
 بالتازار مسعود شاپوریان

(مباشر)مربی شخصی   
System Personal Coach (S.P.C.)  

 دوستان و هموطنان گرامی،

: فرماییدلطفا به نکات ذیل توجه   
 

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

تقاظا از ، بصورت مستقل و بدون وابستگی به اداره کلیساهای شهر هانوفر، در صورت گرفتن  01.10.5012اول اکتبر اینجانب از تاریخ 

بنا بر آن اینجانب . با عالقمندان قردادی دوجانبه منعقد میگردد. ارائه می نمایم( مباشر)صی خدمات خویش را به عنوان مربی شخ ،جانب شما
بطور معمول . همراهی نمایم امر تعمید،شما را تا رسیدن به هدف تعیین شده مشترکمان ،متعهد خواهم بود با صورت پذیرفتن اولین ارتباط

با در نظرگرفتن شرایط نامساعد مالی بسیاری از . محاسبه می شودیورو  04تا  04ساعتی بین یا کار راه انداز هزینه مربی شخصی 

ن حق الزحمه ساعتی محاسبه میگردد و مالیات نیز در نظر و بدون در نظر گرفت( یک جا)بصورت تقریبی پناهجویان، هزینه های مرتبط 

فقط بزرگساالن موظف به پرداخت : ، این اصل معتبر می باشدسال و خانواده هایی که چندین فرزند دارند 21برای کودکان زیر  گرفته شده

بنده هیچ هموطنی را بخاطر نداشتن پول تنها .و منفعت شخصی مالک نمی باشدی جانبی برای اینجانب جبران هزینه ها . هزینه می باشند
.نخواهم گذاشت  

 
:خدمات ذیل برخوردار می شوندند،ازمورشان تعیین می نمایبه ا و پیگیریرسیدگی اینجانب را برای  ،طریق برگه درخواستاشخاصی که از  

  اییده مربوطهدریافت ت پیگیریسپس  تعمید مقدسامر برای شما یجهت آماده سازسشناخت مسیحیت به دو سمینار  همراهی وبدرقه متقاضی
از کلیسا و مسولین مربوطه فت اسناد تعمید شمادریا پیگیریو رسیدگی بعد از آن انجام امر مقدس تعمیداز کلیسا ، برای  همراهی وگرفتن وقت  

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

(،کشیشارشناس الهیاتکبه از جمله معرفی ) آلمانی  در سمینارو ترجمه فارسی ان بهپاسخگویی به پرسشهای دینی  – الف  
(ترجمه سخنان شما و ازجمله معرفی وهمراهی به دفتر وکیل های مجرب)وق پناهندگی پاسخگویی به پرسشهای مربوط به حق –ب   

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

و در صورت لزوم هماهنگی اولین در محل سکونت شما انتخاب کلیسای مناسب و مسئول در امور شما، برقراری ارتباط با کشیش مربوطه   -
 .مربوطه مالقات مشترک با کشیش

 آمدن و بردن شما از ایستگاه راه آهن  -
 راهنمایی جهت پیدا کردن محل اقامت در صورت لزوم  -
 (دریافت اسناد  پیگیری واز قبیل ثبت نام در سمینار تعمید و یا مکاتبه با اداره کلیسا)  به عهده گرفتن مکاتبات تلفنی و کتبی به مدت سه ماه  -

، اداره اتباع  (BAMF)حمایت و یاری رسانی در امور مرتبط با ادارات آلمان، اداره امور مهاجرت و پناهجویان جمهوری فدرال  -

 (Sozialamt/Wohnungsamt)مسکن  اداره و و اداره امور اجتماعی (Ausländerbehörde)جیخار

تراپیستها، کشیشها، پزشکان و یا گروههای فعال در امور : از قبیل( با در نظر گرفتن زبان مادری شما)برقراری ارتباط با متخصصینی   -

 .که بنده استخدام این اداره هستم (BFD)مان خدمات داوطلبان جمهوری فدرال ازمربوط به جذب اتباع خارجی در جامعه آلمان با همکاری س
 

 :از این قرار می باشد بصورت تقریبیهزینه خدماتی که در باال ذکر شده اند، 

 یورو 174(              والدین و فرزندان)برای خانواده ها 

 وروی 124 افراد مجرد                                         

 .ارائه می گردند( بسته)پکیج تمامی خدمات ذکر شده به صورت یک 

تعیین نموده و تجارب دیرینه تیم ما هدفمان را بر اساس ، برای اینترویو را واماده سازی شما ( کیس) اهندگیروند پرونده پن بهمسلما میتوانیم بنا

 لطفآ به سایت مراجعه کنید.دوشانه محاسبه مینیزبه صورت جداگ هزینه هااین صورت در.دوجانبه برسیمبه توافق 

مهمترین اصل شفاف بودن . اهمیت ویژه ای برای تعیین کردن و فرمولبندی هدف مشترکمان قائل هستم ،اینجانب جهت کنترل میزان موفقیت
ر از گذراندن دوره آموزشی و اینجانب به غی. می باشد و این اصل بسیار حائز اهمیت است پیگیریورسیدگی کار ها تمامی امور در روند 

از جمله با افراد ذیل به صورت . در امور راهنمایی و مباشرت می باشمرک معتبر به عنوان مربی شخصی دارای تجارب چندین ساله ااخذ مد
 :منظم در ارتباط بوده و همکاری می نمایم

 
Pastor Dr. Hans Jürgen Kutzner ( کشیش)  , Pastor Dietmar Dohrmann ( شکشی)  , Pastor Dr. Schmitzdorff (کشیش)  , 
Rechtsanwalt Stefan Copey (وکیل دادگستری) Diakonin Sabine Clausmeyerو  ( مددکار اجتماعی)     

و تایید اینجانب اطالعاتی درباره شخص اینجانب و نوع فعالیتم افراد نامبرده آماده می باشند در هر زمان به شما، در صورت لزوم، 
.شما  با آرزوی همکاری پر ثمر و توآم با موفقیت .رتان قرار دهنددر اختیا  
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