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Die Vereinbarung           فرم درخواست 

شناخت مقدماتی شرکت در اولین سمینار برای از شما مسئولین محترم درخواست دارم ضمن ارسال دعوت نامه،اینجانب با مشخصات زیر

الزم را مبذول داشته و معرفی اینجانب برای ثبت نام در مراسم مقدس تعمید اقدامات  موفقیت در آنومسیحیت و پس از شرکت در امتحان 

خدماتی که از جانب منظوربه مدرک مربوطه را صادر فرمایید.                     اتخواهشمندم پس از اتمام جلسه فوق برای اینجانب سرتیفیک

که رسید مبلغ نیز  ه مبلغغ درخواستی نیز جهت خدمات وتدارکات مربوطه پرداخت میشودشما در اختیار بنده گذاشته میشود بهصورت داوطلبان

 به شما داده خواهد شد. یک تمبر نامه و 4 کپی از کارت شناسایی خود به آدرس قید شده درزیرهمرا با این درخواست ارسال میدارم.

 آدرس ارسال این فرم

Adresse: Post NUR für Dokumenten : 

 M. Balthasar Shapoorian 

 Podbielski Str.  

 30177- Hannover 

 ندی کسی برای دریافت نامه نیست آنرا برگشت میزنزیرا وقت پست با سفارشی نفرستید    مدارک خود را لطفآ    
Antrag Geber – Geberin 

 Herr - Frau  NAME فامیل  __________________________________________  

VORNAME   اسم __________________________________________ 

ملیت    _____________  ____________________    :G-.ORT      محل تولد                /          /        :GEBURSTAG تولد تاریخ    

GESCHLECHT:  جنسیت               ALTER: سن                 Familienstand: Ledig:        Verh.:        gesch.: 

Seit wann sind Sie in Deutschland:        /          /             هستید؟ آلمان ت مد چه   

Wohnadresse:   فعلی سکونت محل      Straße: _____________________________________ 

PLZ:   _______________________ Stadt: ______________________________________ 

E-Mail-Adresse:  __________________________________________ 

تلفن   Mob. ______________________________________ Haben Sie einen Anwalt? JA  NEIN 

Mob. __________________________________________ 

دارید معرف اگر    __________________________ Mob. ______________________________________ 

 _____________________________  Unterschrift  امضاء

 

 این قسمت توسط ما پر میشود

    wann der Antrag angekommen ist? تاریخ دریافت درخواست 

wann soll die TN zum Seminar kommen? تاریخ شرکت در سمینار 

wann und wo wird die TN getauft?   تعمید شود کلیسای  در   دعوت شد به تاریخنامبرده 
  
 
 

   03.03.2017 تنظیم 

Coach Shapoorian 

Zertifikat 

.kA .rN :     .شماره Ob die T.N war in Seminar?  JA  
    NEIN   

 :Anmerkung  مالحظات 

 دعوت نامه ارسال شد_؟

EINLADUNG:? 
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  شرکت کنندگان عزیزی درسمینار،

Coach وSozialmanagementو Projekassistent, Dolmetscher für die persische Sprache 

und (war Seelsorgehelfer für die Landeskirche Hannover und Region) 
 

 از شما تقاضا می کنم به مطالب فوق توجه کنید:
 

 هنگامغسل تعمید و شرکت درمراسم سمیناری که الزمۀ غسل تعمید است هزینه کلی را کلیسای کشوری پرداخت میکند.سرانجام در 

  این عمل را نمیتوان با پولی که انسانها می پردازند تصویه حساب کرد..می شودابراز ق پروردگار به تعمید شدگانعشغسل تعمید
( خصوصی خود استخدام .S.P.Cکه مرا به عنوان همراه و مربی )مباشر، میباشم درخدمت اشخاصی 2015اینجانب از سپتامبر 

 انجام وظیفه ندارند. دراین نقشی اعضای کلیسای ایالتی.میکنند 
کلیه اقدامات وتدارکات که با بسته شدن این قرارداد م.یجانبه می بندقرارداد دویک متقاضی امر مقدس تعمید با  ام،کاردر بدو

همراه با گرفتن وقت ازکلیسا وهمراه شدن با وی در کالس اموزشی ، ترجمه بین وی وکشیش،همچنین ترجمه کلیه سواالت جواب 
مراجعه کنندگان به  با تیم خود در کناروی خواهیم بود.تا سند معتبر تمیدفت داده شده به پرسشها در روز سمینار و تا دریا

 برسیم. دخودرخواست 

ایرو است. با در نظر گرفتن شرایط نامناسب مالی  65تا  40معموآل هزینۀ یک همراه و مربی )مباشر( درآلمان ساعتی 
هزینه  موسسهساعت کار  12تا  8دی از پناهندگان و با توجه به مشکالت خصوصی مراجعه کنندگان برای تقریبآ تعداد زیا
 درنظر گرفته شده. 320تا  270و برای یک زن و شوهر برای هر نفر  ایرو 210تا  160ای بین 

ع تعمید تدارکات پذیرایی جزوه ها و نوشت درصد مالیات و هزینه هایی همچون خرید صلیب و کتاب مقدس و شم 19که از مبلغ فوق 
وافزار ترانسپرت اجاره سالن کسر میشود.که در نهایت مبلغ ناچیزی در پایان باقی میماند که بنده امید وارم در ازائ کاری که ما برای 

 برای ما نیز دعا کنید.  شما انجام میدهیم، همراه با رضایت شما عزیزان باشد.باز فراموش نکنید امر مقدس تعمید خریدنی نیست.

نجام میدهم بر نمی آید میتواند این مسئله را با بنده بدون رودربایستی در  اگر شخصی ازعهدۀ پرداخت هزینۀ کاری که ما
 هیچ هموطنی را بخاطر نداشتن پول اورا تنها نخواهم گذاشتشاپوریان اینجانب . میان بگذارد

 
 : کلیه اقدامات وتدارکات الزم به شرح

 معرفی وهدایت وی به دو سمینارشناخت مسیحیت -
 همراهی وی در مراسم مقدس غسل تعمید-
نظارت درروند کلی شرکت درسمینار: ترجمه سواالت داده شده در سمیناراز فارسی به آلمانی کنترول مدارک ثبت نام و  -

 ه با آیین مسیحیت(انجام کارهای اداری و دفتری)مخصوصا در اختیارگذاشتن دانش و اطالعات در رابط
 همرا شدن و حامی شخصی -

 دررابطه با سئواالت عقیدتی و اشنایی با مسئولین)معرفی کردن به  یک کشیش( الف(
 (  دررابطه با سئواالت مربوط به پناهندگی          )معرفی کردن به  یک وکیل ( ب 

 کارهای ترجمه در اداره جات، نزد وکال، کشیشان و غیره -
و همیاری با برقرار کردن رابطه مراجعه کننده با افراد مسئول و زیر پوشش قرار دادن وی در کلیساهای منطقه همراهی  -

 ای پروتستان لوتری شامل:
پیدا کردن کلیسائی که در محل مسکونی مراجعه کننده است و برقرار کردن ارتباط با کشیش محل و در صورت الزم  -

 همراهی وی در کلیسای محل.
 صورت لزوم مراجعه کننده را از ایستگاه قطارآوردندر  -
 در صورت امکان: پذیرائی از وی بعنوان مهمان و تدارک دیدن اقامت شبانۀ وی تا حل مشکالت. -
به عهده گرفتن خدمات کتبی و تلفنی مثل ثبت نام،ارسال دعوتنامه به سمینار و غسل تعمید و  مدت تقریبا سه ماهبرای  -

مراسم عبادت کلیسائی، نگارش ودرخواست سرتیفیکات وسند تعمیدومدارک مربوطه و همچنین نامه  همچنین دعوت به
 نگاری های وی را بعهده گرفتن.

انجام خدمات در رابطه با اداره جات آلمانی، ادارۀ فدرال آلمان مختص به مهاجران و پناهندگان، ادارۀ خارجیان، ادارۀ  -
 ا کردن خانه و........امور اجتماعی و ادارۀ مسئول پید

مثل:اشخاصی که حمایت روحی و معنوی انجام میدهند، پزشکان معالجه برقرار کردن رابطه با اشخاص و ارگانهائی  -
 کنندگان و گروههائی که با همکاری خادمان افتخاری کشور در راه به جامعه راه یافتن مهاجرین کوشا هستند. 

 
 2015در نوشتن و اماده کردن کیس مصاحبه شما برای اینترویو یا روز دادگاه از سال بنده با تیم خود  : شماجهت اطالع 

و درصد قبولی شما را ضریب خطای شما را به حداقل میرسانیم  IHKبصورت رسمی و با داشتن مدرک اموزش از 
       .ا تماس حاصل کنیدین مورد با مدر اتضمین میکنیم .

 

Coach Shapoorian       دهای دوستانهبا درو    

 بالتازار مسعود شاپوریان
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