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GT 4cا����� ���� �	آ��� ��� در��ره ��م درآ      :  

��� ���� آن را ���� �� �����  و �
  

  �� ��� ���� ��م درآ
� را �� ���؟ 1

� ھ�ی ارا�� ��ه 
���ل ����� � �� �� � ��� �!"�

، ز
� ��ی 18*�  ��16  8*�  6(ز
� ��ی 
�ا)'# از %�$# 
) را 16*�  13*01!.ت، �.%��ی �!- د��,� � از %�$# 

 ���� �

� �7اھ�� ��ای آ �� *56!4 �����  ورزرو 
  در�7ا%# ����.

 9:,�
 �� ���� �
�7 �اده ھ��� �� �; ����� را ��دا#7 
در���# ��< ھ=��� �� ا%�س ��,� ���# در دوره و 

  . '��� ا�@ ��م را �� ����*:?!; ھ�,��، 


� ��د؟ 2 �'%�:
 � �A� ����� 4!56*  

!=ان *�A,�� 4!56 دارد �� درآ
�، ���ر ا$�Bی �7 �اده 
در �7 �ار و ���ر ��ز �ان ���D,� �� ��ای 
�ا)'# از آ �� 

  ����� ��دا#7 
� ��د.

 E%�,
��ای ا�@ ��ر Hزم ا%# �� ��� 
�Gار ���F �� ��0ر 
:
�%'� ��!�. ��� در ا7,!�ر �7 �اده ��� )�ار 
� I!�د را 


�ھ!� � �7 �اده را 
� *�ا !� �� ��< ��م  �
ا�@ 
!=ان درآ
 �,D  ;ذ�) �!�� �� �

:�%'�  4درآ K"'
 LM% .(�!�� ه�A  را

  ��ه را ���� در ��م N'#  �م وارد  ���!�.

  �� ��� $�B �7 �اده ا%#؟ 3
  در 
:�%'� درآ
�، ا��اد ز�� $�B �7 �اده �� ���ر 
� آ���:


� �7اھ!� ��ای او ز
� ��ی 
�ا)'# را ��ز �ی  • ��
  رزرو ��!�،

•  �D! �
وا��F@ او �� ا��اد دارای �BP 9P # وی، *� ز
،���� �
 �I� آ �� �� ��دک ز  

%��� ��ز �ان وا��F@ �� وا�F ��د�� �� 
� �7اھ!�  •
 �D! �
��ای او ز
� ��ی 
�ا)'# را رزرو  ���!�، *� ز

� ���� �
 �I� آ �� �� ا�@ ��دک ز �D!*ر�R در �
.�!�� �
  ��ای 
�1ش ا�@ ��ز �ان ��ل ��دا#7 

T�
: ����ی ز ��I �� وا��F@ *�� ��دک *:# 
�ا)'# 
 !�,��، Z=ء �7 �اده �� ��Pب  �� آ���. WFا ا�@ 
��Vع �� 

� ����،  ��G ا��5  �� ���.  �I� در ھ��ن �7 � ز Tآ �� ھ

�� ��Pب درآ
� ا�@ ����ی ز ��I ھZ T=ء درآ
� �7 �اده 
ا�@ ���V ��ای ��ز �ان �=رI,�ی ��  آورده  �� �� �.


6,\ �7د را در���# 
� ���� ھ�R Tدق ا%#. �
  درآ

  ��م درآ
� را از �[� �!�ا ��T؟ 4
��م درآ
� را 
� *�ا !� در ا��,� # �!�ا  ���!� 

)www.hamburg.de/ganztag ��� .( ا !� ا�@ ��م�* �

را در ��
M!�*� �� و ��پ  ���!�. ��� در ا�@ ��م ���R داده 
ھ�ی 
�رد  !�ز ��ای 
:�%'� درآ
� را وارد 
� ��!�. ��� در 
ز�� �7اھ!� �7ا � �� ا�@ داده ھ� �� ھ�,��. ��� ���� ��م 
��پ ��ه را �� ھ��اه ��م N'#  �م، �� د�,� 
�ر%� *:��; 

  دھ!�. 

 �
*�ا !� �< ��م �F�7 را �?�رت د%,� ھT �� ط'!1,� 

,�%E �7 �اده" را ��ای ھ�!@  �
��!�. ��م "
:�%'� درآ
در���# ��ده ا��. اF',� ��ای ا�@ ��ر ���� درآ
� را �7د*�ن 

 �!���  �'%�:
 -  �
��� �b ��م را آ .�@ ��  ���!�، ا�@ درآ
  ��0ر �7د��ر �� 
� ��د.

  �ده ��T؟از ��ام ��م درآ
� ���� ا%,5 5
ا�I ��� در �7 �اده ��� �c; آزاد دارد، از ��م درآ
� "��ر 

). در d!� 9آزاد" ا%,�5ده ��!� (%��� راھ����!�� ذ�; ��%- 
ا��?�رت، ��م "��ر d!�آزاد" را 
�رد ا%,�5ده )�ار دھ!� 

  ).8(%��� راھ����!�� ذ�; ��%- 

  ��ا ���� 
'"F�% K!� $�ا�� را وارد ��!�؟ 6
�'%�:
ت �� درآ
� %�H � در %�ل �WI,�، ��!�ر %�ده ا [�م 

  *� ا%#.

�Iاھ� ، ��� از ��ر��
�ی �7د �< ��ر�I �� ��ر
�����1ان 
� H�% �

�F!�ت ��درآ .�!�� �
  در���# 

%�ل )';  �Iاھ� 
�F!�ت �� درآ
���   ا��اد دارای �c; آزاد
 �50F ،#�!  اھ� در د%,�س�I @ا� �b ��� .���� �
 �1Zا�


  �@ �Iاھ� در د%,�س 
�ا�1Z  ���!�.�� آ�7

��< ھ=��� در���# 
� ��!�؟ در  اداره ��ر����آ�� از 
  %�ل )'; ا%,�5ده  ���!�. �Iاھ� ��< ھ=���ا��?�رت از 

�50F رو ��# ا�@ 
�ارک را �� در�7ا%# �7د �!�%# 
را وارد  
'����V .�!��� � H�% KF ��ای %���$�ا�� �7د  != 


:�%'� ��ه ��  � H�% �

�  12 ���!�. در ����ن درآ T!�G*
.�

�ھ� � ��%# �7اھ� آ E%�,
 �
  ��د و ���@ *�*!e درآ


@ در 
����G �� %�ل c* �,�WI!!� ��ده ا%#.  7 �
درآ
  ا���ن �� ���� ��د؟

% ا�=ا�- �� ��ھ- ���,� 15آ�� درآ
� �7 �اده ا���ن �!- از 

� *�ا !� در�7ا%#  ���!� �� ار)�م  ا%#؟ در ا�@ �Rرت

 �

��gر، 
�ارک درآ @��� .� �!I ار�( �g  �
 � ���

�ھ!� � �1"� �7د را �!�%#  ���!�. ا��اد دارای �c; آزاد 
���� �< ��آورد )��; ��ور از درآ
� %�H � �7د *:��; دھ��. 
 �
در ھ� دو �Rرت، ��م درآ
� ��زھT ��ای 
:�%'� درآ


�ھ!� E%�,
 � )��; ا ,�gر 
�رد ا%,�5ده )�ار 
� I!�د. ا�@ 
 �

'"K را %LM در ��م *c!!� وارد  ���!�. ��م *c!!� را 

*�ا !� از د�,� 
�ر%� �� از *�ر ��ی ا��,� ,�  
www.hamburg.de/ganztag  @در���#  ���!�. در ا�

��م را �!�ا و اط.$�ت د)!9 در��ره  :�ه �� *�ر �� 
� *�ا !� 
  ��دن ��م *c!!� را در���#  ���!�.

8 �
  ��م درآ
  "��ر d!�آزاد"

  �� �!=ی را ���� وارد ��T؟

8.1 @��F4. $�ا�� واFا  

��� ا��[� در ��م درآ
�، �"!� $�ا�� در���,� ��ر و/ �� 
�در، 

� ���� را  �I� آ �� در �< �7 � �� ��دک ز �D! �
*� ز
 �B$ ��� �� ،�
وارد 
� ��!�. ا���D در 
:�%'� درآ

�!�ن ��ه  �73 �اده �� ��Pب 
� آ��، در ��H ذ�; ���ره 
  ا%#.
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ای �� در ����ن %�ل  �Iاھ� 
�F!�ت �� درآ
� %��50F� H از 
 �50F .�!���  ی �7د در���# ��ده ا��، ا%,�5ده�
از ��ر��
درآ
� H�% \F�7 � �7د را 
:�%'�  ���!�. ��< ��ای 

. درآ
� �!�ا ��!� 6و  5
:�%'� را 
� *�ا !� در 5R:�ت 
 4Fه را در ذ�; ا�� �'%�:
 � H�% \F�71  ،�
در ��م درآ

وارد  ���!�. �< رو ��# �Iاھ� درآ
� %�H � را �� ھ��اه 
  ��م درآ
�، �� د�,� 
�ر%� *:��; دھ!�.

.4Fدر ����6ی ا ،�Z�* ;��( 4. 2%��� $�ا��Fاز ��م  10*� ا
درآ
� ���%# ��ه ا �. �50F در ا��[� 
'�F�% KF!� � ای �� �� 

  اداره 
�F!�ت ا$.م ��ده ا�� را وارد  ���!�.

  ب. $�ا�� ��دک: 8.2

ا�@ 
���ط �� ��ز �ی ا%# �� 
� �7اھ!� ��ا�- �7
�ت 

!�D ��ای ��ز � 
j. ھ=��� �Aا)',� را رزرو  ���!�. ھ��


9P د �� وی�� �

�1ش ��دا#7   �50F ،��� �
ا�,�م در���# 
ا�@ 
'�KF را وارد  ���!�. در ا��[� ھ�50F T از 
'"K �; %�ل 

  �!- ا%,�5ده  ���!�. 

 �
�50F ��ای ھ� ��ز �ی �� �7
�ت 
�ا)',� در�7ا%# 
 �!�� �'%�:
 � �Iا�Z را ��0ر �
در  ���#  - ��!�، ا�@ درآ


�1ش آ �� را �� 9P .j
�Vح از 
� *�ا !� $�ا�� ��ز �ان 
  ھT *���= دھ!�.

  ج. ھ=��� ھ�ی �7 �اده 8.3

ط'!1,� در ا��[�  � �"!� اط.$�ت �7 �اده، �"EG� �D ھ=��� 

:; ��ر و ھ=���  �� �
ھ�ی �!��، 
�ا)'# ������F، ر�# و آ

���ط 
� �����. ��ای در  ��I �g,@ ا�@  ����
ھ�ی 

!�� T� �7د �

'�KF ز�� را ��0ر �"� از درآ ،�F�
  �:��رھ�ی 


'"K �"� �!�� 1ج. 8.4  

��رو در %�ل. ��� 
� *�ا !�  ��300رو، 
�1دل  25
�ھ!� � 
 T� ره �� ازای ھ� ��ز � ��ای �; �7 �اده�'D� را K"'
ا�@ 
��!�. ���@ �7ط�، ا�@ 
'"K در ��م ��0ر ���Dن وارد ��ه 

  ا%#.


'"K �; ��ای و%��; و ا�=ار ��ر، ھ=��� ھ�ی  2ج. 8.4.1

�ا)'# ���� ،�
  ��F و d!�ه ر�# و آ

.4Fدر ذ�; ا �� �"d�� ��1ای ھ� ��د  �
وارد  ��ده ا��، 
 �"� K"'
��رو در  ��1.440رو در 
�ه ( 120*�ا !� در ا��[� 

%�ل) را ���1ان ھ=��� �T  ���!�. ا�@ ا
� در ��م ا��,� ,� 
  ��0ر �7د��ر �Rرت 
� I!�د.

9 �
  ��م درآ
  "��ر آزاد"

  �� �!=ی را ���� وارد ��T؟

9.1 $ .4Fا@��Fا�� وا�  

��� ا��[�، �"!� $�ا�� در���,� ��ر و/ �� 
�در، *� ز
� !�D آ �� 
 .�!�� �

� ���� را وارد  �I� در �< �7 � �� ��دک ز
ا���D �� ا�@ ا%�س �� ��� $�B �7 �اده �� ��Pب 
� آ��، 

  �!�ن ��ه ا%#. 3در ��H ذ�; ���ره 

%�ل �!- ا%,�5ده  ���!� و  �Iاھ� 
�F!�ت �� درآ
��50F از 
 � H�% \F�7 �
داده ھ�ی 
���ط� را وارد ��!�. �50F درآ
�7د را 
:�%'�  ���!�. �� ا�@ راھ��� �<  �� � �Iاھ� 


�F!�ت �� درآ
� �V >�� #�Z!�� ��ه ا%#.  

�7 �اده ��� �L د��Aی دارای �d ;c!�آزاد ��� �b در 
.4Fط� را ذ�; ا���
 � H�% K"'
ذ�� ��!�: ��ر�Iان  2ا%#، 

و ��ر
��ان در ����ن %�ل از ��ر��
�ی �7د �< �Iاھ� 

�F!�ت �� درآ
� %�H � در���# 
� ���� �� در آن 
� *�ا !� 
درآ
� H�% \F�7 � را �!��!�. �50F �< رو ��# از �Iاھ� 

�F!�ت �� درآ
� %�H � را �� ھ��اه ��م درآ
� �� د�,� 


�ر%� *:��; دھ!�.  

.4F4. 3%��� $�ا�� ذ�; ���ره ھ�ی اFه  11*� ا�� #%���
ا �. �50F در ا��[� 
'�H�% KF � از �Iاھ� 
�F!�ت �� درآ
� را 

  وارد ��!�.

  ب. $�ا�� ��دک: 9.2

 ا�@ 
���ط �� ��ز �ی ا%# �� 
� �7اھ!� ��ا�- �7
�ت

!�D ��ای ��ز � 
j. ھ=��� �Aا)',� را رزرو  ���!�. ھ��

 �50F ،��� �

�1ش ��دا#7 
� ��د �� وی 9P ا�,�م در���# 
ا�@ 
'�KF را وارد  ���!�. در ا��[� ھ�50F T از 
'"K �; %�ل 

  �!- ا%,�5ده  ���!�.

 �
�50F ��ای ھ� ��ز �ی �� �7
�ت 
�ا)',� در�7ا%# 

:�%'� ��!� ��!�، ا�@ درآ
� را � � �Iا�Z در  ���#  - �0ر


�1ش آ �� را ���Vح از  9P .j

� *�ا !� $�ا�� ��ز �ان 
  ھT *���= دھ!�.

  ج. ھ=��� ھ�ی �7 �اده 9.3

ط'!1,� در ا��[�  � �"!� اط.$�ت �7 �اده، �"EG� �D ھ=��� 

:; ��ر و ھ=���  �� �
ھ�ی �!��، 
�ا)'# ������F، ر�# و آ

� �

���ط  ����
����. ��ای در  ��I �g,@ ا�@ ھ�ی 
:�!�� T� �7د �

'�KF ز�� را ��0ر �"� از درآ ،�F�
  ��رھ�ی 

  *��� ��ای ��ر d!�آزاد: 
'"K �; �!�� 1.1ج. 9.3.1

��رو در %�ل. ��� 
� *�ا !�  ��300رو، 
�1دل  25
�ھ!� � 
 T� ره �� ازای ھ� ��ز � ��ای �; �7 �اده�'D� را K"'
ا�@ 


!�D ��م را از ا��,� # دا "�د 
� ��!� ("��� ��!�").ھ��A
  ��!�، ا�@ ا
� ��0ر �7د��ر ا [�م 
� ��د.

*���ی ��ای ��ر d!�آزاد: 
'"K �"� ��ای  2 .1ج. 9.3.2
 ،�
و%��; و ا�=ار ����، ھ=��� ھ�ی ر�# و آ


�ا)'# ������F و d!�ه   

.4Fدر ذ�; ا �� �"d�� ��2ای ھ� ��د  �
وارد  ��ده ا��، 
"'
��رو در  ��1.440رو در 
�ه ( K120 �"� *�ا !� در ا��[� 

%�ل) را ���1ان ھ=��� �T  ���!�. ا�@ ا
� در ��م ا��,� ,� 
  ��0ر �7د��ر �Rرت 
� I!�د.

  ���رات 
�F!�*� 2ج. 9.3.3

.4F1.4در را��0 �� $�ا��ی �� ذ�; ���ره ھ�ی اF4، ا ،
.4F4. 8اFی *1!!@  9و ا��*�!F�
وارد  ��ده ا��، 
� *�ا !� 

  ا���V ا*:�د را ���  ���!�.��ه و $�ارض 

�50F ا$�اد را از روی آ�I @��7اھ� 
�F!�ت �� درآ
� �7د 
  ��دار��.


'"�c ��ای �!��  1 .3ج. 9.3.4 n!ھ �� �"d�� ا��اد
 �

!@ اZ,��$� ��دا7#  �� ����: ���رات درآ�*

  و ھ=��� ھ�ی و�oه

���1ان �< ��د دارای �c; آزاد، ��� در ا��[� 
� *�ا !� 
� �!"� p�Z" هoھ=��� ھ�ی و�" �� "�$��,Zا @!
��رات *�


:�ود" از درآ
�*�ن را در �6- $�ا�� �� ا%�س  ��� ;��(
.4F���1.4ره ھ�ی اF2.4، اF4.4، اF4. 8، اFوارد  9و ا

.�!���   
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�50F ا$�اد را از روی آ�I @��7اھ� 
�F!�ت �� درآ
� �7د 
  ��دار��.


'"�c ��ای �!��  1 .3ج. 9.3.5 n!ھ �� �"d�� ا��اد

�ا)'#  9P :���� ��  #7دا�� �$��,Zا @!
�*

�F�����  

 �� �� �F����� #'(ا�
 9P K"'
��� در ا��[� 
� *�ا !� 
.4F1.4ا%�س $�ا�� ط'9 ���ره ھ�ی اF4.4، اFو  8، ا

.4Fدا7# ��ه ا%# را وارد  ���!�. 9ا��  

�
F!�ت �� درآ
� �7د �50F ا$�اد را از روی آ�I @��7اھ� 
  ��دار��.

  ھ�� �!= وارد ��ه ا%#! در ادا
� ���� �� ��د؟  10
��� �b از ��م ا��,� ,� ا%,�5ده ��ده ا��، �50F آن را ��پ 

.�!���   

 � H�% KF�'
��� �b ��م درآ
� را ��0ر د%,� �� ��ده ا��، 
 12را �� ھ��P Tب  ���!�. درآ
� H�% \F�7 � *:# د. را �� 

�� T!�G* ھ� � را ز�� ه. وارد�
 E%�,
 �
!�. ا�@ 
'"K درآ
.�!���   


�ھ� � 
:�%'� ��ه را در ��م N'#  �م  E%�,
 �
�50F درآ
  وارد ��!�.

�ارد ز�� را �"! ������ 	  

�اھ! 	�%��ت �� درآ	� : ��ر d!�آزاددر را��0 ��  •'

���ط �� %�ل �!-،(�)�� �
  ��ر��

	�%��ت ��  '�اھ!: آ��7@ ��ر آزاددر را��0 ��  •
  درآ	�،

•  ،���� �
در  '�اھ�,�ی اداره ��رو ��� �R �bق 
  را��0 �� ��< ھ=��� ھ�ی در���,� %�ل )'; 

.�!���  ��!�V �
  و آ �� را �� ��م درآ

 #'N اھ!�� و  != ��م�I را �� ھ��اه رو ��,��ی �
��م درآ
   �م، �� د�,� 
�ر%� *:��; دھ!�.

  

 �50F .��,ھ� i!:R و ;
*��Z دا�,� ���!� �� ��� �� ا
�Bی �7د در ز�� ��م N'#  �م، *��!� 
�  ���!� �� �"!� اط.$�ت ��

� *�ا �� �� 
�=�D'��� �Fری 
���ل 
[�زات *"�G �� �. در ��!@ ��ا��0  �I�7 �اد Eو ��ا� �
اط.$�ت  �در%# در��ره درآ


� *�ا � در ھ� ز
� � اط.$�ت ��� را ��ر%� ���.
� *�ان ����� ھ� را 
[�دا 
F�0'� ��د pZ�
  . ا�@ 
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� ��   
  

-)��اھ! 	�%��ت �� درآ	� ��' �����  
��� در ا�@  �� � �Iاھ�، در Z"�ی ھ� E7 ���ره ای از ��م درآ
� را 


���ط� ���� در آن وارد ��د. K"'
 �� �!�!� �
  

���ط �� و1V!# ا �5ادی ��د 
���ل �Iاھ!��ی 
�F!�ت �� درآ
� ھ��اره 

  ��دا#7 
�F!�ت ھ�,�� و WFا در ھ� 
�رد 
,�5وت ھ�,��.

�����  
ل     xxx-اداره دارا�! ھ�	/�رگ � ) ی  ا � �  ! ھ ا � '2 0 1 1  

  در را����xxxxxx    �� �0ره ھ��- زوج 
�    ���xxxxxxره ھ��- زو�3  	 آ ر د  � � ت  � � % � 	  

  و     
     ���Vا*:�د$�ارض ا  

  4 � � 5 6  


���ط� وارد ��ه ا � KF�'
  در ا��[� ���ره ای از ��م درآ
� ذ�� ��ه ا%# �� در آن 

↓    �
  $�ارض ا���V ا*:�د  
�F!�ت �� درآ

  

  2ج.

4��56  

�F!�ت )��; ��� از �GPق  


�F!�ت ��)!�� �ه  
    

  � 8 �  
  )'. *���� ��ه ا �

    

      �����ا�@ �!- از �P ��دا7# ��ه ا%#  

  

ت   � � % � 	  9 : ا س  � )   ا


���ل 
�F!�ت   �

:�%'� درآ  

  �

[��ع  زو�Z  زوج   �ع درآ  

  

  

  

  

�ا�� <��= از ��ر >��آزاد?  


'"K ذ�� ��ه  �50F ،���� �
(��� �b ا��اد دارای �c; آزاد $�ا�� اR�P ���V; از ��ر d!�آزاد در���# 

'"��I�� \F�7 K,� از �Iاھ� 
�F!�ت �� درآ
� %�H � ��ر��
� را ا%,�5ده  �D"� �!�D  در ا��[� را ا%,�5ده

4. 2
'"K را در ا4F. @�ا  ���!�. Fق در ا�R رت�R وارد  �� 3و در!��(.  

      

  

.4F1ا  

�ا�� ���- 6@�ری?  

�ا��ی �� ���� 	� ��A �Bار '����?  
      

  

  

.4F8ا  

�ا�� <��= از ��ا�� و ا�3ره?  

  ���رات در �Rرت �Rق  

�ا��ی �� ���� 	� ��A �Bار '����?  

      

  

  

.4F9ا  

�ا�� <��= از (�	��� ��Cی?  

  ���رات در �Rرت �Rق  

�ا��ی �� ���� 	� ��A �Bار '����?  

      

  

.4F4ا  

.4F5ا  

.4F6ا  

.4F7ا  

.4F10ا  

.4F11ا  

�ا��? ���)  


�,��ی �� �A,�� ز��  

  ��< ھ=��� ھ�ی اداره ��ر

�D�=� ��!� ل در���,� از��  

  درآ
� R�P; از ا
.ک

  $�ا�� R�P; از ��< ھ=��� ھ�ی 
�1ش

@��F9 واP ،9 زا���نP ،�1ش
 @!
  )� �ن ��رال ار*�Gی *:?!"�، ��< *�

      


'"K �; $�ا��          

  ;c� زش�

���ی  ھ=��� ھ�ی آ        

        ���رات *�
!@ اZ,��$� )��; ��� از درآ
�    1. 3ج.

        ھ=��� ھ�ی و�oه )��; ��� 
:�ود    1. 3ج.


'�KF ��دا7,� ��ای 
�ا)'# ������F    2. 3ج.        

  p�Z  

  �� از آن ��� 
� ��د
      


���ل 
�F!�ت   �
        درآ
� / درآ
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�(- ��ای '�اھ! 	�%��ت �� درآ	� (�)����  

��� درآ	� �:�%G (�)�� را <�8ب ��E؟�

ا%,�5ده ��!�. ��ای 
:�%'�ت  '�اھ! 	�%��ت �� درآ	� (�)�� ��ر��	��50F از 

��Zد در 5R:� ��1 ا%,�5ده ��!�: �*�'%�:

�رد  !�ز 
� *�ا !� از ��<   

را �� ھ��P Tب  ���!�. در ا�AFی ز�� در Z"�ی �07ط 
���ط  $�ا���"!�  .1
  داده ��ه ا%#: �=رگ )�ار ا%��H $�ا��، �< 

 E73 E7 ،9 E7 ،10 21*�  20و  18*�  15، و �07ط e!*�* @��� .

� آ��. #%�� 4Fا p�Z  

را ھT �� ھ��P Tب  ���!�. در ا�AFی ز�� در Z"�ی  ھ=��� ھ�ا���ن �"!�  .2
  �=رگ )�ار داده ��ه ا%#: ب�07ط 
���ط �� ھ=���، �< 

 E74  �*7 14*�  11، �07ط E7 ،23 28*�  25، �07ط e!*�* @��� .
  p�Z ب ��%# 
� آ��.

3.  K"'

'"K درآ
� F�7\  ا%Hرا از 
'"K  با���ن ��� ����  e!*�* @��� .�!�� T�

� آ�� �� ���� آ �ا ذ�; ���ره  #%�� � H�%1  E%�,
 �
در ��م 
:�%'� درآ

  �7 �اده در �6- $�ا�� ��ر d!�آزاد وارد  ���!�.

 H�% \F�7 �

� *�ا !� درآ ���V ��� �,,Pرا �*�!M
� را �� ��

:�%'� و ��پ ��!�. ��م آ .�@ را 
� *�ا !� در *�ر ��ی ا��,� ,� 
  :ز�� �!��!�

www.hamburg.de/ganztag.  

��  2012��پ '�اھ! ا%�KJو��J! 	�%��ت �� درآ	� (�)�� 	���ط �� (�ل   ا%
.� �� �
 ;G,�
  داده ھ�ی ز�� ��0ر ا*�
�*!< �� اداره دارا�� 

! � � M 
�ت را��0 ��ری  .1      �  
  *� –از 

  

      
2.  

  ��زه ز
� � ��ون در���# �GPق
  ���ر "��"

  �Pوف �=رگ (اس، اف)      
  %�#  ��رو          
    H%ارد   .3  ا�

; در���,!��ی �G �!dی ��ون �� \F�7 �!d ق�GP9  10و.      
      .�3!- ��دا#7 
�F!�ت �� �GPق از ���ره   .4  ب    
      .�3!- ��دا7# $�ارض ا���V ا*:�د از ���ره   .5  ب    

:uاز ���ره   .6  ب    *�ر� ��
      .�3!- ��دا#7 
�F!�ت �"!�� از %�ی ��ر

  .7  ب    
  از %�ی زوج�!- ��دا#7 
�F!�ت �"!�� 

  . (*��� ��ای ازدواج 
!�ن ا��اد 
,1"9 �� دو ���7 
6,"4 د�@)3از ���ره 
    


�F!�ت  �D! و�,DFره ���%� ا���
  دھ��ه:


�1ش در   .8     @!
      .�3!- ��دا#7 
���ط �� در���,!��ی *�

    H%9  ا.  

�1ش 
���ل 
�F!�ت *56!4 ���,� @!
  در���,!��ی *�

����G* ای ��� %�ل��  
    

  .10  ا%H    ���ره ���%���:
) و �dا
,��ی 
���ل �GP9ق 
���ل 
�F!�ت *56!4 ���,� ��ای ��� %�ل *����G (��ون 


�F!�ت *56!4 ���,�  
    

      .10و  �9!- ��دا#7 
�F!�ت �� �GPق از ���ره ھ�ی   .11  ب    
      .10و  �9!- ��دا7# $�ارض ا���V ا*:�د از ���ره ھ�ی   .12  ب    

      .10و  �9!- ��دا#7 
�F!�ت �"!�� از %�ی ��ر
�� از ���ره ھ�ی   .13  ب    ���ره �6?�:

  .14  ب    
. (*��� ��ای ازدواج 10و  �9!- ��دا#7 
�F!�ت �"!�� از %�ی زوج از ���ره ھ�ی 


!�ن ا��اد 
,1"9 �� دو ���7 
6,"4 د�@)   
    

:�F�* uر��*    H%15  ا.  

�)#، ��< ھ=��� ��رداری، �dا
# از �Iق ��ر�GP  ن� �() �
د%# دادن درآ

�F����� #(ا�=وده و ��< ھ=��� ��ره و K"'

:��g# در ��ا�� �!��ر���ی �5$ �)،   
    

    �"!�0 ا ,�Gل:
H%ت �� ا%�س  .16  ا�!F�
  �GPق 
�1ف از 

4$�B

�F!�ت  �
��G4) *�ا�Fا      
      ب) 
F�1� #!��1!# در �7رج    

    H%17  ا.  
  ��ر��
� ��ای ر�# و آ
���< ھ=��� ھ�ی 
�1ف از 
�F!�ت 


!�ن �7 � و 
:; ��ر  
    

    H%ر  .18  ا�� ;:

!�ن �7 � و  �
      ��< ھ=��� ھ�ی 
���ل 
�F!�ت �"� ��ر��
� ��ای ر�# و آ

      19.  
  �dا
,�� و �GPق 
���ل 
�F!�ت


�F!�*� ��ای آ ��  56!4* �� ����G* ای ��� %�ل��  
  �I[� �ه ��ه ا �. 3داده  ��ه ا%# و در ذ�; 

    

    H%در �7رج  .20  ا #!F�1� ت ��ای�!F�
      ��< ھ=��� ھ�ی ���Wا�� 
�1ف از 
    H%ت ��ای اداره دو �7 �ار  .21  ا�!F�
      ��< ھ=��� ھ�ی 
�1ف از 

�ق ��ده ا��:C> %��ت�	ارد ز�� ا(�س ��8 �	  
  22.  �
  %�T ��ر��

� � �( �A,�� 4) ��ای �!�� ��زFا      
      ��ای *[�!=ات *�
!@ �c"�ب)     
    

  %�T ��ر
��  .23  ب
� � �( �A,�� 4) ��ای �!�� ��زFا      

�*�!F�
      ب) ��ای *[�!=ات *�
!@ �c"�  *� –از   e��V/د%,� 
      ��< ھ=��� ھ�ی 
�1ف از 
�F!�ت ��ر��
� ��ای �!�� �=��D و �!�� ��%,�ری  .24      

'�KF ��دا7,� ��ر
�� ��ای �!��  .25  ب     �D�=� � � �(      

'�KF ��دا7,� ��ر
�� ��ای �!�� اZ,��$� ��%,�ری  .26  ب          

���ر ��< ھ=��� ھ�ی 
�1ف از 

�F!�ت ��دا7,� ���1ان 9P ��ز �  


'�KF ��دا7,� ��ر
�� ��ای �!�� �!�Dری  .27  ب  *� –از       


'�KF ��دا7,� �� ا%�س 
�ارک ��ای �!�� اZ'�ری ��%,�ری و �!��   .28  ب    �R�?7 �D�=�      

�رد   .29       #�Z �1ش
 @!

�1ف از 
�F!�ت *� K"'
      .8ا%�س ارز���� ��ای 

�رد   .30       #�Z @!
      .9و / ��  8%�ل *����G *1!!@ ����ه ��ای آ�dز *�


�1ف از 
�F!�ت � H�% K"'
  .31    *� –از   

�ه اول و آ�7ی ��8در ھ��Aم ��دا7# ��,� از ���Dل ��ای 
�رد  :  9P ای آن��


�1ش ��دا7# ��ه ا%#. @!
�*  
    

      32.  

�1ش @!
�* 9P �!7�* �� و ��دا7,��ی ��,
  ��ل �!�� $��؛ ��دا7# ھ�ی  �Gی / �dا

  �I[� �ه ��ه ا � 8و  ��3 در ذ�;  -
    

      9P ��ز �ان ��دا7# ��ه  .33      
      

  
    *� –از   و�Io!��ی 
�F!�ت �"!��

  �GPق �� آن ��دا7# ��ه ا%# ( �م و ���ره ���ر ر)��) اداره دارا�� �� 
�F!�ت      

 

 

 

 

 

� ��   
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��(�) G%�: �	(/� درآ��	ای �� O��  

  )www.hamburg.de/ganztag(در *�ر ��ی ا��,� ,� ز�� )��; د%,!��� ا%# 
  

�ا��? �/)��	  
  ��رو، %�#

4Fارد   .3  ا�

; در���,!��ی �G �!dی ��ون �� \F�7 �!d ق�GP9  10و.     

4Fت *56!4 ���,� ھ�,��  .9  ا�!F�

���ل  �� ����G* �1ش ��ای ��� %�ل
 @!
     در���,!��ی *�

4Fون   .10  ا��) ����G* ت *56!4 ���,� ��ای ��� %�ل�!F�
     ) و �dا
,��ی 
���ل 
�F!�ت *�GP9�,��� 4!56ق 
���ل 

4F15  ا.  

�)#، ��< ھ=��� ��رداری، �dا
# از د%# دادن درآ
� ()� �ن 
:��g# در ��ا�� �!��ر���ی  �Iق ��ر�GP

�F����� #(ا�=وده و ��< ھ=��� ��ره و K"'
 ،(� �5$  
   

4Fت �� ا%�س  .16  ا�!F�
  �GPق 
�1ف از 

4$�B

�F!�ت  �
��G4) *�ا�Fا     

     ب) 
F�1� #!��1!# در �7رج

4Fر  .17  ا�� ;:

!�ن �7 � و  �
     ��< ھ=��� ھ�ی 
�1ف از 
�F!�ت ��ر��
� ��ای ر�# و آ

4Fر  .18  ا�� ;:

!�ن �7 � و  �
     ��< ھ=��� ھ�ی 
���ل 
�F!�ت �"� ��ر��
� ��ای ر�# و آ

4Fدر �7رج  .20  ا #!F�1� ت ��ای�!F�
     ��< ھ=��� ھ�ی ���Wا�� 
�1ف از 

4F�1ف   .21  ا
     از 
�F!�ت ��ای اداره دو �7 �ار��< ھ=��� ھ�ی 

=                            H%ا�� ا�? R�3     

  	��(/� ھ���S ھ�
  ��رو، %�#

     .�3!- ��دا#7 
�F!�ت �� �GPق از ���ره   .4  ب

     .�3!- ��دا7# $�ارض ا���V ا*:�د از ���ره   .5  ب

     .�3!- ��دا#7 
�F!�ت �"!�� از %�ی ��ر
�� از ���ره   .6  ب

  .7  ب
. (*��� ��ای ازدواج 
!�ن ا��اد 
,1"9 �� دو ���7 
6,"4 �3!- ��دا#7 
�F!�ت �"!�� از %�ی زوج از ���ره 

  د�@)
   

     .10و  �9!- ��دا#7 
�F!�ت �� �GPق از ���ره ھ�ی   .11  ب

     .10و  �9!- ��دا7# $�ارض ا���V ا*:�د از ���ره ھ�ی   .12  ب

     .10و  �9!- ��دا#7 
�F!�ت �"!�� از %�ی ��ر
�� از ���ره ھ�ی   .13  ب

  .14  ب
. (*��� ��ای ازدواج 
!�ن ا��اد 
,1"9 �� دو ���7 10و  �9!- ��دا#7 
�F!�ت �"!�� از %�ی زوج از ���ره ھ�ی 


6,"4 د�@)  
   

  ��ر
��%�T   .23  ب

� � �( �A,�� 4) ��ای �!�� ��زFا     

�"c� @!
     ب) ��ای *[�!=ات *�


'�KF ��دا7,� ��ر
�� ��ای �!�� )� � � �=��D  .25  ب     


'�KF ��دا7,� ��ر
�� ��ای �!�� اZ,��$� ��%,�ری  .26  ب     


'�KF ��دا7,� ��ر
�� ��ای �!�� �!�Dری  .27  ب     


'�KF ��دا7,� ��   .28  ب�R�?7 �D�=� ��!� ری ��%,�ری و�'Zارک ��ای �!�� ا�
     ا%�س 

  

     R�3 ھ���S ھ�ی ب                         =

:��(�) G%�: �	ی   درآ�,�	 H%ا R�3- =              ب R�3     

  


