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 برگه اطالعات

 

ی هزینه های جابجاتی است و به سؤاالت  این برگه حاوی اطالعاتی درباره فرایند درخواست حکم مربوط به اقدامات ایمنی ساختاری و همچنی 

 دهد.  متداول پاسخ یم

 

 

  توانم درخواست بودجه کنم؟ برای کدام اقدامات یم

_________________________________________________________________________________ 

ی در برابر خشونت، خدمات مایل خود را برای  کمیسیون ایالنی برلی 

 اقدامات ایمنی ساختاری و -

 کند.  های جابجایی ارائه یم هزینه -

 

 آیا من صالحیت درخواست دارم؟ 

_________________________________________________________________________________ 

ه .1 ی  های سیایس افرایط یا تبعیضی قرباتی خشونت، تهدید یا درگی  مخاطره شدید باشید، از صالحیت الزم برخوردار هستید.  اگر با انگی 

 

، اتحادیه یا نهاد پیشگام و توانید درخواست خود را به عنوان یک فرد خصویص،  یم .2 انتفایع شناخته شده یا مؤسسه دینی سازمان غی 

 ذینفع در آن، ارسال کنید. 

 

 یم
ی
 توانم درخواست بدهم؟ برای چه اقدامای

_________________________________________________________________________________ 

 های مایل دریافت کنید:  ر کمکتوانید برای اقدامات ایمنی ساختاری زی یم

 های ضد رسقت؛ درب .1

 

 های تراس و بالکن(؛ ای ضد رسقت )درب های پنجره ها و درب پنجره .2

 

 کرکره/کرکره پنجره ضدرسقت؛   .3

 

 ای؛ های پنجره ها و درب نوارهای ضدرسقت برای پنجره  .4

 

ه ها، برای مثال رکاب ها و درب تقویت ایمنی پنجره  .5 ، قفل های سلیندری، روکش های پنجره، مغزی ها، قفل دستگی  های  های ایمنی
 مورب؛

 
ل و دزدگی    .6 ی

 سیم؛ دار یا ت   های سیم هشدارهای ورود به میی

ی   .7  سیم و دار یا ت   های نظارتی سیم دوربی 

 سایر موارد.   .8
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 توانم درخواست بدهم؟ یی یمهای جابجا برای چه هزینه 

_________________________________________________________________________________ 

کت یم .1 ل که از طریق رسر ی های حمل و نقل یا به کمک افراد خصویص انجام شده،  توانید برای دریافت هزینه انتقال وسایل میی

 درخواست بدهید. 

توانید برای دریافت اجاره دوبل یا پرداخت حداقیل برای مدت حداکیر سه ماه درخواست کنید. مبالغ اجاره  یمدر زمان جابجاتی  .2

 یا اجاره بهای کمیی مرتبط است. 

ل، نرخ کمیسیون، هزینه تعمی  وسایل  .3 ی
 توجه داشته باشید که برای هزینه سفرهای انجام شده برای بازدید از میی

ً
لطفا

، آسیب نصب وسایل، محل الزم برای نگهداری اثاثیه، نوسازی و زیباسازی، انعام یا هزینه غذای افرادی که   دیده در جابجاتی

 کنند، هیچ پویل پرداخت نخواهد شد.  کمک یم

توان پرداخت کرد. این مبلغ برای افراد متأهل، والدین تنها، والدین جداشده یا کساتی که بیوه  یک هزینه ثابت جابجاتی هم یم .4

ی به ازای هر فرد عضو خانواده، یم€  820و برای افراد مجرد €  1,639شدند  دیگر دریافت  €  361توانید مبلغ  است. همچنی 

 کنید. 

 

ان کمک مایل دریافت کنم؟ یم ی  توانم چه می 

_________________________________________________________________________________ 

بودجه، درخواست بدهید. در یک نمونه خاص و قابل توجیه، ممکن است مبالغ €  50,000حداکیر مبلغ توانید برای دریافت  یم .1

 باالتر تأیید شود. 

 

 نیم .2
ی
 توجه داشته باشید که برای بندهای مربوط به کمک مایل هیچ ادعای حقوق

ً
ی علیه  لطفا توانید مطرح کنید. کمیسیون سنای برلی 

ی یم خشونت تصمیم  رساند.  ه صالحدید خود، در صورت وجود بودجه مورد نیاز، وظیفه خود را به انجام یمکند و بنا ب گی 

 

 

 توانم درخواست را پیدا کنم و چگونه باید آن را ارسال کرد؟ کجا یم

_________________________________________________________________________________ 

ی علیه خشونت به آدرس  یم .1 توانید فرم درخواست آنالین را از صفحه اصیل کمیسیون سنای برلی 

http://www.berlin.de/lb/lkbgg/  دریافت یا ازgewalt@seninnds.de-gegen-berlin  .درخواست کنید 

 

 درخواست مکتوب خود برای دریافت مزایا از صندوق کمک .2
ً
 ها را به این آدرس ارسال کنید:  لطفا

 

Landeskommission Berlin gegen Gewalt 

 c/o Senatsverwaltung für Inneres und Sport, 

 Klosterstraße 47, 

 10179 Berlin 

 

 توجه داشته باشید که درخواست .3
ً
ند که تمام مدارک مورد نیاز ارسال شده باشند. این مسئله  ها تنها زماتی مورد برریس قرار یم لطفا گی 

 شود.  تأییدیه مربوطه را هم شامل یم

 

 

 

 

 

http://www.berlin.de/lb/lkbgg/
http://www.berlin.de/lb/lkbgg/
mailto:berlin-gegen-gewalt@seninnds.de
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 ای را باید همراه با درخواست ارسال کنم؟ چه تأییدیه

_________________________________________________________________________________ 

 مدارک زیر را همراه با درخواست خود ارسال کنید: 
ً
 لطفا

ی هزینه .1 کت سه صورتحساب قطیع تخمی  ی ها از رسر کت های متخصص در پیشگی  های تجاری ترابری یک  های ایمنی ساختاری یا از رسر

وهای کمیک خصویص.  نهفهرست از هزی  ها در صورت جابجاتی به نی 

 

ی از یک دفیی مشاور و  .2 ی یا یک ارزیات  ریسک تبعیض، تهدید یا به مخاطره انداخیی یک توصیه امنینی فنی از واحد پلیس برلی 

 متخصص در زمینه مربوط مطابق با استانداردهای مشورتی قرباتی و ضد تبعیض. 

 

اقدامات ایمنی ساختاری در نظر گرفته شده یا تأیید مالکیت و، در صورت وجود، تأیید مرجع حفاظت از تأیید کتن  از موجر برای  .3

 آثار مربوطه. 

 

ایط، از جمله عکس از آسیب  .4 ها و تصویر صفحه  های وارده، اظهارنامه شاهدان، تکمیل شکایتنامه، چاپ ایمیل تأیید افشاسازی رسر

ه.  از پست  های منتشر شده و غی 

 

5.  .  مداریک درباره محل جدید اقامت یا کسب و کار در صورت جابجاتی

 

ه:  ها، سازمان تأیید بیشیی برای مؤسسه  ها و نهادهای پیشگام و غی 

ی  .1  ها ها/اساسنامه نامه کنی از آیی 

 خالصه ثبت تجاری/سازماتی  .2

انتفایع .3  کنی اطالعیه شخص درباره استثنا/تأیید گوایه وضعیت غی 

 قراردادیفرم پرینت شده از نم .4
ی

 ایندیک

 

ی هزینه  ی توجه کنم؟ درباره صورتحساب تخمی  ی  ها باید به چه چی 

_________________________________________________________________________________ 

پیمانکاران متفاوت ارائه  پیش از درخواست برای دریافت مزایا، باید به صورت کتن  درخواست خود را با سه صورتحساب تخمینی از  .1

 کنید. 

 

ی شوید که هر سه صورتحساب تخمینی تا حد امکان قطیع باشند و پیمانکار ملزم به رعایت آن .2  مطمی 
ً
 ها شود.  لطفا

 

کت حمل و نقل و پیمانکاران خصویص  هاتی که ممکن است در طول انجام فعالیت درباره تمام هزینه .3 کت، رسر های ایمنی توسط رسر

ها  صحبت کنید. این مسئله بسیار مهیم است زیرا مبلغ کمک هزینه تأیید شده بر اساس صورتحساب قطیع هزینهایجاد شود، 

ی هزینه شود. از صورتحساب پرداخت یم ی دارند به عنوان پایه تخمی 
 شود.  ها استفاده یم هاتی که امکان پرداخت بهیی
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کت ی توجه کنم؟های مجاز اجرا کننده اقدامات ساختا درباره شر ی  ری باید به چه چی 

________________________________________________________________________________ 

کنی انجام شود که در فناوری امنیت مکانییک تخصص دارد و  .1  توجه داشته باشید که اجرای اقدامات ایمنی باید توسط رسر
ً
لطفا

ی نصب یماقدامات ایمنی ساختاری را مطابق با ا  کند.  لزامات فناوری امنینی اداره پلیس برلی 

 

ی تأیید آدرس نصب .2  توانید به اینجا مراجعه کنید:  های ابزار امنینی را در اختیار دارد. برای مشاهده یم کننده اداره پلیس برلی 

einbruch/artikel.125021.php-und-https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl 

 توانند برریس الزم را انجام بدهند.  اقدامات امنینی که با این استانداردها مطابقت ندارند نیم

 

 ای ارائه کنم؟ ها، تهدید و به مخاطره افتادن به خاطر تبعیض، باید چه نوع تأییدیه برای تأیید ریسک

_________________________________________________________________________________ 

 

 توجه داشته باشید که یم
ً
ی  یا توانید تأیید وجود تهدید یا مخاطره را  لطفا ها و  ارزیات  ریسک و یا از طریق توصیه فنی امنینی از اداره پلیس برلی 

 تهدید یا به مخاطره افتاده به دلیل تبعیض از سوی یک مأمور مشاور متخصص در زمینه مربوطه، دریافت کنید. 

ی دریافت کنید، مسی  تماس مرکزی برای  اگر تصمیم .1 ید تأییدیه تهدید یا به مخاطره افتادن در اثر تبعیض را از اداره پلیس برلی  بگی 

ح است:   توصیه فنی ایمنی به این رسر

Der Polizeipräsident in Berlin 

             Landeskriminalamt Koordinierungsstelle Staatsschutz (LKA Ko St) 

 LKAKoordinationSt@polizei.berlin.deایمیل:              

 

ی را  ها و تهدید و به مخاطره افتادن را از یک مأمور مشاور متخصص دریافت یم اگر به انتخاب خود از ارزیات  ریسک  .2 کنید، باید دفیی

ای که با این معیارهای کیفینی  شاوره ویژهکند. دفاتر م پیدا کنید که مطابق با استانداردهای مشاوره ضدتبعیض و قرباتی فعالیت یم

( دریافت کنید: LADSدر برابر تبعیض ) -توان در صفحه اصیل دفیی ایالنی برای برابری  مطابقت دارند را یم

https://www.berlin.de/sen/lads/beratung/diskriminierung/ 

 مراجعه نمایید:  Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd)یا به صفحه اصیل 

https://www.antidiskriminierung.org/. سایت  در وبLADS توانید راهنماتی مشورتی دریافت کنید و  یمadvd  یک

توانید درباره دفاتر  در اینجا یم .https://www.antidiskriminierung.org/betroffeneکند   به شما ارائه یم« مشاور یاب»

ی کسب کنید.   مشورتی و استانداردهای مشاوره ضدتبعیض و قرباتی اطالعات بیشیی

 

 

ی را  ی  باید بدانم؟برای یک ملک اجاره یا رهن شده، چه چی 

_________________________________________________________________________________ 

 به تأیید اقدامات ایمنی ساختاری از سوی موجر نیاز دارید؛ .1

 

 با موجر خود در این رابطه صحبت کنید تا مشخص شود که آیا اقدامات ایمنی که شما درخواست یم .2
ً
زمان خروج کنید باید در  لطفا

ی  بها یم از ملک برداشته شوند یا خی  و اینکه آیا این اقدامات باعث افزایش یا کاهش مبلغ اجاره . کمیسیون ایالنی برلی  شوند یا خی 

 دهد!  علیه خشونت هزینه این خدمات را پوشش نیم

 

 توجه داشته باشید که اقدامات امنینی ساختاری در ساختماتی که جزو بافت تاریخی  .3
ً
شود به تأیید مقامات حفاظت   محسوب یملطفا

 از ابنیه تاریخی نیاز دارد. 

  

https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und-einbruch/artikel.125021.php
https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und-einbruch/artikel.125021.php
https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und-einbruch/artikel.125021.php
https://www.antidiskriminierung.org/
https://www.antidiskriminierung.org/
https://www.antidiskriminierung.org/
https://www.antidiskriminierung.org/betroffene
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ی  .4 ، مسئولیت اطمینان از اینکه تمام الزامات حفاظت از داده با مقررات جاری مطابقت دارند، به  در زمان نصب دوربی  های امنینی

ی مقررات تکمییل فدرال GDPRهای عمویم ) عهده شخص شما است. این مسئله به طور خاص مقررات حفاظت از داده ( و همچنی 

 شود.  و ایالنی را شامل یم

 

م؟ هایی را در نظر بگی 
ی  در رابطه به دزدگی  باید چه چی 

_________________________________________________________________________________ 

یک دکمه هشدار، درخواست کمک کرد. در این صورت  سازی توان برای فعال اگر به انتخاب خود بخواهید دزدگی  نصب کنید، یم .1

ی توصیه یم ی منتقل شود. در هر مورد،  اداره پلیس برلی  و در اداره پلیس برلی  کت امنینی مجاز یا مرکز اعزام نی  کند دزدگی  به یک رسر

 شود.  های ماهانه اعمال یم هزینه

 

 توجه کنید که مسئولیت پرداخت هزینه .2
ً
ی علیه خشونت هزینههای ماهانه به  لطفا های ماهانه  عهده شما است. کمیسیون ایالنی برلی 

 دهد!  را پوشش نیم

 

هایی بدانم؟
ی  درباره صورتحساب باید چه چی 

_________________________________________________________________________________ 

 اطالعات زیر باید در صورتحساب قید شده باشد: 

کت حمل و نقل و یا پیمانکاران خصویص(  .1 کت متخصص و دارای مجوز یا رسر ی )رسر  نام و آدرس پیمانکار و مشیی

 

ی )شخض که اجازه نصب و اجرای اقدامات امنینی ساختاری را یم .2 های  کند یا از هزینه ها استفاده یم دهد یا از آن نام و آدرس مشیی

د( جابجاتی بهره یم  گی 

 

 ابتاری    خ صدور صورتحس .3

 

 دامنه و نام یا فهرست خدمات .4

 

 دهنده خدمات شماره مالیاتی یا شناسه مالیات بر ارزش افزوده ارائه .5

 

 شماره ترتین  صورتحساب  .6

 

 زمان ارائه خدمات  .7

 

 مبلغ مالیات بر ارزش افزوده  .8

 

(: ارجاع به مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت مالیاتی  برای صورتحساب .9 ان مبلغ پرداخنی مبلغ )»های مربوط به خدمات )مثل جی 

ی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس   .(«UStG 1بند.  19§ بدون در نظر گرفیی

 

کت )  .10  گوایه مزایا را مشاهده کنید(  - GKZشماره پروژه و ارجاع رسر

 

 

ی را باید بدانم؟ حفاظت از داده من درباره ی  ها چه چی 
_______________________________________________________________________________ 

، به اطالعات شخض شما نیاز  ما برای پردازش درخواست شما جهت پوشش هزینه .1  ساختاری یا جابجاتی
های اجرای اقدامات امنینی

ی علیه خشونت برای تصمیمداریم. کمیسیون ایالنی  ی درباره درخواست شما، به این اطالعات نیاز دارد. در صورت عدم  برلی  گی 

 تأیید، هیچ خدمات مایل تأیید نخواهد شد. 
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ی در پرونده رمزگذاری یم داده .2  اعضا مصوب مجلس  های خصویص شما همیشه پیش از قرار گرفیی
ی
شوند تا به تعهدات اعالمیه حقوق

ی عمل شود، به عبارت دیگر دادهنمایندگان برل های شخض شما منتشر نخواهد شد. این اطالعات هم به دلیل احتمال وجود  ی 

ی، رمزگذاری یم ی  ممی 
 شوند.  برریس دقیق از سوی دفیی

 

، یعنی سازمان .3
ی
ی تواند به شکل اسایس فقط مطابق با حکم بودجه ایالنی ب ها، در صورتی یم ها و اتحادیه مزایای اشخاص حقوق رلی 

ای ثبت شده باشد و رضایتنامه الزم برای انتشار اطالعات زیر در پایگاه مزایا وجود داشته باشد:  تأیید شود که در یک پایگاه فراداده

تواند منجر به تهدید و به مخاطره  نام، آدرس پسنی و نوع، مبلغ و هدف دریافت مزایا. به دلیل اینکه انتشار نام و آدرس پسنی یم

ی دلیل نام و افتادن ف رد شود، منافیع از حفاظت وجود دارد که اهمیتشان از منافع عمویم دریافت اطالعات باالتر است، به همی 

توان تا سازمان یا  مراجعه کنید(. این یعنی مزایا را نیم LHO 44§ تا  1.5.2شماره  AVکنیم )به  آدرس پسنی را در پایگاه مزایا وارد نیم

ی کرد.   مؤسسه شما ردگی 

 

هاتی وجود  ایم. اگر نشانه مدار پذیرفته شود که ما به عنوان یک محفل آزاد، دموکراتیک و قانون مزایا فقط برای اشخایص صادر یم .4

 ساختاری و جابجاتی را تأیید کند،  از قانون هزینه 2پاراگراف  4داشته باشد که رد کردن بر اساس شماره 
های اجرای اقدامات امنینی

 قرار بدهیم تا کار ارزیات  دالیل عدم پذیرش درخواست، انجام ما موظف هستیم 
ی اطالعات شخض شما را در اختیار اداره پلیس برلی 

توانیم درخواست شما را مورد برریس قرار داده و  شود. شما باید رضایت خود با این ارسال داده را اعالم کنید، در غی  اینصورت نیم

 نیم. هیچ مزایاتی را برای شما تأیید ک

 

 موارد زیر را به خاطر داشته باشید: 
ً
 لطفا

_________________________________________________________________________________ 

ی علیه خشونت ارسال کنید.  درخواست اصیل .1  را همراه با مدارک برای کمیسیون ایالنی برلی 

ی درباره موضو  منتظر بمانید .2 ی کند تصمیمع تا کمیسیون ایالنی برلی   .گی 

ی درباره مزایا دریافت شود، تصمیمفقط پس از اینکه  .3 وع کنیدسازی اقدامات را  توانید کار اجرا و پیاده یم گی   .شر

 پس از اعالم تصمیم، انجام بدهید.  اقدامات را بالفاصلهکار اجرای  .4

ی علیه خشونت، ارسال کنید. برای اقدامات صورت   صورتحساب اصیل، اتمام اقداماتبالفاصله پس از  .5 را برای کمیسیون ایالنی برلی 
 ارسال کنید.  30/11/2021، باید صورتحساب خود را حداکیر تا تاری    خ 2021گرفته در سال مایل 

ی در برابر خشونت  .6  .دارد صورتحساب اصیل را نزد خود نگه یمکمیسیون ایالنی برلی 

 توجه داشته باشید که   .7
ً
ی علیه خشونت لطفا در تصمیم مزایای پرداخنی اعالم شده از آنچه  هیچ مبلغی بیشیی کمیسیون ایالنی برلی 
 پرداخت نخواهد کرد.  است

ی علیه خشونت موظف است در صورتی که امکان بازپرداخت هزینه .8  توجه داشته باشید که کمیسیون ایالنی برلی 
ً
ها ظرف مدت  لطفا

 .د از مبلغ پرداخنی در صورتحساب را کرس کنددو درصپذیر باشد،  دو هفته امکان


