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نل, دازآ 8لملا 234ب یاس.ل, رد روضح تامدخ : 

 
مزال KIم<ا GHIناوق قیقد ت<اعر   

04.06.2020 ��خــــPرات زا   
تسا ەدaسر ارف نآ نامز 07.06.2020 �� هXYشک< زور  : 

 
رد ( یروضح تروص هf) اسpلn مسارم رد روضح هf ار امش رگ<د راf نلt nلملا GHIب دازآ یاسpلn ، هتفه دنچ g رد راGHI fلوا   👇👇 

Salleringstraße 25 50677 Köln 
16.00  تعاس سار مسارم عو��).دنک � توعد   

دشاYیم .) 
دارفا هک مaلاحشوخ ام  

دننک عمجت ام یاسpلn رد ەرا�ود دنناوت � .  
داج<ا ار تظفاحم تهج تاررقم ی� ک< لaلد نیا ه�و تسا ام تaلوئسم هf طو��م نیا هک مaناد � ام  
 مهارف تنوفع هf التبا زا ید<دج رطخ هن و  تردق د<اf ش�سرپ رد ام یاسpلn ارPز  .درک مaهاوخ ەدافتسا نآ زا طاaتحا اf هک ،م<ا ەدرک
دروآ . 

 
 fهجوت ا fینما تامادقا هK� رهش nو ع�یش راهم یارب نلافتسو-نیاردرون تلا<ا و نلPسور  COVID-19 ، پ تامادقاpگش¢Hلامعا ار نامدوخ هنا 

دوش � لامعا اسpلn تامدخ یارب رPز GHIناوق  .م<ا ەدرک : 
 

 1. 
GHI 1.5 - 2ب تهج ره رد رفن ود GHIب هلصاف  i م¢� fرد صاخشا یاج نیاربانب ، دشا  nلpپ زا اسpیعت شGHI قلعتم هک §کره  ،تسا ەدش fه 

دوش �¢ک<دزن مه هf دناوت � دشاf ەداوناخ ک< . 
 

 2. 
هتساوخ اهنآ زا و دننک ەدافتسا KIیب و ناهد ظفاحم کسام زا نا©دننک تک��  

دنرواaب دوخ اf ار نآ هک دوش �   . 
 fدورو کسام نود fعامتجا یاه قاتا ه(نلاس nلpاس ) ن زاجم هنافسأتمpتس . 

 
3. 

fلد نیا هaمسارم رد نا©دننک تک�� دادعت ل nشها  
(30  رفن) هf دfا< � . 

نفلت ق�Pط زا Ytق مان ت¯ث   ، WhatsApp >م<ا اaصوت لaدوش � ه.(هتشاد روضح مسارم رد تسا رارق هک ´اخشا تهج fدنشا ) . 
 

 4. 
 هجوت بسانم یاه لمعلاروتسد و لصاوف هf ، اسpل¶ زا جورخ و دورو ما¸نه رد  .دوش � ەرادا اسpلn نامداخ طسوت اسpل¶ زا جورخ و دورو 

دaنك . 
 

5. 
تسا ەدش هaهت ەدننک I½وفع دض راn نیا یارب  .دننک I½وفع دض ار دوخ تسد اسpلn برد یولج نا©دننک تک�� . 

 
6. 

ناوتب هکنیا یارب •   
دنوش � دراو تسpل ک< رد نا©دننک تک�� ، درک یH¢گaپ ار تنوفع ¿امتحا یاه ەH¢جنز  . 

 
 7. 

دوش یH¢گولج(G�Iفرگ شوغآ رد) حلص مالس ا< Âرپ لاوحا و مالس یارب �Kسد دننام Á½اه سمل زا  . 
  

8. 
دوشpمن هضرع اسpلn رد I½دaشون و اذغ رگ<د  . 

 
9. 



Internationale Freikirche Köln (IFK) Salierring 25, 50677 Köln 

 دوخ اf ار دوخ سدقم باتک هک دوش � هaصوت نیاربانب ،دوش Éن هaهت اسpلn طسوت HI¢ن �§�سرپ یاه دو� و سدقم باتک یاه باتک  
دPرواaب . 

 
10. 

دنوش � یروآ عمج جورخ ما¸نه رد طقف( دشاYیم یدقن تروص هf هک) اسpلn هf ادها . 
 

11. 
دوش � یH¢گولج ور نیا زا و دنراد ار تنوفع هf التبا زا یا ەژPو تارطخ Êورگ تروص هf �§�سرپ یاه دو� ندناوخ . 

 
12. 

 fلد هaرطخ ل fاح لاح رد تنوفع یالاÌI ا�ر یاشع مسارم½I من رازگربpدوش  . 
 

13. 
دن�سpن  اسpلn مسارم رد تک�� هf زاجم انورک سورPو مئالع هf التبم دارفا و رامaب دارفا  .  

 
14. 

 I½اتسÑد شpپ ناnدوک GHIنچمه و لاس 60 زا شpب ا< و Ytق یاه یرامaب هک یدارفا)  دشاf رطخ ضرعم رد نا©دننک تک�� روضح لامتحا
هaصوت (دنراد   

دننک تک�� اسpلn مسارم رد هک دنوش Éن  . 
دننک تک�� دوشpم رازگرب ( ەدنز شخÒ) نیالنآ تروص هf نامزمه هک اسpلn مسارم رد هک دوشpم هتساوخ دارفا نیا زا    . 

 
 

 Ñسaزا یرا nاهرا½Á ا هکÓرد نون nلpماجنا دوخ یاس   
دش دنهاوخ ساسحا ب�Pغ و بaجع اهنآ زا ÔIرب ، تسا لومعم H¢غ مaهد �  . 

ÖدنمشÕدنا و ¿احشوخ اf مaناوت � صاخ ط<ا�� نیا رد �Kح هک مPراد نانیمطا ام اما 
×

 fمه ا fحار هK� fب تسد هaرواPاسآ ات مÕتردق و ش 
مaنک رکش و شÕاتس ار ادخ ، مPروآ تسد هf ار . 

 
 

ق�Pط زا ەدنز شخÒ تروص هf اسpلn مسارم    YouTube تفا< دهاوخ همادا  . 
fهمانرب نیا یارجا ا(Òەدنز شخ) Üنچمه دارفا هک تسا ەدش ەداد ناشGHI � دنوش عمج تن�¢نیا رد ش�سرپ یارب دنناوت .   
دوش � لصاح رگ<د دارفا و دارفا زا ی�¢شpب دادعت هf هÞلf �¢مn هن ، هتفا< هعسوت د<دج تاناÝما نیا اf و . 

اسpلt nصا هحفص رد هتفه ره نیالنآ سßو� هf طو��م تاعالطا  www.ifk-koeln.de 
دوش � ��ãنم  . 

 
 

nلpب دازآ یاسGHI لملاt nنل  


