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    Der Beauftragte 
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Zentrum für die Seelsorge an Iranerinnen und Iraner 

 

َ ای کَ در ّ ًشطت  هیرضبًین کَ در آخریي عسیسبذیٌْضیلَ بَ اطالع توبم عسیساى پبرضی  زببى هخصْصب افغبًیبى  جلط

 Landes Kirche Hannover Iranische Seelsorge تشکیل شذ ، در هْرد رًّذ ّپیگیری پرًّذٍ کطبًی   هطئْل بب اعضبی

 ُّوچٌیي بَ جِت ّ هبیلٌذ کَ از اهکبًبت ّ تشکیالت ایي ضبزهبى بِرهٌذ شًْذ عالم پٌبٌُذگی هیکٌٌٌذاکَ از طریك هطیحیت 

م ّ ظ بَ جِت برلرای ىاضتفبدٍ ّ بِرٍ برداری از اهکبًبت ضبزهبى بَ صْرت هطبّی ّ بذّى اجِبف در حك ّ حمْق فردی ّ

.  تصوین گرفتَ شذ کَ ُوَ از همررات زیر پیرّی کٌٌذ، ترتیب

بَ دالیل هختلف ( ضرپرضت ضبزهبى) آلبی دکتر کْتطٌر هطرح شذ در هْالعی کَ فْقدر جلطَ ، پص از هشبّرٍ

 ّی هیببشٌذ ّ اهضبی ایشبى ى جبًشیياپْریا، آلبی ببلتبزار ظ در هحل خذهت خْد ًویببشٌذ( هرخصی،اضتراحت پسشکی)

. هعبدل اهضبی ّی اضت

: همررات 

تَ اشخاصی  دادٍ   در هْرد فعال تْدى شخص در اهْر کلیسایی(Teilnemer Bescheinigung ) هذرک تأییذیَ- 1

.  د ىی شزکت کزدٍ تاشی در هزاسن کلیساهزتثَ  ۳ الی ۲حذالل  شخص شْد کَهی

َٔ پذر خْاًذ( Patentamt ) هذرک تأییذیَ-2 َٔ شاُذ کَ یکی  اسًٍاه  است تَ هِوتزیي ّ هعتثزتزیي اسٌاد هزتْعَ  یا ًاه

 در  هِوتز اس آى  حتوا شخص هشتْر .هاٍ اس سهاى تعویذ  ّی سپزی شذٍ تاشذ ۴ الی  ۳ حذالل دادٍ هیشْد کَکساًی 

.   ٌُگام هزاسن تعویذ فزد هعزفی کزدٍ خْد ًیشحضْر داشتَ تاشذ 

شخص . اس عزف شخص آلای دکتز کْتسٌز تٌظین ّ ارائَ هیشْد فمط  کارشٌاسی،(Gutachten )هذرک تأییذیَ- 3

 .آلای دکتز اعالع دُذ تَ  تایذ ّ یا اس عزیك ایویل لثل کتثًا ُفت۲َهتماضی حذالل 

ّارسال آى . تخْد شخص تحْیل دادٍ هشْدفمطسٌذ تعویذ شخص تعویذ شذٍ  (Tau Bescheinigung )هذرک تأییذیَ -.4

 . هاٍ تَ عْل هی اًجاهذ3صذّر الوثٌی آى هذت . لغفآ در ًگِذاری آى کْشا تاشیذ. اس عزیك پست همذّر ًیست

هزتْط تَ  دادگاٍ در هْارد استثٌایی ایي اهکاى ّجْد دارد کَ آلای دکتز کْتسٌز ُوزاٍ تا دستیار شاى شخصًا در -5

ا ب  ،الذاهات السم اس عزیك ّکیلُفتَ لبل۲دّ تذیي هٌظْر هیثایستی حذالل  ،رسیذگی تماضای پٌاٌُذگی حاضز شًْذ

  آلای دکتز کْتسٌز ّ یا دستیارتیشتز در ایي هْرد تا لذا جِت اعالعات جات ّ دادگاٍ هزتْعَ صْرت پذیزدٍ ادار

 شْد ایشاى صحثت 

َٔ فْق هغزح شذ جِت تزًاهَ ٍ- 6 تَ جِت تاال تزدى آگاُی  ّ ُزچَ تِتز شٌاختي هکتة   چاپ کتاب ّ هجلَ ّ تزشْرُای هختلفاًٌذ مای آیٌذٍدر جلس

سٌذ غسل تعویذ کَ یکی اس جِت اعالع،. دّدر ایي اهْر استفادٍ ش ااعضاس کوکِای هالی   هصاحثَ ّ دادگاٍتزایی ّ آهادٍ شذى فزد یُوچٌیي آشٌاّ هسیحیت 

 (ست سیثاایواى) کتابیْرّ ّ 3000 عذد تالغ تز ُشیٌَ 1000هعتثزتزیي اّراق لاًًْی ساسهاى هیثاشذ تا کوکِای هالی کلیساُای دیگز تا عزحی جذیذ تَ تعذاد 

َٔا ب َٔ اّلی   . کَ جِت چاپ هجذد ًیاستَ تْدجَ داردٍ استتَ چاپ رسیذ Nicolai Kirche  کلیسای جلذ تْسظ۱۰۰ یْرّ تَ تعذاد۵۰۰ُشیٌ

 . یْرّ الشاهی است۱۰پزداخت هثلغ  ،۳-۲-۱ ُای تٌذُای تأییذیٌَُگام دریافت ُز یک اس 

  ضپبش ّ تشکربب

رگن کىتسنرودکتر الهیات هانس ی  
 خا دم خادمین باتازار شاپىریان


