
 *"مستمع آزاد" افراد اطالعات برای

 ضمن عرض خوشامد گویی به شما پناهندگان محترم

و با مهر دفتر دانشکده  ء، فرم ثبت نام باید توسط استاد مربوطه امضاام را تکمیل نمایید. پس از تکمیلفرم ثبت ن لطفا
( به آدرسی که در باالی فرم اشاره خواهد شد  به آن ها ادامه سپس فرم را )همراه با سایر مدارکی که در  .تأیید شود

اد و دفتر دانشکده اختیاری است و می توانید بدون مهر و البته تأیید فرم ثبت نام توسط استقید شده است ارسال نمایید.
 نیز آن را به آدرس قید شده در فرم ارسال کنید. ءامضا

از مدارک ذیل به  یکیلین پذیرفته شوند میتوانند با ارائه ی د به عنوان "مستمع آزاد" در دانشگاه برافرادی که مایلن
 .صورت رایگان ثبت نام نمایند

 
 (BÜMA) گواهی گزارش پناهندگیکپی 

(§ 55 AsylVfG i.V.m. § 63 AsylVfG) اجازه اقامت کپی 

(§ 22 bis 26 des AufenthG)  اجازه اقامت حقوق بین الملل، انسانی یا سیاسیکپی 

 (Artikel 28 der GFK) کپی کارت شناسایی برای پناهندگان 

(Duldung) کپی 

 الزم به توضیح است  که ارسال این مدارک همراه با فرم ثبت نام الزامی است.

 به صورت رایگان کپی نمایید. Studierenden-Service-Centerدر ضمن میتوانید گواهی ها را در 

به دو صورت هفته ( کارت شناسایی  " مستمع آزاد"   4تا  2پس از دریافت کامل مدارک و بررسی آنها ) حدوداٌ بین 
 به دست شما خواهد رسید.

 از طریق پست برای شما ارسال خواهد شد. (1
آدرسی که همرا با مدارک ارسال می کنید ما پس از دریافت کارت  e-mailاز طریق شماره تلفن تماس یا  (2

شناسایی به شما اطالع داده و پس از تماس با ما در ساعات اداری میتوانید کارت شناسایی خود را در آدرس 
 ذیل به صورت حضوری دریافت نمایید.

 Studierenden-Service-Centers (SSC):آدرس
Unter den Linden 6, 10117 Berlin 

ثبت نام فقط برای یک ترم تحصیلی می باشد. افراد "مستمع آزاد" اجازه ی امتحان دادن نخواهند داشت، اما میتوانند از 
مثالٌ  –استاد مربوطه ی خود گواهی مبنی بر شرکت و حضور در آن کالس را دریافت نمایند که در مواقع خاص 

 ه رسمیت شناخته خواهد شد.این گواهی ب  –زمانی که فرد به طور رسمی دانشجو شود 

 اطالعات بیشتر

 در ساختمان مرکزی دانشگاه  – 15تا  13هر سه شنبه بین ساعت  -  2015دسامبر  15اکتبر تا  13از 

 برگزار می شود.  Studierenden-Service-Centerدر  مشاوره به زبان های آلمانی، انگلیسی، عربی و فارسی
 

 تماس

Compass. Die zentrale Information der HU 

Telefon: 030 2093-70333 

berlin.de-compass@hu 

 

*مستمع آزاد فردی است که تنها به عنوان شنونده ی مهمان در کالس ها حضور خواهد داشت و تنها گواهی حضور در کالس را 
 دریافت خواهد کرد.
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