
اطالعات
اجارهکردنخانه

سقفهزینههایاجاره

 برای هزینه های اجاره یک خانه حد باالی مشخصی وجود دارد، که بر
اساس تعداد افراد ساکن در آن می باشد.

 شما می توانید این حدود را در وبسایت ذیل بیابید:
www.berlin.de/laf/wohnen/Infos_fuer_fluechtlinge

نکتهمهم:
 هنگامی که به عنوان یک پناهنده از خانه اشتراکی به خانه

 استیجاری نقل مکان می کنید، می توانید حداکثر تا 20 درصد از
 سقف تعیین شده برای اجاره ناخالص فراتر روید. این مورد برای

 سایر افراد بی خانه دیگر که از مراکز اسکان افراد بی خانه به
منزل شخصی خود نقل مکان می کنند نیز صدق می کند.

تماس

 با کمال میل می توانید سواالت خود را از طریق ایمیل مطرح کنید:
Mietsachgebiet@LAF.Berlin.de

اداره ایالتی امور پناهندگان
دفتر مطبوعاتی
Darwinstr. 14-18
10589 Berlin
  تلفن : (030) 2008-90225
pressestelle@laf.berlin.de
www. www.berlin.de/laf

http://www.berlin.de/laf/wohnen/Infos_fuer_fluechtlinge
mailto:pressestelle@laf.berlin.de
https://www. www.berlin.de/laf


سهگامبرای
اجارهکردنیکخانه

گامهاومراکزمسئول

تاییداموردفتریشما۱
شما به "تایید عمومی در خصوص اجاره کردن یک خانه"

 از طرف مسئول دفتر خود نیاز دارید. 

مشاورهمستاجرین)داوطلبانه(۲
در مشاوره مستاجرین، بنا بر درخواست اطالعات مهم در

  خصوص جستجوی خانه را دریافت می کنید.

Mieterberatung bei dem Evangelischen
Jugend- und Fürsorgewerk (EJF)

Turmstraße 21, 10559 Berlin

ارائهدادنپیشنهادموجر۳
  لطفاً پیشنهاد نهایی اجاره از جانب موجر خود را جهت بررسی

 ارائه دهید:

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
Mietsachgebiet

Darwinstr. 14-18, 10589 Berlin

ساعاتکاری:   دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30  
Goslarer Ufer 15  ورودیمراجعهکنندگان: 

 مهم:
  ما تنها می توانیم پیشنهادات اجاره ای را بررسی کنیم که مستقیما

  از طرف موجر تهیه شده باشند.
آگهی های اجاره خانه در اینترنت مورد پذیرش نیست.

چکلیستپیشنهاداجاره

پیشنهاداجارهازجانبموجرشمابایدحاویاطالعاتزیرباشد:
 

مساحت خانه
 )تعداد و متراژ اتاقها( 
   مساحت کل ساختمان

  مبلغ اجاره خالص
  مبلغ هزینه های شارژ

 نوع گرمایش
   مبلغ گرمایش

 نوع تامین آب گرم
 مبلغ پیش پرداخت جهت اجاره

 اطالعات موجر جهت تماس
  )شماره تلفن، آدرس ایمیل(

□

□

□

□

□

□

□

□

□

  مدارک مالکیت موجر
 )چنانچه خانه یا ملک به او تعلق دارد(   

مدارک شناسایی معتبر تمام افرادی که در خانه
 زندگی خواهند کرد )به عنوان مثال مجوز اقامت(   

 در قرارداد اجاره از مستاجر، به عنوان مثال در منازل مسکونی
  اشتراکی: کپی قرارداد اصلی اجاره

مجوز مالک / مدیریت خانه جهت اجاره از مستاجر 
 به مستاجر دیگر

□

□

□

□




