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 حقوق شما به عنوان �ک مستاجر

 �ا کمک های اجتما� ۲ اطالعات برای در�افت کنندگان کمک ه��نه ب�کاری

�د �را با در هنگام اجارە مسکن چه موضوعای�  ؟د در نظر بگ�ی  

 قبل از اینکه اجارە نامه را امضا کن�د،

 اطمینان حاصل کن�د که تقبل
�
 با�د حتما

 - اجارە ماهانه،
،  - ه��نه اسباب ک��

کت تعاوین ،  - وث�قه اجارە و �ا سهام ��
 از طرف ادارە مسئول به صورت کتی� تصدیق شود. برای به دست آوردن این ضمانت

 این مدارک را با خود داشته باش�د: 
�
  لطفا

 - �ک اجارە نامه که هنوز امضا �شدە باشد
مشخص.  برای مسکن �ک پ�شنهاد  �ا -  

اسباب ک�� هاۀ ه��ن  

د که شو  پرداخته � مند مسئول خ��ش صحبت کن�د. ه��نه اسباب ک�� تنها در صوری� ر قبل از برنامه ر�زی اسباب ک�� با کا
ب�ش�� ن� توان�د در آن خانه  ،سالمی� ه دال�ل ب که شما است   الزا� به طورمثال  نقل مکان هنگا�باشد.  الزا� کردن  نقل مکان

 خود هم� �ا  ز ا که  درصوری�  �ا  و بمان�د 
�

�ک زند�   . شدە باش�د جدا  ��
ن وجود دارد. الزا� برای نقل مکان کردن  نی� ی� توان�د در این صفحه ا این دال�ل را دال�ل د�گری ن�ی : ب�اب�د  ن��

www.hamburg.de/infoline (Fachanweisungen zu § 22 SGB II und § 35 SGB XII) 

؟ه��نه اجارە چقدر � تواند باشد   

 به تعداد افراد
�

 � ک یاینکه ه��نه اجارە چقدر � تواند باشد �ست�
�

ان ند. ندارد که با شما زند� ن ط  وساجارە ت ��نههحد ا���  م�ی
ن �  حد کفا�تبه اصطالح  بتواند  ادارە مسئول  تا باشد  حد کفا�تاین  . ه��نه اجارە مسکن شما نبا�د گران�� از شود تعینی

دازد.  ه��نه آن را ب��  

www.hamburg.de/infoline (Fachanweisungen zu § 22 SGB II und § 35 SGB XII). 
http://t.hh.de/1016372  : نی�  ب�اب�د ان حد کفا�ت در حال حا�ن را � توان�د در این �شاین  این�� ن م�ی

ا�ط خاص و �ا در بع�ن از مناطق شهر ممکن است روی  �ک اضافه پرداخت عالوە شود. برای اطالعات حد کفا�ت در ��
�د و�ا به سا�ت ا نی� یب�ش�� با ادارە مسئول تماس بگ�ی : مراجعه کن�د   ز�ر ن��

www.hamburg.de/infoline (Fachanweisungen zu § 22 SGB II und § 35 SGB XII).

 ؟باش�د هنگام بازد�د از �ک آپارتمان متوجه چه با�د 

ن� �ک آپارتمانتصم�م اتخاذ قبل از 
ن به نکات مهم ز�ر توجه کن�د: برای گرفن� ، با�د آن  را ببیند. در این بنی

ات موذی و �ا کپک آپنجرە و دیوارها) ؟ آ�ا در ، �ا وضع�ت مسکن درست است (به طور مثال امکانات بهداشی� آ - نجا ح��
 دارد؟ وجود

ا�ط واق - خانه پ�ش ساخآ� مطابقت دارد؟ به طور مثال ا�ر در اجارە نامه �ک آ�ا جزئ�ات در پ�شنهاد اجارە با �� ن  ته ذکر ش��
ن داشته باشد. ، شدە باشد  با�د آن را ن�ی

http://www.hamburg.de/infoline
http://www.hamburg.de/infoline
http://t.hh.de/1016372
http://www.hamburg.de/infoline
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 ا�ر شما �ک آپارتمان را با افراد د�گر تقس�م کن�د: 
د؟ -  چقدر جا به شما تعلق � گ�ی
 کا�ن ح��م خصو� دار�د؟  قدر ه آ�ا ب -
ن خانه آآ�ا � توان از -  و حمام به صورت مناسب استفادە کرد؟ش��
 صعود توافقات دررابطه با  ند؟ ( به طورمثال، مبلغ اجارە،ن� ک بقتاآ�ا جزئ�ات در پ�شنهاد اجارە با مندرجات اجارە نامه مط 

 )؟اجارە

� ها   با�د بدان�د: را د�گر چه چ�ی

 شما مجبور به پرداخت پول دالل ن�ست�د.  -
�
 اساسا

داز�د.  (مانند ضمانت اجارە)ه��نه های د�گر  - ن قرارداد ب�� را با�د بعد از �سن�

مسئول �عی� چه؟ۀ  دار ا
جاب "�ا �� از مرا�ز  به این معین که است که شما از آن کمک های اجتما� را در�افت � کن�د.  ادارە ای ،مسئولادارۀ 

 " کز خدمات اجتما� در ادارەاول�ه اجتما� و �ا مر  حما�ت هایو �ا ادارە تخص� برای   )team.arbeit.hamburg(سن��
 منطقۀ محل شما. 

 آ�ا شما با موجر خود مشک� دار�د؟

؟ اشتباە استزن�د که ه��نه مخارج جانی� مسکن شما بلند و �ا  آ�ا شما حدس � -
 ) افزا�ش �ابد؟نوسازیشما با�د (بعد از خانۀ اجارە  -
 که آپارتمان شما دارد ب�ش از حد باال است؟  اجارە برای وضعیی� آ�ا شما فکر � کن�د که  -
 استفادە � کند؟ سوءکه موجر از وضع�ت شما   گمان � کن�د آ�ا شما    -
 ؟شدە استدرج اجارە نامه  آن است که در آپارتمان شما خ�� کوچک�� از  -
 مرطوب؟شما نقص های بزرگ وجود دارد، به طور مثال کپک �ا دیوارهای در مسکن  -
ن بع�ن از ادعاهای موجر خانه خود شک دار�د؟ - وع�ت داشن�  شما در مورد م��

. در صورت به شما کمک خواه�م کردما ، د �موجر مشک� داشته باش ا ا�ر بادارە مسئول را با�د مطلع �ساز�د.  در این صورت
برای پردازد.  مستاج��ن � را در انجمنسئول برای �ک سال عض��ت شما مادارە خدمات  ،بزرگ ضو �ا نق موجود�ت اشکال

برای شما درانتخاب انجمن مستاج��ن انجمن مستاج��ن برو�د. شما �ک تعهدنامه پرداخت ه��نه دادە � شود تا با آن به 
. هست�د آزاد  ،در�افِت حما�ت  

 "انجمن های مستاج��ن" ز�ر  در هامبورگ از شما حما�ت � کنند : 

Interessenverband Mieterschutz e.V. 
Fuhlsbüttler Straße 108 
22305 Hamburg 

040/690 74 73 تلفن:  
hamburg@iv-mieterschutz.de :ا�م�ل

www.iv-mieterschutz.de  :نت این��

Mieter helfen Mietern e.V. 
Bartelsstraße 30 
20357 Hamburg 

040/431 39 40 تلفن:  
info@mhmhamburg.de :ا�م�ل

www.mhmhamburg.de :نت این��

Mieterverein zu Hamburg von 1890 r.V. im 
Deutschen Mieterbund 
Beim Strohhause 20 
20097 Hamburg 

040/8 79 79-0 تلفن:  
info@mietervereinhamburg.de :ا�م�ل

www.mieterverein-hamburg.de :نت این��
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