CATEGORY A1: NON-LATIN TEXT TYPEFACES

Աննա Էլեոնոր
Ռուզվելտ
Աննա Էլեոնոր Ռուզվելտ, ամերիկացի
քաղաքական գործիչ, դիվանագետ և
ակտիվիստ։ 1933 թվականի մարտից
մինչև 1945 թվականի ապրիլը Էլեոնորը
եղել է ԱՄՆ առաջին տիկինը, իր
ամուսնու՝ Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտի
նախագահության տարիներին, որն
աննախադեպ չորս անգամ վերընտրվել
էր այդ պաշտոնում ՝ դառնալով ԱՄՆ
ամենաերկար կառավարած նախագահը,
Էլեոնոր Ռուզվելտը
հարսանեկան զգեստով,
1905 թվական

իսկ կնոջը դարձնելով ամենաերկար
ժամկետով առաջին տիկինը։ Էլեոնոր
Ռուզվելտը եղել է ԱՄՆ պատվիրակը
ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայում 1945–
1952 թվականներին։ Նախագահ Հարի
Թրումենը հետագայում նրան կոչելու էր
«աշխարհի առաջին տիկին»՝ հարգանքի
տուրք մատուցելով նրա ծավալած
գործունեությանը՝ հանուն մարդու
իրավունքների։ Էլեոնորը ամերիկյան
նշանավոր Ռուզվելտ և Լիվինգսթոն
ընտանիքների անդամ էր և նախագահ
Թեոդոր Ռուզվելտի եղբոր դուստրը։
Նա դժբախտ մանկություն է ունեցել՝
վաղ տարիքում զրկվելով ծնողներից
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REGULAR

REGULAR ITALIC

Վարդան Ասծատրյանը ծնվել է 1974

մասնակցել Արցախյան ազատամարտին։

հունվարի 29-ին Լեռնային Ղարաբաղի

թվականներին եղել է սպա, հետախուզական

ինքնավար մարզի մայրաքաղաք

դասակի հրամանատար։ Պատերազմին

Ստեփանակերտում պետական ծառայողի

զուգահեռ շարունակել է կրթությունը։

ընտանիքում։ Միջնակարգ կրթությունը

Համալսարանն ավարտելուց հետո անցել է

ստացել է ծննդավայրում ՝ 1980–1990

աշխատանքի «Արցախի հատուկ ծրագրերի

թվականներին սովորելով Ստեփանակերտի

վարչությունում» (Արցախ կոմիտե), որտեղ

Գրիբոյեդովի անվան թիվ 3 միջնակարգ

ծառայել է 1995 թվականից մինչև 1997

դպրոցում, որն ավարտել է արծաթե

թվականը, որից հետո՝ մինչև 2008 թվականը,

մեդալով։ 1990–1995 թվականին սովորել է

զբաղվել է բիզնեսով։ Այդ ընթացքում ՝

Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտի

2006–2010 թվականներին, սովորել և

տնտեսագիտության ֆակուլտետում։

գերազանցությամբ ավարտել է Արցախի

1992 թվականին կամավորագրվել է և

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարանի

MEDIUM

MEDIUM ITALIC

Վարդան Ասծատրյանը ծնվել է 1974

1992 թվականին կամավորագրվել է և

հունվարի 29-ին Լեռնային Ղարաբաղի

մասնակցել Արցախյան ազատամարտին։

ինքնավար մարզի մայրաքաղաք

1992-1994 թվականներին եղել է սպա,

Ստեփանակերտում պետական

հետախուզական դասակի հրամանատար։

ծառայողի ընտանիքում։ Միջնակարգ

Պատերազմին զուգահեռ շարունակել է

կրթությունը ստացել է ծննդավայրում՝

կրթությունը։ Համալսարանն ավարտելուց

1980–1990 թվականներին սովորելով

հետո անցել է աշխատանքի «Արցախի

Ստեփանակերտի Գրիբոյեդովի անվան

հատուկ ծրագրերի վարչությունում»

թիվ 3 միջնակարգ դպրոցում, որն

(Արցախ կոմիտե), որտեղ ծառայել է

ավարտել է արծաթե մեդալով։ 1990–

1995 թվականից մինչև 1997 թվականը,

1995 թվականին սովորել է Երևանի

որից հետո՝ մինչև 2008 թվականը,

ժողտնտեսության ինստիտուտի

զբաղվել է բիզնեսով։ Այդ ընթացքում ՝

տնտեսագիտության ֆակուլտետում։

2006–2010 թվականներին, սովորել և

BOLD

BOLD ITALIC

Վարդան Ասծատրյանը ծնվել է 1974

1992 թվականին կամավորագրվել է և

հունվարի 29-ին Լեռնային Ղարաբաղի

մասնակցել Արցախյան ազատամարտին։

ինքնավար մարզի մայրաքաղաք

1992–1994 թվականներին եղել է սպա,

Ստեփանակերտում պետական

հետախուզական դասակի հրամանատար։

ծառայողի ընտանիքում։ Միջնակարգ

Պատերազմին զուգահեռ շարունակել է

կրթությունը ստացել է ծննդավայրում՝

կրթությունը։ Համալսարանն ավարտելուց

1980–1990 թվականներին սովորելով

հետո անցել է աշխատանքի «Արցախի

Ստեփանակերտի Գրիբոյեդովի անվան

հատուկ ծրագրերի վարչությունում»

թիվ 3 միջնակարգ դպրոցում, որն

(Արցախ կոմիտե), որտեղ ծառայել է

ավարտել է արծաթե մեդալով։ 1990–

1995 թվականից մինչև 1997 թվականը,

1995 թվականին սովորել է Երևանի

որից հետո՝ մինչև 2008 թվականը,

ժողտնտեսության ինստիտուտի

զբաղվել է բիզնեսով։ Այդ ընթացքում՝

տնտեսագիտության ֆակուլտետում։

2006–2010 թվականներին, սովորել և
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ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄ
ՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖ
աբգդեզէըթժիլխծկհձղճ
մյնշոչպջռսվտրցւփքևօֆ
0123456789 .,;: ֊։ՙ՚՝՛՜՞֏֍֎
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ՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖ
աբգդեզէըթժիլխծկհձղճ
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STYLISTIC SET

Ննմ → Ննմ
Ննմ → Ննմ

