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 اولین موسسه
آلماندرکشورن آوند پناهندگی وقوانین مربوط به رسیدگی به چگونگی ر  

.قیت درمصاحبه شما تظمین شودفا موت ه. تنظیم کیس برای مصا حب و انوکاردوکالی مجرب زیرنظر 
 با موسسه ما پیش برید

 

Coach, Sozialmanagementو Projekt Assistent, Dolmetscher für die persische Sprache und 

war (Verantwortlicher Seelsorgehelfer für die Landeskirche Hannover und Region) 

Einmalig in Deutschland 

System Personal Coach (IHK) 

Institut interkulturelles Coaching  

für: Menschen von anderen Länder 
 

 
 

 

 

 با درود به همه عزیزان
 

واقدامات مربوط  است وبرای چگونگی روند پرونه پناهندگی هموطنان ایرانی وافقانی توجه داشته باشید که امروزه مضوع پناهندگی یک امرتخصصی

        یک مربی اموزش برای اماده شدن جهت مصاحبه یعنی نوشتن کیس از تجارب ما استفاده کنید.ماهرو،کارشناسبه آن میتوانید ازحمایت وهمراهی تیم 

هم از طریق اینترنت وهم ازطریق تلفن میتواند با تیم ما تماس بگیرید  این مورددر https://spc3.wordpress.com/ نترنتادرس ای  
 

و امور مربوطه به  گیگرفتن ضریب خطا ی متقاضی پناهنده ص اینجانبتخص، با ده سال تجربه در امور پناهندگی و امور کلیسایی شاپوریان بنده 

 کلیسای ازاد نه ،پرتستانت مارتین لوترشاخه ایالتی در حقیقت کلیسای دولتی نین معرفی شما عزیزان به کلیسای همچ و استقانون پناهندگی   مادهای

ودرصورت نیازهمراهی شما عزیزان به دفاتروکالء وادارات ذیربط  بوده. ماازسال 2007 بصورت رسمی وبا داشتن) سرتیفیکات ( مجوزمربوطه 

با یلند ومااعالم پناهندگی کنند  محترم شهرهانوفربه عزیزانی که قصد دارند درکشورآلمانادارجات راستاد دانشگاه آقای دکترکوتسنرومسئولین رزیرنظ

 شرکت در امر مقدس تعمید را فراهم میکنیم . اتتدارک،برنامه ریزی و همراه با گرفتن وقت از کلیسا و کشیش،شوند  اشنا مسیحیت و قوانین آنمکتب 

اورو  65اعالم پناهندگی با پرداخت برای قبل ازهرگونه اقدامی .  ما یک جلسه سمینار بدین منظوربرقرارمیکنیم ،ماه 3الی 2هر جهت اطالع

 وچگونه خود را به اداره پناهنده ها مرفی کنید را در اختیارتا ن میگذاریم ودرصورت نیازبه گرفتن وکیل باشد،با چه مدارکی اطالعات الزم ،کجا ،کی 

.نکنندهای داده شده سندیکای وکال تجاوزعرفه وی شما را هنگام ترجمه دردفتروکال همراهی کرده ونظارت داریم که وکال از تضمن گرفتن وقت از  

Tele: 017623 897 851   ab 14,00 Uhr    :جهت اطالت بیشتر،تلفن تماس  

Seminar 
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 ( 

 

Der Begriff Coaching stammt vom englischen „to 

Coach“ (betreuen, trainieren, begleiten, beistand) 

und bezeichnet eine Vielzahl von Trainings–

und  zur Entwicklung und Umsetzung persönlicher 

oder beruflicher Ziele und der dazu 

notwendigen Kompetenzen 

خواست رسیدگی به دفتر

آلماندر پناهندگی  

https://spc3.wordpress.com/
https://spc3.wordpress.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Training
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenz_(Psychologie)


 بنام خدا
   مربی شخصی )مباشر(

System Personal Coach (S.P.C.) IHK 

، دوستان و هموطنان گرامی  
 

لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:   
  

تعمید و همچنین شرکت در جلسات سمینار جهت آمادگی برای تعمید بصورت رایگان می باشد. در هر حال امر مقدس تعمید 
تاییدی برای عشق و خلوص شما به خداوند یگانه می باشد و بدینسان ارزش معنوی آن با معیارهای مالی قابل محاسبه 

شهر هانوفر، در صورت ستقل و بدون وابستگی به اداره کلیساهای ، بصورت م 2015اینجانب از تاریخ اول اکتبر  نیست.

       بشرح زیربرای متاقضیان پناهندگی ارائه(،منیجررا به عنوان مربی شخصی )مباشر انتخاب موسسه ما،خدمات موسسه
درمقابل شما و سرنوشت درخواست پناهندگی شما  ین ماآایی دوجانبه منعقد میگردد. بنا بر باعالقمندان توافق نامه می نمایم.

نی  عی ، شما را تا رسیدن به هدف تعیین شده مشترکمان اولین ارتباطیم بود.با برقراری متعهد خواهحداعقل به مدت دو سال 
 دریافت اقامت وماندن درکشورالمان راهمراهی خواهیم کرد.

نظرگرفتن شرایط نامساعد ما با درمحاسبه می شود.اورو  60ا ت 40ساعتی بین در المان معمول هزینه مربی شخصی بطور

و با الزحمه ساعتی ه را بصورت تقریبی )یک جا( وبدون درنظرگرفتن حق طوبیاری از پناهجویان، هزینه های مرمالی بس

ند دارند، فرزسال و خانواده هایی که چندین  12. برای کودکان زیر محاسبه کردیم درصد مالیات بردرامد19درنظرگرفتن 

هزینه دریافت نمشود. 12از فرزندان زیر بزرگساالن موظف به پرداخت هزینه می باشند. این اصل معتبر می باشد.  

وجهی که ما از شما میگیریم  حال حاظر باکلیسا بودجهایی را دراختارما میگذاشت ،اما در 2015تا پایان سال ، درگذشته 

تعمید  ماه یک مراسم،ما پایان هرطر داشته باشیدراسمهارا داشته باشیم ،اگر به خاجرای ممیشویم برنامه گذاری و تدارک اقادر

اجرا میکردی که متاسفانه از سال 2017 اجرای مراسمها هر 3 الی 4 ماهی یک بار شده،که همه مسئولیت ان به عهده ماست 

این امر مقدس به اجرا دراید.لذا کمکهای مالی شما باعث شده که حداعقل هر چند ماه یکبار هم که شده   
  

:برای رسیدگی به امورشان تعیین می نمایند، از خدمات ذیل برخوردار می شوندکه موسسه مارا  اشخاصی  
 

 همراهی و رسیدگی به امور در دو سمینار جهت آمادگی برای تعمید
 همراهی و رسیدگی هنگام انجام امر مقدس تعمید

آلمانی، دادن اطالعات پیرامون اصول و محتوای آیین مسیحیت –خدمات ترجمه فارسی   
:همراهی شخصی و رسیدگی به امور ذیل  

پاسخگویی به پرسشهای دینی ) از جمله معرفی کارشناس الهیات( –الف   
پاسخگویی به پرسشهای مربوط به حقوق پناهندگی ) از جمله معرفی وکیل( –ب   

 و غیره    Seelsorgerترجمه شفاهی هنگام رجوع به ادارات، وکالء،   
 لوتری(  –)پروتستان  Kirchengemeindeهماهنگ سازی و همراهی جهت آشنایی و جذب شدن در 

انتخاب کلیسای مناسب و مسئول در امور شما، برقراری ارتباط با کشیش مربوطه و در صورت لزوم هماهنگی اولین 
 با کشیشمالقات مشترک 

 آمدن و بردن شما از ایستگاه راه آهن
 راهنمایی جهت پیدا کردن محل اقامت در صورت لزوم

 ( مرکزی تعمید و یا مکاتبه با اداره کلیساقبیل ثبت نام در سمینارو) از به مدت سه ماهبه عهده گرفتن مکاتبات تلفنی و کتبی 

، اداره (BAMF) اداره امور مهاجرت و پناهجویان جمهوری فدرالمرتبط با ادارات آلمان، حمایت و یاری رسانی درامور

  (Sozialamt/Wohnungsamt)اجتماعی و اداره مسکن و اداره امور (Ausländerbehörde)اتباع خارجی

نظر گرفتن زبان مادری شما( از قبیل: تراپیستها، کشیشها، پزشکان و یا گروههای قراری ارتباط با متخصصینی )با دربر

 (BFD)در امور مربوط به جذب اتباع خارجی در جامعه آلمان با همکاری سازمان خدمات داوطلبان جمهوری فدرال  فعال
 می باشد:ازاین قرار تقریبیت باال ذکر شده اند، بصورهزینه خدماتی که در

 یورو  320تا  270برای خانواده ها )والدین و فرزندان(              
 یورو   210تا  160     افراد مجرد                                      

که رسیدن به دریافت و فرمولبندی هدف مشترکمان اموزش اینجانب جهت کنترل میزان موفقیت، اهمیت ویژه ای برای 
خذ مدرک معتبر به عنوان اینجانب به غیر از گذراندن دوره آموزشی و اقائل هستم.اقامت المان ازطریق پناهندگی است، 

مباشرت می باشم. ،حمایت ،تدارکات ،برنامه گذاری ،ارتباطات وراهنمایی شخصی دارای تجارب چندین ساله درامور مربی
 از جمله با افراد ذیل به صورت منظم در ارتباط بوده و همکاری می نمایم:

 

Pastor Dr. Hans Jürgen Kutzner )کشیش(   ,Pastor Dietmar Dohrmann )کشیش( , Pastor Dr. 
Schmitzdorff )کشیش(, Diakonie Lutz B. ,Rechtsanwalt Stefan Copey )و )وکیل دادگستری 

Diakonin Sabine Claus Meyer )مددکار اجتماعی(   

کاردانی یت،افراد نامبرده آماده می باشند درهرزمانی به شما، درصورت لزوم،اطالعاتی درمورد شخص
.دهنداختیارتان قراردراینجانب  وفعالیتهای  

شما برایثمررزوی همکاری توآم با موفقیت وپربا آ  

 

Coach Shapoorian 



 بنام خدا
System Personal Coaching (S.P.C.) IHK 

 

Liebe Freunde und Landsleute, 
 
ich bitte Sie, folgendes zu beachten: sowohl die Taufe selbst als auch die Teilnahme am vorbereitenden 
Seminar sind für Sie kostenlos. Schließlich geschieht in der Taufe Gottes Liebeserklärung zu den 
Getauften. Und als solche kann man sie nicht mit menschlichem Geld bezahlen.  
 

Seit dem 01. September 2015 biete ich unabhängig vom Landeskirchenamt jedem, der mir den Auftrag 
dazu erteilt, an, als Personal Coach für ihn oder sie zu arbeiten. Mit den Interessierten schließe ich 
einen Vertrag auf Gegenseitigkeit ab. Ich verpflichte mich darin, Sie vom ersten Kontakt an so lange 
beratend zu begleiten, bis das gemeinsam festgelegte Ziel erreicht ist. Normalerweise kostet ein 
solches Personal Coaching durchschnittlich zwischen € 40,- und € 65,- pro Stunde. Mit Rücksicht auf 
die schlechte finanzielle Situation vieler Asylbewerber berechne ich die anfallende Vergütung pauschal 
und nicht nach Stundensatz. Für Kinder unter 12 Jahren und Familien mit mehreren Kindern gilt: Nur 
Erwachsene sind zahlungspflichtig. 
 
Es geht mir um Kostendeckung, nicht um persönlichen Profit. 
Wer mich beauftragt, als Personal Coach für ihn oder sie zu arbeiten, erwirbt das Recht auf folgende 
Dienstleistungen: 

- Begleitung und Betreuung bei zwei Seminaren zur Taufvorbereitung 
- Begleitung und Betreuung  bei der Heiligen Taufe 
- Übersetzungsleistungen deutsch-persisch (Informationen über die Inhalte des christlichen 

Glaubens) 
- Persönliche Beratung  und  Betreuung 

a) in Glaubensfragen (inklusive Weitervermittlung an einen Theologen) 
b) in Fragen des Asylrechtes (inklusive Weitervermittlung an einen Juristen) 

- Dolmetscher-Arbeiten gegenüber Dritten, z. B. Ämtern und Behörden, Rechtsanwälten, 
Pastoren usw. 

- Koordination und Begleitung beim Ermitteln und der Integration in Gemeinden der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche: Heraussuchen der für Sie zuständigen 
Kirchengemeinde, Kontaktaufnahme mit zuständigen Pastor(Inn)en, evtl. auch gemeinsamer 
Erstbesuch 

- Persönliche Abholung vom Bahnhof 
- Wenn es erforderlich ist: Vorhalten von Übernachtungsmöglichkeiten 
- Für einen Zeitraum von drei Monaten Übernahme telefonischer und schriftlicher Dienste wie 

z.B. Anmeldung zum Taufseminar, Korrespondenz mit der Kirchengemeinde  
- Beistand gegenüber deutschen Behörden, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF), Ausländerbehörde, Sozial-und Wohnungsamt. 
- Kontaktvermittlung zu muttersprachlichen Auffanginstitutionen: Therapeuten, Seelsorgern, 

Ärzten oder Integrationsgruppen in Zusammenarbeit mit dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
- Besprechung                                            
-                                                        

 
Die Kosten der obigen Tätigkeiten belaufen sich pauschal: 

 

   pro Familie (Ehemann, Ehefrau zzgl. Kinder) auf  270,00 € 320,00 
   pro Einzelperson auf       160,00 € 210,00  
 

Alle genannten Leistungen biete ich als Paket an. Selbstverständlich können wir auch je nach der 
besonderen Lage Ihres persönlichen Falles ein auf Sie zugeschnittenes Setting miteinander 
aushandeln. Die Kosten werden dann individuell vereinbart. 
Zur besseren Erfolgskontrolle für Sie lege ich Wert darauf, eine gemeinsame Zielvorgabe zu 
formulieren. Größtmögliche Transparenz steht für mich in diesem Verfahren an vorderster Stelle. 
Außer meiner Ausbildung und zertifizierten Prüfung als Personal Coach verfüge ich über eine 
jahrelange Beratungserfahrung. Ich arbeite u.a. zusammen mit Pastor Dr. Hans-Jürgen Kutzner, 
Pastor Dietmar Dohrmann, Pastor Dr. Schmitzdorff, Rechtsanwalt Stefan Copey und Diakonin Sabine 
Claus Meyer, die jederzeit Auskunft über mich und meine Tätigkeit erteilen können.  
Ich wünsche uns eine gute, gedeihliche und gesegnete Zusammenarbeit.   
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Coach Balthasar Masoud Shapoorian 

 



 بنام خدا
Antragsformaler für Coaching 

und die Seminarteilnahme 
1- Dieses Formular 
2-4mal Ausweis Kopie  
3- ein Umschlag mit Brief Mark 

4-Freiwillige ___ Euro Spenden  

 

 Seminar سمینار 
 مدارک خواسته شده برای شرکت در سمینا ر

 

 1/ فرم درخواست شرکت در سمینا ر 
یک عدد در صورت امکان رنگی پشت و رو کپی از کارت شناسایی/  2 

 3/ تمبر وپاکت نامه یک عدد

% مالیات بر درامد 19مخارج جهت تدارکات و برنامه گذاری وپرداخت ،   210.- Euro.4/ اهدای 
 

 مدارک مورد نیازتعمید مقدس به قرارزیرمیباشد
 

 گرفتن وقت قبلی همراه با یک معرفی نامه از یک کلیسایی                   
   .فرم ثبت نام1            

 2.فرم ال.کا.ها               

  درروزسمیناربه شما داده میشود. 3تا1جواب به سواالت خواسته شده.ردیفهای  .3       

وروخوانا باشد.عدد کپی ازکارت شناسایی. پشت  4چهار .4       
یک تمبرهمراه با یک پاکت پستی  . 5 

همراه با . خرید شمع صلیب وکتاب و کارهای اموراداری دفتری همراه با تدارک گرفتن وقت از کلیسا و کشیش تهیه عصرانه و غیره 6

میشودمیباشد ، همگی از مبلغ یادشده باال کسرمربوط به مالیات درصد  19%  
 

 

 توجه

Die Vereinbarung für: Coaching     موضوع توافق نامه       کارهایی که ما برای شما با تیم مجرب خود انجام میدهیم  
 

:که شامل پناهندگی پرونده روند درمورد پیگیری راهنمایی وهمراهی  -.A 
 

 مربوطه موارد ترجمه و وکیل دفتر به وی همراهی و مربوطه وکیل معرفی -1
نامبرده به مرکز مهاجرین و پناهندگانمعرفی  -2  
همراهی وی در مرکز پناهندگان و ترجمه -3  
در صورت وقوع دابلینگ یعنی بازگشت به کشور دریافت ویزا انجام اقدامات الزمه برای باز نگرداندن وی -4  

 5- کمک در تنظیم کیس پناهندگی علت پناهندگی
 6- اماده سازی نامبرده برای اینترویو، تنظیم و نوشتن کیس اینترویو،اموزش و تمرین سواالت روز مصاحبه 

 

که شامل:معرفی وی به کلیسای ایالتی  پناهندگی را درخواست نموده  60 اگر نامبرده ماده - .B 
 

درخواست شرکت درسمینار شناخت مقدماتی مسیحیت  -1  
جوابهای روز سمینارشدن با وی وشرکت در سمینار مربوطه ترجمه سوال و  همراه -2  
معرف وی جهت امر مقدس تعمید وپیگیری صدور سند مربوطه -3  
پس از تعمید معرفی وی به نزدیکترین کلیسای محل سکونت او -4  
برقراری ارتباطات بین کشیش و وکیل وی -5  
درخواست نامه مشارکت در جلسات کلیسایی -6  
درخواست نامه پات از کلیسای ایالتی -7  
دریافت تائیدۀ فعالیتهای کلیسایی -8  
درصورت الزام همراهی و حضور در جلسه دادگاهی با رضایت دادگاه مربوطه -9  

آموزش و یاد دهی در مورد مطالب مهم مسیحیت -10  
 
 

 متقاضی محترم
 فرم شرکت در سمینار و درخواست معرفی نامه شما به دست ما رسید.پس ازبرسی

و مکاتبات الزم و صحبت با مسئولین کلیسای استان .موافقت شد که شما در   
.مبارک استحضور به هم رسانیدیادشده در دعوتنامه ارسالی  تاریخ وساعت و محل  

 
 لذا ازشما خواهشمندیم به نکات زیر درروز سمینار کامال دقت فرمایید :

رسانید..خواهشمندیم درراس ساعت گفته شده درسمینارحضوربهم 1  

. کسانی که تاخیرداشته باشند به سمینارراه داده نمیشوند. 2  

.به جزشخص دعوت شده در سمینار،افراد متفرقه حق شرکت را ندارند.3  

.مدت سمینارحداقل چهارساعت میباشد.توجه شود که تا پایان سمینارکسی محل راترک ننماید.4  

سکوت الزامی است..درطول سمینار تلفن همراه خاموش بوده ورعایت 5  

.کسانی که سواالتی دارند آنرا یادداشت کرده وبارعایت نوبت در سمینارمطرح کنند.6  

.لطفا از اوردن اطفال و کودکان خودداری نمایید.7  

.همراه خودقلم و کاغذ داشته باشید. 8  

.د.درروزفوق دعوت نامه خودرا به همراه بیاوری9  

 

Coach Shapoorian 

شاپوریان شما باتشکر از همکاری  

www.spc3.wordpress.com 

takZtitreZ 
Anmeldung Formular 
L.K.H 
Beantwortung der Frage 
4 Kopien Ihres Ausweises 
 

 KONTAKT  تماس

 Coach : M. Balthasar Shapoorian 

 Adresse: Podbielski Str. 206  30177 – Hannover  

 Besuch Zeit: Mo. Mi. Fr. Ab 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 Bitte mit den Terminen 

 Steuernummer: 25 /138 /17685 Finanzamt Hannover 

 Indentifikationsnummer: (IdNr.) : 91 678 321040 

 Bankverbindung:  Sparkasse Hannover: 

 IBAN: DE 54250501800910336466 

 BIC:   SPKHDE2HXXX 

 Tele: 017623 897 851 ab 14,00 Uhr 

https://spc3.wordpress.com/ 

https://pgkh.wordpress.com 
@: MShapoorian@yahoo.de 

@: SPC30177@yahoo.de 
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