
  

  آلمان در آينده پوشى سدره يها نيآي 
  
  

 يها شياين خوانش با اينترنتي آموزشي
 افزون كشتى اوستاى و يتااهو وهو، 

 ايميل نشاني و دسترسيد در هميشه 

 يها آورژِش شما با راه اين از تا ربگيرد

  .شد

  .اند هفته پايان )تجربه

 و هماهنگى با و او خود با روز چند اين

  .بود دنخواه لمانآ زرتشتيان انجمن

 انجمن .شود رياخودد آن يِبرگزار درازاي
 هاگردان تك تك دسترس در را فرتورها

 پر آيين روز در را هموندي درخواست

 دين )اهداف( يها آماج راستاي در ياريگر
 كنار در ها شادى در و كنيد ديدار را

 

  

 
  اورمزد نام به  

تهوم هوخت رشتهو  
  

 ي درباره )Konvertiten( هاگَردها براي )مهم( نيگَر

آموزشي نشست چندين )توسط( پت هاگَردها پوشى سدره
 اشم نيايش سه )كردن حفظ( دنيبرم براي و آشنا

 كه خود از نيلفت شماره خواهشمنديم شما با بهتر 

ربگيرداب اندرويد بازار playstore از را زوم اپِ نيز 
    .دهيم انجام

شد خواهد پيشكش كاله و كشتى سدره، يك هاگرد

تجربه( آروين بنابر )رهسپاري  آيين  فرارسي( پوشى

اين در هاگرد )اقامت( نشتمانِ و خوراك و خورد 
     .گرفت هندخوا انجام آلمان زرتشتيان

انجمن با جشن تاالر ي هيكرا نيز و آيين برگزاري سازماندهي

درازاي سرتاسر در آيين )Fotografie( ينگارشيد
فرتورها برنامه از پس و بود خواهد كوشمند راستا

درخواست ي پرسشنامه توانيد مى شما آلمان رتشتيانز انجمن

ياريگر و همازور ،)Beitrag( همباژِش رووي پنج ماهانه
را يشانهمك ها گردهمايى در ،ها نيآي و ها جشن در

گَر )اطالعات( يها شيِازدا

سدره آيين از پيش -١
آشنا اوستا خرده از بايسته

     .شد خواهند آماده
  
 )تماس( پرماسِ براي -٢

 .بنويسيد ما براي را خود
انجام را بايسته )تمرينات(
  
هاگرد هر به انجمن سوي از -٣
  
پوشى سدره آيين هايروز -٤
  
 آمد، و رفت ي هزينه -٥

زرتشتيان انجمن راهنمايى
      

سازماندهي موبد، هاي هزينه
  

شيد از )لطفآ( آزوشانه -٦
راستا اين در آلمان زرتشتيان

  .گذاشت خواهد
  
انجمن در هموندي براى -٧

ماهانه پرداخت با و كرده
در بوده، آلمان در مزديسنا
  .باشيد يكديگر


