
 نیاز مورد مدارک          توجه

 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

90.- Euro.4/ اهدای 

___________________________________________________________ 

 مدارک مورد نیازتعمید مقدس به قرارزیرمیباشد
takZtitreZ                یا    گرفتن وقت قبلی همراه با یک معرفی نامه از یک کلیسایی  

Anmeldungs Formular           1.فرم ثبت نام   
L.K.H          ها.کا.فرم ال .2 

Beantwortung der Frage      3. روزسمیناربه شما داده میشوددر 3تا1ردیفهای .شده خواسته جواب به سواالت.  

2 Kopie Ihres Ausweis   4. پشت وروخوانا باشد. عدد کپی ازکارت شناسایی 2دو.  
Freiwillig spenden             یک تمبرهمراه با یک پاکت پستی .5 

 
 

متقاضی محترم   

پس ازبرسی و مکاتبات الزم و صحبت با مسئولین .ست ما رسیدفرم شرکت در سمینار و درخواست معرفی نامه شما به د
.حضور به هم رسانیددرتاریخ وساعت و محل یادشده موافقت شد که شما .کلیسای کشوری  

 

 لذا ازشما خواهشمندیم به نکات زیر درروز سمینار کامال دقت فرمایید :
.خواهشمندیم درراس ساعت گفته شده درسمینارحضوربهم رسانید.1  

. راه داده نمیشوندی که تاخیرداشته باشند به سمینارکسان. 2  

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

.ترک ننمایداکسی محل رتوجه شود که تا پایان سمینار.اشدمدت سمینارحداقل چهارساعت میب.4  

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

.درروزفوق دعوت نامه خودرا به همراه بیاورید.9  
Post Adresse : آدرس ارسال مدارک 

dieser Adresse ist NUR für Dokumenten zuschicken 

M. B. Shapoorian 
Waldersee Str.  Nr. 34 
30177  -  Hannover 
 

. ندزیرا وقتی کسی برای دریافت نامه نیست آنرا برگشت میزن   پست  سفارشی نفرستید   مدارک خود را با لطفآ    

 
 باتشکر از همکاری شما      

کوتسنر دکتر االهیات کشیش هانس  
 Shapoorian و

Antragsformaler für die 
Seminarteilnahme 

1- Dieses Formular 
2-Einmal Ausweis Kopie farbig 
3- ein Umschlag mit Brief Mark 

4-Freiwillige 90 Euro Spenden  
 


