	  

«Մեր	  տունը»	  խնդրում	  է	  Ձեր	  ընկերությանը	  կամ	  կազմակերպությանը	  համագործակցել	  մեզ	  հետ,	  
օգնել	  մեր	  երիտասարդ	  աղջիկներին	  ստանալու	  իմաստալից	  աշխատանքային	  փորձ	  իրենց	  
հետաքրքրությունների	  ոլորտում:	  Մենք	  փնտրում	  ենք	  աշխատանքներ,	  որոնք	  կամ	  կես	  դրույքով	  
կամ	  լրիվ	  դրույքով	  են,	  և	  որոնք	  կամ	  ստաժավորում	  են	  (ուսուցման	  և	  ուղղորդման	  նախնական	  
զբաղվածություն)	  կամ	  հիմնական	  աշխատատեղեր	  են:	  	  
	  

«Մեր	  տունը»	  կցանկանար	  	  	  այս	  առաջարկը	  Ձեզ	  հետ	  առավել	  մանրամասն	  քննարկել,	  որպեսզի	  
առավել	  շատ	  տեղեկատվություն	  	  տրամադրի	  Ձեր	  ընկերության	  հետ	  համագործակցելու	  համար:	  	  
	  

Հաջորդ	  քայլն	  անելու	  համար	  խնդրում	  ենք	  	  հաղորդագրություն	  ուղարկել	  Բեթ	  
Բրուսալյանին	  	  merdoonarmenia@gmail.com	  էլ.	  հասցեով:	  Մենք	  կցանկանայինք	  համագործակցել	  
Ձեզ	  հետ՝	  մեր	  աղջիկների	  համար	  Ձեր	  ընկերությունում	  պրակտիկայի	  	  և	  	  աշխատանքի	  
հնարավորություն	  գտնելու	  համար,	  	  որ	  նրանց	  կտա	  ուսուցում	  	  և	  հմտություններ,	  որ	  պետք	  են	  նրանց	  
ապագայի	  համար:	  
	  


