
 

 

 2016تاریخ تنظیم: فوریه 

 
 [ گرامی،متقاضیخواهان ]

 

از سوی مرکز  تأییدیهیک  نامه پیش از ]امضای[ اجارهی جدیدی اجاره کنید، الزم است  خواهید خانه اگر می

ی خانه،  کشی، وثیقه ب های اسبا ها )مانند هزینه ( بگیرید که هزینهteam.arbeit.hamburgکاریابی هامبورگ )

هنوز )  نامه اجاره ی  ها یا بر پایه ای پذیرفتن هزینهشوند. تأییدیه بر یرفته میاجاره خانه( از سوی مرکز کاریابی پذ
. خواهشمندیم درخواست اجاره یا به گیرد مشخص صورت می نامه اجاره پیشس یک ( یا بر اساامضاء نشده

 تأییدیه شوید.عبارتی قرارداد هنوز امضاء نشده را به مرکز کاریابی ارایه دهید و منتظر صدور ]یا عدم صدور[ 

 
نامه، خانه مورد نظر را ببیند. مطمئن شوید که آیا خانه در  شود که پیش از به فرجام رساندن اجاره توصیه می

ها، دیوارها؛ یا این که حشرات یا قارچ نداشته  قبولی است یا خیر )مثالً تأسیسات بهداشتی، پنجره وضعیت قابل
نامه با واقعیت سازگارند یا خیر )برای نمونه  اجاره نامه / یا پیش در اجارهخانه  های صاحب باشد( و این که آیا داده

 ُکمدبندی آشپزخانه(.

 
ی بزرگی ]مساحت[ خانه حدوًد درست است، و یا این که هنوز در  وارسی کنید که آیا اطالعات درباره به ویژه

در خود جای داده است. لطفاً افزون بر این  بیش از ظرفیتکنند یا به عبارتی  خانه افراد دیگری زندگی می
اند مطابقت دارند یا  نامه آمده اجاره هایی که در پیش نامه با هزینه های قید شده در اجاره مقایسه کنید که آیا هزینه

 نامه آمده است یا خیر. خیر، و آیا خدمات اضافی پرداختی )مانند جای پارک خودرو، باغبان( در اجاره
 

های مستأجران که در پایین  ی خود، ما را در جریان بگذارید. یکی از انجمن خانه وز مشکالت با صاحبدر صورت بر

از کارمند مسئول خود در از پیش آمده به شما در این مورد کمک خواهد کرد. در این رابطه ضروری است که شما 
 رای کمک به شما، دریافت نمایید.ی انجمن مستأجران ب الزحمه مرکز کاریابی یک تأییدیه مبنی بر تقبل حق

 

 انجمن مستأجران / هامبورگ
  آدرس:

Beim Strohhause 20, 20097 Hamburg 

 0-87979-040تلفن: 

 info@mieterverein-hamburg.deآدرس الکترونیکی: 

 
 انجمن مستأجران هامبورگ

  آدرس:

Bartelstraße 30, 20357 Hamburg 

 4313940-040تلفن: 

 info@mhmhamburg.deی: آدرس الکترونیک

 

 فدراسیون صنفِی پاسداری از مستأجران/ انجمن ثبت شده

 آدرس:

Fuhlsbüttler Str. 108, 20305 Hamburg 

 6907473-040تلفن: 

 hamburg@iv-mieterschutz.deآدرس الکترونیکی: 

 

 
 تیم مرکز کاریابی شما، هامبورگ

  


