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  Die Vereinbarung 

  
 

Antragsformaler  
 

Hiermit beantrage ich mit der unten genannten Identität meine Teilnahme am ٍ Seminar, damit ich  

Grundkenntnisseber den Christlichen Glauben kennenlernen  und das Anmeldeformular mit  Fragenbogen  
ausfüllen kann. Ich bitte Sie außerdem um eine Einladung  für den nächsten  Seminartermin und danach - für den 
Fall, dass ich die Prüfung bestehe - um eine weitere Einladung zum nächstmöglichen Termin zum Erhalt der 
heiligen Taufe. Danach  beantrage ich ein Zertifikat über die Seminarteilnahme und die erfolgte Taufe. Wenn ich 
es ermöglichen kann, werde ich 90.- Euro spenden. wir werden Ihnen den Beleg  geben. 

 فرم درخواست 
 شناخت مقدماتی مسیحیت و پس ازشرکت در اولین سمینار برای ارسال دعوت نامهضمن  از شما مسئولین محترم درخواست دارم،اینجانب با مشخصات زیر

جلسه فوق  ندم پس از اتماممعرفی اینجانب برای ثبت نام در مراسم مقدس تعمید اقدامات الزم را مبذول داشته و خواهشم فقیت در آنوموشرکت در امتحان 

خدماتی که از جانب شما در اختیار بنده گذاشته میشود منظوربه  .مدرک مربوطه را صادر فرمایید                      اتبرای اینجانب سرتیفیک

بهصورت داوطلبانه مبلغ نود اورو و یک تمبر نامه و یک کپی از کارت شناسایی خود به آدرس قید شده درزیرهمرا با این درخواست ارسال 

.بشما برگشت داده میشهبه چه صورت اورو  04ضمنا در روز سمینار به شما توضح داده میشه که از مبلغ فوق تقریبا  .میدارم  

 
 
 
 
 
 
 

 .Bitte Füllen Sie dieser Formular mit Grüßen Buchstaben  A.B.C.D. التین و با حروف بزرگ بنویسید لطفا در پرکردن این فرم دقت و انرا

NAME.                                فامیل 

VORNAME.                                 اسم 

GEBURSTAG:  G.ORT:            محل تولد وروز تولد 

GESCHLECHT:  ALTER:  Familienstand:    

Seit wann sind Sie in Deutschland:  چه مدت المان هستید؟           

Wohn Adresse:  لمنزخیابان وشماره    _ فعلی محل سکونت   

PLZ: 
کدپستي

 Stadt 
شهر

  

E-Mail-Adresse:  

TEL.:- und -Mob.  
Unterschrift:_____________________________, از تمام زحمات شما سپاسگزارم  امضاء    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 این قسمت توسط کلیسا پر میشود       

 wann der Antrag angekommen ist? تاریخ دریافت درخواست 

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

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

Zusammen Fassung: 

1-Bitte Schicken Sie mir eine Einladung für Seminar Teilnehmen 

2-Die Anmeldung für die Taufen 

 در نتیجه با ارسال این نامه بنده دو درخواست دارم

 ارسال دعوت نامه جهت شرکت در سمینار مقدماتی شناخت مسیحیت/1

               ------------------------------------------------- _:یتمل.Nas     تعمیدمقدس معرفی اینجانب به کلیسای کشوری جهت شرکت درمراسم /2

_______________________ 

Zertifika

t 

                       شماره

.:rN.kA  

 Anmerkung  مالحظات 

های زیر دوازده هزینهای دریافت نمی شوداز بچه   

اور و از یک زن و شوهر با یک  164از زن و شوهر 

اورو و از یک زن و شوهر با دو  244 سال12بجه باالی 

ماباقی را .اورو دریافت میشود 254 سال کآل12بچه باالی 

.ز سمینار بشما داده میشودرسید پول را دررو.کلیسا میدهد  

؟_آیا نامبرده آمد یا عایب بود دعوت نامه ارسال شد                         Die Einladung _? 
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 دقت فرمایید
:خواهشمندیم قبل از ارسال مدارک خود بنکات زیر دقت فرمایید  

Bevor die Unterlagen zuschicke, Bitte noch mal Kontrollen Sie dass: 

 

 1    .بمدارک ناقص رسیدگی نخواهد شد/  
.قبل از ارسال مدارک آنرا کنترل کرده تا نواقص نداشته باشد/   2 
 3 .مدارک را فقط به آدرس داده شده در این صفحه ارسال دارید/  

ر نبود نقدآ همراه کمک مالی خواسته شده را به شماره داده شده واریز و فیش بانکی را ارسال دارید ، اگر مقدو/  4 

.نگران نباشید  پست ما بیمه است. مدارک ارسال دارید   

اما .خود را اعالم نماید مبلغ فوق به وی بازگشت داده میشود انصرافآگر شخص چند روز قبل از برگذاری سمینار /  5

. م دقت فرماییدپس خواش داری. اگر بعد از برگذاری سمینار اطالع دهد وجه فوق به صندق صدقات داده میشود  

 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 

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    

-------------------------------------------------------------------------------- 

 پس از شرکت در سمینار

برای تعمید که در روز سمینار صورت میپذیرد دومین قدم مراحله ثبت نام   
Nach dem Seminar der zweite Schritt Tauf-Anmelden 

Wird im Seminar stattfinden 

 مدارک جهت ثبت نام تعمید مقدس به قرارزیرمیباشد

ungAnmeld-Taufdie Heilige für  UnterlagenDie benötigen   

 .بار در مراسم مقدس شام آخر شرکت کرده باشد 3یا  2قبل از غسل تعمید شخص باید   توجه
 . بعد از شرکت در مراسم یاد شده ؛موارد قید شده در زیر مورد نیاز میباشد

 .راز سمینا فیکاتسرتیداشتن ماه شناخت مسیحیت یا ه داشتن تاییده کالسهای سشرکت در سمینارو  گرفتن وقت قبلی از طریق

Achtung: Bevor  Beantragen zu taufen, muss die Person mindestens 3- bis 5-mal die Kirchen 
besucht haben. Danach Seminar teilnehmen und Termine Festligen Zertifikat bekommen. 

Die Anmeldung Formular ددر روز سمینار بشما داده میشو فرم ثبت نام .1   
L.K.H  2. فرم ال.کا.ها   در روز سمینار بشما داده میشود 

wa anN na  na  nn rNwtna 3. جواب به سواالت خواسته شده. درخواستهای 1و2و3. در روز سمینار بشما داده میشود 

2Mal Koppe von Ausweis . 4 .2دوعدد کپی ازکارت شناسایی . پشت وروخوانا باشد 

 
ازده هزینهای دریافت نمی شوداز بچه های زیر دو. 5  

اورو و از یک زن و شوهر  211، 12اورو دریافت میشود و از یک زن و شوهر با یک بجه باالی  161از زن و شوهر .6

.رسید پول را درروز سمینار بشما داده میشود. ..اورو دریافت میشود 251کال  12با دو بچه باالی   

www.pgkh.wordpress.com 
 این برگه را برای ما نفرستید

 

 شاد باشید
 دکتر االهیات هانس یوگنر کوتسنر
 و خادم خادمین بالتازار شاپوریان

Antragsformaler für die Seminarteilnahme 
1- Dieses Formular  2-Einmal Ausweis Kopie farbig 
3- ein Umschlag mit Brief Mark 0  -Freiwillige Spenden  
 

 

های زیر دوازده هزینهای دریافت نمی شود از بچه  
اورو دریافت میشود و از یک زن و  164از زن و شوهر 

اورو و از یک زن و  244، 12شوهر با یک بجه باالی 

 اورو دریافت میشود 254کال  12شوهر با دو بچه باالی 

ه که از مبلغ فوق تقریبا ضمنا در روز سمینار به شما توضح داده میش

.اورو به چه صورت بشما برگشت داده میشه 04  

http://www.pgkh.wordpress.com/

