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 راهنمای
 آوارگان تایید شده برای جستجوی مسکن

 فرد با گوایه آزمایشی باید خانه ای را برای خود جستجو کند. 
 

جستجوی خانه و گوایه حق  .1
 مسکن

 

 جستجوی خانه برای خود

آوارگان تایید شده باید به صورت مستقل یا با حامیان مسکن در بازار آزاد 
مسکن خانه ای را برای خود جستجو کنند. کش که کمک های اجتمایع را 
دریافت یم کند، باید قیمت های استاندارد را که مرکز ایالت، درسدن درباره 

قه یا سهم های اجاره اعالم یم کند در نظر داشته باشد. یم توان تقبل وثی
 مشارکتی را از مرکز کار درخواست کرد. 

 
نت موجود است:   آخرین قیمت های استاندارد مناسب در اینتی
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 جستجوی خانه با کمک اداره امور اجتمایع

ن در جستجوی خانه (WBSبا گوایه حق مسکن ) ، آوارگان تایید شده همچنی 
باید از  WBSای برای خود از اداره امور اجتمایع کمک مایل دریافت یم کنند. 

، بخش انتظار در 3اداره امور اجتمایع، بخش تخیص تهیه مسکن )طبقه 
 ( درخواست شود.. 315-309جلوی اتاق های 

(، مدارک زیر باید ارائه شوند:  WBSدر کنار درخواست  )آبی

  یا گوایه آزمایشی یا 

ونییک )  ( یا گذرنامهeATعنوان اقامت الکتی

  گوایه کمک هزینه بیکاریII (ALG II) ( یا کمک اجتمایعSGB XII ) یا

 درآمد کار و

  یورو، هزینه گوایه حق مسکن(.  7,50گذرنامه درسدن )یا 

یم توان اطالعات تماس یک حایم داوطلب مسکن را ثبت   WBSدر درخواست 
 کرد. 

WBS  حداکتر باید در عرض دو هفته پس از درخواست، از اداره امور اجتمایع
تحویل گرفته شود. در همان روز، درخواستی برای تهیه مسکن صادر یم شود. 

 این درخواست باید در محل امضاء شود و نزد اداره امور اجتمایع یم ماند. 

پس از آن، یک پیشنهاد مسکن واقیع )معروف به پیشنهاد تهیه( از طریق پست 
به آوارگان تایید شده فرستاده یم شود. با این حال، این پیشنهاد مسکن را 

 یک همزمان چندین نفر دریافت یم کنند.  همه اطالعات مهم، 
ی

برای هماهنیک
ن فرایندهای دیگر، در این نامه توضیح داده یم شوند.   زمان بازدید و نت 

 رزرو کردن خانه و قرارداد اجاره .2
 

پس از بازدید یک خانه، باید آن را رزرو کرد. این امر همزمان با بازدید و در 
یان  ( یا به صورت تلفتن VONOVIAمحل یا نزد اجاره دهنده )مثال مرکز مشتی

 نجام یم شودا

 سپس اجاره دهنده، قرارداد اجاره را به فرد عالقمند یا عالقمندان یم فرستد. 

ورت اسباب کش   .3  مناسب بودن خانه و ضر
 

پیشنهاد واقیع خانه یا قراردادی که هنوز امضاء نشده است، باید به مرکز کار 
ل یم کند و ب اید تصمیم ارائه شود. مرکز کار خانه پیشنهادی یا قرارداد را کنتی

د که خانه زیاد گران نیست و اسباب کشی الزم است. اگر اینطور باشد،  بگت 
مرکز کار بنا به درخواست، هزینه های مربوطه را برای وثیقه یا سهام مشارکتی 

 )به اندازه وثیقه( تقبل یم کند. 

 است 
ن
در قرارداد، دلیل اسباب کشی هم باید اعالم شود. به عنوان دلیل، کاف

 تایید شده است و بنابراین خروج از  اعالم
ی

شود که درخواست پناهندگ
 اقامتگاه موقت باید انجام شود. 

 برای این منظور، مدارک زیر الزم هستند: 

  فرم درخواست اسباب کشی با ذکر دلیل )از طرف مرکز کار تحویل داده یم

 شود(

 پیشنهاد خانه یا قرارداده اجاره که هنوز امضاء نشده است و 

  گوایه پایان استفاده از اقامتگاه عمویم )از طرف اداره امور اجتمایع صادر یم

 شود(

 قرارداد اجاره و  .4
 تاییدیه صاحب خانه

 اگر آواره تایید شده 

 ونییک  گوایه آزمایشی یا عنوان اقامت الکتی

 ورت و  گوایه تناسب یا گوایه ضن

  در صورت امکان گوایه معروف به تاییدیه معافیت از بدیه اجاره )قابل

 دریافت در اداره امور اجتمایع، بخش اقامتگاه(

را داشته باشد، این مدارک باید با قرارداد امضاء شده اجاره به اجاره کننده 
 فرستاده شود. 

ه امضاء در عوض، آواره تایید شده قرارداد اجاره را که به وسیله اجاره دهند
د.   شده است تحویل یم گت 

عالوه بر آن، یک تاییدیه صاحبخانه تحویل داده یم شود. با این حال اگر این 
تاییدیه امضاء نداشته باشد، یم تواند در صورت لزوم از طرف مدیر ِملک در 

در اداره زمان تحویل کلید امضاء شود. تاییدیه صاحبخانه برای ثبت خانه 
ثبت الزم است. 
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 تقبل وثیقه یا سهام مشارکتی و لوازم اولیه .5
 
با قرارداد امضاء شده اجاره، تقبل وثیقه یا سهام مشارکتی و هزینه های اسباب  

ن لوازم اولیه برای خانه به موقع باید از مرکز کار درخواست شود.   کشی و نت 

 برای این منظور، مدارک زیر الزم است: 

 قرارداد امضاء شده اجاره 

 درخواست تقبل وثیقه 

 ورت  گوایه مناسب بودن و ضن

  درخواست تقبل هزینه های اسباب کشی 

  درخواست لوازم اولیه برای خانه )فهرست کردن اثاثیه

وری با جزئیات(  ضن

  پیوستVM –  ماه دارابی ها از جمله خالصه صورتحساب بانیک سه

 پایابن )در صورت موجود بودن(

  پیوستVÄM – ات و  اطالعیه تغیت 

  پیوستKDU – هزینه های اقامتگاه 

 
 اثاثیه/لوازم اولیه .6

 با موافقت با لوازم اولیه، کمک های نقدی و جنش داده یم شوند. 

همه رسیدهای مربوط به خریدها نگه داشته یم شوند )این رسیدها در صورت 
 لزوم بعدا از طرف مرکز کار درخواست یم شوند(. 

کمک های جنش را یم توان در عرض چهار هفته از خدمات اثاثیه اجتمایع 
[SUFW, Senftenberger Straße 38( :51 03, تلفن) 24 72 72 2 ،

خواست کرد. اشیاء حجیم قابل تحویل هستند. اگر [ در 18-9دوشنبه تا جمعه 
، لوازم الزم آماده نباشند، به جای آن فرد یم تواند در برابر   در این بازه زمابن

ی را ار مرکز کار درخواست کند.   SUFWگوایه   کمکه های نقدی بیشتی

)اقامتگاه  با اعطای لوازم اولیه، به طور معمول تقبل هزینه های دوگانه اجاره
تا آغاز ماه بعد به پایان یم رسد. پس از آن، هزینه  ت و خانه خود فرد(موق

 های اقامتگاه موقت باید توسط خود فرد پرداخت شوند. 

 تحویل کلید و موافقتنامه تحویل خانه .7
 

برای وقت تحویل کلید شخصا میان اجاره دهنده و مستاجر هماهنگ یم شود. 
این جلسه باید یک توافقنامه تحویل خانه تنظیم شود. در این توافقنامه، 

ن همه خسارات و کمبودهای خانه فهرست یم شود.   خانه و نت 
وضعیت کنوبن

، آب و برق توضیح داده یم  عالوه بر آن، تعداد کنتورهای وسایل گرمایشی
اشد، باید در شود. اگر برچسب صندوق پستی و/یا زنگ به درستی زده نشده ب

هنگام تحویل کلید این موضوع را به اجاره دهنده تذکر داد تا هر چه رسیعتی آن 
 را اصالح کند. 

 پس از اسباب کش  چه باید کرد؟ .8

محل سکونت جدید باید در عرض دو هفته پس از آغاز قرارداد اجاره در 
ر اداره ثبت، نام نویش شود. نام نویش در یک دفتی شهروندی دلخواه شه

 انجام یم شود. 

 برای نام نویش مدارک زیر باید ارائه شوند: 

 تاییدیه صاحبخانه و 

  مجوز اقامت پس از نام نویش آواره تایید شده/ گوایه آزمایشی

 دریافت یم کند
یک تاییدیه نام نویش با این کار، نشابن روی گوایه آزمایشی باید در اداره امور 

عالوه بر آن، مرکز کار همیشه یک کتی از گوایه نام اتباع خارجی به روز شود. 
 نویش و تاییدیه صاحبخانه را دریافت یم کند. 

، بهتی است   پس از اسباب کشی
ر
را به اداره پست سفارش  خدمات تغییر نشان

(. در زمابن   دهید )تقبل توسط مرکز کار در چارچوب هزینه های اسباب کشی
( و بیمه Sparkasse، ادارات، بانک )که سفارش تغیت  نشابن در جریان است

( باید از تغیت  محل سکونت اطالع یابند. برای این منظور AOKدرمان )
 معموال باید تاییدیه نام نویش ارائه شود. 

برنامه یم توانند معافیت از هزینه  IIدریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 
رخواست معافیت از را درخواست کنند. برای این منظور فرم دهای رادیونی 

ن تاییدیه مرکز کار درباره معافیت هزینه های  هزینه برنامه های رادیوبی و نت 
 باید فرستاده شود. « رادیو آلمان ARD ZDFشهریه »

ین زمان ممکن نسبت به  پس از اسباب کشی به خانه جدید، باید در کوتاهتی
ده خدمات برق را به اقدام شود. در این کار یم توانید ارائه کنن برقنام نویش 

دلخواه انتخاب کنید. برای نام نویش شماره کنتور و وضعیت کنتور از روی 
وری خواهند بود.   توافقنامه تحویل خانه ضن

اگر آوارگان تایید شده در عرض مهلت سه ماه خانه ای پیدا نکنند چه 
 یم افتد؟

ی
 اتفاق

متگاه یک تمدید در این صورت، یم توان از اداره امور اجتمایع، بخش اقا
اقامتگاه موقت را درخواست کرد. برای این منظور نامه پایان قرارداد استفاده 

 از اقامتگاه موقت باید ارائه شود. 
 

 

 اطالعات نشی 

 نارسی 

 مرکز ایالت، درسدن

 با همکاری

 مرکز اطالعات کلیسای جهابن 

 و شبکه خوش آمدگوبی به لوبتاو
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