Amt für Existenzsicherung
– und soziale Integration
Sozialamt

ﻣﺎ ﺑرای

اﯾن ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻل ھﻣﮑﺎری
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی ﻣﺳﺗﺎﺟران ﻧورﻧﺑرگ
و ادارهی ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج و ادﻏﺎم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -اداره اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی
در خصوص قرارداد اجاره ،میتوانید
به مراکز زیر مراجعه کنید:
DEUTSCHER MIETERBUND

SOZIALAMT

ادارهی اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ﺷﻣﺎ ﺧﺎﻧﮫ

اﺗﺣﺎدﯾﮫ ی ﻣﺳﺗﺎﺟران آﻟﻣﺎن
ﺷﮭر ﻧورﻧﺑرگ و ﺣوﻣﮫ
ﻧﺷﺎﻧﯽSchlehengasse 10, 90402 Nürnberg :
وﺑﮕﺎهwww.mieterbund-nuernberg.de :
اﯾﻣﯾلinfo@mieterbund-nuernberg.de :
09 11 / 37 65 18-0
ﺗﻠﻔن:
ﺗذﮐر :ﺑرای اطﻼع 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
ﻧﺷﺎﻧﯽSchlehengasse 10, 90402 Nürnberg :
www.mhmnuernberg.de
وﺑﮕﺎه:
mhm.nbg@web.de
اﯾﻣﯾل:
09 11 / 39 70 77
ﺗﻠﻔن:

ﭘﯾدا کردهایم!
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ﻣﺷﺎوره ﺣﻘوﻗﯽ از ﺳوی وﮐﻼ
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.
دادﮔﺎه ﺷﮭر ﻧورﻧﺑرگAmtsgericht Nürnberg :
ﻧﺷﺎﻧﯽFürther Straße 110, 90429 Nürnberg :
www.justiz.bayern.de/gerichte-undوﺑﮕﺎه:
ﺗﻠﻔن:

behoerden/amtsgerichte/nuernberg
09 11 / 3 21-01

ﺗوﺟﮫ! ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓراد در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧﺎﻧﮫ قولهای
ﺑﯽاﺳﺎس ﻣﯽدھﻧد .ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد! ﻣﺎ ﻧﮑﺎت ﻣﻔﯾدی را ﺟﮭت ﭘﯾدا
ﮐردن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣﯽﮔذارﯾم:

ﺑرای ﻗراردادھﺎی اجارهای ﮐﮫ در آﻟﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﭘرداﺧت
ﺣﻖ دﻻﻟﯽ ﻧﯾﺳت .اﺳﺗﺛﻧﺎء :در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻣﺳﺗﺎﺟر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺷﺎور اﻣﻼک
ﺣرﻓﮫای درﺧواﺳت ﭘﯾداﮐردن ﺧﺎﻧﮫ ﺑدھد .اﯾن ﺣﻖ دﻻﻟﯽ ﺳﻘف ﻣﺷﺧص و ﻣﻌﯾﻧﯽ
دارد .اﮔر ﻗراردادی ﻧﺑﺳﺗﮫاﯾد ،اﺻﻼ ﻻزم ﻧﯾﺳت ﭘوﻟﯽ ﺑﺎﺑت ﺣﻖ دﻻﻟﯽ ﺑﭘردازﯾد و
اﮔر ﭘوﻟﯽ ﭘرداﺧت کردهاید ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد آن را ﭘس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻣﺳﺗﺎﺟران در ﮐﺷور آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ در ﺑراﺑر ﺧطر از دﺳت
دادن ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﻓظت شدهاند .در ﺻورت داﺷﺗن ﺳﺋوال دربارهی
ﻗرارداد اﺟﺎره ﯾﺎ اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺑﺎ ﺻﺎﺣبﺧﺎﻧﮫﺗﺎن ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﺧواھﯾم ﮐرد .انجمنهای ﻣﺳﺗﺎﺟران و وﮐﻼ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺧﺻوص
سئوالهای ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور ﺣﻘوﻗﯽ ﻗراردادھﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد.
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ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫی ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون دﻟﯾل
ﺧﺎﻧﮫ را از ﺷﻣﺎ ﭘس ﺑﮕﯾرد.
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ﭘوﻟﯽ ﺑﺎﺑت ﺣﻖ دﻻﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﭘرداﺧت ﻧﮑﻧﯾد!

ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻣﺎ ھم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل
ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ
وعدههای
ِ
دﻻﻻن ﺧﺎﻧﮫ را شنیدهاید .ھﻣﯾﺷﮫ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﮐﻼھﺑرداری
و درﯾﺎﻓت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑرای
ﻣﮭﺎﺟرﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯽﮔردﻧد ،واﺳطﮫﮔری ﮐﻧﻧد .آنھﺎ از
آرزوی ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑرای داﺷﺗن ﺧﺎﻧﮫی
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﯽﺷرﻣﺎﻧﮫ ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ادارهی اﻣور
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮭر ﻧورﻧﺑرگ ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ
را ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮫھﺎی ﻣﻔﯾدی از ﺳوی
اﺗﺣﺎدﯾﮫی ﻣﺳﺗﺎﺟران ﻧورﻧﺑرگ ﺟﻠب
ﻣﯽﮐﻧد:

