
Mer Doon is a home where 
orphaned and disadvantaged 
young women can cure their 
souls and be surrounded by 
faith, hope, and love.

Zoravar Andraniki Str 13
Echmiadzin, Republic of Armenia

Phone: +(374 231) 5 20 09
Fax: +(374 231) 4 90 41

merdoonarmenia@gmail.com

www.mer-doon.com
«Մեր տունը» վայր է, որտեղ 
ծնողազուրկ և անապահով 
երիտասարդ կանայք կարող 
են ամոքել իրենց հոգիները 
և շրջապատված լինել 
հավատով, հուսով և սիրով:

Մեր Տուն
We are a home 

for those who have none
Our Home – Mer Doon, Inc. is a registered 501(c)(3) nonprofit 

organization. U.S. Tax Id. 20-2383398. Mer Doon is also a registered 
nongovernmental organization in the Republic of Armenia.



Mer Doon, “Our Home,” was founded in Armenia in 2005 
by the late Julie Ashekian and Tigranuhi Karapetyan. Our 
mission is to help orphaned and disadvantaged young 
women (ages 18-24) break the cycle of dependency by 
providing education, job training, and a loving, family 
environment, while instilling leadership skills and teaching 
self-sufficiency. For some of our residents, Mer Doon is the 
first family they have ever known.

Each resident is required to receive a college education and 
develop professional skills. Mer Doon’s Job & Internship 
Program provides its residents with experience in a work 
environment to teach important skills for permanent 
employment. The girls also receive broad extracurricular 
instruction. Mer Doon offers classes in foreign languages, 
computer literacy, religion, Armenian history and culture, 
family traditions, mental health, housekeeping, cooking, 
trade skills, gardening, hygiene, sex education, drug 
addiction, trafficking, etiquette, social behavior, and much 
more. Mer Doon fully supports its residents, including, but 
not limited to, food, clothing, tuition and school expenses, 
medical and dental expenses, and daily personal needs.

Mer Doon is a 501(c)(3) nonprofit organization in the U.S. and 
a registered nongovernmental organization in the Republic 
of Armenia. Our Board of Directors, based in both Armenia 
and the U.S., work together to advance the organization’s 
mission. Mer Doon is a safe, trusted, and nurturing place for 
vulnerable young women to call home.

MY GIFT
Please find enclosed my contribution for general,  
undesignated support for Mer Doon, Inc. 

q $1,000      q $500      q $250      q $100       q $50
q Other, please specify $ _______________________

PAYMENT INFORMATION
q I am including a check payable to “Mer Doon, Inc.”   
Check no. ___________________

Charge my credit card:

q Mastercard    q Visa    q American Express    q Discover

Name on Card

Card Number

Expiration Date   Verification Code

Signature

DONOR INFORMATION
Please enter your name exactly as it should appear when 
your gift is acknowledged.

q I would like to remain anonymous

Donor Name(s) 

Address

City

State      Zip

Home Phone

Cell Phone

Email

Our Home-Mer Doon, Inc.
c/o Dr. Jane L. Mahakian, President

561 Avenida del Verdor
San Clemente, California, USA, 92672

‹‹Մեր Տունը›› Հայաստանում հիմնադրվել է 2005թ.-ին լուսահոգի Ջուլի 
Աշեկյանի և Տիգրանուհի Կարապետյանի կողմից: Մեր առաքելությունն 
է աջակցել ծնողազուրկ և անապահով կյանք ունեցող երիտասարդ 
կանանց (18-24 տարեկան) կոտրել կախվածության շրջանակը՝ նրանց 
ապահովելով կրթությամբ, աշխատանքային դասընթացներով և 
սիրող ընտանեկան միջավայրով՝ միևնույն ժամանակ նրանց մեջ 
սերմանելով առաջնորդության հմտություններ և ինքնաբավություն: 
Մեր բնակիչներից շատերի համար ‹‹Մեր Տունը›› առաջին ընտանիքն է, 
որ նրանք երբևէ ունեցել են:

Յուրաքանչյուր բնակիչ ստանում է բուհական կրթություն և զարգացնում 
մասնագիտական հմտություններ: «Մեր տան» «Աշխատանք և պրակտիկա» 
ծրագիրը իր բնակիչներին ապահովում է փորձառությամբ աշխատանքային 
միջավայրում՝ մշտական աշխատանքի համար հմտություններ սովորեցնելով: 
Աղջիկները նաև ստանում են լայն արտադասարանային ուսում: «Մեր 
տունը» առաջարկում է օտար լեզուների, համակարգչային հմտությունների, 
կրոնի, հայոց պատմության և մշակույթի, ընտանեկան ավանդույթների, 
մտավոր առողջության, խոհարարության, առևտրային հմտությունների, 
այգեգործության, հիգիենայի, սեռական կրթության, Էթիկետի, սոցիալապես 
ընդունված վարքագծի ձևավորման դասընթացներ, կատարում է 
թմրամոլության և թրաֆիքինգի մասին իրազեկում և այլն: «Մեր տունը» 
ապահովում է իր բնակիչներին, բայց չի սահմանափակվում միայն սննդի, 
հագուստի, ուսման և դպրոցական ծախսերի, բժշկական և ատամնաբուժական 
ծախսերի և ամենօրյա անձնական կարիքները հոգալու հարցում:

‹‹Մեր Տունը›› գրանցված է որպես 501(c)(3) շահույթ չհետապնդող 
կազմակերություն ԱՄՆ-ում և որպես հասարակական 
կազմակերպություն Հայաստանի Հանրապետությունում: Մեր 
հոգաբարձուների խորհուրդը,  որը հիմնված է և՛ Հայաստանում և՛ ԱՄՆ-
ում, աշխատում է միահամուռ ուժերով` նպաստելով կազմակերպության 
առաքելության զարգացմանը: Երիտասարդ խոցելի կանանց համար 
‹‹Մեր Տունը›› ապահով, վստահելի և դաստիարակող վայր է, որը նրանք 
կարող են տուն անվանել:


