
 
 
 

  صوبائی کيپيٹل سٹی ڈريسڈن
  فالح و بہبود سماجیمحکمہ برائے 

 
 

  تسليم شده پناه گزينوں کے ليے گهروں کی تالش کی ليے   
رہنما اصول      

 

الزمی اپنے ذاتی اپارٹمنٹ کی تالش کرنا ہوگی۔آپ کوفکشن کے سرٹيفيکيٹ کے ساته     
 
 
 

ا مناسب ہونا اور اس ميں ٹرانسفر ہونے کی اپارٹمنٹ ک
 ضرورت
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کے بغير کرايہ نامہ الزمی طور پر جاب اس اپارٹمنٹ کی متعلقہ پيشکش اور ابهی تک دستخط 
کا جائزه لے  ہگا۔ جاب سينٹر اس پيشکش يا اس کے کرايہ نام سينٹر کے پاس پيش کرنا ہو
اپارٹمنٹ کا کرايہ زياده نہيں اور اس ميں ٹرانسفر کی ضرورت  اسگااور تصديق کرے گا کہ 

پهر  يا سيکورٹیہے۔ اگر ايسا ہوا تو جاب سينٹر اس درخواست کی بنا پر اپارٹمنٹ کی 
         ۔)کے برابر کی مقدار سيکورٹی(کواپريٹيو حصص کی ادائيگی کرے گا 

کی تبديلی کی وجہ بهی بيان کرنا ہو گی۔ اس کی وجہ بتانے کے  ٹاس درخواست ميں اپارٹمن
کی پناه کی درخواست منظور کر لی گئی ہےاور اس ليے آپ اب ليے يہ کافی ہو گا کہ آپ 

   عارضی قيام گاه سے اپنے اپارٹمنٹ ميں ٹرانسفر ہورہے ہيں۔
 

:ذيل دستاويزات درکار ہوں گے ليے مندرجہاس کے   
 

يہ فارم جاب سينٹر (اپارٹمنٹ کی تبديلی کے وجہ کے ساته درخواست کا متعلقہ فارم 
)سے ملے گا  

کی پيشکش يا ابهی تک دستخط نہ کيا گيا کرايہ نامہ اور ٹاس اپارٹمن  
جاری کرے  يہ سوشل آمٹ(اجتماعی استعمال کی قيام گاه کے ختم ہونے کا سرٹيفکيٹ 

)گا  

٠ 
 

٠ 
٠ 
 

 4. کرايہ نامہ اور اپارٹمنٹ دينے والے کی تصديق
:موجود ہونے چاہيںيہ دستاويزات  تسليم شده پناه گذين کے پاس      

 فيکشن سرٹيفکيٹ يا اليکٹرونک قيام کا اجازت نامہ
مناسب ہونے کا سرٹيفکيٹ يا ضرورت کا سڑٹيفکيٹ اپارٹمنٹ   

اگر ضرورت ہو تو پچهلے اپارٹمنٹ کے کرايہ جات کی مکمل ادائيگی کا سرٹيفکيٹ 
) يہ سوشل آمٹ ، شعبہ معامالت رہائش کے پاس موجود ہے(  

٠ 
٠ 
٠ 
 
 

 اور يہ دستخط شده کرايہ نامہ کے ساته مالک مکان کو الزمی بهيجنے ہوں گے۔
تسليم شده پناه گذين کو دونوں فريقين کی طرف سے دستخط شده کرايہ  مالک مکان اس کے بعد

 نامہ واپس بهيجے گا۔ 
پر ابهی  خط اس کے ساته اسے اپارٹمنٹ کے حوالہ کرنے کا دستاويز بهی ديا جائے گا۔ اگر اس

تک دستخط موجود نہيں ہيں تو يہ ضرورت پڑنے پر پراپرٹی مينيجر گهر کی چابياں حوالے 
رجسٹريشن آفس ميں اس اپارٹمنٹ پر اپنی رجسٹريشن کی دستخط کرے گا۔   اس پر کرتے وقت

سرٹيفکيٹ درکار ہو گا۔  يہ غرض سے اپارٹمنٹ کی حوالگی کا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والے کا رہائشی استحقاقاپارٹمنٹ تالش کرنے   
 

.1 

  تالش اپنی کی  آپ خود ے ليےاپارٹمنٹ ک

رہائش کی فری کی مدد سے  ادارےتسليم شده پناه گذين خود يا کسی اپارٹمنٹ کے 
مارکيٹ سے اپنا اپارٹمنت تالش کريں۔ جسے سوشل ہيلپ کی رقم ملتی ہو، اسے 

 کرايہ کے حوالہ سے اس ضلعی عالقہ ڈريسڈن ميں ہ، جو کو کمعيار کرايہ کے اس
کی قبوليت يا پهر کواپريٹيو  ٹمنٹ کی سيکورٹیراپاالگو ہے، مد نظر رکهنا ہو گا۔  

  ہو گی۔ احصص کے ليے جاب سينٹر کو درخواست دين
 

: انٹر نيٹ پر دستياب ہيںريفرنس کرايہ کی مقدارکا موجوده مناسب   
www.dresden.de/media/pdf/sozialamt/Merkblatt_KdU.pdf 

 
:کی مدد سے اپارٹمنٹ کی تالش محکمہسماجی فالح و بہبود کے   

 

کے ساته تسليم شده پناه گذين بهی ) وے بے ايس(استحقاق کے سرٹيفکيٹ رہائشی
اس کر سکتے ہيں۔  دفتر کی معاونت ميں اپنا اپارٹمنٹ تالشسماجی فالح و بہبود کے 

  ،و بہبود کے دفتر حسماجی فال کے ليے وے بے ايس
تيسری منزل، انتظار کی جگہ کمره (گهروں کی ديکه بهال  معا ملہ جات  

کے پاس درخواست  دے سکتے ہيں۔ ) 309-315   نمبر 
دستاويزات پيش کرنا وے بے ايس کے ليے درخواست کے ليے درج ذيل ) بليو (

:ضروری ہيں  

(eAT) يا پاسپورٹ  فکشن سرٹيفکيٹ يا اليکٹرونک قيام کا اجازت نامہ   

II (ALGII)کے وظيفہ کا فيصلہ يا  بے روزگاری کی رقم کی ادائيگی    

(SGB XII) يا روزگا ر سے حاصل ہونے والی آمدنی اور   سوشل ہيلپ    

)کی فيس رہائشی استحقاق کے سرٹيفکيٹيورو،  يا(پاس 7,50  - ڈريسڈن    

٠ 

٠ 
 

٠ 
جات پتہکے رفاعی کام کے کے ادارے  ٹدرخواست ميں اپارٹمن  - وے بے ايس    

 ديے جا سکتے ہيں۔

زياده سے زياده دو ہفتوں کے بعد  دن سےوے بے ايس درخواست دينے کے  يہ
ايک  ڈيل کے ليےاسی دن اپارٹمنٹ کی سوسيال آمٹ سے وصول کی جاسکتی ہے۔  

يہ درخواست الزمی طور پراسی جگہ پر دستخط  دی جا سکتی ہے۔ بهی درخواست
ميں ہی موجود  )سوسيال آمٹ( محکمہ برائے سماجی فالح و بہبودہونی چاہيے اور يہ 

 رہے گی۔

کو ڈاک کے ذريعہ کسی پختہ اپارٹمنٹ کی  حضرات اس کے بعد تسليم شده پناه گزين
اس طرح کی اپارٹمنٹس کی پيشکش بہر موصول ہو گی۔  )ايسی کوئی تجويز(پيشکش

حال بہت سے اشخاص کو ايک ہی وقت پر ارسال کی جائيں گی۔ تمام اہم معلومات، 
جيسا کہ اپارٹمنٹ کے معائينہ کی تاريخ اور ديگر پيش قدمی جيسی معلومات کے 

 بارے ميں اس خط ميں لکها جائے گا۔  

امہاپارٹمنٹ کی ريزرويشن اور کرايہ ن  .2 
رو کرنا ہو گا۔ يہ کام يا تو زکے معائينہ کے بعد اس اپارٹمنٹ کو رياپارٹمنٹ 

اپارٹمنٹ کے معائينہ کے وقت اسی مقام پر ہو گا يا پهر مالک مکان کے پاس کسٹمر 
يا پهرفون کی بات چيت پر۔ ) سينٹرميں VONOVIA مثال کے طور پر(  

پهر دلچسپی رکهنے واال فرد يا افراد کو مالک مکان کی طرف سے کرايہ نامہ 
 موصول ہو گا۔ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

اپنی ڈاک ميں منتقلی کے بعد يہ کام با مقصد ہے کہ محکمہ ڈاک کو  ٹاپارٹمن
سينٹر کی طرف سے جاب (ديا جائے  فارورڈنگ کی ترسيل کے ليے آرڈرکی 

اپارٹمنٹ کی منتقلی کے خرچہ جات کی منظوری کے وقت اس کی ذمہ 
الگو ہو، اس دوران  فارورڈنگ کی ترسيل کے ليے آرڈر۔اس وقت جبکہ )داری

کو اپنے ) و کاآ ا(اور ہيلته انشورنس ) شپار کاسے(متعلقہ محکمہ جات، بينک 
کے ليے عام طور پر  مقصد اسپتہ کی تبديلی کے بارے ميں آگاه کرتے رہيں۔

 رجسٹريشن سرٹيفکيٹ پيش کيا جاتا ہے۔
 
 

II نشريات کی فيس ريڈيوحاصل کرنے والے افراد    بے روزگاری کی رقم    
اس کے ليے ريڈيو نشريات  سے چهوٹ کے ليے درخواست دے سکتے ہيں۔

کی الزمی فيس سے چهوٹ کی درخواست کا فارم اور اسی طرح اس بارے 
 ARD ZDF„   لينا ہو گا اور اسے جاب سينٹر سے کا سرٹيفکيٹ ميں تصديق

Deutschland radio Beitragsservice“ 
 کے پتہ پربهيجنا ہو گا۔

 
 

کے محکمہ  اليکٹرکميں منتقلی کے بعد جس قدر جلدی ہو سکے،  ٹاپارٹمن
کو اپنا اندراج کروانا ہو گا۔ اليکٹرک فراہم کننده کا آپ آزادانہ انتخاب کر 

 سکتے ہيں۔
رپورٹ سے ميٹر نمبر اور ميٹر اندراج کے وقت اپارٹمنٹ کی حوالگی کی 

نگ کی ضرورت پڑے گی۔ريڈ  
 
 

ه پناه گزين تين مہينے کی مدت کے اندر اپنا تسليم شد جبکہکيا ہو گا، تب 
؟گے اپارٹمنٹ تالش نہ کر پائيں  

 
 

اس صورت ميں سماجی فالح و بہبود کے محکمہ، شعبہ معاملہ جات رہائش 
کے پاس عارضی رہائش کی جگہ ميں توسيع کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ 

 اس کے ليے عارضی رہائش گاه ميں استعمال کے سلسلے کے خاتمے کے
 بارے ميں خط پيش کرنا ہو گا۔  
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اپارٹمنٹ کی سيکورٹی يا کواپريٹيو حصص اور 
 ابتدائی سامان کا خرچہ کی ذمہ داری   
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 آپکےدستخط شده کرايہ نامہ کے ساته آپ کو جاب سينٹر جانا ہو گا اوراپارٹمنٹ 
ابتدائی سامان کے خرچہ جات کواپريٹيو حصص اور اپارٹمنٹ کی سيکورٹی يا 

۔کی ذمہ داری کے ليے درخواست ديں گے  
:اس کام کے ليے مندرجہ ذيل دستاويزات درکار ہيں  

 

 دستخط شده کرايہ نامہ
 

 اپارٹمنٹ کی سيکورٹی کی ذمہ داری کے ليے درخواست
 

 اپارٹمنٹ کے مناسب ہونے اور ضرورت کا سرٹيفکيٹ
 

 منتقلی کے خرچہ جات کی ذمہ داری کی درخواست  
 

درخواست   اپارٹمنٹ کے ابتدائی تياری کے خرچہ جات کی 
)ضروری فرنيچر کی تفصيل(  

 

اگر دستياب (نک اکأونٹ کی تفصيل يماليتی اثاثے گزشتہ تين ماه کے ب
)ہيں  

 

 ماليتی اثاثہ جات ميں تبديلی کی تفصيل اور
 

 رہائش کے خرچہ جات کی تفصيل 

٠ 
 

٠ 
 

٠ 
 

٠ 
 

٠ 
 
٠ 
 
 

٠ 
 

٠ 

/اپارٹمنٹ کی ابتدائی تياری  فرنيچر    
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کی ادائيگی کی  يا سامان کی ابتدائی تياری اور فرنيچر کے ليے رقم اپارٹمنٹ
 اجازت کے بعد يہ سامان خريدا جا سکتا ہے۔

 

ضرورت پڑنے پر  ان کا(تمام خريداری کی رسيديں الزمی محفوظ رکهنا ہوں گی 
۔)بعد ميں جاب سينٹر کی طرف سے مطالبہ کيا جا سکتا ہے  

 

آپ سامان يا چيزيں ايک وقت چار ہفتوں کے اندر اندر سوشل فرنيچر کی 
 سروسز 

[SUFW, Senftenberger Straße 38, Tel.:(0351)2727224   
]  سکتے لے  9 شام بجے سے  6 بجے تک   صبح  بروزپير سے جمعہ سے 

سکتی ہيں۔ اگر اس عرصہ ميں مطلوبہ  ہوڈيليوری کی  ںوہيں۔ بهاری بهرکم چيز
کے سامان دستياب نہ ہو تو ان چيزوں   کے سرٹيفکيٹ  SUFW کی بجائے   

مذيد وظيفہ کی رقم کے ليے درخواست دی جا سکتی ہے۔ ساته جاب سينٹر سے  

روع سے ابتدائی سامان کی فراہمی کے ساته عام طور پر اگلے مہينہ کے ش
کی  عارضی رہائش گاه اور آپ کے اپنے اپارٹمنٹ( دوگنا کرايہ کی ادائيگی

کا حصول ختم ہو جاتا ہے۔عارضی رہائش کے اخراجات پهر آپ کو ) ادائيگی
 خود ادا کرنے ہوں گے۔ 

چابيوں کا واپس ديا جانا اور اپارٹمنٹ کی منتقلی 
 کی رپورٹ کی تياری   
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کی تاريخ کرايہ دار اور مالک مکان کے  حوالگیکی چابيوں کی  ٹاپارٹمن
کی رپورٹ تيار  حوالہ کيےجانے ےدرميان طے پائے گی۔ اس دن اپارٹمنٹ ک

گی۔ يکی موجوده حالت بيان کی جائ ٹکی جائے گی۔ اس رپورٹ ميں اپارٹمن
کے اندر موجوده خرابياں اور نقصانات درج کيے  گهرايسے ہی ساته ساته 

نوٹاور بجلی کے ميٹر کی ريڈنگ  جائيں گے۔اس کےعالوه حرارتی، پانی  
/  سے نام نہيں طريقہ يا گهنٹی پر مناسب  اور اگر ميل باکس کی جائے گی۔   

گيا تو کرايہ دار اپنے مالک مکان کو اس بارے ميں چابيوں کی حوالگی  لکها
اه کر سکتا ہے کہ وه جتنی جلدی ممکن ہو اسے درست کرے۔کے وقت آگ  

 8. اپارٹمنٹ ميں منتقل ہونے کے بعد کيا کرنا ہے؟
 

اپنی نئی رہائش گاه پر کرايہ نامہ کے شروع ہو جانے کے دن سے دو ہفتوں 
کے اندر اندر رجسٹريشن آفس کے پاس اپنی رجسٹريشن کروانا الزمی ہے۔ يہ 

 رجسٹريشن آپ کے شہر کے پبلک آفس ميں ہوتی ہے۔
 

: رجسٹريشن کے ليے مندرجہ ذيل دستاويزات درکار ہوتے ہيں  
 

کی تصديق اور  اپارٹمنٹ دينے والے  
 

)  ويزا(قيام کا اجازت نامہ  / فکشن سرٹيفکيٹ   
٠ 
 

٠ 
رجسٹريشن کے بعد تسليم شده پناه گذين کو ايک رجسٹريشن کی توسيق کا 

اس کے ساته اميگريشن کے محکمہ ميں اس کے فکشن سرٹيفکيٹ ملے گا۔
سرٹيفکيٹ ميں نئے پتہ کے مطابق درستگی کی جائے گی۔اس کے عالوه جاب 

سينٹر کو رجسٹريشن کے سرٹيفکيٹ اور اپارٹمنٹ کے مالک کی تصديق کی نقل 
 فراہم کرنا ہو گی۔ 

 
 

 
 
 

 

 


