
 

 
 یاھ هداوناخ و نادنمراک زا تیامح یارب ار "انورک یتخس ھجدوب" خیارتسواربوا راک قاتا و  خیارتسواربوا تلایا
 دننک یم داجیا اھنآ

 
 
  ؟دراد قح یسک ھچ
 زا یراصحنا روط ھبً ابیرقت ار دوخ یگدنز تدم هاتوک راک ای انورک اب طبترم یراکیب عورش زا لبق  ھکدنتسھدارفا طیارش دجاو
 راکیب 2021 رونجو Dezember 2020 Jänner ربماسد رد انورک نارحب لیلد ھب و دنداد یم ماجنا قوقح اب لاغتشا قیرط
 قرو ای یقوقح شیف ، دمآرد شھاک ھسیاقم یارب .دنتسھ طیارش دجاو ، دنتشاد قوقح شھاک ھبرجت تدم هاتوک راک لیلد ھب ای دندوب
 COVID-19 ریگ ھمھ یرامیب عورش اب یراکیب رگا .تسا هدننک نییعت تدم هاتوک راک ای یراکیب عورش زا لبق ھتشذگ هام دزمتسد
 .دوش یم هدافتسا ھسیاقم یارب Februar 2020 زادزمتسدقرو ای یقوقح شیف زا ، دھد خر چرام هام رد

 
 ؟دوش یم نیمأت ھجدوب رادقم ھچ
 .تسا تخادرپ لباق راوناخ رھ یارب تخادرپ لباق ریغ و اجکی تروص ھب ھجدوب
 
 :دمآرد شھاک دصرد 20 لقادح
 وروی 1300 ات درجم دارفا
 وروی 2000 ات رفن 2 •
 وروی 1000 € تسا لغاش ھک یرگید غلاب درف رھ •
 وروی 250 ینوناق نس ریز درف رھ •
 
 )اجکی فرصم هرابکی غلبم (:دمآرد شھاک دصرد20 لقادح اب ھجدوب رادقم
 وروی 300 :ھناخ رد رفن 1
 وروی 400 :ھناخ رد رفن 2 •
 € 500 :رتشیب و رفن 3 •
 
 :دمآرد شھاک دصرد 30 لقادح
 وروی 1500 ات درجم دارفا
 وروی 2400 ات رفن 2 •
 وروی 1000 لغاش یفاضا غلاب درف رھ •
 وروی 250 ینوناق نس ریز درف رھ •
 
 :)اجکی فرصم هرابکی غلبم( :دمآرد شھاک دصرد 30لقادح اب ھجدوب رادقم
 وروی 500 :ھناخ رد رفن 1
 وروی 600 :ھناخ رد رفن 2 •
 € 700 :رتشیب و رفن 3 •
 
 خیارتسواربوا رد 2020 لاسFebruar  لوا زا هداوناخ رد دارفا ھمھ یلصا تماقا لحم ندوب طیارش دجاو طیارش ریاس١

 اھ تساوخرد  تسا )یعامتجا یاھ کمک( ینوناق کمک قح نتشادن ، یراکیب ، تدم هاتوک راک لیلد ھب یرارطضا طیارش دوجو
 ترامس ای رتویپماک  ھک یدارفا .دنوش لاسرا خیارتسواربوا تلود یاھ رتفد ھب 2021  31 ات Februar 2021 8 زا دنناوت یمار
 دننک لاسرا ھقطنم رتافد ای AK یزکرم رتفد ھب یکینورتکلا تروص ھب ار تساوخرد دنناوت یم ، دنرادن یصخش نوفیلت

 

 یم لاحشوخ خیارتسواربوا نارجاھم ھب ترجاھم یارب زکرم یرارcیم نانکراک ، دیراد یلاوس و دیراد جایتحا کمک ھبامش رگا
 .دننک کمک امش ھب ھک دنوش

 ای ، 846954601 0676 :دینک ادیپ یسرتسد ام ھب میناوت یم لیمیا و نفلت قیرط زا طقف رضاح لاح رد

ng@migrare.atberatu 

 


