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 فرم عضویت

هنگام  شوند.شوند و نه به ما ارسال میهای وارد شده در اینجا، نه ذخیره می داده م:تذکر مه

این  آید.به صورت اتوماتیک به وجود می PDFبا فرمت ها یک فرم پر شده عضویت فرستادن داده

 در این صورت شما گزینه های ذیل را خواهید داشت:  دانلود کنید و امضاء کنید. فرم را

 Wilfried، آن را امضاء کرده و به نشانی کنیدشما فرم را چاپ می: روش سنتی  .1

.Wien 1060, 26/43Webgasse , Apfalter برای اثبات هویت تان  کنید.ارسال می

نامه(، کپی از ، گواهیگذرنامهلطفًا یک کپی از کارت شناسایی عکسدار )به عنوان مثال 

را به توانید امضای تان به عنوان جایگزین مییا جواز اقامت را در پاکت قرار دهید. ویزا 

 معتبر کنید.صورت دادگاهی یا محضری 

 https://www.handy)-تان اگر شما امضای گوشیروش دیجیتالی:  .2

 signatur.at/)  تان کارت شهروندییا(https://www.buergerkarte.at/)  را

معادل یک ، چیزی که فرم را با سرویس دیجیتال امضاء کنیدتوانید ، میفعال کرده باشید

به صورت دیجیتالی امضاء شده که  PDF فرم امضای معتبر)در دادگاه یا محضر( است.

توانید ایمیل )تذکر: شما می بفرستید. tpraesidium@atheistisch.aاست را به 

 قفل کنید. PGP/GnuPG verschlüsselnارسالی به ما را با 

 توانید مدرک ذیل را دانلود کنید.، میدهید فرم را تماماً با دست پر کنیداگر شما ترجیح می

Beitrittsformular 

 شود.عضو شدن به سادگی انجام می

. یا از طریق ارسال ایمیل ←پر کردن فرم عضویت و امضای دیجیتال با امضای دیجیتال: 

 ارسال نامه.← پی از مدرک شناساییک، به همراه و امضاء کردن: پر کردن فرم عضویت پست

 عضویت رایگان است.

خدایی دست هیئت رئیسه انجمن دینی بی فرم کامال پرشده و امضاء شده بهبه محض اینکه 

ورود شما را  دلیلبه محض اینکه  شود.خدایی رسمی می، ورود شما به انجمن دینی بیبرسد

به عنوان تاریخ ورود،  فرستیم.ما به شما یک تائیدیه از طریق ایمیل می دریافت کردیم،

 مورخه نامهاساسروز معتبر به قانون تاریخی که در فرم قابل رؤیت است، معتبر است.
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 عضوکه شما به عنوان یک  خواهیم به این نکته اشاره کنیمما می است. 13.04.2018

ما )شامل اعضاء داخلی، از خارج غیرقابل  خداییانجمن بییک دسترسی به  توانیدمی

 ده باشید.ا، به محض اینکه دلیل ورودتان را فرستدسترسی به محدوده اعضاء( دریافت کنید

خدایان انجمن عقیدتی اینکه با بی یک فرصت خوب باشد برایما امیدواریم که این انجمن 

 باشید.در ارتباط و تبادل نظر دینی و تک تک اعضاء 

انجمن »دینی  توضیح ورود به انجمن عقیدتی

 «خدایی در اتریشعقیدتی دینی بی
خدایی در انجمن عقیدتی دینی بی»بدین وسیله من عضو انجمن عقیدتی دینی  •

 مورخهنامه اساس 1بند  5$طبق  (atheistisch.at) شوم.می «اتریش

انجمن »نامه اساس در عین حال .ال حاضر معتبرحقانون در در  15.03.2016

در قانون در حال حاضر  15.03.2016مورخه  «خدایی در اتریشعقیدتی دینی بی

خدایی در انجمن عقیدتی دینی بی»نامه هیئت رئیسه رسمی و طبق این اساس معتبر

  .کنمشناسم و تایید میبه رسمیت می را« اتریش

کنم که محل اقامتی حقیقت را بگویم( اظهار میدهم که من به صورت قانونی)قول می •

ها یا های عقیدتی دینی دولتی یا کلیسا انجمندر هیچ یک از در اتریش دارم و 

  قانونی معتبر، عضو نیستم. دینی هایانجمن

 :تواند به فهرست ذیل ارائه شودمیبا این مسئله موافق هستم که این فرم من  •

o  مسئول برای  خداییانجمن عقیدتی دینی بی به شخص روابط عمومی

 محل اقامتم. )اختیاری(

o خدایی به هیئت رئیسه انجمن عقیدتی دینی بی 

o  مطابق قانون ایالتی در مورد شخصیت حقوقی به نهادهای دولتی مسئول

  ( 1998/19شماره  1کتاب قانون ایالتی ) انجمن عقیدتی دینی
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