Übersetzung des Anmeldetools

______________________________________ :Sprache

اﺑزار ﺛﺑتﻧﺎم دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ
راھﻧﻣﺎی ﺛﺑتﻧﺎم دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ در دھﮑده ﺗﻔرﯾﺣﯽ اِﺷﺗﺎﯾنﺑور ِﮔر ).(Steinburger Feriendorf
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ  www.kjr-steinburg.deﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد
 .1ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ
ِ
 .2روی دﮐﻣﮫ »اﯾﻧﺟﺎ ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﯾد« در ﺳﻣت راﺳت ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
 .3ﮔزﯾﻧﮫ »دھﮑده ﺗﻔرﯾﺣﯽ اِﺷﺗﺎﯾنﺑور ِﮔر« را ﺑﯾﺎﺑﯾد.
 .4روی ﻟﯾﻧﮏ اﺑزار ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺳﭘس اﯾن ﭘﻧﺟره ﺑﺎز ﻣﯽﺷود:

ﻟطﻔﺎ ً در اﯾن ﻗﺳﻣت ھﻔﺗﮫای را ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﺳﭘس ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ دﯾﮕر ﺑﺎز ﻣﯽﺷود.

Abschnitt .1

اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺳرﭘرﺳت ﮐودک:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ:
ﺗوﺿﯾﺣﺎت:
ﮐد ﭘﺳﺗﯽ:
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن:
)دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺣﺗﯽ در
طول ﺑرﻧﺎﻣﮫ دھﮑده ﺗﻔرﯾﺣﯽ اِﺷﺗﺎﯾنﺑور ِﮔر ﻧﯾز
ﻣﻣﮑن اﺳت(.
ﻟطﻔﺎ ً دﻓﺗر ﻣرﺑوطﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد:
 --ﻟطﻔﺎ ً در اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد --

ﻧﺎم:
ﺧﯾﺎﺑﺎن:
ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت:
اﯾﻣﯾل:
)ﮐﻠﯾﮫ اﯾﻣﯾلھﺎی ﺗﺄﯾﯾدی ﺑﮫ اﯾن آدرس
ﺑراﯾﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷوﻧد(.
 oواﻟدﯾن ھر دو ﺷﺎﻏل ھﺳﺗﻧد
 oﺗﮏﺳرﭘرﺳت و ﺷﺎﻏل
ﻣﯽﺑﺎﺷم
 oھﯾﭻﯾﮏ از ﻣوارد ﻓوق در
ﻣورد ﻣن ﺻﺎدق ﻧﯾﺳت

Abschnitt .2
اطﻼﻋﺎت ﮐودک:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد )(TT.MM.JJJJ

آدرس ﮐودک )اﮔر در ﻣﺣل دﯾﮕری
ﺳﮑوﻧت دارد(:
ﺧﯾﺎﺑﺎن:
ﮐد ﭘﺳﺗﯽ:

Abschnitt .3

ﻧﺎم:
ﺟﻧﺳﯾت:
o
o
o

ﻣذﮐر
ﻣوﻧث
ٴ
ﻏﯾره

ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت:

اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ

رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ اﺗوﺑوس
 -ﻟطﻔﺎ ً در اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد --ﻣﺎﯾﻠﯾم ﮐﮫ ﻓرزﻧدﻣﺎن دو ھﻔﺗﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ دھﮑده ﺗﻔرﯾﺣﯽ اِﺷﺗﺎﯾنﺑور ِﮔر ﺷرﮐت ﮐﻧد.

ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھﯾم ھﻔﺗﮫ دوم ﺳﻔر در اﯾن ھﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷد:
 -ﻟطﻔﺎ ً در اﯾﻧﺟﺎ ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد --ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ در ھﻔﺗﮫ دوم اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ و اﻧﺗﻘﺎل وﺟود ﻧدارد.
ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
و اﯾن ﮐﺎر از طرﯾﻖ ﻗرﻋﮫﮐﺷﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.
Abschnitt .4
ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت:

ﻧوع ﺗﻐذﯾﮫ:
 oﺧوراکھﺎی ﻣﻌﻣول
 oﮔﯾﺎهﺧوار
 oﮔوﺷت ﺧوک ﻧﻣﯽﺧورد
ﻣوارد ﺧﺎص ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻐذﯾﮫ:
ﻣﮭم:
ﻟطﻔﺎ ً در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻣوارد ﺧﺎص ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ،آﻟژی و ﻏﯾره اﺷﺎره ﮐﻧﯾد

ﺳﻔرھﺎ
ﻓرزﻧد ﻣن اﺟﺎزه دارد در طول ﺑرﻧﺎﻣﮫ دھﮑده ﺗﻔرﯾﺣﯽ اِﺷﺗﺎﯾنﺑور ِﮔر در ﮔردشھﺎی دﺳﺗﮫﺟﻣﻌﯽ
ﮐوﭼﮏ ﺷرﮐت ﮐﻧد.
 oﺑﻠﮫ
 oﺧﯾر
ھزﯾﻧﮫ ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
 ۷۵ oﯾورو  -ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ دوﻟﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم
 ۴۰ oﯾورو  -ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ دوﻟﺗﯽ  II، ،III XIIدرﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾم
 ۴۰ oﯾورو  -ھزﯾﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرت ھدﯾ ٴﮫ ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود
 ۶۰ oﯾورو  -ﺑرای ﭼﻧد ﻓرزﻧد )از ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار(

Abschnitt .und 6 .5

ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
 (.1ﺷراﯾط ﺑرﻧﺎﻣﮫﮔذار ﺑرای ﺷرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ) :در اﯾﻧﺟﺎ(
 (.2ﺳﯾﺎﺳت ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺷﺧﺻﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫﮔذار) :در اﯾﻧﺟﺎ(
ﻣﺎﯾﻠم در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌدی ھم ﺷرﮐت ﮐﻧم و از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل از آن ﺑﺎﺧﺑر ﺷوم.
اﻧﺟﺎم ﺛﺑتﻧﺎم )ﻟطﻔﺎ ً ﻓﻘط ﯾﮑﺑﺎر ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ،اﻧﺗﻘﺎل دادهھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧدﮐﯽ طول ﺑﮑﺷد(.

ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕر:
ﯾﮏ ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ﺑراﯾﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود .اﮔر ﻗرﻋﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺎﻓﺗد ،د ﺧواﺳﺗﯽ از ﺳوی
ﻣﺎ ﺟﮭت ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﮔردد .ﺑﮫ ﻣﺣض وارﯾز ﮐردن ھزﯾﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ﻣﺎ ،ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫای )از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل( درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.

