INFOMAPPE FÜR
DIE WOHNUNGSSUCHE
IN HAMBURG
FARSI

ن
دوستا� پیدا کرده
سالم ؛ به هامبورگ خوش آمدید .امیدوارم به محیط جدید عادت کرده ؛ افراد جدیدی را شناخته و
گ
داش� آپارتمان یا اطاق شخیص ی ز
.باشید.زند�  .در هامبورگ حتمآ برای شما منوط به ت ن
ن� میباشد

شاید تا کنون جستجو را آغاز و یا که هم اکنون میخواهید ش�وع کنید .به محض کسب اجازه مسکن؛
جستجورا اغاز کنید.پیدا
ن
ن
طوال� و کاری دشوار باشد .اما از این سختیها نا امید نشوید
جریا�
.کردن مسکن در هامبورگ میتواند
این (راهنمای مسکن) شما را قدم به قدم در ت ن
یاف� مسکن حمایت میکند.با خواندن این اطالعات
متوجه میشوید که گاهی جزییات
بسیار زیادی را باید در نظرگرفت.از حمایت دوستان؛ آشنایان و مراکز فوریتهای مسکن بیا� ویا مدیریت
خدمات اجتماعی محل
.سکونت ت
بگ�ید
موق� تان برای روشن شدن سواالتتان و غلبه بر موانع کمک ی
Die Insel Hilft e.V.

ین
پاسخگو� به سواالت  ،در خصوص
همچن� این انجمن با کمال میل در ساعات اداری برای مشاوره و
ی
تن
یاف� مسکن شما را یاری
بگ�ید
.میدهد.حتما با ما تماس ی
امیدواریم این (راهنمای مسکن) تا حد امکان ت ن
یاف� مسکن مناسب در هامبورگ را برای عده بسیاری
از شما ت
آسان� نماید .بدین
ز
منظور میتوانید این جزوه را با پک� وتوزیع کردن در اختیار دیگران ین� قرار دهید.
محتوا:

Gesa Alexander, Katrin Heine, Twyla Michnevich, Dawid Noch, Milan
Röhricht
تنظیم:

Morten Bredehöft
طرح:

Katinka Krieger; kriegerart.com

با ارزوی موفقیت در جستجوی خانه جدید.

انجا� که ممکن است
این مجموعه اطالعات از طرف ما کارکنان افتخاری و متعهد این مرکز تهیه و تنظیم شده است .از ی
ت
تغی� یابند؛ توصیه میشود در صورت تردید جهت تکمیل و تطبیق ؛ صحت و درس� ؛ برریس
جزییات این اطالعات مرتبآ ی
ن
تضمی� به عهده ما نمی باشد .شما میتوانید در پایان هر صفحه لینک مربوطه را پیدا کنید.
شود .به این سبب هیچگونه
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تقاضانامه
1. CHECKLIST FOR VIEWING APARTMENTS

مدارک الزم برای بازدید مسکن
شناسا�
پک� کارت
ی
ق
پک� درامد (تا یید یه اداره کار و یا سازمان ی ن
حقو� ماهیانه(
تام� اجتماعی و یا فیش
پک� گواهی ض�ورت )’(‘Dringlichkeitsbestätigung
پک� استعالم از SCHUFA

.مدارک ذیل را ی ز
ن� میتوانید ضمیمه کنید
ین
داوطلب� مسکن
فرم پرشده درخواست
ک� و تاییده کالس زبان ن
الما�
پ
توصیه نامه از محل اقامت قعیل و یا کفیل ن
قانو�
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ث
م�ان اجاره و تم�اژ مسکن طبق جدول سازمان ی ن
حداک� ی ز
تام� اجتماعی
2.
.درجدول زیر به صورت عمودی با توجه به تعداد نفرات خانواده میتوانید سایر مشخصات مسکن را ی ز
ن� مشاهده نمایید
جمع اجاره نا خالص رسد مسکن ت
وم�اژمسکن مبلغ اجاره مسکن را مشخص می نماید.اجازه نا خالص رسد عبارت است از
گرمای� بدون در نظر ت ن
ش
گرف� اجاره نا خالص رسد از
جان�  .کل مبلغ هزینه آب و سیستم
اجاره خالص رسد بعالوه هزینهای ب
.طرف اداره کار و سازمان ی ن
تام� و خدمات اجتماعی پرداخت میگردد

نفرات

 -Iاجاره ناخالص رسد متداول

 -IIاجاره ناخالص رسد %15 +

 -IIIاجاره ناخالص رسد %30 +

تم�اژ

 1نفر
 2نفر
 3نفر
 4نفر
 5نفر
 6نفر
به ازای هر نفر اضافه

463,50 €

533,03 €

602,55 €

50 m²

556,20 €

639,63 €

723,06 €

60 m²

681,75 €

784,01 €

886,28 €

75 m²

772,65 €

888,55 €

1004,45 €

85 m²

987,46 €

1135,58 €

1283,70 €

97 m²

1109,62 €

1276,06 €

1442,51 €

109
m²

+ 122,16 €

 -Iاجاره ناخالص رسد متداول
ث
گرف� ی ز
حداک� مبلغ که با در نظر ت ن
م�ان اجاره و تم�اژ مسکن
این
ن
ساکن� هامبورگ که تحت
مشخص شده به تمام
ی
پوشش اداره کار و یا سازمان خدمات و ی ن
تام� اجتماعی هستند تعلق
.میگ�د
ی

 -IIاجاره ناخالص رسد %15 +
افراد مقیم در کمپ پناهجویان ب� خانمان محسوب میشوند در نتیجه
ت
ث
پرداخ�  %15اضافه
حداک� متداول
به مبلغ
ت
میگردد.تایید یه هزینه های پرداخ� را از مرکز فوریتهای مسکن بیا�
.مربوط به خود مینوانید دریافت نمایید

 -IIIاجاره ناخالص رسد %30 +
ت
ث
در صورت گذشت بیش از  6ماه از جستجوی ب� حاصل مسکن به مبلغ حداک� اجاره متدوال پرداخ� تا%30
اضافه میگردد.جستجوی نا موفق مسکن هر هفته حداقل دو مورد بازدید باید بطور دقیق و قابل اثبات مکتوب و ثبت
ن
گردد.یع�
کت� جهت بازدید از طرف مالک ویا مدیریت امور ساختمان
 دعوتنامه بن
ش
ش
 تایید درخواست از �کتهای مسکن اعم از SAGA; GWG :یا تعاونیهای ساختما� مسکن ویا سایر �کتهای مربوطه تایید تماس نتلف� ویا حضوری
 تایید حضور در بازدیدهای عمومیبرای ثبت جستجو و بازدید مسکن میتوانید از نمونه فرمهای مندرج در صفحه های  6تا  7میتوانید استفاده
نمایید

Source: Fachanweisung zu § 22 SGB II
http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-22/4269084/fa-sgbii-22-kdu/
http://www.hamburg.de/basfi/ah-sgbii-kap03-22/8006916/ah-sgbii-22-sgbxii-35/
Accessed: 19.01.2017
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مسول� ت
ین
مح�م
ش
گرمای� مسکن مربوطه اعالم میدارم.اینجانب طبق دستور عمل
بدینوسیله درخواست خود را جهت پرداخت هزینه های اجاره و
بند - 312اا 22 SGB
ث
پس از گذشت  6ماه متوایل جستجوی نا موفق مسکن بیا�؛ جدول ضمیمه با ارزوی تایید پرداخت حداک� مبلغ اجاره مکتوب و
.ارسال مینمایم
.خواهشمندم دستور صدور تاییدیه اجاره نامه را ابالغ فرمایید

 3.ثبت جستجوی مسکن
جستجوی ناموفق مسکن یاید به طور دقیق ثبت شود .در هفته حداقل دو مورد اثبات و مکتوب گردد .این
جستجو میتواند تماس
ن
.تلف� یا حضوری و یا وقت بازدید باشد .جهت ثبت میتوانید از فرم زیر استفاده کنید
تماسهای ن
تلف� و حضوری:

نتیجه\ هدف تماس و یا

با ت
اح�ام

طرف مکالمه

ساعت

تاریخ

آدرس ش�کت مسکن

ش�کتهای مسکن

دیدار
بطور مثال

 GWG؛ SAGA
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Geschäftsstelle
Wilhelmsburg,
Krieterstraße 18,
21109 Hamburg

02.09.2016

10 a.m.

Fr. Müller

I asked if there are any open offers for an apartment, but was told
none are available

 3.ثبت بازدید مسکن
بازدیدها
ش�کت مسکن
مثال

Erlerring 1,
21109 Hamburg
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طرف مکالمه
خانم مولر

تاریخ
02.09.2016

نتیجه

ساعت
10:00

جواب منفی

Wir schaffen Vertrauen
Seite 1

Bestellformular Datenübersicht nach § 34 BDSG
Wir wollen, dass Sie umfassend informiert sind. Sie erhalten mit Ihrer Datenübersicht auch die in den letzten
12 Monaten von Vertragspartnern angefragten Wahrscheinlichkeitswerte mitgeteilt. Beim Scoring wird anhand
von gesammelten Erfahrungen eine möglichst zuverlässige Prognose für die Zukunft erstellt. Anhand mathematisch-statistischer Verfahren wird beispielsweise die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen
Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wird.
Für die Bearbeitung Ihrer Bestellung bitten wir Sie um folgende Angaben:

Angaben zur Person
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

(Pflichtfelder)
Herr

Frau

Vorname
Name
Straße

Hausnummer

PLZ

Wohnort (falls nicht in Deutschland, bitte auch Land angeben)

Geburtsdatum

Geburtsort

E-Mail (sofern vorhanden)
Wir weisen darauf hin, dass wir ggf. Angaben zu Ihren Personalien als zusätzliche Identifikationskriterien zum Zwecke der Erteilung von Auskünften
in den SCHUFA-Datenbestand übernehmen.

Sonstige Angaben
Geburtsname

(optional)

Frühere Namen

Frühere Adresse (nur auszufüllen, wenn sich Ihre Adresse in den letzten 12 Monaten geändert hat):

Straße

PLZ

Hausnummer

Wohnort (falls nicht in Deutschland, bitte auch Land angeben)

Aktuelle Wahrscheinlichkeitswerte Bitte ankreuzen, falls Sie auch Ihre aktuellen Wahrscheinlichkeitswerte erfahren möchten.

Datum, Unterschrift

Alternativ: Bestellung Bonitätsauskunft 29,95 € (inkl. gesetzlicher MwSt.) – Ihr Vorteil: zwei Dokumente auf einmal
1. beweiskräftige Auskunft für Ihre Geschäftspartner, die nicht alle zu Ihrer Person bei der SCHUFA gespeicherten
Informationen enthält, sondern nur die Angaben, die nötig sind um Vertrauen zwischen Ihnen und Ihrem Geschäftspartner
(z. B. einem Vermieter oder Arbeitgeber mit speziellen Anforderungen bei der Personalauswahl) aufzubauen
2. und eine klar strukturierte, umfangreiche Auskunft zu Ihrer persönlichen Verwendung, die Ihre SCHUFA-Informationen enthält.

Bankverbindung

(Pflichtfelder bei der Bestellung der SCHUFA-Bonitätsauskunft)

IBAN

Kontoinhaber

Stand: Juli 2016/1

SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige die SCHUFA Holding AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von SCHUFA Holding AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Datum, Unterschrift / zusätzliche Unterschrift Kontoinhaber, sofern abweichend
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexander Boldyreff
Vorstand: Dr. Michael Freytag (Vorsitzender), Holger Severitt, Peter Villa
SCHUFA Holding AG · Kormoranweg 5 · 65201 Wiesbaden · HRB 12286 Amtsgericht Wiesbaden
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WOHNUNGSSUCHE
. 5.چگونه و کجا میتوانید در جستجوی مسکن مناسب پیدا کنید۵

WWW

صفحه ت
این� تن� مشاورین امالک

immobilienscout24.de, immonet.de,
immowelt.de, immobilienmarkt.de

صفحه ت
این� تن� ی ن
مالک� خصویص منازل

WWW

ebay-kleinanzeigen.de, wohnungsboerse.det

همیاری مراکزمخصوص مسکن بیا� برای پناهجویان

wohnbrücke.de, fluechtlinge-willkommen.de

ن
تعاو� های مسکن
از طریق ثبت نام در
)رجوع به صفحه (۱ ۰
Page 10

توسط ش�کتهای مسکن

WWW

saga.hamburg

vonovia.de

صفحه ت
این� تن� منازل جمعی و گروهی

wg-gesucht.de, wg-suche.de, studenten-wg.de,
wohngemeinschaft.de, wghamburg.net

همیاری توسط مشاور مسکن
Page 19

.توضیحات :این اطالعات و آدرسهای ت
این� تن� برگزیده ما از لیست موارد متعدد موجود می باشد
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ن
تعاو� ها و ش�کتهای مسکن

.تعاونیها خانه اجاره میدهند
ن
ن
ن
شخیص که در یک ن ز
ش
تعاو� اسکان می یابد همزمان با اسباب ک� عضو آن تعاو� و صاحب سهام درآن تعاو� مسکن
م�ل
گ
گ
ن
ن
ت
.میشود .ی ز
م�ان سهم از سهام آن تعاو� مسکن ؛ به م�اژ و بزر� واحد مسکو� بست� دارد
ن
اما این امکان هم وجود دارد که از اداره کار و یا سازمان ی ن
تعاو� دریافت کرد .باز پرداخت
تام� اجتماعی وامی به مبلغ سهام
ث
این وام به صورت اقساط ماهیانه به اداره کار و یا سازمان ی ن
حداک� تا  ٪ ۰۱از مبلغ کمک
تام� اجتماعی می باشد .بدین منظور
ت
دریاف� ماهیانه متقا�ض از طرف این سازمانهای مربوطه کرس میگردد
.هزینه
گ
ت
ن
تام� اجتماعی هماهن� های الزم انجام
دریافت وام در صور� میرس میباشد که قبل از امضا ی قرارداد با اداره کار و سازمان ی
ن
شده باشد .ت
تعاو� مسکن میباشد.در صورت عدم باز پرداخت کل مبلغ
اس�داد مبلغ سهام موکول به خروج از عضویت در
وام به
ن
ت
اداره کار و یا سازمان ی ن
تعاو� مسکن را تا زمان تصویه
پرداخ� از سوی
تام� اجتماعی؛ این سازمانهای مربوطه مابه التفاوت
ن
تعاو� مسکن سهام ن
معی� را به صورت ساالنه به اعضای
کامل متقا�ض ؛ نزد خود نگه میدارند.در صورت سود دهی سهام
ن
ن
ض
ت
ن
ین
مسکو� تعاو� ها داش� مجوزهای خاص؛ �وری می باشد ) .رجوع
همچن� برای برخی از واحدهای
خود واگذار مینماید.
ن
ن
ن
.به جدول صفحه بعد( .تعداد معی� از واحدهای مسکو� این تعاو� ها برای افراد دارنده ی این مجوزها در نظر گرفته میشود
ن
در صفحه بعد می توانید ت
اهنما�
لیس� از تمامی تعاو� های مسکن هامبورگ را با ذکر ادرس ؛ ساعت کار اداری و همینطور ر ی
گ
ن
تعاو� ها ؛ توصیه میشود اطالعات این
دقیق جهت چگون� ثبت نام را رویت نمایید .در صورت تمایل به اجاره مسکن در این
بگ�ید
.لیست را که شامل آدرس و نحوه ثبت نام می باشد را در نظر ی
ن
در صفحه بعد می توانید ت
اهنما�
لیس� از تمامی تعاو� های مسکن هامبورگ را با ذکر ادرس ؛ ساعت کار اداری و همینطور ر ی
گ
ن
دقیق جهت چگون� ثبت نام را رویت نمایید .در صورت تمایل به اجاره مسکن در این تعاو� ها ؛ توصیه میشود اطالعات این
بگ�ید
.لیست را که شامل آدرس و نحوه ثبت نام می باشد را در نظر ی
ش�کتهای مسکن
ن
مسک� هستند که اپارتمانهای مورد اجاره خود را به متقاضیان واگذار می نمایند .این ش�کتها
ش�کتهای تجاری
ن
�ض
.بر خالف ش�کتهای تعاو� مسکن ؛ هزینه ای بابت عضویت و یا سهم از متقا دریافت نمی کنند
.اما پس از نقل مکان و تحویل مسکن ؛ مبلغی به نام } ودیعه { از مستاجر در یافت مینمایند
 .یز
م�ان و مبلغ ودیعه برابر است با سه )  ( ۳ماه اجاره رسد و یا خالص مسکن
امکان تقبل مبلغ ودیعه از طرف سازمان خدمات و ی ن
تآم� اجتماعی به عنوان وام وجود دارد ویل قبل از
.امضای قرارداد مسکن ؛ هماهنگیهای الزم را با این سازمان انجام دهید
SAGA - VONOVIA
.هر کدام ت
بزرگ�ین ش�کتهای مسکن در هامبورگ هستند
.در صفحه  ۰۱می توانید فرم درخواست مسکن را مشاهده نمایید
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ن
تعاو� ها و ش�کتهای مسکن هامبورگ صفحه
.7
ن
تعاو� مسکن

1/6

ثبت نام

Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer Genossenschaft eG
Fuhlsbüttler Straße 672
22337 Hamburg

Tel.: 040 638000

فقط مراجعه حضوری در ساعات اداری

Mo. - Mi.: 07.30 - 16.30

ن
مسکو� موجود
واحدهای
ارسال ت
پس�

Do.: 07.30 - 18.00
Fr.: 07.30 - 12.00

توضیحات:
ت
ن
تام� مایل اجاره مسکن بصورت شخیص ویا از کمک هزینه های مایل دول� و
الزامآ در تقاضانامه مشخص شود که منبع ی
ض
متقا� قید شود .
سازمانهای ذی ربط می باشد و در صورت تمایل هر دو مورد در تقاضانامه
Altonaer Spar- und Bauverein eG
Max-Brauer-Allee 69
22765 Hamburg

Tel.: 040 3890100

Baugenossenschaft Dennerstraße-Selbsthilfe eG
Hufnerstraße 28

حضوری و یا ت
این� تن� در ساعات اداری
Mo. – Mi.: 07.30 - 16.30

ارسال با پست ت
الک�ونییک

Do.: 07.30 - 18.00
Fr.: 07.30 - 12.00

فقط مراجعه حضوری در ساعات اداری

Mi.: 09.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00

پس� و یا پست ت
ارسال ت
الک�ونییک

22083 Hamburg

Tel.: 040 2020030
Baugenossenschaft der Buchdrucker eG

Steilshooper Straße 94
22305 Hamburg

Tel.: 040 6970810
Baugenossenschaft dhu eG
Buchsbaumweg 10a

22299 Hamburg-Winterhude

پس� و یا پست ت
ثبت نام با فرم پرشده تقا ضانامه مراجعه حضوری ارسال ت
الک�ونییک
و یا بصورت ت
الک�ونییک
Mo., Wed. & Thurs.: 09.00 - 16.00
Tues.: 09.00 - 17.00

ن
در خواست ن
مسکو� مشخیص
تلف� برای واحد
که در سایت

Tel.: 040 5149430

Baugenossenschaft FinkenwerderHoffnung eG

Uhlenhoffweg 1a
21129 Hamburg

ن
در خواست ن
مسکو� مشخص ک در
تلف� برای واحد
ن
سایت ت
این� تن� ؛ به عنوان واحد مسکو� اجاره ای ذکر
شده است.

Tel.: 040 31186600

توضیحات:
ن
ض
متقا� ؛ پر شود.
مسکو� فرم تقاضانامه با ذکر کامل اطال عات تماس فرد
هنگام بازدید از واحد
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ت
این� تن� ؛ به عنوان مورد اجاره قید شده است.

ن
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2/6

ثبت نام

Baugenossenschaft FLUWOGNORDMARK eG
Wiesendamm 9

مراجعه حضوری ویا ت
الک�ونییک در ساعات اداری

Tues. & Thurs.: 08.00 - 18.00

22305 Hamburg-Barmbek
Tel.: 040 5310910

ن
مسکو� موجود
واحدهای
کلیه مراسالت با پست ت
الک�ونییک
تماس اول :تایید ثبت نام ) بمدت  ۶ماه
در صورت تمایل(
ن
مسکو� مناسب
تماس دوم :در صورت وجود واحد

توضیحات:
پر کردن دو فقره فرم تقاضانامه )  ۱-با مجوز مسکن  ۲-بدون مجوز مسکن( الزامی می باشد.لطفا قبل از مدت  ۶ماه ثبت نام خود را تمدید نمایید.
Baugenossenschaft freier
Gewerkschafter eG

Willy-Brandt-Straße 67
20457 Hamburg

یرادا تاعاس رد یکینورتکلا ای یروضح هعجارم
Mo. - Thurs.: 09.00 - 17.00

پس� و ت
ارسال ت
الک�ونییک

Tel.: 040 2111000

Baugenossenschaft Fuhlsbüttel eG
Sengelmannstraße 185
22335 Hamburg

Tel.: 040 595333

ن
در خواست ت
مسکو�
الک�ونییک برای واحد
مشخص در سایت با وقت بازدید ی ن
تع� شده.در
صورت تمایل متقا�ض فرم تقاضانامه را در محل
پر نماید.

پس� و ت
ارسال ت
الک�ونییک

توضیحات:
ق
ن
پس از تکمیل فرم تقاضا نامه وقت مالقات حضوری در ت
تعاو� ی ن
حقو�  ۳ماه گذشته را به
شناسا� یا پاسپورت و فیش
تعی� میشود.در این مالقات باید  ۲عدد پک� کارت
دف�
ی
همراه داشته باشید.
Baugenossenschaft Hamburger
Wohnen eG

Försterweg 46

22525 Hamburg

Tel.: 040 5400060

رد یکینورتکلا ای یروضح هعجارم
یرادا تاعاس

پس� و ت
ارسال ت
الک�ونییک

Tues.: 8.00 - 18.00

Wed. & Thurs.: 8.00 - 16.30

توضیحات:
گ
تن
داش� حیوانات خان� ممنوع میباشد .استعالم مثبت
SCHUFA
Baugenossenschaft KOLPING eG
Eulenkamp 18

22049 Hamburg

ن
درخواست ن
مسکو� مشخیص که
تلف� برای واحد
به عنوان واحد ؛ خایل؛ در سایت موجود میباشد.

پس� و ت
ارسال ت
الک�ونییک

Tel.: 040 689486040

Bauverein der Elbgemeinden eG
Heidrehmen 1

22589 Hamburg

Tel.: 040 244220
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مراجعه حضوری یا ت
الک�ونییک د ساعات اداری

Mo. - Wed.: 8.00 - 15.00

Thurs.: 10.00 - 18.00

توضیحات:
پر کردن  ۲فرم تقاضانامه ) با مجوز مسکن  -بدون مجوز مسکن ( الزامی است.

ارسال ت
پس�

ن
تعاو� ها و ش�کتهای مسکن هامبورگ صفحه
.7
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تعاو� مسکن

ثبت نام

Bauverein Reiherstieg eG

Georg-Wilhelm-Straße 127a
21107 Hamburg

درخواست ت
این� تن� برای یک مسکن مشخص در
سایت ت
این� تن� تحت عنوان ؛ آپارتمانهای اجاره ای ؛

ن
مسکو� موجود
واحدهای
ارسال ایمییل

Tel.: 040 7524890

توضیحات:
هنگام بازدید مسکن فرمی با مشخصات و نحوه تماس با شما ؛ پر میشود.
Gartenstadt Hamburg eG
Wohnungsgenossenschaft
Berner Allee 31 a

مراجعه شخیص در ساعات اداری
چهارشنبه ها از ساعت ۵۱-۵۱

ارسال ت
پس�

22159 Hamburg

Tel.: 040 6441060

توضیحات:
الزم است در خواست خود در مورد خصویص و یا ت
دول� بودن ویا هر دو آپارتمان را مشخص کنید.
HARABAU Hamburg-Rahlstedter
Baugenossenschaft eG
Bargteheider Straße 99
22143 Hamburg

در خواست ت
این� تن� برای یک مسکن مشخص که
تحت عنوان فهرست آپارتمانهای اجاره ای لیست
شده است.

وقت بازدید با تماس مستقیم مشخص گردد
و ارسال اطالعات توسط ایمیل

Tel.: 040 6736090

توضیحات:
ت
ن
تام� اجتماعی یا حقوق بیکاری آآ امکان درخواست آپارتمانهای خصویص مقدور نمی باشدو تنها برای
در صورت استفاده از کمک های دول� ) حقوق بیکاری ا و ی
آپارتمانهای ت
دول� میتوانید در خواست دهید.
Hamburger Lehrer-Baugenossenschaft eG

Lokstedter Steindamm 74a

در خواست ت
این� تن� برای آپارتمانهای شخیص که
بعنوان ؛ آپارتمانهای اجاره ای؛ فهرست شده است

ارسال با ایمیل

22529 Hamburg

Tel.: 040 5600780
HANSA Baugenossenschaft eG
Lämmersieth 49

22305 Hamburg

Tel.: 040 69201110

مراجعه ت
این� تن� یا شخیص در ساعات اداری
ارسال با ایمیل
سه شنبه ها ۱۵-۹ :
پنجشنبه ها ۹-۵۱ :

ارسال با ایمیل

توضیحات :
ن
ت
ت
در صورت ثبت نام این�ن� حتمآ یک ایل دو روز بعد از ایمیل ؛ با تماس تلف� تایید دریافت ایمیل خود و تاریخ آن را سوال کنید در یغ�
اینصورت ثبت نام شما انجام نخواهد شد.

13

ن
تعاو� ها و ش�کتهای مسکن هامبورگ صفحه
.7
ن
تعاو� مسکن

4/6

ثبت نام

mgf Gartenstadt Farmsen Mieter-

und Wohnungsbaugenossenschaft
eG

Bramfelder Weg 35

مراجعه حضوری در ساعات اداری
سه شنبه ها :
۱۲ -۹:۳۰
پنجشنبه ها:
۱۴:۳۰ - ۱۹:۳۰

ن
مسکو� موجود
واحدهای
ارسال ت
پس� یا ایمیل

22159 Hamburg

Tel.: 040 6455720

Mietergenossenschaft Falkenried- Terrassen eG
Falkenried 34g

20251 Hamburg

مراجعه حضوری در ساعات اداری
دوشنبه و چهارشنبه ۱۰ -۲۱ :
۱۸ - ۱۹
چهارشنبه :

ارسال با ایمیل

Tel.: 040 4205421

Vereinigte Hamburger

Wohnungsbaugenossenschaft eG
Hohenfelder Allee 2

فرم در خواست خود را بصورت ت
این� تن� پر
نمایید

ارسال با ایمیل

22087 Hamburg

Tel.: 040 2515120

توضیحات :
مشخص کردن ت
دول� ویا خصویص بودن آپارتمان مورد نظر ؛ الزامی میباشد که متعا قبآ در یک فرم در خواست
گنجانده میشود.
Walddörfer Wohnungsbaugenossenschaft eG

Volksdorfer Damm 188
22344 Hamburg

Tel.: 040 6044760

Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe" eG
Kleinfeld 86

21149 Hamburg

Tel.: 040 7020520

در خواست ت
این� تن� برای آپارتمان شخیص که
به عنوان مورد اجاره ای فهرست شده است .
زمان بازدید ی ز
ن� قید شده و زمان بازدید فرم
بعدی را در محل میتوانید پر نماید.

مراجعه حضوری در ساعات اداری
دوشنبه – پنجشنبه۹-۱۲ :
چهارشنبه و سه شنبه۱۴-۱۶ :
۱۴-۱۸
پنجشنبه:

ارسال ت
پس� یا ایمیل

ارسال ت
پس� یا ایمیل

توضیحات :
ن
هر سه ماه یکبار مشخصات آپارتمان مورد نظر خود را مجددآ ذکر نمایید ( .ترجیحآ تلف� )
Wohnungsbaugenossenschaft
Gartenstadt Wandsbek eG
Gartenstadtweg 81
22049 Hamburg

Tel.: 040 6969590

14

در خواست ت
این� تن� برای آپارتمان مشخیص که
تحت عنوان { آپارتمانهای اجارهای خایل } لیست
شده است .

ارسال ت
پس� یا ایمیل

ن
تعاو� ها و ش�کتهای مسکن هامبورگ صفحه
.7
ن
تعاو� مسکن

Wohnungsbaugenossenschaft
KAIFU-NORDLAND eG
Sophienallee 33

20257 Hamburg
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ثبت نام

ن
مسکو� موجود
واحدهای

درخواست ت
این� تن� برای اپارتمان مشخیص که\
تحت عنوان }اپارتمان اجاره ای{
فهرست شده است.

ارسال ت
پس� یا ایمیل

Tel.: 040 4317020
Wohnungsgenossenschaft
Hamburg-Wandsbek von
1897 eG

Gladowstraße 20
22041 Hamburg

مراجعه حضوری در ساعات اداری
دوشنبه  ۰۳:۷-۲۱و -۲۱ ۲ :
سه شنبه – پنجشنبه  ۰۳:۷-۲۱و -۲۶ ۲ :

ارسال باایمیل

جمعه ۰۳:۷-۲۱

Tel.: 040 6828770

توضیح:
الزاما در درخواست خود ت
دول� یا خصویص بودن اپارتمان ویا درخواست برای هردومورد را مشخص نمایید متعاقبا در یک فرم هردو مورد مندرج خواهد شد.
Wohnungsgenossenschaft
von 1904 e.G.
Landwehr 34

22087 Hamburg

مراجعه حضوری در ساعات اداری
دوشنبه -پنجشنبه ۱-۲۰
جمعه ۱-۲۱

ارسال ت
پس� یا ایمیل

Tel.: 040 4230080
Wohnungsverein Hamburg
von 1902 eG

Angerstraße 3

فرم درخواست خود رابصورت ت
این� تن� پر
نمایید

22087 Hamburg

Tel.: 040 2519270

توضیح :در درخواست خود حتما ت
دول� یا خصویص بودن اپارتمان ویا تمایل خود را برای هردو مورد مشخص نمایید
خواسته شما متعاقبا در یک فرم واحد درج میگردد.
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ارسال ت
پس�

ن
تعاو� ها و ش�کتهای مسکن هامبورگ صفحه
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SAGA Unternehmensgruppe
Poppenhusenstraße 2
22305 Hamburg

Tel.: 040 42666 0

kontakt@saga.hamburg

https://www.saga.hamburg/
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ثبت نام

ن
مسکو� موجود
واحدهای

این� تن� ؛ ن
ت
تلف� و یا مراجعه حضوری در ساعات
گ
اداری؛ ساعات مراجعه بست� به محل مراجعه ؛
متفاوت میباشد.
(رجوع به توضیحات) فرم تقاضانامه مسکن ( پیو
ست در صفحه بعد )؛
در هر دو مورد بازدید ؛ باید فرم را پر کنید.

ارسال ت
پس� و یا ایمیل

توضیحات :
ن
ت
ت
ت
آدرس دفاتر محل مراجعه به تعاو� ها ی مسکن هامبورگ را در سایت این�ن� مربوطه ؛ میتوانید مشاهده کنید .لطفا به آدرس دفاتر محل سکونت خود مراجعه و دول� و
یا خصویص بودن آپارتمان مورد نظرتان را مشخص کنید .در زمان ثبت نام ارایه پک� مجوز و تاییده ی اداره مسکن ی ز
ن� الزامی میباشد.

Vonovia

Mittelstraße 10C

22851 Norderstedt

Tel.: 0234 414 700 000 (Deutsch,
)Englisch und Türkisch

)0234 414 700 017 (Arabisch
https://www.vonovia.de/
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در خواست ت
این� تن� برای یک آپارتمان مشخص
تحت عنوان (خانه خود را در هامبورگ جستجو
کنید) فهرست شده است .
ت
اول� هفته هر ماه با تماس ن
به� است  :ی ن
تلف� از موجود
بودن مورد اجاره ای مناسب اطالع کسب کنید.

ارسال ت
پس� و یا ایمیل
در صورت موجود بودن آپارتمان
مناسب مشخصات مربوطه را مستقیمآ در
این ارتباط ن
تلف� به اطالع شما یم�سانند.

9. WG’S / WOHNGEMEINSCHAFTEN

گ
منازل جمعی و ت
ها� گفته میشود که در آن افراد که هیچ نسبت خویشاوندی و خانواد� با یکدیگرندارند و
اش�ایک به مسکن ی
گ
ن
ز
هر نفر به صورت مستقل و مجزا در یک اطاق خصویص ؛ در کنار همدیگر زند� کنند و دیگر امکانات م�ل مانند
ن
ت
ت
پز
همزیس� و تشکیل این نوع مسکن ها
همگا� استفاده شود  .در آلمان این نوع
بهداش� به صورت
آش�خانه و حمام و رسویس
آ
ت
ت
بیش� در میان افراد دانشجو و یا کاراموزان جوان و در کم� مواردی افراد میانسال ؛ متداول است و محیطی کامل دوستانه
است.
سنگ� اجاره را با افراد دیگر تقسیم ویل در ی ن
هدف از تشکیل این نوع مسکن این است که هزینه های ی ن
ع� حال توانست
گ
بصورت مجزا و مستقل؛ زند� کرد.
گ
ند� در این منازل هستید میتوانید در قسمت جستجوگر ت
این�نت
اگر شما عالقه مند به ز
را وارد کنید .در سایتهای مختلف ت
این� تن� اطاقهای خایل زیادی از این نوع مسکن ؛ موجود میباشد که شما میتوانید تقاضانامه
های خود را به این آدرسها ایمیل کنید .یک راه دیگر این است که شما و دوستانتان خود این نوع مسکن را تشکیل دهید .به
ن
مسکو� را اجاره کنید
این صورت که شما و دوستانتان بصورت گروهی واحد
ف
معر� میکنیم
در اینجا یک سایت که مختص افراد پناهجو می باشد را به شما

www.fluechtlinge-willkommen.de

:و سایر دیگر سایت ها

www.wg-gesucht.de, www.studenten-wg.de, www.wohngemeinschaft.de

الزم به تذکر است ن
زما� که تقاضانامه خود را ایمیل میکنید ت
به� است که چند سطری در مورد خودتان و عالقه تان بنویسید؛
چون این شانس شما را برای یک دیدار حضوری و شناخت ی ن
طرف� زیادتر میکند .در این نامه مخترص در مورد عالقه های
ت
ورز�ش و اوقات فراغت ؛ مقطع و ی ز
غذا� ) حالل ؛ وج�ین ؛ وگان و  (...و یا
م�ان تحصیالت ؛ کشور محل تولد ؛ عادتهای ی
گ
انتظار و تفکر خودتان از این نوع زند� گروهی را توضیح دهید.
در زیر یک نمونه از این نامه را به شما ف
معر� میکنیم و در صورت تمایل میتوانید با پر کردن اطالعات شخیص خود؛ با
تقاضا نامه ایمیل کنید.

ن
مسکو� ؛ ارسال مینمایم
.سالم ؛ اسم من _______________است و تقاضانامه خود رابرای اجاره اتاق در این واحد
.زمان و امکان نقل مکان من از تاریخ __________________میباشد
گ
.من از کشور (زادگاه)_______________می آیم واز تاریخ _______________در هامبورگ زند� میکنم
.من به زبان ________________صحبت میکنم
.سن من ________________است و مشغول تحصیل در رشته /شغل_______________هستم/است
.عالیق من در زمان فراغت_______________هستند .
آشنا� دعوت شوم
.من خوشحال میشوم که برای یک مالقات حضوری و ی
با ت
اح�ام____________________
ن
ین
ساکن� ؛ در موارد اقتصادی و
مسکو� شما نباید برای دیگر
مهم :الزم به تذکر است که در صورت اسکان در این واحدهای
گ
ن
تام� اجتماعی هزینه زند� دریافت میکنند
مایل تعهدی دهید .این به این دل یل مهم است که افرادی که از اداره کار ویا سازمان ی
گ
گ
ند� ت
خانواد�( پول ت
در صورت تعهد به ییک از این افراد ) ت ن
مش�ک تلقی
کم�ی دریافت میکنند و به عنوان یک ز
داش� نسبت
میشود.
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 .10مرکز ارتباطی و همیاری مسکن بیا�
این مرکز ارتباط و کمک ن
رسا� طرحی است که از طرف مقامات استان هامبورگ ؛ پناهجویان راجهت ت ن
یاف� مسکن
.همیاری و همراهی مینماید
بر اساس این طرح باید فرد پناهجو با یک شخص ن
آلما� زبان به عنوان همیار در طول زمان جستجو جهت ت
یاف�ن
مسکن همراهی و همیاری شود .بطوریکه ت
ح� جهت ثبت نام در این مرکزپناهجو و همیار
)( Lotse
ت
.مش�کآ اقدام نمایند
داوطلب� این شغل ) همیار ( با ش�کت در دوره حدودآ سه ساعته ؛ با مطالب مهمی در خصوص ت ن
ین
یاف� مسکن
ن
ماب� مالک و مستآجر آشنا و مطلع میشوند .این افراد پناهجویان را در جستجوی مسکن تا عقدو امضا ی
و عقد قرارداد ی
ن
قرارداد به عنوان پیل ما یب� مالک و مستآجر همراهی و همیاری می نمایند .طبیعت آ این مرکز هم در تمام مراحل آنها
را مشاوره
.وحمایت می نماید
ت
مالقا� با حضور ییک از کارکنان این مرکز جهت صحبت در خصوص نحوه کار و انتظارات
بعد از ثبت نام در این مرکز ؛
ین
.طرف� ) پناهجو و همیار ( برگزار میگردد
�ض
ت
ت
ن
.برای باال بردن شانس یاف� مسکن به� است که متقا خواسته های خود را محدود و معقول نماید
مالک� منازل خصویص و ت
ماب� ی ن
این مرکز واسطه ای ی ن
دول� ویا مسکن های گروهی و جمعی
.با قراردادهای بلند مدت ؛ کوتاه مد ت و یا بدون زمان ؛ و جستجو کنندگان مسکن میباشد
اگر در این مدت مسکن مورد نظر پناهجو یافته شد این مرکز جهت بازدید مسکن و در انتها
.عقدو امضا قرارداد شما را همراهی مینماید
www. Wohnbruecke.de.
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.11

مشاورین امالک

یک راه دیگر برای جستجوی مسکن از طریق بنگاههای مشاور امالک است .مالکان امالک با قرار دادن مستغالت خود
ن
ن
مسکو� با این )
مسکو� ) مستآ جرین ( برای اجاره واحدههای
مالک ( برای امر اجاره ؛ و جستجو کنندگان واحد های
مشاورین بصورت مجزا ؛ قراردادی عقد مینمایند. .هر طرف قرار داد ) مالک و یا مستاجر( که این اقدام را به این بنگاها
میگ�د .اگر شما مایل به عقد قرارداد
واگذار می نماید ؛ هزینه ی این مشاورین که ) حق کمیسیون ( نامیده میشود را به عهده ی
ن
ت
ن
کت� تنظیم کرده و در ان زمان پرداخت کمیسیون؛ که بعد از یاف� واحد مسکو� است؛ را
با انها هستید حتما یک قرارد اد ب
.کتبآ ذکر نمایید
مهم  :در این قرارداد حتما زمان پرداخت حق کمیسیون ؛ بعد از عقد قرارداد ی ن
ماب� مالک و مستاجر و یا همان اجاره نامه ملک
.است ؛ قید شود .مبلغ کمیسیون برابر است  ۲ :ماه اجاره کامل مسکن  ٪ ۹۱ +مالیات بر ارزش افزوده
مهم  :در این قرارداد حتما زمان پرداخت حق کمیسیون ؛ بعد از عقد قرارداد ی ن
ماب� مالک و مستاجر و یا همان اجاره نامه ملک
.است ؛ قید شود .مبلغ کمیسیون برابر است  ۲ :ماه اجاره کامل مسکن  ٪ ۹۱ +مالیات بر ارزش افزوده
ن
انجا� که احتمال دارد که از طرف این مشاورین امالک ؛ حق کمیسیون قبل از ت ن
مسکو� طلب شود؛ به نکات مهم
یاف� واحد
از ی
زیر توجه نمایید:
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–

در المان هر کس میتواند خود را به عنوان مشاوردر امور امالک خطاب و ف
معر� کند؛ به ی ن
هم� علت حتمآ مدرک
ن
قانو� این افراد؛ ن
مب� بر این ادعا را طلب کنید (.مانند مدرک تحصییل و تخصیص افراد در دورهای اموز�ش و
پرور�ش در امور امالک(

–

قرارداد لفظی با این افراد میتواند در بع�ض از موارد؛ ن
قانو� تلقی شود ویل باز هم الزم به ذکر است که قرارداد
کت� تنظیم و در آن خواسته ها ی ی ن
جلوگ�ی شود.
طرف� دقیقآ ذکر شود تا از سوء تفاهم های بعدی
ی
ب

–

یک مشاور امالک مجرب و مس؛ول ؛در امر ت ن
بس� قرارداد و امضای فوری ان و در آخر دریافت کمیسیون ؛
هیچوقت شما را تحت فشار قرار نمیدهد  .حق کمیسیون ؛ بعد ازامضای قرارداد اجاره نامه باید پرداخت شود.

–

جان� دیگر بطور مثال  :هزینه ایاب و
حق کمیسیون مشاور امالک بعد از عقد اجاره نامه پرداخت میشود و هزینهای ب
ت
ن
صور� که در قرارداد بصورت توافقی؛ کتبآ ذکر نشده باشد ) نباید به
مسکو� ( در
ذهاب و یا هزینه بازدید از واحد
مشاورین امالک پرداخت شود.

–

ن
ن
صور� که مالک ن
ت
مسکو� و یا رسپرست امور
مسکو� ؛ مدیر امالک
قانو� واحد
مشاورین امالک مسکن در
اجر یا� مسکن ( رسایدار) باشند ؛ برای اجاره ی آن ؛ نمی توانند حق الزحمه ای از مستاجر دریافت نمایند.

–

اداره خدمات ی ن
نمیگ�د و این هزینه را
وتام� اجتماعی و اداره کار ؛ به هیچ وجه هزینه مشاور امالک را به عهده ی
متقا�ض شخصآ پرداخت مینماید.

HILFESTELLUNG
 اتحادیه مستآجرین و اجاره ی ن.12
نش� ها
 این اتحادیه توسط افراد. در زیر لیست انجمن ها و اتحادیه های حمایت از مستآجرین در هامبورگ نوشته شده است
ق
مجرب در همیاری و کمک ن
حقو� ؛ مشاوره های الزم را به افراد عضو در این اتحادیه
رسا� مستآ جرین در امور اختالفات
؛ ارایه میدهد و ت
ن
.مالک� و یا با مدیریت اجر یا� می باشد
به�ین مکان برای اطالعات در مورد اختالفات با ی
 امکان پرداخت حق عضویت از طرف. برای استفاده از این امکانات باید سالیانه حق عضویت به این اتحادیه پرداخت شود
گ
ت
اداره کار و سازمان ی ن
.صور� که از قبل هماهن� الزم با ادارات مربوطه به عمل امده باشد
تام� اجتماعی میرس میباشد در

Landesverband hamburgischer
Mieterschutz e.V.

Mieterverein zu Hamburg von
1890 r. V.

Schillerstraße 47-49

Beim Strohhause 20

(direkt am Bahnhof Altona)

(bei den U- und S-Bahnstationen Berliner Tor)

22767 Hamburg-Altona

20097 Hamburg

Contact Details

Contact Details

Fax: 040 3 90 69 92

Fax: 040 8 79 79 110

Tel.: 040 39 53 15

E-Mail: info@mieterschutz-hamburg.de
www.mieterschutz-hamburg.de
Opening Hours

Mo, Tues, Wed: 15.30 to 19.00
Fees

Yearly Membership: 48.00 €
Admission fee: 8.00 €

Interessenverband
Mieterschutz e.V.
Fuhlsbüttler Str. 108
22305 Hamburg

(S-Bahn Barmbek)

Tel: 040 8 79 79 0

E-Mail: info@mieterverein-hamburg.de
www.mieterverein-hamburg.de

Tenants-Support (Mieter-Telefon):
040 8 79 79345

Opening Hours

Mon-Fri: 8.30 to 18.00 Uhr
Sa: 10.00 to 16.00 Uhr

Even if you are not a

member you can call and

receive general information
on tenancy policies.

Anrufszeiten

Mon-Thurs: 10.00 to 17.00
Fri-Sat: 10.00 to 14.00
Fees

75,00 € jährlicher Mitgliedsbeitrag
15,00 € Aufnahmegebühr

Tel: 040 690 74 73

Mieter helfen Mietern ·
Hamburger Mieterverein e.V.

Email: hamburg@iv-mieterschutz.de

Contact Details

Contact Details

Fax: 040 690 36 63

www.iv-mieterschutz.de/
Fees

Information centers: www.mhmhamburg.de/
mhm-beratungsstellen.html

Yearly Membership: 49.50 €

Fees

for tenancy law: 65.45 €

Legal expenses insurance (optional): 29.00 €

Legal expenses insurance

Yearly membership: 65.00 €
no admission fee
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واژه نامه
Arbeitslosengeld I

 ۱-حقوق بیکاری ا

مراجعه شود به کتاب حقوق اجتماعی ااا

Arbeitslosengeld II

 ۲حقوق بیکاری اا

مراجعه شود به کتاب حقوق اجتماعی اا

یز
۳-تجه�ات

آ
ت
بهداش�
مثل در ان نوشته میشود که نوع پنجره ها چگونه است ویا رسویسهای
تجه� تا� وجود دارد .این ی ز
اش�خانه چه ی ز
به چه وساییل مجهز میباشد یا در پ ز
تجه�ات
ت
تجه�ات شامل اجناس گر ت
متعلق به مالک میباشد.هر چه ی ز
مرغوب�ی باشد به
ان� و
م�ان مبلغ اجاره ی ز
همان ی ز
ن� باالتر است.

۴-اجاره نامه با مدت معلوم

اجاره نامه با مدت معلوم؛ مدت زمان مشخیص اعتبار دارد که بعد از این مدت
مستآجر ملزم به تخلیه ملک میباشد.البته این نوع اجاره نامه ها زیاد متداول
نمیباشند و ت
بیش� قراردادها برای مدت نامعلوم بسته میشوند و در انها به رصاحت
نحوه ی فسخ قرارداد ی ز
ن� درج شده است.

۵-هزینه های اجر یا� مسکن

ها� است که در
که در لفظ عامیانه  Nebenkostenگفته میشود شامل هزینه ی
کنار اجاره خالص به اجاره اضافه میشود مانند هزینه ی ی ز
تم� کردن راه پله و درب
ورودی ؛ حمل زباله توسط شهرداری ؛ رسایداری و آب گرم و رسد و سیستم
ش
ش
گرمای� و اب رسد و گرم بصورت مجزا
گرمای� است .در بع�ض از مواقع سیستم
محاسبه میشود.هزینه تلفن؛ برق و ت
این�نت و رادیو و تلویزیون شامل این هزینه
ها نمیباشد.

 – ۶زمان اسباب ش
ک�

تاریخ اسباب ش
ک� =

۷تاریخ اسباب شک�

این تاریخ ن
زما� است که میتوانید به ن ز
م�ل نقل مکان کنید و معموال اجاره نامه از
این تاریخ ش�وع میشود

۸-اجاره نا خالص

اجاره خالص به اضافه هزینه های اجر یا� آن ؛ اجاره ناخالص نامیده میشود.
این هزینه ها شامل آب و سیستم گرمایش نمی باشد.

۹-کمیسیون

حق الزحمه و کمیسیون مشاور امالک

 ۱۱مجوز و تایید نامه ض�ورت و
فوریت از اداره مسکن

اغلب به ن
ت
سکون� به رس می برند .برای مثا
میگ�د که در ش�ایط ض�وری
کسا� تعلق ی
ل ن
کسا� که در مکانهای عمومی و ت
اس�اری اسکان داده شده اند  (۱پناهجویان) این
�ض
تایید نامه در صورت در خواست متقا به ادارات مسکن بصورت رایگان صادر
میگردد.

ق
حقو�
- ۱گواهی در آمد و فیش

ت
در این گواهی ی ز
دریاف� شما از محل کار و یا سازمانهای متفرقه دیگر
م�ان درآمد
توانا� پرداخت اجاره
مشخص میشود.مالک خواستار ارایه این گواهی جهت تایید ی
ق
حقو� شما از کارفرما؛
ماهیانه؛ از طرف مستاجر میباشد .این گواهی میتواند برگه
اداره کار ویا در آمد ماهیانه شما از حقوق بیکاری آآ می باشد.

 ۱۲رضایت نامه جهت استعالم
مالک از مرکز SHUFA

مراجعه به SHUFA

Ausstattung

Befristeter Mietvertrag

Betriebskosten

bezugsfertig ab
Bezugstermin

Bruttokaltmiete

Courtage
Dringlichkeitsbestätigung

Einkommensnachweis

Einverständniserklärung

zur Einholung von Auskünften bei der SCHUFA
Genossenschaft

Genossenschaftsanteile
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ن
تعاو� های مسکن
۳

ن
تعاو� مسکن؛ نام دارند منازل اجاره ای را د ر اختیار اعضای
این تعاونیها که ؛
�ش
خود قرار می دهند .عضویت در این تعاونیها؛ م وط به خرید سهام می باشد.

ن
تعاو�
 – ۴سهام

تعاو� ن
ن
زما� امکان پذیر است که شما به ییک از منازل این تعاونیها نقل
خرید سهام
ت
مکان کرده باشید .به عبار� پس از عقد قرارداد ( .مراجعه به صفحه ) ۱

واژه نامه
Gesamtmiete

 – ۵اجاره کامل

اجاره کامل و یا اجاره ناخالص شامل اجاره خالص رسد با اضافه تمامی هزینه های
ش
جان�
مربوط به ساختمان اعم از سیستم
گرمای� ؛ آب رسد و گرم و هزینه های ب
می باشد.

GEZ

اش�اک رادیو و تلویزیون ت
هزینه ت
دول�

 ۱بیمه شخص ثالث

ییک از ت
مهم�ین نوع بیمه ها بشمار یم�ود که در آن بیمه گ ذار در مقابل خسارت
میگ�د.
یغ� عمدی به شخص ثالث ؛ از طرف این بیمه مورد پوشش و حمایت قرار ی
این بیمه در قالب امور مسکن میتواند بیمه گذار را پوشش دهد.به طور مثال ایجاد
گ
خر با� و خسارت یغ� عمد فرزندانتان در راهروها و پلکان ساختمان و یا ترکید� لوله
های آب و خسارت به همسایگان  .در این موارد بیمه گذار میتواند از این نوع بیمه
استفاده کند.

-اجاره کنندگان اصیل

اجاره کنندگان اصیل افرادی هستند که در اجاره نامه به عنوان طرف قرار داد)
مستاجر( نامشان ذکر شده باشد .آ
مثل در خانه های جمعی و ت
اش�ایک ؛ ویا زیر
ین
مسیول� اصیل و رابط مستقیم در امور ملک
مجموعه ی مستاجر اصیل  .این افراد
اجاره با مالک ؛ بشمار یم�وند.

 -مقررات ساختمان

ین
ساکن� ساختمان الزامی می باشد .مانند رعایت
رعایت این مقررات از طرف تمامی
ن
ساعا ت ت
اس�احت و سکوت در طول روز و شب و یا رعایت نکات ایم� .این مقررات
شاید کتبآ در اجاره نامه ذکر نشوندو تنها به صورت اطالعیه ای بر تابلوی اعالنات
در محل ورودی ساختمان نصب شوند.

ن
مسکو�
- ۱بیمه واحد

گ
ج�ان خسارات نا�ش از آتش سوزی و یا ترکید� لوله آب و خسارات
این بیمه جهت ب
ق
وارده به مبلمان و یا دستگاهای بر� محل سکونت میباشد.

ن
مسکو�
هزینه گرمایش واحد

هزینه ای که برای سیستم گرمایش و آب گرم ن ز
م�ل پرداخت میشود.

-اجاره خالص

لطفا به مبحث  Nettokaltmieteمراجعه شود.

Kaution

س�ده و یا ود یعه مسکن
پ

ن
مسکو� به مالک ویا
مبلغی است که بصورت متداول در زمان نقل مکان به واحد
ن
مسکو� پرداخت می شود :.ی ز
م�ان ودیعه :سه ماه اجاره خالص مسکن
به ش�کتهای
ویا همان اجاره رسد میباشد .ود یعه میتواند از طرف اداره کار به متقا�ض بصورت ؛
س�ده به منظور اطمینان و امنیت مالک نسبت به مستآجر
وام ؛ واگذار شود .این پ
طلب میشود ؛ که در صورت عدم پرداخت اجاره ماهیانه ویا خسارت وارده به
ساختمان از طرف مستاجر ؛ مالک بتواند بعد از ترک مستآجر ؛ هزینه های
ن
مسکو� ؛ ودیعه به
مربوطه را پرداخت کند .در صورت عدم این خسارات به واحد
مستاجر ت
اس�داد میگردد.

Kündigung

فسخ قرارداد و تخلیه مسکن

فسخ قرارداد و زمان تخلیه مسکن میتواند هم از طرف مستآجر و هم از طرف
کت� و بدون ذکر
مالک ؛ ابال غ گردد  .فسخ قرارداد از طرف مستاجر باید به صورت ب
علت و با مدت ی ن
مع� سه)  (۲ماه ؛ به اطالع مالک رسانده شود و فسخ قرارداد از
طرف مالک ؛ باید با ذکر علت و با مدت ی ن
مع�  ۲ماه و بصورت مکتوب به مستاجر
استثنا� امکان فسخ و تخلیه از طرف مالک بدون زمان و
ابالغ گردد .در موارد
ی
بصورت ض�ب العجل میرس می باشد.

ق
حقو�
- ۱گواهی در آمد و فیش

ت
در این گواهی ی ز
دریاف� شما از محل کار و یا سازمانهای متفرقه دیگر
م�ان درآمد
توانا� پرداخت اجاره
مشخص میشود.مالک خواستار ارایه این گواهی جهت تایید ی
ق
حقو� شما از کارفرما؛
ماهیانه؛ از طرف مستاجر میباشد .این گواهی میتواند برگه
اداره کار ویا در آمد ماهیانه شما از حقوق بیکاری آآ می باشد.

GEZ
Haftpflichtversicherung

Hauptmieter_in

Hausordnung

Hausratsversicherung

Heizkosten
Kaltmiete

Kündigungsfrist
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واژه نامه
Kündigungsfrist
Leistungen nach Asylbe-

کمک هزینه های مایل و ت
دول� طبق
گ
ین
قوان� پناهند�

به کمک های مایل گفته می شود که از طرف سازمان ی ن
تآم� و خدمات اجتماعی
پرداخت می شود.

Leistungen nach SGB II

کمک هزینه مایل طبق کتاب حقوق
اجتماعی اا

به کمک های مایل گفته میشوند که از طرف سازمانهای تآ ی ن
م� و خدمات اجتماعی
دریافت میشود  .مانند حقوق بیکاری اا ) در عامیانه  :هارتس فیه (

Leistungen nach SGB III

کمک هزینه مایل طبق کتاب حقوق
اجتماعی ااا

به کمک های مایل گفته میشوند که از طرف اداره کار دریافت میشود .مانند حقوق
بیکاری ا

Leistungen nach SGB XII

کمک هزینه مایل طبق کتاب حقوق
جتماعی اااا

به کمک های مایل گفته میشوند که از طرف سازمان خدمات اجتماعی و ی ن
تآم�
اجتماعی دریافت میشود.

Makler_in

مشا ور امالک و یا بنگاه دار امالک

اشخایص که در ازای حق الزحمه ) بصورت کمیسیون ( برای جستجو کنندگان و
متقاضیان ؛ مسکن مورد نظر و دلخواه را می یابد.

Maklercourtage

حق کمیسیون مشاور امالک ویا
بنگاه دار

مبلغی که از طرف مشاورین امالک و یا بنگاه داران برای ت ن
یاف� مسکن متقا�ض ؛
طلب می شود.

Maklerprovision

حق کمیسیون مشاور امالک

همان حق کمیسیون بنگاه دار است

Miete kalt

اجاره رسد

همان اجاره نا خالص است

Miete warm

اجاره گرم

همان اجاره خالص است که ماهیانه پرداخت میشود

اجاره کننده و یا اجاره ی ن
نش�

گ
کیس که در خانه زند� ودر آن اسکان دارد و ماهیانه هزینه ی اجاره را پرداخت می
نماید.

Mieter_innenverein

اتحادیه مستآ جرین و یا اجاره ی ن
نش�
ها

کار این انجمن حمایت از حقوق مستآجرین در مقابل ی ن
مالک� میباشد که در مشاوره
ق
حقو� به تمامی سواالت ن
قانو� مستاجرین پاسخگو میباشند.برای پرداخت
های
هزینه ی حق عضویت در این اتحادیه؛ افرادی که کمک هزینه مایل از سازمانهای
ت
دول� مانند سازمان خدمات و ی ن
تام� اجتماعی دریافت میکنند ؛ با ید قبل از
گ
عضویت در این اتحادیه ؛ هماهن� های الزم جهت تاییده و پرداخت از این
سازمانها؛ را انجام دهند ) .به صفحه  ۱۲مراجعه فرمایید(

Mieter_innenschutzbund

اتحادیه و انجمن حمایت از حقوقمستآجرین

کار آن همانند اتحادیه مستآ جرین و یا اجاره ی ن
نش� ها میباشد.

تاییده جهت پرداخت اجاره

کت� که از طرف اداره خدمات و ی ن
تآم� اجتماعی جهت پرداخت اجاره
موافقت نامه ب
ی ماهیانه مسکن صادر میگردد.

-اجاره نامه

قراردادی است که نسبت وظایف مالک و مستاجر و حق و حقوق آنها در آن قید
جان� ؛ مدت زمان ابالغ
میشود .مفاد این قرارداد شامل  :مبلغ اجاره ؛ هزینه های ب
فسخ قرارداد و ی ز
تجه�ات و امکانات ساختمان و مسکن ؛ تم�اژ و یغ�ه میباشد.

-مبلمان کامل

اتاقها� که به صورت مبلمان کامل اجاره داده میشود و زمان اجاره
اپارتمان و یا
ی
آن ت
موق� است .مبلمان موجود در آپارتمان متعلق به شما نمی باشد و آنها را نمی
توانید از ی ن
ب� بب�ید.

werberleistungsgesetz
(AsylbLG

Mieter_in

Mietübernahmebestätigung

Mietvertrag

Möbliert
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واژه نامه
اجاره خالص

مبلغ اجاره ای است که برای استفاده از فضای مورد استفاده مسکن ) تم�اژ(
ش
گرمای� ؛
جان� و یا اجر یا� و هزینه
پرداخت میشود .دراین مبلغ ؛ هزینهای ب
ین
همچن� هزینه برق بصورت مجزا می باشد.
محاسبه نشده است.

Nettokaltmiete

جان�
هزینه های ب

لطفا به هزینه های اجر یا� مراجعه فرمایید.

Private Vermieter_innen

ین
-مالک� خصویص

به افراد خصویص و یا شخیص ) به یغ� از ش�کت( گفته میشود ک در ملک متعلق
گ
به خود زند� نمیکنند و ملک را برای اجاره واگذار می نمایند.به افراد خصویص و یا
گ
شخیص ) به یغ� از ش�کت( گفته میشود ک در ملک متعلق به خود زند� نمیکنند و
ملک را برای اجاره واگذار می نمایند.

حق کمیسیون

همان حق کمیسیون مشاور امالک می باشد.

هزینه تاش�اک رادیو و تلویزیون
ت
دول�

هزینه ای که هر خانوار برای استفاده از رادیو و تلویزیون ت
دول� باید پرداخت نماید.
اگر شما تحت پوشش سازمان ی ن
تآم� وخدمات اجتماعی هستید ؛ این هزینه به شما
نمیگ�د ..توجه  :لطفآ تقاضانامه ی خود را جهت >عدم پرداخت هزینه < به
تعلق ی
سایت زیر ارسال نمایید.

SAGA

یک ش�کت مسکن ت
دول� در هامبورگ ؛ که ساختمانهای متعددی جهت اجاره در
اختیار دارد ) .لطفا به صفحه  ۲۱مراجعه کنید(

SCHUFA

ذخ�ه آن اطالعات اعتباری افراد ؛ در آن ثبت میگردد
موسسه ای است که در بانک ی
 .این اطالعات از تمامی ادارات و موسسات و ت
ح� ی ن
مالک� مسکن در باره هر شخص
ذخ�ه شده است  .بطور مثال وام های بانیک هنوز تمام و یا باز
؛ جمع آوری و ی
پرداخت نشده و ت
ح� قرضهای موجود فرد مورد نظر  .بعد از امضای قرارداد مسکن
کت� از طرف شما ) فرم درخواست نامه این موسسه(؛ میتواند
مالک با اجازه نامه ب
از این موسسه اطالعات موجود شما را استعالم و در خواست نماید .در بع�ض
از موارد شما باید شخص آ این تقاضانامه را به این موسسه ارسال نمایید و جواب
استعالم را به مالک تحویل دهید ).به صفحه  ۸مراجعه نمایید (

-هزینه برق

مبلغی که بابت استفاده و ت
اش�اک برق پرداخت می شود .این مبلغ در اجاره
جان� محاسبه نمی شود .و پرداخت آن از
خالص و ناخالص و هزینه های اجر یا� و ب
طرف سازمانهای ت
دول� ی ن
تام� و خدمات اجتماعی تایید نمی گردد .در بع�ض موارد
استثناعی مانند گرمایش از طریق زغال سنگ و یا بخار ؛ این سازمانها اندک هزینه
ای را پرداخت میکنند.

هزینه تلفن و ت
این�نت

اش�اک تلفن و ت
هزینه استفاده و ت
این�نت میباشد  .که در اجاره ی کامل مسکن
محاسبه نشده است .و به صورت مجزا از طرف شخص پرداخت میشود.

-زیر مجموعه اجاره کننده اصیل

شما ن
زما� به عنوان زیر مجموعه ؛ در یک مسکن اجاره ای خطا ب می شوید که
مسکن را از طریق شخص دیگری ؛ یغ� از صاحب ملک ؛ اجاره کرده باشید  .در این
حالت او ) اجاره کننده اصیل ( است و شما فقط اجاره نامه ای با اجاره کننده اصیل
) نه با صاحب ملک ( عقد و امضا ٔء کرده اید  .حتمآ در این حال صاحب ملک باید
رضایت خود را اعالم کرده باشد .البته این نوع قرارداد میتواند سکونت در یک اطاق
و یا یک خانه کامل با زمان و مدت مشخص باشد.

-زمان استفاده

همان زمان نقل مکان و اسباب ش
ک� است.

Nebenkosten

Provision
Rundfunkbeitrag

www.rundfunkbeitrag. de/buergerinnen_und_buerger
/formulare/befreiung_oder_ermaessigung_beantragen
index_ger.html
SAGA

SCHUFA

Stromkosten

Telefonkosten/

Internetanschluss
Untermiete
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Verfügbar ab

واژه نامه
Vermieter_in/ Vermietung

Warmmiete

WG
Wohnberechtigungsschein

Wohnbrücke

اجاره ناخالص و یا اجاره گرمدر ماه

همان کل اجاره ی ماهیانه در ماه است.

WG

ت
مخفف منازل جمعی و ت
همزیس� به صورت گروهی صورت میگردد .
اش�ایک است که

مجوز ویا تاییده ی سکونت در
مسکن های ت
دول�

ن
مسکو� ت
دول� است که از طرف دولت محیل شهر
تعداد معدودی از مسکن ها و مجتمع های
ف
هامبورگ برای افراد کم درآمد در نظر گرفته شده است.برای معر� خود به این منازل باید مجوز
ویا تاییده های اداره مسکن و شهر سازی هامبورگ را که با نامهای مختلف :
Dringlichkeitsbestätigung / §5-Schein
صادر میشود را در دست داشته باشید .برای کسب این تایید نامه ها باید به شهرداری منطقه
خود مراجعه نمایید.

یاف� مسکن مورد نظر همیاری و همراهی می دهد .برای ف
مرکز ارتباطی و همیاری مسکن بیا� پناهجویان را در امر جستجو و ت نمعر�
خود به این موسسه ؛ باید با یک فرد مسلط به زبان ن
آلما� و دوره دیده به نام ؛همیار ؛ Lotse
که در دوره تخصیص امور مالک و مستآجر ش�کت کرده باشد ؛ مراجعه نمایید ( .لطفا صفحه ۹۱
را مشاهده نمایید )

Wohngemeinschaft

منازل جمعی و ت
اش�ایک ( کمون)

گ
گ
ت
وق� افراد متعدد ؛ بدون هیچ نسبت خانواد� در کنار همدیگر بصورت گروهی زند� کنند .در
ت
این نوع همزیس� هر فرد به صورت مجزا و جداگانه در یک اتاق مستقر؛ اما در دیگر امکانات
ت
ین
بهداش� و پ ز
نز
ساکن� ؛ ش�یک می باشد ( .لطفا به صفحه ۸۱
اش�خانه با
م�ل مانند رسویس های
مراجعه نمایید )

Wohnungsangebot

-مورد اجاره مسکن

موردی که در ان مسکن و یا اپارتمان جهت اجاره مورد بازدید قرار یگ�د و در صورت انتخاب به
متقا�ض واگذار شود .البته برای هر ملک افراد متعددی متقا�ض هستند.

-بازدید از مسکن

تعی� ت
ین
وق� که شما برای بازدید مسکن حضورآ انجام میدهید که عمومآ این بازدید با حضور
متفاضیان دیگر مسکن همراه میباشد .در این دیدار شما فرم در خواست خانه را با مشخصات
خود پر کرده و تقاضانامه را جهت اجاره ملک تحویل میدهید.

تحویل مسکن

قبل از نقل مکان و اسباب ش
بگ�ید.
ک� به آپارتمان شما باید مسکن مورد نظر را رسمآ تحویل ی
در این زمان شما با ت ن
داش� وقت قبیل بهمراه صاحب ملک و یا مسیول اجاره دهنده به مشاهده
ش� ن
ین
وا� و نکات
مجدد اپارتمان دعوت می شوید .در این دیدار ؛ بازدید از
زیرزم� و یا انباری زیر ی
مهم دیگر و تحویل تمامی کلیدهای ورودی ساختمان ؛ انجام میگردد.
کت� صورت جلسه ای نوشته می شود که در آن وضعیت ظاهری و
توجه  :در این زمان بصورت ب
تمامی نواقص موجود در آپارتمان باید در آن ثبت شود  .لطفا دقت الزم را به عمل آورید.

ش�کتهای مسکن

ن
مسکو� را ساخته و یا خریداری میکنندو به اشخاص اجاره میدهند( .
کتها� که مجتمع های
ش� ی
به صفحه  ۶۱مراجعه کنید).

Wohnungsbesichtigung

Wohnungsübernahme

Wohnungsunternehmen

Zustimmung des Jobcenters bzw. Grundsi-

cherungs- und Sozialamt
zur Übernahme der
Mietkosten

Zwischenmiete
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مالک و یا ی نمالک� منازل ومسکن ها افراد خصویص ویا ش�کتهای مسکن که ملک های مورد اجاره را واگذار و اجاره ماهیانه دریافت
میکنند.

موافقت نامه از سازمان خدمات و افرادی که کمک هزینه از این سازمانها دریافت می نمایند باید قبل از عقد قرارداد و امضا ؛ از
ین
کت� که در آن پرداخت اجاره توسط سازمان مربوطه مورد قبول
تام� اجتماعی جهت پرداخت اجاره این سازمانها موافقت نامه ای ب
است ؛ را در دست داشته باشند .قبل از آن دقت کنید که آپارتمان مورد اجاره تمامی پیش ش�ط
های این سازمان از نظر تم�اژ و اجاره کامل ماهیانه را دارا باشد) .لطفا به صفحه  ۵مراجعه
نمایید(

اجاره موقت

این نوع اجاره که نوعی از اجاره ( زیر مجموعه اجاره کننده اصیل) است برای مدت کوتاهی عقد
میشود .در این قرارداد رصاحتا زمان فسخ قرارداد و تخلیه ن ز
م�ل در آن قید شده است  .شما این
قرارداد را با اجاره کننده اصیل ن ز
م�ل امضا کرده اید نه با صاحب اصیل ملک .این نوع قرارداد ها
عمومآ نادر هستندو مسکن بصورت مبله واگذار میشود.

واژه نامه
- Verfügbar abزمان استفاده
مالک و یا ی نمالک� منازل ومسکن
 Vermieter_in/ Vermietungها
- Warmmieteاجاره ناخالص و یا اجاره گرم
در ماه
ین
مالک� خصویصWG

همان زمان نقل مکان و اسباب ش
ک� است.
افراد خصویص ویا ش�کتهای مسکن که ملک های مورد اجاره را واگذار و اجاره ماهیانه
دریافت میکنند.

همان کل اجاره ی ماهیانه در ماه است.
ت
مخفف منازل جمعی و ت
همزیس� به صورت گروهی صورت میگردد .
اش�ایک است که

 Wohnberechtigungsscheinمجوز ویا تاییده ی سکونت در
مسکن های ت
دول�

ن
مسکو� ت
دول� است که از طرف دولت
تعداد معدودی از مسکن ها و مجتمع های
ف
محیل شهر هامبورگ برای افراد کم درآمد در نظر گرفته شده است.برای معر� خود
به این منازل باید مجوز ویا تاییده های اداره مسکن و شهر سازی هامبورگ را که با
نامهای مختلف :
Dringlichkeitsbestätigung / §5-Schein
صادر میشود را در دست داشته باشید .برای کسب این تایید نامه ها باید به شهرداری
منطقه خود مراجعه نمایید.

- Wohnbrückeمرکز ارتباطی و همیاری مسکن
بیا�

پناهجویان را در امر جستجو و ت ن
یاف� مسکن مورد نظر همیاری و همراهی می دهد.
برای ف
ن
معر� خود به این موسسه ؛ باید با یک فرد مسلط به زبان آلما� و دوره دیده به
نام ؛همیار ؛ Lotse
که در دوره تخصیص امور مالک و مستآجر ش�کت کرده باشد ؛ مراجعه نمایید ( .لطفا
صفحه  ۹۱را مشاهده نمایید )

 Wohngemeinschaftمنازل جمعی و ت
اش�ایک ( کمون)

گ
ت
وق� افراد متعدد ؛ بدون هیچ نسبت خانواد� در کنار همدیگر بصورت گروهی
گ
ت
زند� کنند .در این نوع همزیس� هر فرد به صورت مجزا و جداگانه در یک اتاق
ت
ساکن�ن
بهداش� و پ ز
مستقر؛ اما در دیگر امکانات ن ز
اش�خانه با
م�ل مانند رسویس های
ی
؛ ش�یک می باشد ( .لطفا به صفحه  ۸۱مراجعه نمایید )

- Wohnungsangebotمورد اجاره مسکن

موردی که در ان مسکن و یا اپارتمان جهت اجاره مورد بازدید قرار یگ�د و در صورت
انتخاب به متقا�ض واگذار شود .البته برای هر ملک افراد متعددی متقا�ض هستند.

- Wohnungsbesichtigungبازدید از مسکن

تعی� ت
ین
وق� که شما برای بازدید مسکن حضورآ انجام میدهید که عمومآ این بازدید با
حضور متفاضیان دیگر مسکن همراه میباشد .در این دیدار شما فرم در خواست خانه
را با مشخصات خود پر کرده و تقاضانامه را جهت اجاره ملک تحویل میدهید.

- Wohnungsübernahmeتحویل مسکن

اش�اک تلفن و ت
هزینه استفاده و ت
این�نت میباشد  .که در اجاره ی کامل مسکن محاسبه
نشده است .و به صورت مجزا از طرف شخص پرداخت میشود.

- Zustimmung des Jobcentersزیر مجموعه اجاره کننده اصیل
bzw. Grundsicherungs- und

Sozialamt zur Übernahme der
Mietkosten
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قبل از نقل مکان و اسباب ش
ک� به آپارتمان شما باید مسکن مورد نظر را رسمآ تحویل
بگ�ید .در این زمان شما با ت ن
داش� وقت قبیل بهمراه صاحب ملک و یا مسیول اجاره
ی
زیرزم�ن
دهنده به مشاهده مجدد اپارتمان دعوت می شوید .در این دیدار ؛ بازدید از
ی
ش� ن
وا� و نکات مهم دیگر و تحویل تمامی کلیدهای ورودی ساختمان
و یا انباری زیر ی
کت� صورت جلسه ای نوشته می شود
بصورت
زمان
این
در
:
توجه
؛ انجام میگردد.
ب
که در آن وضعیت ظاهری و تمامی نواقص موجود در آپارتمان باید در آن ثبت شود .
لطفا دقت الزم را به عمل آورید.

DIE INSEL HILFT e.V.
Erlerring 1

21109 Hamburg
Telefon

040 35 62 86 67
Webseite

fluechtlingshilfe.org
E-Mail

sprechstunde@inselhilfe.org

