
 

 

 

 فرم درخواست

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

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

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

 شما در اختیار بنده گذاشته میشود بهصورت داوطلبانه

.همرا با این درخواست ارسال میدارمرزیمه و یک کپی از کارت شناسایی خود به آدرس قید شده دراورو و یک تمبر نا نودمبلغ   

 آدرس ارسال این فرم

 Adresse: Post NUR für Dokumenten : 

 M. B. Shapoorian 

 Waldersee Str. Nr. 34 

 30177 – Hannover 

 

Antrag Geber – Geberin 

 Herr - Frau NAME فامیل  __________________________________________  

VORNAME اسم __________________________________________________  

GEBURSTAG:        /          /              G-.ORT:    _____________ تولدمحل   تاریخ     _____________  ملیت     

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 
  
 
 
 
 

 

M. Balthasar Shapoorian 

Waldersee Str.34 

30177- Hannover 

MShapoorian@ Yahoo.de 

Tel: 0176 23 897 851 

WWW.spc3.wordpress.com 

Zertifikat 

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

    NEIN    

 :Anmerkung  مالحظات 

؟_دعوت نامه ارسال شد  

های زیر دوازده هزینهای از بچه 

 دریافت نمی شود
اور و از یک زن و  061از زن و شوهر 

اورو  111 سال01شوهر با یک بجه باالی 

و از یک زن و شوهر با دو بچه باالی 

اورو دریافت  151 سال کآل01

ماباقی را کلیسا میدهد.میشود  

 


