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06 PERSISCH/FARSI

وکالتنامه برای بردن کودک از مهد:

لطفا این ورقه را به آملانی پرکرده و به مهد تحویل دهید.

06 PERSISCH/FARSI
لطفا این ورقه را به آملانی پرکرده و به مهد تحویل دهید.

من اجازه دارد 

)در تاریخ(

توسط آقا / خانم 

توسط برادر/ خواهر

از مرکز    

)تحویل گرفته شود(. 

)ساعت( 

این مسئله با اجازه رصیح من انجام می کیرد. شخصی که به او وکالت داده ام مطلع است که باید کارت شناسائی عکس داری را )مثال پاسپورت، ورقه اقامتی 
پناهجویان، گواهی رانندگی( هنگام تحویل فرزندم از مهد نشان بدهد. 

Mein Kind

am

von Herrn / Frau

von der Schwester / dem Bruder

aus der Einrichtung

abgeholt werden 

um

Dies geschieht mit meiner ausdrücklichen Einwilligung. Die bevollmächtigte Person ist darüber informiert, dass ein Ausweis mit Lichtbild (z.B. 
Reisepass, BÜMA, Führerschein u.a.) bei Abholung vorgezeigt werden muss.

امضاء )اولیاء و یا قیم کودک()تاریخ(

 darf

فرزند
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