
این برگھ اطالعات حاصل ھمکاری 
اتحادیھ ی مستاجران نورنبرگ 

و اداره ی تامین مایحتاج و ادغام 
اجتماعی- اداره امور اجتماعی است.  

شما خانھ
پیدا کرده ایم!

DEUTSCHER MIETERBUND 
 اتحادیھ ی مستاجران آلمان 

  شھر نورنبرگ و حومھ 
Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg :نشانی

www.mieterbund-nuernberg.de  وبگاه: 
info@mieterbund-nuernberg.de  ایمیل: 

09 11 / 37 65 18-0 تلفن: 
تذکر: برای اطالع از این کھ آیا شما بھ عنوان دریافتکننده ی 
کمکھزینھھای دولتی، شرایط معافیت از پرداخت ھزینھھای 

عضویت در اتحادیھ مستاجران را دارید، بھ مسئول مربوطھ در 
اداره کار یا اداره امور اجتماعی مراجعھ کنید. 

MIETER HELFEN MIETERN 
 مستاجران بھ یکدیگر کمک میکنند 

)Nürnberger MieterInnengemeinschaft e.V( 
 انجمن مستاجران نورنبرگ 

Schlehengasse 10, 90402 Nürnberg :نشانی
www.mhmnuernberg.de  وبگاه: 

mhm.nbg@web.de  ایمیل: 
09 11 / 39 70 77 تلفن: 

 مشاوره حقوقی از سوی وکال
دریافتکنندگان کمکھزینھھای دولتی و کسانی کھ درآمد پایین 

دارند، میتوانند درخواست دریافت “کمکھزینھی مشاوره” بدھند. 
درخواست دریافت این کمکھزینھی مشاوره را میتوانید بھ دادگاه 

 نورنبرگ ارائھ  دھید. 
Amtsgericht Nürnberg :دادگاه شھر نورنبرگ 

Fürther Straße 110, 90429 Nürnberg :نشانی
www.justiz.bayern.de/gerichte-und- 
behoerden/amtsgerichte/nuernberg

 وبگاه: 

09 11 / 3 21-01 تلفن: 

در صورت نیاز بھ مشاوره حقوقی 
در خصوص قرارداد اجاره، می توانید 

بھ مراکز زیر مراجعھ کنید:

اداره ی امور اجتماعی ما برای

Amt für Existenzsicherung  
und soziale Integration – 
Sozialamt
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توجھ! ھمیشھ کسانی ھستند کھ بھ افراد در جستجوی خانھ قول ھای 
بیاساس میدھند. مراقب باشید! ما نکات مفیدی را جھت پیدا 

کردن خانھ با شما در میان میگذاریم: 

حتما شما ھم تا بھ حال 
وعده ھای باورنکردنِی 

 دالالن خانھ را شنیده اید. ھمیشھ
تالش میکنند با کالھبرداری 

و دریافت ھزینھھای باال برای 
 مھاجرینی کھ بھ دنبال خانھ 

میگردند، واسطھگری کنند. آنھا از 
آرزوی مھاجرین برای داشتن خانھی 

شخصی بیشرمانھ سوءاستفاده 
میکنند.

بھ ھمین خاطر اداره ی امور 
اجتماعی شھر نورنبرگ توجھ شما 

را بھ  نکتھھای مفیدی از سوی 
اتحادیھی مستاجران نورنبرگ جلب 

میکند:

پولی بابت حق داللی بھ کسی پرداخت نکنید! 
برای قراردادھای اجاره ای کھ در آلمان بستھ میشوند، معموال نیازی بھ  پرداخت 

حق داللی نیست. استثناء: در صورتی کھ خود مستاجر بھ یک مشاور امالک 
حرفھای درخواست پیداکردن خانھ بدھد. این حق داللی سقف مشخص و معینی 

دارد. اگر قراردادی نبستھاید، اصال الزم نیست پولی بابت حق داللی بپردازید و 
اگر پولی پرداخت کرده اید، میتوانید آن را پس بگیرید. 
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 صاحبخانھی شما نمیتواند بدون دلیل 

خانھ را از شما پس بگیرد.
مستاجران در کشور آلمان بھ خوبی در برابر خطر از دست 

دادن خانھ  محافظت شده اند. در صورت داشتن سئوال درباره ی 
قرارداد اجاره یا اختالف نظر با صاحبخانھتان، بھ شما کمک 
خواھیم کرد. انجمن ھای مستاجران و وکال بھ شما در خصوص 

سئوال ھای مربوط بھ امور حقوقی قراردادھا کمک خواھند کرد. 
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