
 ۳فون   ۱ سایت
 
 
 
 

 درخواست پشتیبانی   
 
 
 

ن شو  قبل از پر کردن این   مطمئ 
ً
ید: یفرم،  لطفا  د که شما یا یک  فرد مورد اعتماد با ما  تماس یم  گیر

 

LaRoche  Leo  &  Noah Name 

 98995566 –49341+ تلفن: 

 67764501557 43+ واتساپ: 

 notfallfonds@besd-ev.de  ایمیل: 
 

 . مییر شد که با شما تماس بگ میما خوشحال خواه

،  عرنی و  فرانسوی  صحبت یم  کنیم. برای زبان  های  دیگر لطفا برای   ما  ،  ایتالیانی ،  انگلییس،  اسپانیانی ایمیل     ما به زبان های آلمانن
 ارسال  کنید. 

 
 

 اطالعات شخیص

 

:  نام
ی

   خانوادگ
 قبول است(   )نام مستعار قابل

 

  شهر/ایالت: 

  سال تولد: 

  )خیابان، بخش کار: 
و   باشگاه  فاحشه خانه،

ه(   غیر

 

  تماس: 

حمایت اضطراری مورد 
)به عنوان مانند  نیاز برای: 

،  مواد در  هزینه های  غذانی
   مسکن، مراقبت حال اجرا،

ه(   پزشیک و  های  غیر

 

      افتیدر   کمک دولت    ا یآ
ا ا ی/ آ د یکن  یم   طیواجد شر
  کمک دولت    افتیدر 

 د؟یهست
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 نشانه های اختیاری

 

      مسکن )اقامت دائم
 (؟خیر  یا 

 

   اعضای خانواده وابسته یا
   مشابه؟

 

  بیمه سالمت؟ 

 
 

  : یورو  بهمجموع مبلغ درخواست  شده  
 

 
 

،  : ثالث(    شخص  یا  مشاوره  دفی    جزئیات بانک )متقاضی
 
 

  دارنده حساب: 

IBAN : 
(.  حساب  کاراکی  برای  22 )لطفا برریس کنید   آلمانن

                        
 

    دلیل پرداخت: 
 تکمیل شود( BesD )توسط

 

 

 
 مقدار منتقل شده: 

 
 
 

 تکمیل شود(   BesD )توسط



 

 

 دستورالعمل های پشتیبانی  اضطراری   
 

• BesD ایط اضطراری وجودی پس از ارزیانی قبیل با همکاری یک   کمک های مایل اضطراری به کارگران جنیس در شر
 کند.    یم   اهدا دفی  مشاوره 

 

 هدف کارگران جنیس •
ً
یس به صندوق ها و وامقرار یم   این کمک های اضطراری منحرصا د که قادر به دسی    گیر

 نیستند.    دولت   های کمک های
 

 ندارد.    وجود  اضطراری کمک های   قانونن برای  هیچ استحقاق •

 
کمک های اضطراری به طور زیرمجموعه به مزایای دولت  اعطا یم شود. هرگونه ادعا نسبت به حامالن  •

(هزینه قانونن )مانند مرکز کار، اداره رفاه  در دفاتر   BesD باید قبل از ارائه درخواست به اجتمایع، بیمه درمانن
 مناسب اظهار نظر شود. 

 
ان  تایید درخواست به صورت کتتی انجام یم شود و حاوی اطالعان  در مورد  • ن  است.   پشتیبانن    میر

 

 رضایت نامه ها/مصوبات
 

 9مطابق با ماده   ژهیو  یاز جمله داده ها ) من / ما  شخص  یبا پردازش داده ها  DSGVO (2a) 9و ماده   (1a) 6من / ما مطابق با ماده      .1
DSGVO) توسط Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen eV یبه داده ها   تیرضا   نی . ا میکن   موافقت یم  

ور   ییر گ  میو تصم   ازشپرد ی اشاره دارد که برا  یاجبار   .ستیدرخواست قابل پردازش ن ت،یرضا   نی دون ا است. ب  ی درخواست ضن
 

 .ستی درخواست قابل پردازش ن  ت،یرضا  ن ی. بدون ا می کن  یم د ییفوق را تأ ی کنم / دستورالعمل ها   یم د ییتأ      .2
 

 .است حیو باور دارم درست و صح  دانمکه یم   نی شده تا جا که تمام اطالعات ارائه  دهمیم  گوایه      .3
 

 
 صدور  خی    محل و تار 

 
 

 

   آنها یا نماینده  /   و  امضا از متقاضن 


