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Bản hướng dẫn mới này sẽ hỗ trợ bạn với vai trò là người 
cư trú để bạn có thể nắm rõ và thực hiện các quyền của 
mình liên quan đến việc lưu trú của bạn trong cơ sở tiếp 
nhận hoặc nhà ở xã hội. 

Thượng viện Berlin đã nhận thấy những khó khăn liên 
quan đến việc lưu trú trong một cơ sở như vậy, do đó, cố 
gắng rút ngắn thời gian lưu trú trong phạm vi khả năng 
thực tế và pháp lý, đồng thời cho phép bạn chuyển đến 
căn hộ của chính bạn. Bất chấp những nỗ lực này, chúng 
tôi hiện tại vẫn chưa thể loại bỏ việc lưu trú trong nhà ở 
xã hội. Do đó, bộ thượng viện về hội nhập và các vấn đề 
xã hội rất quan tâm tới việc bảo vệ các quyền của bạn – 
người cư trú sống trong một khu nhà ở như vậy. Tập sách 
chứa những thông tin này sẽ góp phần hữu ích để bảo vệ 
quyền của người cư trú trong nhà ở xã hội.

Trong nhiều hình thức thảo luận khác nhau, các vấn đề 
hiện tại có thể được xem xét và cần đạt được những kết 
quả cụ thể, chẳng hạn như nội quy nhà ở đã cập nhật về 
khu nhà ở của LAF có sẵn cho tất cả những người cư trú 
bằng nhiều ngôn ngữ và bằng ngôn ngữ đơn giản. Mốc 
quan trọng phải kể đến là việc thành lập văn phòng khiếu 
nại độc lập, ngưỡng thấp dành cho người tị nạn và những 
người ủng hộ (BuBS) vào đầu năm, qua đó, bạn sẽ tìm 
thấy những thông tin chi tiết trong bản hướng dẫn này. 

Sống và cư trú độc lập là mục tiêu chung của chúng ta. 
Chỗ ở trong tương lai của người tị nạn tại các tòa nhà 
hiện đại với cấu trúc căn hộ khép kín, hay còn gọi là khu 
nhà ở có cấu trúc mô-đun (MUF 2.0), và khả năng tiếp cận 
không gian sống với giá cả phải chăng được cải thiện nằm 
trong kế hoạch tổng thể của Berlin về sự tham gia và hội 
nhập của người tị nạn. 

Là cơ quan điều phối và quản lý hội nhập, điều đặc biệt 
quan trọng đối với chúng tôi là không nói về bạn như một 
người cư trú mới tại Berlin, mà dựa trên phương diện 
bình đẳng và tìm hiểu về quan điểm cũng như nhu cầu cá 
nhân của bạn. Trong các cuộc trao đổi với chuyên gia của 
chúng tôi, bạn đã cho chúng tôi biết về lý lịch, các đánh 
giá và đề xuất của mình. Do đó, chúng tôi xin chân thành 
cảm ơn bạn đã tin tưởng và mạnh dạn tiếp tục tham gia 
để hợp tác với chính sách và bộ phận quản lý hành chính. 

Chúng tôi cũng đặc biệt biết ơn tất cả các nhà hoạt động 
của Berlin trong cam kết của họ đối với người tị nạn và 
đặc biệt là nhóm hội thảo từ Hội đồng Người tị nạn Berlin, 
mạng lưới Berlin dành cho những người tị nạn đặc biệt dễ 
bị tổn thương, từ các tổ chức, mạng lưới và nhóm hành 
động tại   địa phương dành cho những người tị nạn và đại 
diện quận, những người đã đóng góp tích cực cho tập 
sách này.

Với tư cách là Bộ Thượng viện về Hội nhập, Công việc 
và Các vấn đề xã hội (SenIAS), chúng tôi đã lên tiếng với 
chính quyền xanh - đỏ để chống lại mọi hình thức phân 
biệt đối xử và cam kết thực hiện chính sách đánh giá cao 
và công nhận sự đa dạng – bất kể sắc tộc nguồn gốc, tôn 
giáo, màu da, xu hướng tình dục và bản dạng hoặc giới 
tính và tuổi tác. Nhiệm vụ cụ thể cũng được đưa ra để 
cải thiện điều kiện sống và chuyển đến của những người 
cư trú mới ở Berlin có nền tảng là người tị nạn nhằm 
mục tiêu này. Là Cơ quan Điều phối Quản lý Người tị nạn 
(KoordFM), chúng tôi đã có thể hỗ trợ quá trình quản lý 
chất lượng và khiếu nại kể từ năm 2017 và tập trung vào
việc trao quyền và tham gia. 

Nhờ sự tham gia tích cực của người tị nạn, cố vấn viên 
về hội nhập và xã hội công dân đã cam kết, các trung tâm 
tư vấn và nhóm hành động, các người quản lý khu nhà ở 
cùng với Văn phòng bang dành cho người tị nạn (LAF), 
các cơ quan hành chính chuyên môn và các điều phối 
viên người tị nạn cấp quận đã làm rõ các thiếu hụt về cấu 
trúc và các trở ngại thường nhật cũng như điều chỉnh các 
yêu cầu về chất lượng đối với việc sống trong các nhà ở 
xã hội sao cho phù hợp với nhu cầu của người tị nạn. KoordFM: Cuộc trao đổi của chuyên gia với phụ nữ tị nạn trong năm 2018

KoordFM: Cuộc trao đổi của chuyên gia với người tị nạn trong năm 2019

KoordFM: Cuộc trao đổi của chuyên gia với Trưởng Cơ quan KoordFM Sybill 
Schulz trong năm 2019

LỜI NÓI ĐẦU

Sybill Schulz 

Trưởng Cơ quan Điều phối Quản 
lý Người tị nạn, Senatsverwaltung 
für Integration, Arbeit und Soziales 
(Bộ Thượng viện về Hội nhập, 
Công việc và Các vấn đề xã hội)

Quan hệ với báo chí SenIAS

Dấu hoa thị giới tính* nhằm mang lại một ngôn ngữ bình đẳng giới và phải 
bao gồm tất cả các giới tính cũng như bản dạng giới, giữa nam và nữ cũng 
như những người có giới tính đa dạng.
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Dù vậy, điều này không có nghĩa là nhà nước không có 
thẩm quyền để tác động đến cuộc sống chung của mọi 
người cũng như cuộc sống trong khu nhà ở. Đạo luật Cư 
trú, Đạo luật Tị nạn và Đạo luật Phúc lợi Người xin tị nạn 
đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với bạn.

Các quy tắc và nghĩa vụ làm cuộc sống chung trong khu 
nhà ở dễ dàng hơn theo như quy định trong nội quy nhà ở 
của LAF: www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_hausordnung_
dez2020/. Tất cả những người cư trú cũng như các nhân 
viên trong khu nhà ở đều phải tuân thủ nội quy nhà ở.

LAF ký kết hợp đồng với các đối tác phù hợp để vận hành 
các cơ sở tiếp nhận và nhà ở xã hội cũng như các dịch vụ 
an ninh tại khu nhà ở. Để làm như vậy, Luật Cơ bản, các 
quyền cơ bản và luật lệ hiện hành khác tất nhiên đều

Bạn đọc thân mến,

Việc sống trong khu nhà ở dành 
cho người tị nạn của Văn phòng 
bang dành cho người tị nạn Ber-
lin (LAF) đặt ra những thách thức 
lớn cho bạn và tất cả những người 
cư trú khác. Trong tình huống này, 
điều quan trọng là bạn phải biết 
các quyền của mình và các quy 
tắc trong khu nhà ở. Bên cạnh đó, 
bạn cần biết những quy định nào 
áp dụng cho người quản lý khu nhà 
ở và những gì thuộc quyền hạn 
của nhân viên khu nhà ở và nhân 
viên an ninh cũng như những gì họ 
không có quyền hạn. Về cơ bản, 
các quy định này xuất phát từ hợp 
đồng ký kết với LAF bao gồm mô 
tả dịch vụ và chất lượng (được cập 
nhật liên tục) cũng như nội quy 
nhà ở.

Bản hướng dẫn này thông báo cho bạn về các quyền của 
bạn với vai trò là người cư trú của khu nhà ở của LAF. Ở 
cuối bản hướng dẫn, bạn có thể thấy tài liệu tham khảo 
về các cơ quan chức năng, trung tâm tư vấn và các nhóm 
hành động để bạn có thể liên hệ, nếu bạn cho rằng các 
quyền của bạn đã hoặc đang bị vi phạm.

Cộng hòa Liên bang Đức là một quốc gia tự do, dân chủ 
và xã hội hợp hiến. Điều này có nghĩa là nhà nước và các 
cơ quan của nhà nước (chẳng hạn như cơ quan có thẩm 
quyền hoặc lực lượng cảnh sát, cũng như LAF) không 
được hành động tùy tiện đối với người cư trú, mà phải 
tuân thủ luật pháp hiện hành.

19 điều đầu tiên của Hiến pháp Đức (Luật Cơ bản), cái 
gọi là các quyền cơ bản, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 
Các quyền cơ bản đảm bảo cho tất cả những người sống 
ở Đức – không phân biệt nguồn gốc, giới tính, quốc tịch 
hay tôn giáo – được bảo vệ khỏi sự can thiệp bất hợp lệ 
của nhà nước hoặc các cơ quan của nhà nước vào các 
quyền của họ và các quyền này cũng phải được tôn trọng 
tại khu nhà ở. Tất cả các cơ quan có thẩm quyền bị ràng 
buộc trực tiếp bởi các quyền cơ bản trong các hành động 
của họ và không được phép vi phạm các quyền đó – kể 
cả LAF.

Luật Cơ bản cùng với Điều 11 “Công ước Quốc tế về các 
Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa” và Điều 28 của Hiến 
pháp bang Berlin cũng cho rằng mọi người đều có quyền 
có không gian sống phù hợp. Nguyên tắc nhân quyền này 
phải luôn được tuân thủ mọi lúc.

phải được tuân thủ. Đối với bạn với vai trò là người cư trú 
của một khu nhà ở như vậy, điều quan trọng cần biết là 
các hợp đồng này cũng quy định các dịch vụ và quyền cụ 
thể cho người cư trú. Các yêu cầu tối thiểu đã thỏa thuận 
v.v. về trang thiết bị của khu nhà ở và nhiệm vụ của nhân 
viên của khu nhà ở cũng như những gì mà các đối tác 
hợp đồng của LAF phải tuân thủ đều được giải thích trong 
bản hướng dẫn này.

Bản hướng dẫn giải thích rõ hậu quả của các quyền cơ 
bản, luật và quy định, chẳng hạn như nội quy nhà ở và 
mô tả chất lượng và dịch vụ, những tác động đến cuộc 
sống của bạn trong khu nhà ở và những quyền bạn được 
hưởng.

Trung tâm chào đón người tị nạn ở Steglitz-Zehlendorf: Câu lạc bộ điền kinh

LỜI GIỚI THIỆU

http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_hausordnung_dez2020/
http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_hausordnung_dez2020/
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KoordFM: Cuộc trao đổi của chuyên gia với người tị nạn trong năm 2018

KoordFM: Triển lãm với thanh thiếu niên tị nạn trong năm 2020

BẠN CŨNG NÊN BIẾT:

Nếu bản hướng dẫn này đề cập đến “các quyền” mà 
bạn được hưởng với vai trò là người cư trú của khu 
nhà ở dành cho người tị nạn của LAF, đây sẽ thường 
là các khiếu nại theo quy định pháp lý mà bạn có thể 
khiếu kiện trước tòa án Đức (xem danh sách các 
điều khoản pháp lý quan trọng nhất trong Chương 7). 
Mặt khác, một số quyền được trình bày dựa trên các 
dịch vụ đã được thỏa thuận theo hợp đồng giữa LAF 
và người quản lý khu nhà ở. Nếu bạn bị từ chối một 
dịch vụ như vậy, do đó, trước tiên bạn cần phải trung 
thực khi liên hệ với ban quản lý khu nhà ở của mình. 
Việc này sẽ không gây bất lợi cho bạn (chẳng hạn 
như chuyển sang phòng khác hoặc tương tự). Nếu 
bạn không muốn làm như vậy hoặc không thể làm 
rõ với ban quản lý khu nhà ở, bạn có thể liên hệ với 
LAF, Văn phòng Khiếu nại Độc lập Berlin (BuBS) hoặc 
trung tâm tư vấn độc lập.

—  Bên cạnh các cơ sở tiếp nhận (AE) và nhà ở xã hội 
(GU) cho người tị nạn, tại Berlin cũng có các loại 
hình nhà ở dành cho người vô gia cư (tạm gọi là 
khu nhà ở không theo hợp đồng). LAF không chịu 
trách nhiệm đối với người cư trú của những khu 
nhà ở này, mà là các văn phòng quận (hỗ trợ nhà ở 
xã hội/văn phòng chuyên môn cho các trường hợp 
khẩn cấp về nhà ở). Thông tin chung về Luật Cơ 
bản và các quyền cơ bản cũng được áp dụng cho 
các khu nhà ở này về mặt pháp lý.

Các quy tắc vệ sinh và các tiêu chuẩn cấu trúc xây 
dựng tối thiểu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu do Văn 
phòng bang về y tế và xã hội (LaGeSo) đưa ra đối với 
các khu nhà ở cho người vô gia cư không theo hợp 
đồng (ký túc xá, nhà hưu trí, căn hộ). LAF không có 
tác động gì đến vấn đề này. Nếu bạn có bất kỳ thắc 
mắc hoặc khiếu nại nào về việc thực hiện các quyền 
của mình trong những khu nhà ở này, vui lòng liên hệ 
với văn phòng quận phụ trách về bạn hoặc một trung 
tâm tư vấn độc lập.

Những người tị nạn nhận trợ cấp từ trung tâm việc 
làm hoặc văn phòng quận cũng có thể liên hệ với bộ 
phận hỗ trợ nhà ở xã hội của văn phòng quận của họ.

—   Các yêu cầu về khu nhà ở dành cho người tị nạn 
của LAF đã được văn phòng phụ trách thường 
xuyên điều chỉnh trong vài năm qua. Các thông tin 
trong bản hướng dẫn này được cập nhật mới nhất 
từ mùa hè năm 2021. Tùy thuộc vào thời điểm khu 
nhà ở được đưa vào hoạt động, các mục riêng 
lẻ có thể có khác biệt. Có nhiều loại nhà ở xã hội 
khác nhau – loại 1 đến loại 3, ví dụ: về cấu trúc 
xây dựng và/hoặc về dịch vụ trông trẻ trong khu 
nhà ở.
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እእንንቋቋዕዕ ብብድድሓሓንን መመጻጻኹኹምም ኣኣብብ መመቐቐመመጢጢ ንንስስደደተተኛኛታታትትንን ደደለለይይቲቲ ዑዑቕቕባባንን ኣኣብብ ክክፍፍለለ-ሃሃገገርር/ዞዞባባ በበርርሊሊንን።። 

 
 
እዚ ስርዓተ ገዛ'ዚ ሕጋጋት ንምድላው ሓባር ህይወት ኣብቲ መቐመጢ ይሕዝ። እዚኦም ሕጋጋት ንኩሎም ኣብኡ ዝነብሩ ወይ ዝሰርሑ 

ሰባት፣ እንተላይ ንኣጋይሽ፣ ብማዕረ ብቑዓት እዮም። ኣኽብሮታውን ካብ ዓመጽ ነጻ ዝኾነን ሓባር ናብራ ንምኽኣል ዕላማ እዩ።  

 
ኣብ ጀርመን ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ። እዚ ውን ማንም ሰብ ብሰንኪ ጾታ፣ ውርሻ፣ ቋንቋ፣ ዓደቦን መበቈልን፣ እምነት፣ 

ሃይማኖታዊ ወይ ፖሊቲካዊ ኣረኣእያ፣ ጾታዊ ዝንባለ፣ ዕድመ ወይ ብሰንኪ ዓሌታውያን ምኽንያታት ምፍልላይ ወይ ኣድልዎ ብፍጹም 

ክግበረሉ የብሉን ማለት እዩ። ሰባት ጥራይ ብሰንኪ ግዳማዊ መለለያቶም፣ ከም ንኣብነት ሕብሪ ቆርበቶም፣ ኣድልዎ/ምፍልላይ ዝምኮሩ 

እንተኾይኖም፣ ዓሌታውያን ምኽንያታት ኣለው። ማንም ሰብ ብምኽንያት መግዳዕትኡ ወይ ስንክልናኡ ምፍልላይ ክግበረሉ የብሉን። 

 
ብሕልፊ እቲ ሕጋዊ ማዕርነት ኣብ መንጎ ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ጀርመን ሓደ ካብቶም መሰረታውያን መሰላት ቅዋም መንግስቲ እዩ። 

ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ዝኾነ መዳይ ህይወት ማዕረ መሰላትን ግዴታታትን ከምዘለውዎም ማለት እዩ። ማንም ሰብ ጥራይ ሰብኣይ 

ብምዃኑ ወይ ጥራይ ሰበይቲ ብምዃና ዝኾነ ምፍልላይ ወይ ኣድልዎ ክግበረሉ/ላ የብሉን/የብላን።  

 
ንጾትኦም ወይ ንክልተኦም ጾታታት ዝፈትዉ ሰባት (ግብረ-ሰዶመኛታት ወይ ድርብ ዝጾታኦም) ከምኡ'ውን ንኣብ ነብሶም ንዝኾነ 

ይኹን ጾታ ክውስኑ ዘይክእሉ ሰባት ወይ ተፈጥሮኣዊ ጾትኦም ምስቲ ዝተሰምዖም ጾትኦም ዘይሰማምዓሎም ሰባት (ናይ ኣብ መንጎ 

ጾተኛታት ወይ ስግረ-ጾተኛታት) ከም ኩሎም ካልኦት ሰባት ማዕረ መሰላት ብመንግስቲ ጀርመን ተረጋጊጹሎም። ብምኽንያት 

ወሰባዊ/ጾታዊ ዝንባለኦም ወይ ብሰንኪ ጾታዊ መንነቶም ብዝኾነ ይኹን መዳይ ምፍልላይ ክግበረሎም የብሉን። ስለዚ ካብዚኦም 

ጉጅለታት ዝኾኑ ተቐመጥቲ ክኽበሩ ኣለዎም ከምኡ'ውን ብማንም ኣብቲ መቐመጢ ዘሎ ክጉዳኡ የብሎምን ወይ ብካልእ መዳይ 

ምፍልላይ ክግበረሎም የብሉን።  
ዝኾነ ብቀጻሊ እዋን ወይ ጥራይ ንግዚኡ ኣብቲ መቐመጢ ዝጸንሕ ሰብ ነዚ ስርዓተ ገዛ'ዚ ከምዝኽተሎ ዕማምን ምቍጽጻርን ኣመሓዳሪ 

እዩ። 
 
 
§ 1 ሕሕጊጊ ገገዛዛ 
 
1. ትርጉም መሰል ገዛ ብዝስዕብ ተገሊጹ፦ እቲ መቐመጢ ከምኡ ድማ እቲ ቀጽሪ መን ክረግጾን ክበጽሖን ዝፍቐደሉ ከምኡ'ውን 

እቶም ተቐመጥቲ፣ መሳርሕትታት ኣመሓዳርን መራሒ ኣገልግሎት ውሕስነትን፣ ኣጋይሽ፣ ወለንታውያን ሓገዝትን ዝተሓባበሩ 

ሽርካታትን እንታይ ጠባይ ክህልዎም ከምዘለዎም ዝውስን መሰል እዩ።  

 
እቲ ኣመሓዳሪ ብትእዛዝ ክፍለ-ሃገር በርሊን ነዚ መሰል ገዛ'ዚ የስተውዕል ከምኡ'ውን ነዚ ስርዓተ ገዛ ኣብ ተግባር ከውዕል እዩ። ሽዑ 

ብመራሒ ኣገልግሎት ውሕስነት ተደጊፉ። 
 
2. እቲ ብሑትነት ናይ ተቐመጥቲ ኣብ መንጎ'ቶም ተቐመጥቲ ከምኡ'ውን ብሰራሕተኛታት ኣመሓዳርን ውሕስነትን ክኽበር ኣለዎ።  

ንምዕራይን ተደጋጋሚ ምብጻሕን ዝኾኑ ቆጸራታት ምስቲ ኣመሓዳሪ ቅድም ክሕበሩ ኣለዎም ከምኡ'ውን ምስቶም ተቐመጥቲ ድሕሪ 

ምዝርራብ ክምደቡ ኣለዎም። ምኽንያት ዘለዎ ምርኽኻብ ቅድም እንድሕር ተሓቢሩ ብፍቓድ ከምኡ'ውን ብህላወን ኣኽብሮትን 

ብሑትነት ተቐመጥቲ እንተሃልዩ ክፍጸም ይኽእል። 
ቅድሚ ምእታው ኣብ ክፍልታት ማዕጾኦም ምስ ተኳሕኪሖም መእተዊ ድቓድ ክሳብ ተዋሂቡ ክጽበ ኣለዎ።  

 
እቶም ሰራሕተኛታት ውሕስነትን ምሕደርን ከምኡ'ውን እቶም ዝምልከቱ ቤትጽሕፈታት ኣብ ክፍልታት ተቐመጥቲ ብዘይ ፍቓዶም 

ክኣትዉ ኣይፍቐደሎምን። ጥራይ ኣብ ናይ ድንገት ኩነታት ይፍቐደሎም። ብሕልፊ ሰብ ወይ ንብረት ክጉዳእ ተኽእሎ እንድሕር ኣሎ፣ 

ድንገት ኣሎ። ከም ንገዛታት/ኣፓርታማታት ዋላ ንክፍልታት ኣብ መቐበሊ ትካላት ከምኡ'ውን ኣብ ሓባር መቐመጢታት ንስደተኛታት፣ 

ሓለዋ ከባብያዊ ብሑትነት ብሕጊ ኣርት. 13 ናይቲ መሰረታዊ ሕግታት (ቅዋም) ውን ብቑዕ እዩ። እዚ ሓለዋ ጥራይ ብሕጋዊ መሰረት 

ክድረት ይፍቐድ። ከምዚ ዚኣመሰለ ሕጋዊ መሰረት ኣብ ሕጊ ጽንሓት ይርከብ። ምፍታሽ ሽዑ ግና ጥራይ ፍርዳዊ ውሳነ እንተሎ ይከኣል 

እዩ።  
 

 ،نیئجاللا نوؤشلّ ينطولا بتكملا
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 نكسلا ماظن ةحئال
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 نیلرب ةیالو يف ةیعامجلا نكاسملاو
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. 
 

 .نیلرب ةیالول عباتلا ءوجللا يبلاطو نیئجاللا نكسم يف كب ًابحرم

 
 
یاعتلا ةغایصل دعاوق ىلع هذھ نكسلا ماظن ةحئال لمتشت

یلماعلاو نینطاقلا صاخشألا ةفاك ىلع قبطنت يتلاو ،نكسملا يف كرتشملا ش
 ن

بو ،ءاوس ٍدح ىلع كانھ
دھلاو .اًضیأ راوزلا لمشی ام

ابتملا مارتحالا ىلع مئاق ٍشیاعت ُنیكمت ف
  .فنعلا نم ٍلاخو لد

 
ا مامأ ٌةیساوس صاخشألا ُلك

 .ایناملأ يف نوناقل
فت وأ ٍدحأُ داھطضا ُزوجی ال ھنأ اًضیأ ينعی اذھو

ن وأ ،ھسنج ىلإ ًادانتسا ھلیض
 وأ ،ھبس

 وأ ،ھتغل
م وأ ،ھلصأو ھنطوم

 وأ ،هدقتع
ینیدلا ھتارّوصت

ت وأ ،ةیسایسلا وأ ة
 وأ ،ھنس وأ ،ّيسنجلا ھھّجو

فوتت .ةیرصنع ٍبابسأل
 بابسألا ر

عتی امدنع ،اًضیأ ةیرصنعلا
 ٍدحأ ُضیرعت ُزوجی الو .ةرشبلا نول لثم ،طقف ةیجراخ صئاصخ ببسب داھطضالل صاخشألا ضر

 .ھتقاعإ ببسب داھطضالل

 
ناقلاُ ةاواسملا جردنت

ب ایناملأ يف تادیسلاو لاجرلا نیب ةینو
فكملا ةیساسألا قوقحلا نی

 ُقوقحلا تادیسلاو لاجرلل نأ ينعی اذھو .ًایمسر ةلو

ملا ةفاك يف اھنیع تابجاولا مھیلعو اھسفن
و .ةیتایحلا تالاج

  .ىثنأ وأ ٌلجر ھنأل طقف ٍدحأُ داھطضا ُزوجی ال

 
ا ُةلودلا لفكت

ل ةیناملأل
ویلثملا( نیسنجلا الك ىلإ وأ ھسفن سنجلا ىلإ ًایسنج باذجنالاب نورعشی نیذلا ،صاخشأل

ایلثملاو ن
 وجودزم وأ ت

 وأ ام ٍسنج نمض مھفینصت نكمی ال نیذلا ،صاخشألل كلذكو ،)سنجلا
ولویبلا ّيسنجلا نیوكتلا قفاوتی ال

م مھیدل ّيج
 ّيسنجلا ھُّجوتلا ع

تملا وأ نویوثنخلا( سوسحملا
 مھھُّجوت ببسب مھداھطضاب حمُسی الو ،نیرخآلا صاخشألا ةفاك لثم اھسفن َقوقحلا ،)ًایسنج نولُّوح

لا مھتیوھ وأ ّيسنجلا
لا ةلماعم بجت كلذلو .قرطلا نم ٍةقیرط ّيأب ةیسنج

 ،صاخشألا نم تاعومجملا هذھ ىلإ نومتنی نیذلا ،ناكس

تاداعمب نكسملا يف ٍدحأل حمُسی الو مارتحاب
اب وأ مھ

ناك ٍةقیرط ّيأب مھداھطض
 .ت

 
ّغشُملا قتاع ىلع عقتو  وأ ةرمتسمٍ ةروصب نكسملا يف نومیقی نیذلا صاخشألا ةفاك نم نكسلا ماظن ةحئالب مازتلالا ةعباتم ةمھم لِ

 .ةتقؤم
 

 
 ّيلزنملا ُقحلا 1 §

 
 ناكسلا ىلع بجی فیكو ،كانھ ةماقإلاو ،ھمرحو نكسملا لوخدب ھل حمُسی نم نأشب رارقلا ذاختا يف ُقحلا وھ ّيلزنملا ُقحلا .1

ّغشُملا ةھجلا يفظومو ُملاو ةلِ
ّدق لاو ةینمألا تامدخلل ةمِ

اعتلا ءاكرشو نیعوطتملاو راوز
  .فُّرصتلا نو

 
ّغشُملا ةھجلا ىظحت لذ ءانثأ ىظحتو .نكسلا ماظن ةحئال ُقیبطت اھل ُقحیو نیلرب ةیالو نم ٍفیلكتب ّيلزنملا قحلاب ةلِ

 ةھجلا نم معدلاب ك

ّدقُملا  .ةینمألا تامدخلل ةمِ

 
ّغشُملا ةھجلا مقاط بناج نمو ضعب نیب مھضعب ناكسلا ةیصوصخ ةاعارم مزلت .2 فأو ةلِ

  .نمألا دار

ملا دُّقفتلاو حالصإلا تایلمع دیعاوم نع نالعإلا بجیو
ّغشُملا ةھجلا لالخ نم ةمظتن  نأ نكمیو .ناكسلا عم اھیلع قفاوتلاو اًقبسم ةلِ

لا دُّقفتلا ُتایلمع متت
ةنَّیعم ةبسانمب ةطبترم

إ دعبو ٍتقو ّيأ يف 
ةقفاومب قبسم ٍنالع

 .مھروضحو ناكسلا 

  .لوخدلل ةوعدلا راظتناو فرغلا لوخد لبق بابلا ىلع قرطلا مزلیو

 
ّغشُملا ةھجلا مقاطل حمُسی الو ملا ةیماظنلا تاطلسلا كلذكو نمألا دارفأو ةلِ

 نوكی نأ الإ مھنم ٍنذإ نود ناكسلا فرغ ىلإ لوخدلاب ةصتخ

یدھت دوجو دنع صاخ لكشب رطخلا أشنیو .مھاد ٌرطخ كانھ
 تادحولا عم لاحلا وھ امكو .ضارغألا وأ صاخشألاب ررض قاحلإب د

نت ،ةینكسلا
ناكملا ةیصوصخلا ةیامح اًضیأ قبط

داملل اًقفو ،نیئجالل ةیعامجلا نكاسملاو لابقتسالا قفارم يف فرغلا ىلع ةی
 نم 13 ة

ھ دییقتب حمُسی الو .يساسألا نوناقلا
ینوناقلا تاساسألا هذھو .ينوناق ساسأ ىلع ًءانب الإ ةیامحلا هذ

 تایلمع .ةماقإلا نوناق يف ةدوجوم ة

إ ةنكمم ریغ نكسلا شیتفت
  .يئاضق رمأ دوجو ةلاح يف ال

 
ت اھینكاس بایغ يف ةفرغلا ىلإ لوخدلا دنع مزلیو

 .ةأشنملا ةرادإ ىدلو ةفرغلا يف ّيباتك ٍریربت ُكر

 
 .ةیداصتقا ٍضارغأل جیورتلا كلذكو ةراجتلا نمٍ عون ّيأ ةلوازم وأ يراجت طاشن ةرادإب حمُسی ال .3

 
ملا ةیماظنلا تاطلسلا ةفرعمب الإ تانازخلاو بئاقحلا شیتفت تایلمع ءارجإب حمُسی ال .4

 ٌساسأ كانھ ناك املاط ،ةطرشلاو ةصتخ

 .كلذل ٌّينوناق
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Добро пожаловать в общежитие для беженцев и просителей убежища земли Бер-

лин.  
 

В этих правилах внутреннего распорядка содержатся правила организации совместного 

проживания в общежитии, которые в равной степени распространяются на всех здесь 

работающих или проживающих, в том числе и на посетителей. Цель состоит в том, 

чтобы обеспечить уважительное и свободное от принуждения совместное проживание.  

 
В Германии все люди равны перед законом. Это также означает, что никто не может 

находиться в ущемленном или привилегированном положении по половому признаку, 

социальному происхождению, языку, месту рождения, из-за своих убеждений, религиоз-

ных или политических воззрений, сексуальной ориентации, возраста или по расовым 

признакам. Расистскими причинами также считаются случаи, когда люди ущемляются 

исключительно из-за внешности, например из-за цвета кожи. Никто не может быть в 

ущемленном положении из-за своей инвалидности. 

 
В частности, одним из гарантированных государством основных прав в Германии явля-

ется правовое равенство между женщинами и мужчинами. Это означает, что женщины 

и мужчины имеют одинаковые права и обязанности во всех сферах жизни. Никто не дол-

жен быть в ущемленном положении только потому, что является женщиной или мужчи-

ной.   
Людям, которые испытывают сексуальное влечение к своему полу или одновременно к 

обоим полам (геи, лесбиянки, бисексуалы), а также людям, которые не могут отнести 

себя к какому-либо полу или чей биологический пол не соответствует ощущаемому полу 

(интерсексуалы или транссексуалы), государство Германия гарантирует такие же права, 

как и всем остальным людям, и их нельзя подвергать какой-либо дискриминации по при-

чине их сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Поэтому следует отно-

ситься с уважением к жильцам, принадлежащим к этим группам людей, и никто не дол-

жен проявлять по отношению к кому-либо в общежитии враждебность или подвергать 

какой-либо дискриминации. 

 
За соблюдение этих правил внутреннего распорядка всеми людьми, которые постоянно 

или временно проживают в общежитии, отвечает администратор. 

 
 

§ 1 Право реализации правил внутреннего распорядка 

 
1. Право реализации правил внутреннего распорядка – это право решать, кто может вхо-

дить и пребывать в общежитии и на территории, и как должны вести себя жильцы, со-

трудники администратора и службы охраны, посетители, волонтеры и партнеры по со-

трудничеству.   
Администратор осуществляет право на реализацию правил внутреннего распорядка на 

жилье от имени земли Берлин и применяет правила внутреннего распорядка. При этом 

ему помогает служба охраны. 

 
2. Между самими жильцами и со стороны персонала администратора и персонала 

службы охраны должно соблюдаться право на личную жизнь.  

Landesamt für Flücht-

lingsangelegenheiten, 

Berlin (LAF) 

Hausordnung 

für Aufnahmeeinrichtungen und  

Gemeinschaftsunterkünfte im Land Berlin 
Seite 1 von 9 

Stand: 07.12.2020 
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Herzlich Willkommen in der Unterkunft für Geflüchtete und Asylbegehrende des Landes 

Berlin.  
 

Diese Hausordnung enthält Regeln für die Ausgestaltung des gemeinsamen Lebens in der 

Unterkunft, die für alle dort lebenden oder arbeitenden Menschen einschließlich Besucherin-

nen und Besucher gleichermaßen gelten. Ziel ist es, ein respektvolles und gewaltfreies Zu-

sammenleben zu ermöglichen.  

 
In Deutschland sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Das bedeutet auch, dass niemand 

wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 

seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen, seiner sexuellen Orientie-

rung, seines Alters oder aus rassistischen Gründen benachteiligt oder bevorzugt werden darf. 

Rassistische Gründe liegen auch dann vor, wenn Menschen allein wegen äußerlicher Merk-

male, etwa ihrer Hautfarbe, benachteiligt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden. 

 
Insbesondere die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern gehört in Deutschland zu 

den staatlich garantierten Grundrechten. Dies bedeutet, dass Frauen und Männer in allen Le-

bensbereichen die gleichen Rechte und Pflichten haben. Niemand darf nur deshalb benach-

teiligt werden, weil es sich um eine Frau oder einen Mann handelt.  

 
Menschen, die sich sexuell zum gleichen Geschlecht oder zu beiden Geschlechtern hingezo-

gen fühlen (Schwule, Lesben, Bisexuelle) sowie Menschen, die sich keinem Geschlecht zu-

ordnen können oder bei denen das biologische Geschlecht nicht dem gefühlten Geschlecht 

entspricht (Inter- bzw. Transsexuelle), garantiert der deutsche Staat die gleichen Rechte wie 

allen anderen Menschen und sie dürfen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlecht-

lichen Identität in keiner Weise benachteiligt werden. Bewohnenden, die zu diesen Personen-

gruppen gehören, ist daher mit Respekt zu begegnen und sie dürfen von niemandem in der 

Unterkunft angefeindet oder in sonstiger Weise diskriminiert werden. 

 
Es ist Aufgabe des Betreibenden darauf zu achten, dass diese Hausordnung von allen Men-

schen, die sich dauerhaft oder nur vorübergehend in der Unterkunft aufhalten, eingehalten 

wird.  
 

§ 1 Hausrecht 
 

1. Das Hausrecht ist das Recht zu entscheiden, wer die Unterkunft und das Grundstück betre-

ten und sich dort aufhalten darf und wie sich die Bewohnenden, Mitarbeitenden des Betreibers 

und des Sicherheitsdienstleisters, Besucher*innen, ehrenamtliche Helfer*innen und Koopera-

tionspartner*innen verhalten müssen.  

 
Der Betreiber nimmt im Auftrag des Landes Berlin das Hausrecht wahr und setzt die Hausord-

nung durch. Dabei wird er durch den Sicherheitsdienstleister unterstützt. 

 
2. Die Privatsphäre der Bewohnenden ist zwischen den Bewohnenden untereinander und sei-

tens des Betreiber- und Sicherheitspersonals zu achten.  

Termine für Reparaturen und regelmäßige Begehungen durch den Betreiber sind vorher an-

zukündigen und mit den Bewohnenden abzustimmen. Anlassbezogene Begehungen können 

nach vorheriger Ankündigung mit Zustimmung, bei Anwesenheit und unter Achtung der Pri-

vatsphäre der Bewohnenden erfolgen. 

   Merkblatt zur Hausordnung 
Der Betreiber ist dazu da, um das Zusammenleben in der Unterkunft zu organisieren und Ihnen 
zu helfen. 
Er muss dafür sorgen, dass sich alle an die Regeln halten, die in der Hausordnung aufgeführt 
sind. Viele Maßnahmen dienen zum Schutz der Bewohnenden und regeln das gemeinsame 
Leben in der Unterkunft. 
Der Sicherheitsdienst unterstützt den Betreiber dabei, die Beachtung der Hausordnung 
sicherzustellen. 
Der Betreiber und der Sicherheitsdienst haben keinen Einfluss 

• 
• 
• 
• 

auf Ihren Asylantrag, 
wie viel Geld Sie vom Staat bekommen, 
ob Sie arbeiten dürfen, 
ob Sie eine Wohnung bekommen. 

Die nachfolgende Übersicht informiert Sie über Ihre wesentlichen Rechte und Pflichten in   
der Unterkunft. Bitte lesen Sie zusätzlich die Hausordnung, die es in 15 Sprachen gibt, 
sorgfältig durch. Bei Fragen dazu können Sie sich jederzeit an das in der Unterkunft tätige 
Personal wenden. 

Rechte 
Alle respektieren und achten sich 
gegenseitig, egal wo sie herkommen, wie sie 
leben und woran sie glauben. Dies gilt für 
alle Menschen, die in der Unterkunft leben, 
arbeiten oder sie besuchen. 
Die Privatsphäre soll geachtet werden. 

1 

 



 1110

HÌNH ẢNH MỤC TIÊU VỀ VIỆC LƯU TRÚ
1. Mục tiêu bao quát: Sống độc lập với sự hỗ trợ dựa trên nhu cầu từ hệ thống điều hành 
Sắp xếp vào các căn hộ riêng không phải là trách nhiệm của LAF. LAF có thể hỗ trợ điều này, ví dụ: trong phạm vi hợp 
đồng hợp tác WfF.

2. Mục tiêu: Chỗ ở dựa trên nhu cầu và đảm bảo chất lượng

 QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ TRONG KHU NHÀ Ở DÀNH CHO NGƯỜI TỊ NẠN TẠI BERLIN

Sơ đồ sau minh họa quy trình của LAF để đảm bảo chỗ ở dựa trên nhu cầu:
Hình sau đây cho biết tổng quan về các loại hình nhà ở xã hội khác nhau (GU) liên quan đến đặc tính không gian 
của các nơi này: Khu nhà ở GU 1 có cấu trúc ký túc xá cổ điển. Khu nhà ở GU 2 và GU 3 có cấu trúc căn hộ và số 
lượng phòng sinh hoạt chung và phòng tư vấn ít hơn.

Các loại khu nhà ở khác nhau có thêm những khác biệt về đồ đạc trong phòng và về cách sử dụng của nhân viên. Vui 
lòng tham khảo tổng quan trong Phụ lục 1. Nếu bạn muốn biết loại khu nhà ở mà bạn đang ở, bạn có thể hỏi ban quản 
lý khu nhà ở hoặc LAF.

Khảo sát nhu cầu

Bộ phận dịch 
vụ xã hội

Mô hình chỉ báo

Chỗ ở dựa trên 
nhu cầu

DANH MỤC KHU NHÀ ỞAkuZ AE

Nhu cầu cá nhân

Tùy chọn

Độc lập

 

 

 

            

 

 

 

            Thay đổi nhu cầuThay đổi nhu cầu

Bệnh tâm thần và 
chấn thươngPhụ nữ

Điều dưỡng LGBTIEUMF

DANH MỤC KHU NHÀ Ở

CẤU TRÚC KÝ TÚC XÁ CẤU TRÚC CĂN HỘ

 ■ Phòng đôi (ưu tiên)
 ■ Bếp chung
 ■ Phòng tắm tập thể
 ■ Không có rào chắn một phần
 ■ Tăng diện tích sàn để vận hành
 ■ Tỉ lệ nhân viên cao

 ■ Phòng đôi (ưu tiên)
 ■ Bếp riêng
 ■ Khu vệ sinh riêng
 ■ Không có rào chắn một phần
 ■ Diện tích sàn trung bình để vận hành
 ■ Tỉ lệ nhân viên trung bình

 ■ Phòng đôi (ưu tiên)
 ■ Bếp riêng
 ■ Khu vệ sinh riêng
 ■ Không có rào chắn một phần
 ■ Diện tích sàn nhỏ để vận hành
 ■ Tỉ lệ nhân viên thấp

GU 3

VẬ
N

 H
À

N
H

SI
N

H
 S

Ố
N

G

GU 2GU 1

DANH MỤC TÒA NHÀ

GU 2 GU 3GU 1

KHÁI NIỆM VẬN HÀNH

GU 2 GU 3GU 1

 LỜI GIỚI THIỆU
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vệ đặc biệt (thuộc các quy định nêu trong Điều 21 của “Chỉ 
thị tiếp nhận của Liên minh Châu Âu” – RL 2013/33/ EU  
– Các nhóm người được nêu tên: Người chưa thành niên, 
người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, cha 
mẹ đơn thân có con chưa thành niên, nạn nhân của nạn 
buôn người, người bị bệnh thể chất nghiêm trọng, người 
bị rối loạn tâm thần và người bị tra tấn, hãm hiếp hoặc các 
hình thức nghiêm trọng khác về tâm lý, thể chất hoặc bạo 
hành tình dục, chẳng hạn như nạn nhân của hủ tục cắt bỏ 
bộ phận sinh dục nữ, cũng như những người thiểu số tôn 
giáo và những người tị nạn đồng tính nữ, đồng tính nam, 
song tính, chuyển giới và liên giới tính) mà qua đó, việc 
những người này ở trong một cơ sở tiếp nhận sẽ đặc biệt 
khó khăn. Tuy nhiên, có người cũng có thể được đưa ra 
khỏi cơ sở tiếp nhận nếu trường hợp cá nhân đó gặp khó 
khăn hoặc bị đe dọa tại khu nhà ở.

TẠI SAO TÔI TRƯỚC TIÊN PHẢI SỐNG 

TRONG CƠ SỞ TIẾP NHẬN VÀ KHÔNG 

THỂ CHUYỂN VÀO CĂN HỘ NGAY LẬP TỨC?

Việc tiếp nhận người tị nạn được quy định bởi luật pháp 
của Đức. Luật quan trọng nhất là Đạo luật Tị nạn. Luật 
này quy định rằng những người xin tị nạn ở Đức trước 
tiên phải lưu trú trong một cơ sở tiếp nhận trung tâm. Tại 
đó, bạn sẽ nhận được trợ cấp bằng hiện vật là dịch vụ 
ăn uống, có nghĩa là tất cả các bữa ăn đều do khu nhà ở 
chuẩn bị hoặc do bộ phận dịch vụ ăn uống tổ chức (như 
thường lệ hiện tại ở Berlin). Tại Berlin, trước tiên bạn sẽ 
được đưa vào cơ sở tiếp nhận trung tâm, trung tâm đến 
(AkuZ) và sau một vài ngày, bạn sẽ được chỉ định một chỗ 
trong cơ sở tiếp nhận phi tập trung.

TÔI PHẢI SỐNG BAO LÂU TRONG CƠ SỞ 

TIẾP NHẬN?

Khi nào bạn được phép chuyển từ cơ sở tiếp nhận với 
các quyền lợi bằng hiện vật và tiền mặt hạn chế sang 
nhà ở xã hội tùy thuộc vào nhiều trường hợp khác nhau, 
chẳng hạn như thời gian làm thủ tục xin tị nạn, cho dù bạn 
là người độc thân hay có con chưa thành niên. Tuy nhiên, 
thời gian lâu nhất bạn phải sống trong cơ sở tiếp nhận 
cho đến khi kết thúc thủ tục xin tị nạn thường tối đa là 18 
tháng, với trẻ em là 6 tháng. Nghĩa vụ cư trú kéo dài hơn 
18 tháng chỉ có thể xảy ra trong các trường hợp ngoại lệ 
theo quy định của pháp luật. LAF, trung tâm chào mừng 
của các cán bộ hội nhập Berlin và BuBS, có thể cung cấp 
thông tin về việc này.

Thêm vào đó, việc rời khỏi cơ sở tiếp nhận có thể nhanh 
hơn dựa trên những lý do khác. Những lý do này được 
quy định trong §§ 48-50 của Đạo luật Tị nạn (AsylG), áp 
dụng cho tất cả những người xin tị nạn và chẳng hạn có 
thể áp dụng được trong trường hợp người có nhu cầu bảo 

1. 

HỎI ĐÁP VỀ KHU 
NHÀ Ở CỦA LAF 
DÀNH CHO NGƯỜI 
TỊ NẠN LAF: AKUZ
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 QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ TRONG KHU NHÀ Ở DÀNH CHO NGƯỜI TỊ NẠN TẠI BERLIN

KHI NÀO TÔI CÓ THỂ 

CHUYỂN VÀO CĂN HỘ?

Ngay sau khi bạn không còn nghĩa vụ phải sống trong 
cơ sở tiếp nhận theo Đạo luật Tị nạn, bạn sẽ nhận được 
thông báo bằng văn bản của LAF. Sau đó, bạn được 
quyền thuê căn hộ của riêng mình. Nếu bạn không có thu 
nhập riêng nhưng nhận được trợ cấp từ LAF hoặc văn 
phòng quận tại Berlin, bạn chỉ có thể thuê những căn hộ 
không vượt quá giới hạn tiền thuê nhà nhất định. Nếu bạn 
không thể tìm được một căn hộ phù hợp, LAF sẽ đưa bạn 
vào nhà ở xã hội. Tại đó bạn có thể tự chuẩn bị bữa ăn 
cho mình.

Tại các văn phòng quận Berlin, có các trung tâm tư vấn 
dành cho những người đang tìm khu nhà ở mà có thể 
giúp bạn tìm được một căn hộ phù hợp, miễn là bạn 
không còn bắt buộc phải lưu trú trong cơ sở tiếp nhận.

Các quy định của §§ 48-50 AsylG cũng áp dụng cho 
những người tị nạn bắt buộc phải sống trong cơ sở tiếp 
nhận hơn 18 tháng do các trường hợp ngoại lệ theo luật 
định. Điều đó có nghĩa là: Nếu theo các quy định này, có 
lý do để xin rời khỏi cơ sở tiếp nhận nhanh hơn, bởi thế 
việc bạn có bị ảnh hưởng do gia hạn lưu trú quá 18 tháng 
hay không cũng không đóng vai trò quan trọng nào.

LAF sẽ kiểm tra thường xuyên xem các điều kiện tiên 
quyết để từ bỏ nghĩa vụ sống trong cơ sở tiếp nhận có 
được đáp ứng hay không. Tờ rơi với các thông tin liên 
quan phải được đặt hoặc phát tại các cơ sở tiếp nhận. 
Bạn có thể biết thêm thông tin về điều này từ các bộ phận 
dịch vụ xã hội của LAF hoặc từ trung tâm chào mừng của 
cán bộ hội nhập Berlin. Ngoài ra, LAF đã công bố các 
chỉ dẫn trên mạng theo đường dẫn: www.berlin.de/laf/
wohnen/informationen-fuer-fluechtlinge/.Bạn cũng có thể 
tự mình nộp đơn xin từ bỏ nghĩa vụ lưu trú. Để làm như 
vậy, tốt nhất là bạn cần được tư vấn bởi trung tâm tư vấn 
hoặc luật sư.

TÔI ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ NGƯỜI 

TỊ NẠN HOẶC ĐÃ NHẬN ĐƯỢC QUYỀN 

BẢO VỆ BỔ SUNG. TẠI SAO TÔI VẪN PHẢI 

SỐNG TRONG NHÀ Ở XÃ HỘI?

Tiếc là hiện tại ở Berlin có quá ít căn hộ phù hợp để có 
thể cung cấp căn hộ nhanh chóng cho tất cả những người 
đang tìm kiếm hộ. Do đó, nhiều người tị nạn ban đầu 
không tìm được căn hộ phù hợp sau khi hoàn thành thủ 
tục xin tị nạn của mình. Vì vậy, văn phòng quận, nơi bạn 
nhận trợ cấp tiền mặt, có thể yêu cầu LAF giúp đỡ để 
đưa bạn vào nhà ở xã hội và nhờ vậy, bạn sẽ không trở 
thành người vô gia cư. Tuy nhiên, bạn không bị bắt buộc 
phải sống trong nhà ở xã hội. Tránh tình trạng vô gia cư là 
nhiệm vụ của bang mà LAF và các quận thực hiện bằng 
cách đưa vào các khu nhà ở.

TÔI CẦN CHÚ Ý GÌ NẾU TÔI SỐNG TRONG 

CƠ SỞ TIẾP NHẬN HOẶC NHÀ Ở XÃ HỘI?

Trong một nhà ở xã hội do LAF điều hành, nhiều người 
từ các quốc gia và các nền văn hóa khác nhau sống cùng 
nhau trong một không gian hạn chế và phải dùng chung 
một phần của khu nhà ở chẳng hạn như khu vệ sinh và 
nhà bếp. Để việc sống chung này có thể diễn ra mà không 
gây xung đột và sự cố, tất cả những người sống hoặc làm 
việc trong khu nhà ở đều phải tuân thủ các quy tắc nhất 
định. Những quy tắc này được giải thích trong nội quy nhà 
ở đã được chuyển cho bạn. Điều quan trọng là bạn phải 
đọc kỹ nội quy nhà ở này, vì trong đó, bạn sẽ không chỉ 
tìm thấy những điều cần tuân theo trong thời gian lưu trú 
mà còn cả thông tin quan trọng về các quyền và tùy 
chọn bạn được nhận.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về nội quy nhà ở, bạn có 
thể liên hệ với nhân viên khu nhà ở, các bộ phận dịch vụ 
xã hội của LAF và BuBS bất kỳ lúc nào.

KoordFM: Trao đổi về quản lý chất lượng với Elke Breitenbach, Thượng nghị sĩ 
về Hội nhập, Công việc và Các vấn đề xã hội, và các cố vấn viên về hội nhập 
trong năm 2019

1. HỎI ĐÁP VỀ KHU NHÀ Ở CỦA LAF DÀNH CHO NGƯỜI TỊ NẠN

LfG-B: Khu nhà ở của LAF LAF: Khu nhà ở có cấu trúc mô-đun cho người tị nạn (MUF)

KoordFM: Hội nghị chuyên gia về quản lý chất lượng và khiếu nại trong năm 2019.

http://www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-fuer-fluechtlinge/
http://www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-fuer-fluechtlinge/
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CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ TRÔNG TRẺ

Nhiệm vụ của đội ngũ công tác xã hội là giúp bạn giải 
đáp các thắc mắc và vấn đề xã hội. Việc sử dụng các dịch 
vụ tư vấn và trông trẻ của bộ phận công tác xã hội luôn là 
tự nguyện và miễn phí. Điều này cũng áp dụng cho bất 
kỳ hình thức hỗ trợ nào do bộ phận quản lý hành chính 
của khu nhà ở.

Tuy nhiên, phạm vi của dịch vụ tư vấn được cung cấp 
trong khu nhà ở có thể khác nhau, vì điều này phụ thuộc 
vào mức độ của nhu cầu tư vấn của người cư trú trong 
khu nhà ở tương ứng. Do đó, nhà ở xã hội được chia 
thành nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào mức độ tư vấn 
(khu nhà ở loại 1, 2 hoặc 3).

Bất kể điều này, bạn cũng có thể liên hệ với trung tâm tư 
vấn bên ngoài bất kỳ lúc nào cần hỗ trợ. Danh sách các 
trung tâm tư vấn được xếp theo các quận có thể truy cập 
trên mạng theo đường dẫn: www.berlin. de/fluechtlinge/
berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/.

Mọi người làm việc trong các khu nhà ở với nhiều nhiệm vụ khác nhau, 
ví dụ: ban quản lý khu nhà ở, phó ban quản lý khu nhà ở, nhân viên của 
bộ phận quản lý hành chính, dọn phòng, dịch vụ xã hội, điều phối tình 
nguyện viên, nhân viên an ninh và trông trẻ, nếu cần. Việc sử dụng nhân 
viên phụ thuộc vào loại khu nhà ở và tình trạng hợp đồng tương ứng 
giữa LAF và người quản lý. Bạn có thể xem thêm thông tin về điều này 
trong Phụ lục 1.

2. 

NHIỆM VỤ CỦA 
NHÂN VIÊN KHU 
NHÀ Ở VÀ QUYỀN 
CỦA NGƯỜI CƯ 
TRÚ

2.1.
Nhiệm vụ của ban quản lý khu nhà ở, nhân 
viên công tác xã hội và nhân viên an ninh 
trong khu nhà ở là gì và những nhiệm vụ nào 
không phải là của họ?

BAN QUẢN LÝ KHU NHÀ Ở

Ban quản lý khu nhà ở chịu trách nhiệm đảm bảo rằng 
các hợp đồng với LAF sẽ được thực hiện. Ban này tổ 
chức cuộc sống chung và các quy trình trong khu nhà ở 
và đảm bảo rằng nội quy nhà ở được tuân thủ cũng như 
đảm bảo việc chuyển phát thư từ. Trong trường hợp vi 
phạm nội quy nhà ở, ban quản lý khu nhà ở có thể đưa ra 
cảnh báo hoặc đưa ra lệnh cấm vào nhà, nếu cảnh báo 
không thành công. Họ cũng hỗ trợ giải quyết các tranh 
chấp. Nhiệm vụ quan trọng của người quản lý là đảm bảo 
cho quyền của tất cả những người cư trú và bảo vệ 
chống bạo lực, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong khu nhà ở.

http://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
http://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
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BỘ PHẬN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Các nhân viên của bộ phận quản lý hành chính hỗ trợ việc 
quản lý khu nhà ở với các nhiệm vụ hành chính trong khu 
nhà ở. Họ cũng có nhiệm vụ giúp bạn đăng ký chỗ ở của 
bạn với Sở hộ tịch địa phương của quận nơi bạn sinh 
sống.

CHÚ Ý: BÁO CÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHO BAMF!

Nếu thủ tục xin tị nạn của bạn chưa được hoàn thành, 
trong mọi trường hợp, bạn phải thông báo bằng văn 
bản cho Văn phòng Liên bang về Di cư và Người tị 
nạn (BAMF) tức là cơ quan thẩm quyền chịu trách 
nhiệm về chấp nhận, kiểm tra và quyết định đối với 
đơn xin tị nạn của bạn ngoài việc đăng ký với Sở 
hộ tịch địa phương mọi việc thay đổi địa chỉ và cho 
tòa án cũng như luật sư của bạn, nếu cần thiết! Các 
bộ phận dịch vụ xã hội hoặc nhân viên hành chính có 
thể giúp bạn điều này. Tuy nhiên, bạn phải chủ động 
tự giải quyết các vấn đề này! Nếu bạn không thông 
báo cho BAMF về việc thay đổi địa chỉ của bạn trong 
thời gian thích hợp, BAMF có thể gửi các cuộc hẹn 
phỏng vấn xin tị nạn hoặc từ chối đơn xin tị nạn của 
bạn đến địa chỉ cũ của bạn. Sau đó, bạn có thể bỏ lỡ 
các thời hạn quan trọng và không còn cơ hội để bảo 
vệ mình trước tòa.

Bạn có thể xem thư mẫu để báo cáo sự thay đổi địa 
chỉ cho BAMF trong hướng dẫn dành cho người tị nạn 
tại Berlin trong chương 5.6 trên mạng:
www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

Trong hầu hết các khu nhà ở của LAF, điều phối viên 
tình nguyện cũng có thể hỗ trợ bạn, ví dụ: khi có thắc 
mắc về việc tìm kiếm căn hộ hoặc đối với các cuộc hẹn 
với cơ quan thẩm quyền.

Theo tình trạng hợp đồng hiện tại, dịch vụ trông trẻ được 
cung cấp miễn phí tại khu nhà ở của LAF (trừ nhà ở xã 
hội loại GU 3). Bất kể điều này, mọi trẻ em từ một tuổi 
ở Berlin đều có quyền hợp pháp được vào một nhà trẻ 
thông thường. 
www.berlin.de/familie/de/informationen/anmeldung- 
fuer-die-kindestagesbetreuung-139

Để có thể xin vào trung tâm giữ trẻ, cha mẹ phải nộp đơn 
xin phiếu trông giữ (phiếu nhà trẻ) từ sở thanh thiếu niên. 
Phiếu này có thể được đổi trên khắp Berlin tại một nhà trẻ 
hoặc trung tâm giữ trẻ.

—  Giúp làm đơn xin thanh toán chi phí thuê – giúp 
chống lại các đòi hỏi tiền bạc của bên thứ ba (tư 
vấn về nợ, ví dụ: hợp đồng điện thoại)

—  Hòa giải xung đột với bạn cùng phòng và hàng xóm

—  Giúp đỡ trong các trường hợp phát sinh bạo lực và 
phân biệt đối xử

—  Phát triển mạng lưới khu vực lân cận, hợp tác với 
các tình nguyện viên và các nhóm hành động

VÍ DỤ VỀ NHIỆM VỤ LIÊN QUAN TỚI CÔNG VIỆC 
XÃ HỘI (TÙY THUỘC VÀO LOẠI HÌNH KHU NHÀ Ở):

— Giúp hiểu thư của cơ quan thẩm quyền

—  Giúp làm rõ các nhu cầu bổ sung về trợ cấp xã hội, 
ví dụ: trong thời kỳ mang thai, trong trường hợp 
bệnh tật hoặc khuyết tật, cho trẻ em và thanh thiếu 
niên, v.v.

— Cung cấp dịch vụ biên phiên dịch

—  Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, tìm kiếm bác 
sĩ phù hợp và đặt lịch hẹn với bác sĩ và bệnh viện

—  Giúp nộp đơn (điền vào các mẫu đơn, kháng cáo 
nếu cần, v.v.) về các trợ cấp xã hội và khu nhà ở 
tới trung tâm việc làm, LAF, văn phòng phúc lợi xã 
hội, trợ cấp nhà ở xã hội, trợ cấp gia đình (trợ cấp 
trẻ em), cơ quan việc làm, bảo hiểm y tế, sở thanh 
thiếu niên (phiếu nhà trẻ), v.v.

—  Giúp tìm và đăng ký vào nhà trẻ hoặc trường học 
phù hợp

—  Giúp tìm một khóa học tiếng Đức phù hợp (miễn 
phí), chứng nhận chuyên môn, nơi học nghề hoặc 
nơi làm việc

—  Giúp tuân thủ các thời hạn trong thủ tục xin tị nạn 
và luật về người nước ngoài khi tìm kiếm một trung 
tâm tư vấn về tị nạn hoặc di trú phù hợp và các luật 
sư phù hợp

—  Giúp tìm khu nhà ở, ví dụ: đơn xin giấy chứng nhận 
quyền cư trú, đơn xin thông tin Schufa

— Giúp tìm kiếm trên mạng, viết thư ứng tuyển

Dưới đây là các ví dụ. Các nhiệm vụ của bộ phận công 
tác xã hội cũng phụ thuộc vào loại hình lưu trú và tất 
nhiên là vào các yêu cầu của khu nhà ở.

Hayatuna: Bộ phận dịch vụ xã hội

Hayatuna: Nhân viên an ninh

 2. NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN KHU NHÀ Ở VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ

https://fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber
http://www.berlin.de/familie/de/informationen/anmeldung-fuer-die-kindertagesbetreuung-139
http://www.berlin.de/familie/de/informationen/anmeldung-fuer-die-kindertagesbetreuung-139
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BẢO VỆ CHỐNG BẠO LỰC, BẢO VỆ  

PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM,

BẢO VỆ NGƯỜI LGBTI

Nếu bạn từng gặp phải hành động bạo lực từ những 
người cư trú khác, nhân viên hoặc nhân viên an ninh 
trong khu nhà ở, bạn phải được hỗ trợ tại khu nhà ở. Điều 
này cũng áp dụng nếu bạn bị xúc phạm chủng tộc, phân 
biệt đối xử hoặc lạm dụng bằng lời nói vì bản dạng giới 
hoặc khuynh hướng tình dục của bạn hoặc nếu bạn là nạn 
nhân của nạn bắt nạt. Đương nhiên là bạn cũng có thể 
liên hệ với LAF, một trung tâm tư vấn bên ngoài khu nhà 
ở, sở thanh thiếu niên (nếu trẻ em bị ảnh hưởng) hoặc 
cảnh sát trong trường hợp xảy ra các vụ bạo lực hoặc các 
mối đe dọa nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu không có mối đe 
dọa hoặc nguy hiểm nào ngay lập tức, tốt nhất bạn nên 
liên hệ với trung tâm tư vấn trước khi liên hệ với cảnh sát 
(xem liên kết ở trang 51).

Tại khu nhà ở của LAF, người quản lý phải có sẵn văn 
bản về khái niệm bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, 
người quản lý phải thường xuyên tổ chức tư vấn và các 
sự kiện về bảo vệ chống bạo lực. Phải có đầu mối liên hệ 
về bảo vệ trẻ em để bạn có thể liên hệ trong mọi trường 
hợp có rủi ro về phúc lợi trẻ em. Ngoài ra, phải có đầu 
mối liên hệ để bảo vệ phụ nữ và bảo vệ LGBTI (đồng tính 
nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và liên giới tính).

Nếu gặp trải nghiệm bạo lực hoặc phân biệt đối xử khác 
trong khu nhà ở, ban quản lý có nghĩa vụ điều tra và khắc 
phục những sự cố này ngay lập tức. Ngoài ra, ban quản 
lý khu nhà ở phải giới thiệu bạn đến dịch vụ tư vấn bên 
ngoài theo yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, ngay cả khi không 
có trải nghiệm tồi tệ, bạn có thể tìm hiểu về các dịch vụ 
đó bất kỳ lúc nào. Người quản lý phải chuẩn bị các thông 
tin liên quan và cung cấp thông tin này cho tất cả những 
người cư trú (ví dụ: bằng cách thông báo trong phòng sinh 

QUYỀN HẠN CỦA NHÂN VIÊN AN NINH:

Nhân viên an ninh có những quyền hạn nhất định 
trong khu nhà ở theo quy định trong hợp đồng với 
LAF hoặc người quản lý. Họ không được phép vượt 
quá những quyền hạn này. Họ không thuộc về lực 
lượng cảnh sát và do đó không có bất kỳ quyền hạn 
nào của cảnh sát.

Họ không được phép mang vũ khí, có nghĩa là họ 
không có súng, dùi cui, bình xịt hơi cay, súng điện, 
không có đèn pin hoặc đồ vật tương tự thích hợp làm 
vũ khí (làm dùi cui hoặc làm lóa mắt). Họ cũng không 
được phép mang theo chó.

Nhân viên an ninh không được khám xét cơ thể 
trong mọi trường hợp. Điều cấm này không có 
ngoại lệ.

Họ không được phép khám xét túi cũng như phòng 
của bạn. Điều này cũng không có ngoại lệ (xem thêm 
thông tin về việc khám xét trong chương 2.2, trang 27 
trở đi).

Họ không được phép (trừ trường hợp tự vệ/cứu trợ 
khẩn cấp) lấy đi bất kỳ thứ gì và không được tạm 
thời tịch thu các vật đó.

Nhân viên an ninh không được phép vi phạm các quy 
tắc này hoặc đe dọa, quấy rối hoặc phân biệt đối xử 
chống lại bạn. Nếu điều đó vẫn xảy ra, hãy liên hệ ngay 
với ban quản lý khu nhà ở hoặc ban quản lý khiếu nại 
của LAF. Bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại tới BuBS. 
Tại đó và cả ở LAF đều cho phép khiếu nại ẩn danh.

hợp đồng với LAF. Ngoài ra, họ không có nhiều quyền 
hạn hơn bất kỳ người nào khác. Chẳng hạn như quy 
định trong § 127 của Bộ luật Tố tụng Hình sự (StPO) nêu 
rằng bất kỳ ai có quyền bắt tạm thời một người, ngay cả 
khi không có lệnh tư pháp, người có liên quan hoặc bị 
bức hại trong hành vi đó, với điều kiện là người này bị 
nghi ngờ là đã trốn thoát hoặc danh tính của họ không thể 
được xác định ngay lập tức.

Nhân viên an ninh cũng được phép tự vệ: Theo § 32 của 
Bộ luật Hình sự (StGB), tự vệ là sự tự vệ bắt buộc để 
ngăn chặn một cuộc tấn công bất hợp pháp hiện tại đối 
với bản thân hoặc người khác.

Trong tình huống khẩn cấp, nhân viên an ninh phải gọi 
cảnh sát hoặc bác sĩ cấp cứu và sơ cứu. Họ cũng có 
nhiệm vụ ngăn chặn những thiệt hại về tài sản. Nhân viên 
an ninh phải ghi lại các sự cố gây nguy hiểm đến sự an 
toàn của người cư trú và báo cáo cho ban quản lý khu 
nhà.

Nhân viên an ninh có thể kiểm tra giấy chứng minh nhà ở 
của người cư trú ở lối vào và có thể kiểm tra giấy chứng 
minh của khách (giấy tờ có ảnh là đủ, ví dụ: thẻ bảo hiểm 
y tế, bằng lái xe, thẻ sinh viên, v.v.). Tuy nhiên, họ không 
được phép lưu thông tin cá nhân của khách hoặc giữ lại 
bất kỳ giấy tờ tùy thân nào – thậm chí cả là tạm thời.

Ban quản lý ca của bộ phận an ninh chỉ có thể ban hành 
lệnh cấm vào nhà trong những trường hợp ngoại lệ nếu 
không liên lạc được với ban quản lý khu nhà ở. Trong các 
khu nhà ở của LAF, luôn phải có tối thiểu một nữ nhân 
viên an ninh trong khu nhà ở. Trong tất cả các khu nhà ở, 
nhân viên an ninh phải luôn đeo bảng hiệu có họ tên của 
họ hoặc mã số nhận dạng cũng như tên của công ty an 
ninh để có thể nhận diện rõ ràng.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ AN NINH  

(“NHÂN VIÊN AN NINH”)

Nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ an ninh (sau đây 
gọi là nhân viên an ninh) có nhiệm vụ đảm bảo an toàn 
cho người cư trú – đặc biệt là vào ban đêm và cuối tuần. 
Nhân viên này cũng góp phần ngăn chặn những người 
không phận sự vào khu nhà ở để không thể đe dọa, gây 
nguy hiểm, quấy rối hoặc làm phiền người cư trú. Trong 
trường hợp xảy ra xung đột, các nhân viên này sẽ có tác 
dụng giảm bớt căng thẳng đối với những người liên quan 
và trở thành tấm gương cho những người khác thông qua 
hành vi của chính họ. Trong trường hợp có mối nguy hiểm 
đến tính mạng, nhân viên an ninh phải can thiệp – tuy 
nhiên, họ chỉ được phép làm như vậy trong những tình 
huống rất cụ thể, được pháp luật quy định, ví dụ như để 
bảo vệ mọi người khỏi các cuộc tấn công trái phép. Họ 
chỉ có các quyền hạn được quy định rõ ràng trong 
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NHÂN VIÊN TRONG KHU NHÀ Ở KHÔNG 

QUYẾT ĐỊNH VỀ THỦ TỤC XIN TỊ NẠN 

HOẶC VIỆC CƯ TRÚ CỦA BẠN

Ban quản lý khu nhà ở, nhân viên và nhân viên an ninh 
không có bất kỳ tác động nào đến quyết định của BAMF, 
tòa án hoặc văn phòng bang về nhập cư đối với thủ tục 
xin tị nạn hoặc tình trạng cư trú tiếp theo của bạn. BAMF 
tự quyết định các đơn xin tị nạn; Văn phòng bang về nhập 
cư (LEA), cơ quan quản lý nhập cư, quyết định về giấy 
phép lưu trú, giấy phép tạm dung và cưỡng chế trục xuất.

Việc nhân viên và nhân viên an ninh của khu nhà ở biết 
và nghĩ gì về bạn không liên quan đến thủ tục xin tị nạn và 
quyền cư trú của bạn ở Đức. Đương nhiên là bạn có thể 
liên hệ với nhân viên công tác xã hội tại khu nhà ở hoặc 
trung tâm tư vấn để được giúp đỡ nếu bạn muốn bảo vệ 
mình trước quyết định tị nạn bất lợi cho bạn.

hoạt chung hoặc nơi tương tự). Nếu có dấu hiệu về rủi 
ro cho phúc lợi trẻ em, nhân viên của khu nhà ở phải 
hành động ngay lập tức, tức là tìm cách thảo luận với cha 
mẹ và nếu cần, thông báo cho LAF và văn phòng phúc 
lợi thanh thiếu niên. Trong trường hợp có rủi ro cho phúc 
lợi trẻ em, chẳng hạn như cha mẹ vi phạm nghiêm trọng 
nghĩa vụ giám sát của họ, trẻ em bị bạo lực thể chất hoặc 
tinh thần hoặc phải trải qua bạo lực, trẻ em tỏ ra bị bỏ mặc 
hoặc hành vi của các cháu rất đáng chú ý. Ngoài những 
trường hợp ngoại lệ như vậy, nhân viên khu nhà ở 
không được phép can thiệp vào việc nuôi dạy trẻ. Đây 
là trách nhiệm của cha mẹ mà thôi! Ngược lại, với vai trò 
là cha mẹ, nếu bạn nhận thấy các hoàn cảnh trong khu 
nhà ở là mối đe dọa đối với con bạn, bạn cần trao đổi 
với đầu mối liên hệ về bảo vệ trẻ em và liên hệ với trung 
tâm tư vấn hoặc sở thanh thiếu niên của quận.

Vui lòng xem thêm thông tin về điều này trong bản hướng 
dẫn về bảo vệ trẻ em, có sẵn dưới dạng tệp PDF trên 
trang web: www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/
kooperation-schule-jugendhilfe-k.

việc làm hoặc văn phòng quận (văn phòng phúc lợi xã hội) 
và về việc liệu bạn có thể thực hiện những gì đối với quyết 
định này, ví dụ: nếu số tiền trợ cấp bị giảm, nếu đơn đăng 
ký bị từ chối, v.v.

Xem thêm thông tin về điều này trong hướng dẫn dành 
cho người tị nạn ở Berlin, chương 10 và 11 trên mạng: 
www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

NHÂN VIÊN TRONG KHU NHÀ Ở, KHÔNG 

QUYẾT ĐỊNH VIỆC BẠN NHẬN ĐƯỢC CĂN HỘ

Không phải nhân viên khu nhà ở là người quyết định bạn 
có nhận được căn hộ hay không mà chính là người cho 
thuê nhà. Văn phòng phúc lợi xã hội hoặc trung tâm việc 
làm quyết định xem chi phí thuê nhà có hợp lý hay không 
và liệu có thể được trang trải như một phần của phúc lợi 
xã hội hay không. Vui lòng yêu cầu bộ phận dịch vụ xã hội 
của khu nhà ở giúp bạn tìm kiếm căn hộ và nộp đơn xin 
tổng hợp chi phí cho một căn hộ. Các trung tâm tư vấn 
địa phương và các nhóm hành động hỗ trợ như trung tâm 
chào đón của quận có thể giúp bạn tìm một căn hộ.

Đối với những người có nhu cầu bảo vệ đặc biệt, LAF có 
thể sẽ đưa vào danh sách chờ căn hộ từ nhóm “Căn hộ 
cho người tị nạn”, xem trên mạng: www.berlin.de/laf/ 
wohnen/informationen-fuer-fluechtlinge/wohnungen/

Xem thêm thông tin về điều này trong Hướng dẫn dành 
cho người tị nạn ở Berlin, chương 9 trên mạng:  
www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

Xem thêm thông tin về điều này trong hướng dẫn dành 
cho người tị nạn ở Berlin, chương 5 trên mạng:  
www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

NHÂN VIÊN TRONG KHU NHÀ Ở, KHÔNG 

QUYẾT ĐỊNH VỀ KHOẢN TIỀN BẠN SẼ 

NHẬN ĐƯỢC

Việc bạn có được hưởng các trợ cấp (tiền) và ở mức độ 
nào dựa trên các Bộ luật An sinh Xã hội AsylbLG, SGB 
II hoặc SGB XII và sẽ được LAF, văn phòng cấp quận 
tương ứng phụ trách (văn phòng phúc lợi xã hội) hoặc 
trung tâm việc làm kiểm tra và quyết định. Nhân viên khu 
nhà ở không có tác động nào đến các quyết định này. Các 
trợ cấp này thường được đăng ký. Bộ phận dịch vụ xã 
hội, trung tâm tư vấn và luật sư sẽ hỗ trợ bạn trong từng 
vấn đề riêng lẻ. Các trung tâm tư vấn và luật sư sẽ thông 
báo cho bạn về quyết định của LAF, trung tâm

KoordFM: Hội thảo tại khu nhà ở của LfG-B tại Pankow với sự công nhận của AG về sự đa dạng
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NHÂN VIÊN CỦA KHU NHÀ Ở KHÔNG 

QUYẾT ĐỊNH VIỆC BẠN ĐƯỢC PHÉP LÀM 

VIỆC HOẶC NHẬN VIỆC LÀM

Bạn có được phép làm việc hay không phụ thuộc vào tình 
trạng cư trú hiện tại của bạn. Nếu bạn có giấy phép tạm 
dung hoặc giấy phép tạm trú, bạn phải nộp đơn cho LEA 
để xin giấy phép trước khi bắt đầu bất kỳ công việc hoặc 
khóa đào tạo nghề nào. Vui lòng yêu cầu bộ phận dịch vụ 
xã hội hoặc trung tâm tư vấn để giúp bạn với đơn đăng 
ký. Nếu bạn bị cấm làm việc, bạn có thể tự bảo vệ mình. 
Bạn có thể tìm thấy địa chỉ của các trung tâm tư vấn trong 
phần phụ lục.

Trong một số khu nhà ở, có tùy chọn là “cơ hội làm việc” 
(§ 5 AsylbLG). Đối với công việc hiện tại, bạn nhận được 
80 xu/giờ như một khoản phụ cấp chi phí. Các cơ hội làm 
việc này phải được phân bổ công bằng cho tất cả các 
người cư trú trong khu nhà ở. Qua đó, không ai có thể 
được ưu ái hay bị thiệt thòi. Công việc cần thiết như dọn 
dẹp hoặc cải tạo khu nhà ở có thể không được thực hiện 
thông qua cơ hội làm việc.

Xem thêm thông tin về điều này trong Hướng dẫn dành 
cho người tị nạn ở Berlin, Chương 14 trên mạng:  
www.fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber

NHÂN VIÊN TRONG KHU NHÀ Ở KHÔNG 

ĐƯỢC ĐÒI TIỀN CỦA BẠN

Người quản lý cũng như nhân viên của khu nhà ở không 
được phép đòi bất kỳ khoản tiền nào từ bạn.

Bạn được sử dụng máy giặt, máy sấy, phòng tắm và nhà 
bếp trong khu nhà ở, dịch vụ tư vấn từ các bộ phận dịch 
vụ xã hội và bất kỳ đồ ăn thức uống và đồ vệ sinh nào 
được cung cấp trong khu nhà ở (chỉ ở các cơ sở tiếp 
nhận). Bạn cũng không phải đặt cọc cho chi phí đồ đạc, 
chìa khóa hay thẻ thang máy.

Các chi phí của người quản lý do LAF chi trả. Do đó, bạn 
tuyệt đối không thanh toán cho người quản lý. Bạn sẽ 
nhận được yêu cầu thanh toán bằng văn bản từ LAF nếu 
bạn phải đóng góp vào chi phí sinh hoạt dựa trên thu nhập 
của mình (xem thêm chương 5).

Tuy nhiên, nếu người quản lý hoặc nhân viên đòi hỏi tiền 
bạc của bạn, trong mọi trường hợp, hãy nhấn mạnh vào 
lời giải thích bằng văn bản và liên hệ với LAF hoặc trung 
tâm tư vấn để kiểm tra yêu cầu về tiền đó.

LIỆU AI ĐÓ CÓ ĐƯỢC PHÉP MỞ 

HAY NHẬN BƯU KIỆN CHO BẠN?

Luật hiện hành ở Đức quy định không cho phép bất kỳ ai 
khác mở bưu kiện được gửi đến bạn, chẳng hạn như thư 
từ, nếu không có sự cho phép của bạn. Điều này cũng áp 
dụng nếu bạn không có hộp thư riêng. Sau đó, ban quản 
lý khu nhà ở có thể nhận bưu kiện hộ bạn (đối với trường 
hợp ngoại lệ, xem hộp thư bên dưới), nhưng không được 
phép mở hoặc giao bưu kiện cho người khác mà không 
có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Do đó, bưu kiện phải được 
bàn giao cho bạn hoặc bỏ vào hộp thư/hòm thư của bạn 
trong tình trạng luôn đóng kín. Mở bưu kiện mà không 
có sự cho phép của bạn là vi phạm luật quy định cho tất 
cả mọi người trong khu nhà ở. Nếu xảy ra chuyện đó, bạn 
có thể gửi đơn khiếu nại với cảnh sát về vi phạm tính bảo 
mật của thư. Nếu cần hỗ trợ gửi đơn khiếu nại, bạn vui 
lòng liên hệ với BuBS hoặc một trung tâm tư vấn khác 
được liên kết trong phụ lục của hướng dẫn này.

Ban quản lý khu nhà ở có nghĩa vụ đảm bảo các quyền (cơ bản) của bạn 
trong khu nhà ở và đảm bảo rằng tất cả các nhân viên trong khu nhà ở 
đều tôn trọng những quyền này. Điều này đặc biệt áp dụng cho việc bảo 
vệ quyền riêng tư và quyền cá nhân của bạn!

2.2. Bạn có quyền gì trong khu nhà ở?

Nếu bạn sống trong cơ sở tiếp nhận, nhân viên tại khu 
nhà ở phải thông báo cho bạn khi bạn có bưu kiện. Vui 
lòng hỏi hằng ngày xem có bưu kiện cho bạn hay không. 
Sẽ phải có thông báo tại khu nhà ở về thời điểm bạn có 
thể nhận bưu kiện.

Trong nhà ở xã hội, nhân viên của khu nhà ở không phải 
thông báo cho bạn khi bạn có bưu kiện. Không giống như 
ở các cơ sở tiếp nhận, có thể có hộp thư hoặc hòm thư 
cho người cư trú trong các nhà ở xã hội. Kiểm tra hộp thư 
hoặc hòm thư mỗi ngày hoặc đảm bảo có người thông 
báo cho bạn khi có bưu kiện. Nếu không có hộp thư hoặc 
hòm thư, người quản lý phải đảm bảo rằng bạn có thể 
nhận được bưu kiện của mình. Thủ tục chính xác để phát 
bưu kiện được quy định tại khu nhà ở tương ứng.

Nếu chỉ có thời gian phát bưu kiện rất hạn chế tại khu nhà 
ở và bạn không nhận được bưu kiện của mình kịp thời, 
vui lòng liên hệ với ban quản lý khu nhà ở hoặc ủy ban 
khiếu nại của LAF hoặc BuBS.
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KoordFM: Đánh giá khảo sát người cư trú về khu nhà ở của AWO Refugium 
Buch trong năm 2018

KoordFM: Thông báo trong 
khu nhà ở của AWO Refu-
gium Buch

KoordFM: Thông báo trong khu 
nhà ở của AWO Refugium Buch

https://fluechtlingsrat-berlin.de/ratgeber
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LAF đang cố gắng cải thiện hơn nữa thủ tục gửi thư trong 
tương lai, mặc dù phải tính đến các điều kiện phần nào 
rất khác nhau trong khoảng 80 khu nhà ở được vận hành 
thay mặt cho LAF.

GIAO BƯU KIỆN CHÍNH THỨC: 

Những bức thư quan trọng từ BAMF hoặc từ tòa án 
thường được gửi trong một phong bì màu vàng. Bạn 
hãy đảm bảo giữ lại phong bì màu vàng này. Ngày 
giao được ghi trên phong bì. Điều này rất quan trọng 
vì ngày sau ngày này là thời hạn bắt đầu được tính, ví 
dụ: cho việc khiếu kiện lại quyết định từ chối đơn xin 
tị nạn của BAMF! Những điều sau đây được áp dụng 
trong nhà ở xã hội: Dịch vụ bưu chính phải giao các 
thư màu vàng hoặc chứng chỉ chuyển phát bưu điện 
trực tiếp cho bạn. Nếu bạn không ở đó hoặc dịch 
vụ bưu chính không thể tìm thấy bạn, bức thư có thể 
được chuyển cho một thành viên trong gia đình, một 
người bạn cùng phòng thường xuyên trong phòng 
của bạn hoặc cho ban quản lý khu nhà ở. Đó gọi là 
“giao thay thế”. Do đó, bạn nên kiểm tra hoặc hỏi hằng 
ngày xem bạn đã nhận được bưu kiện hay chưa, vì 
thời hạn bắt đầu được tính cùng với việc giao thay 
thế! Dịch vụ bưu chính cũng có thể để lại phiếu thông 
báo trong hộp thư của bạn, trước cửa phòng của bạn 
hoặc với ban quản lý khu nhà ở và chuyển thư đến 
bưu điện cho bạn. Sau đó, bạn phải nhận thư từ bưu 
điện càng sớm càng tốt, vì thư được coi là đã được 
giao!

Trong một cơ sở tiếp nhận, dịch vụ bưu chính không 
chuyển thư màu vàng trực tiếp cho bạn mà cho ban 
quản lý khu nhà ở hoặc cho một nhân viên được ủy 
quyền. Sau đó, ban quản lý khu nhà ở hoặc nhân viên 
được ủy quyền phải chuyển thư cho bạn và ghi ngày 
gửi trên phong bì. Theo quy định pháp luật, bức thư 
được coi là đã được chuyển vào ngày thứ ba khi 

bàn giao cho nhân viên, ngay cả khi bức thư chỉ 
được nhân viên, người đã nhận bưu kiện cho bạn, 
chuyển cho bạn vào thời điểm sau đó. Nếu bộ phận 
dịch vụ xã hội hoặc các nhân viên khác của khu nhà 
ở gửi cho bạn một bức thư màu vàng, hãy luôn chú 
ý đến ngày mà dịch vụ bưu chính viết trên phong bì. 
Nếu ngày trên phong bì là vài ngày trước, dù bạn đã 
hỏi về bưu kiện mỗi ngày, vui lòng xác nhận bằng văn 
bản rằng bạn chỉ mới nhận được thư vào ngày hôm 
đó. Đừng rời đi mà không có xác nhận này.

Trong quá trình giao, có thể phát sinh lỗi, ví dụ: dịch 
vụ bưu chính (người đưa bưu kiện, người đưa thư) 
giao bức thư cho một nhân viên không được ủy quyền 
hoặc bộ phận an ninh thay vì cho ban quản lý khu nhà 
ở hoặc nhân viên được ủy quyền hoặc ban quản lý 
nhà không đưa thư cho bạn đúng hạn. Nếu bạn bỏ lỡ 
những thời hạn quan trọng do vấn đề giao bưu kiện, 
điều cần thiết là phải nhờ tới sự giúp đỡ của trung 
tâm tư vấn hoặc luật sư để xem việc giao bưu kiện 
đã được thực hiện đúng hay chưa! Nếu có thể chứng 
minh được rằng có sai sót trong quá trình giao bưu 
kiện, bạn sẽ không phải chịu chi phí này.

NHÂN VIÊN CÓ ĐƯỢC PHÉP VÀO PHÒNG 

CỦA BẠN MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP 

CỦA BẠN HAY KHÔNG?

Người quản lý khu nhà ở có nghĩa vụ tuân thủ nội quy nhà 
ở, vệ sinh và giữ gìn khu nhà ở. Do đó, có thể nhân viên 
sẽ phải vào phòng của bạn, chẳng hạn trong trường hợp 
có sâu bọ hoặc cần sửa chữa. Tuy nhiên, không có nghĩa 
là nhân viên khu nhà ở có thể vào phòng của bạn mà 
không có sự cho phép của bạn hoặc khi bạn vắng mặt!

Ban quản lý khu nhà ở, nhân viên, nhân viên an ninh và 
những người cư trú khác của khu nhà ở có quyền cơ bản 
đối với sự bất khả xâm phạm của căn hộ (Điều 13 của 
Luật Cơ bản) và bảo vệ quyền riêng tư (Điều 2 khoản 
1 liên quan đến điều 1, khoản 1 của Luật Cơ bản). Bạn 
được hưởng các quyền về nhà ở đối với phòng của mình. 
Có nghĩa là bạn có thể quyết định ai được phép vào và ở 
trong phòng của bạn và ai không được phép.

Chỉ khi có tình huống khẩn cấp, ví dụ: cháy, tai nạn 
nghiêm trọng hoặc một mối nguy hiểm cấp tính đối với 
sức khỏe hoặc tính mạng của một người, người khác mới 
có thể vào phòng của bạn mà không cần báo trước. Đây 
được gọi là “Nguy hiểm sắp xảy ra”. Nếu nhân viên ký 
túc xá vào phòng bạn khi bạn vắng mặt, họ phải đưa ra 
văn bản giải thích trong phòng của bạn và với ban quản lý 
khu nhà ở.

Nếu không, nhân viên khu nhà ở không được phép vào 
phòng của bạn nếu không có sự cho phép của bạn hoặc 
khi bạn vắng mặt. Khi bạn ở trong phòng, người khác 
phải gõ cửa và đợi bạn cho phép người gõ cửa được vào. 
Lịch hẹn sửa chữa, kiểm soát loài gây hại, kiểm tra hoặc 
việc tương tự phải được thông báo trước và có sự đồng 
ý của bạn (hoặc tất cả những người cư trú ở trong phòng 
chung).

Nếu có người vào phòng trái ý muốn của bạn mà không 
có nguy cơ gây nguy hiểm đáng kể, bạn có thể gửi đơn 
tố giác do tội xâm phạm. Đơn tố giác này phải được gửi 
bằng văn bản cho văn phòng công tố viên, cảnh sát hoặc 
tòa án hoặc gửi cho văn phòng công tố viên hoặc tòa án 
để lưu hồ sơ. Nếu bạn không chắc về việc nhân viên khu 
nhà ở có được phép vào phòng mình hay không, vui lòng 
yêu cầu họ cho biết lý do vào phòng. Ghi lại sự việc và 
liên hệ với ban quản lý khu nhà ở, BuBS (xem chi tiết ở 
chương 6) hoặc trung tâm tư vấn.
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Hayatuna: Vào phòng

Hayatuna: Giao bưu kiện



 3130

 QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ TRONG KHU NHÀ Ở DÀNH CHO NGƯỜI TỊ NẠN TẠI BERLIN

Có rất nhiều nhóm hành động và tổ chức ở Berlin để bạn 
tìm đến và được hỗ trợ, nhận các lời khuyên và chỉ dẫn 
thiết thực. Danh sách được xếp theo quận có sẵn trên 
mạng: www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/
berliner-initiativen/.

BẠN CÓ THỂ TIẾP KHÁCH TỚI THĂM 

ĐƯỢC KHÔNG?

Bạn có quyền tiếp khách trong các phòng do ban quản lý 
khu nhà ở giao cho bạn cũng như tại các phòng sinh hoạt 
chung của khu nhà ở. Các chi tiết của quy định thăm nom 
được nêu trong nội quy nhà ở. Bạn có thể tiếp khách ít 
nhất từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Nếu bạn muốn để khách ở qua đêm, vui lòng liên hệ với 
ban quản lý khu nhà ở. Sau đó, ban này sẽ phối hợp với 
LAF để kiểm tra xem các yêu cầu về khu nhà ở (chẳng 
hạn như phòng trống) có được đáp ứng hay không. Trong 
các tình huống cấp tính, chẳng hạn như nếu con bạn bị 
ốm hoặc người cư trú cần được chăm sóc, việc thăm nom 
cũng có thể diễn ra tự do trong khu nhà ở. Tuy nhiên, hãy 
cho ban quản lý khu nhà ở biết. Đương nhiên là con bạn 
có thể tiếp bạn bè tới chơi mà không cần cha mẹ giới 
thiệu với ban quản lý khu nhà ở.

LAF sẽ cho người quản lý của tất cả các khu nhà ở phù 
hợp hiện có biết về khả năng người cư trú được phép tạm 
thời qua đêm tại khu nhà ở. Ngoài ra, sẽ tiến hành kiểm 
tra xem liệu một lựa chọn như vậy cho khu nhà ở trong 
tương lai có thể được đưa thành điều khoản bắt buộc 
trong hợp đồng của người quản lý hay không và bằng 
cách nào, miễn là khu nhà ở này phù hợp,

Ban quản lý khu nhà ở có nghĩa vụ thông báo cho bạn về 
các quy định thăm nom áp dụng cho khu nhà ở theo cách 
thức phù hợp (ví dụ: bằng cách đăng tải lên bảng thông 
báo, tờ rơi, v.v.). Thông tin này cũng phải có ghi chú về 

Cả nhân viên khu nhà ở và nhân viên an ninh đều không 
có kiến thức về y tế để phán đoán có nên gọi xe cấp cứu 
hay không. Xe cấp cứu phải đến nếu nghi ngờ có trường 
hợp cấp cứu y tế và chuyển đến bệnh viện, chẳng hạn khi 
không thể dùng xe taxi.

Bạn có quyền tự mình gọi xe cấp cứu từ đội cứu hỏa 
trong trường hợp khẩn cấp (số điện thoại: 112), nếu bạn 
không thể tự lái xe đến bệnh viện kịp thời. Nếu nhân 
viên an ninh hoặc nhân viên khu nhà ở không gọi xe cứu 
thương trái với yêu cầu của bạn, vui lòng báo ngay cho 
ban quản lý khu nhà ở và BuBS.

Nếu tình hình ít khẩn cấp hơn, nhưng bạn không thể đợi 
đến giờ làm việc của bác sĩ, bạn hoặc nhân viên khu nhà 
ở hoặc nhân viên an ninh có thể gọi dịch vụ y tế (số điện 
thoại 116 hoặc 117) bất kỳ lúc nào cả ngày hoặc đêm. Bạn 
có thể nhận được lời khuyên y tế qua điện thoại và yêu 
cầu bác sĩ thăm khám từ dịch vụ y tế qua cuộc gọi. Sau 
đó, bác sĩ sẽ đến khu nhà ở của bạn bằng xe hơi trong 
vòng vài giờ tiếp theo.

BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU GẶP PHẢI BẠO LỰC 

TRONG KHU NHÀ Ở?

Nếu bạn bị bạo hành tình dục hoặc gặp phải tình huống 
bạo lực khác, bạn có quyền báo cảnh sát. Nhân viên 
khu nhà ở hoặc nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ an 
ninh cũng phải gọi cảnh sát theo yêu cầu của bạn. Không 
quan trọng ai là người gây ra bạo lực. Bạn luôn có quyền 
trao đổi với cảnh sát và nộp đơn khiếu nại, ngay cả khi 
bạn nhận được thông báo khác. Tuy nhiên, bạn cần trao 
đổi trước với trung tâm tư vấn nếu có thể. Bạn cần hỏi bộ 
phận dịch vụ xã hội để biết địa chỉ của các trung tâm tư 
vấn chuyên biệt.

Cảnh sát cũng cần lệnh khám xét trong quá trình 
cưỡng chế trục xuất, ví dụ: nếu họ khám xét tủ quần 
áo mà không có sự cho phép của bạn hoặc muốn nhìn 
vào gầm giường.

Nếu không có lệnh khám xét, cảnh sát chỉ có thể 
bước vào phòng bạn như một phần của lệnh cưỡng 
chế trục xuất. “Bước vào” có nghĩa là cảnh sát được 
phép xem xét xung quanh phòng của bạn, nhưng 
không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động khám 
xét nào khác (ví dụ: mở tủ).

Khi cảnh sát khám xét phòng của bạn, hãy luôn yêu cầu 
lệnh khám xét! Trong mọi trường hợp, hãy yêu cầu một 
biên bản về cuộc khám xét. Lý do của cuộc khám xét cũng 
phải được nêu ở đây. Điều này đặc biệt quan trọng khi 
cảnh sát tuyên bố rằng có nguy hiểm sắp xảy ra. Luôn yêu 
cầu biên bản hoặc số tham chiếu nếu có các đồ đi kèm.

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về việc liệu cảnh sát có 
được phép vào hoặc khám xét phòng của bạn hay không, 
bạn có thể liên hệ với LAF, BuBS, trung tâm cố vấn pháp 
lý chuyên nghiệp (luật sư) hoặc trung tâm tư vấn khác 
dành cho người tị nạn.

VIỆC GÌ ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TRONG 

TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU Y TẾ?

Nếu bạn cần xe cấp cứu từ đội cứu hỏa hoặc bác sĩ cấp 
cứu do trường hợp cấp cứu y tế cấp tính, nhân viên an 
ninh hoặc nhân viên khu nhà ở khác phải trợ giúp trong 
mọi trường hợp, để gọi xe cấp cứu hoặc bác sĩ cấp cứu. 
Nhân viên an ninh hoặc nhân viên khu nhà ở không 
thể và không được phép quyết định về mức độ khẩn 
cấp về mặt y tế!

NHÂN VIÊN KHU 

NHÀ Ở CÓ THỂ 

KHÁM XÉT PHÒNG, 

TỦ, ĐỒ ĐẠC CỦA 

BẠN HAY KHÔNG?

Nhân viên ở khu nhà ở và 
nhân viên an ninh không 
được phép khám xét 
phòng, tủ quần áo hoặc đồ 
đạc cá nhân của bạn. Điều 
này có hiệu lực mà không 
có ngoại lệ. 
 
 
 

 

CẢNH SÁT CÓ NHỮNG QUYỀN HẠN NÀO? 

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TRONG TRƯỜNG 

HỢP CƯỠNG CHẾ TRỤC XUẤT?

Cảnh sát chỉ có thể khám xét phòng của bạn nếu họ có 
lệnh khám xét của tòa. Trong những trường hợp ngoại 
lệ, việc khám xét có thể diễn ra mà không cần lệnh của 
tòa, nếu có nguy cơ sắp xảy ra. Nguy cơ sắp xảy ra có 
thể xuất hiện, chẳng hạn, nếu cảnh sát đang truy đuổi 
tội phạm ngay sau khi họ phạm tội và có nghi ngờ hợp lý 
rằng họ đang ở trong phòng, hoặc nếu tội phạm có thể 
gây nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của 
người thứ ba. Nếu cảnh sát đưa ra lệnh khám xét tủ 
của bạn cùng phòng, họ chỉ được phép khám xét tài 
sản của bạn cùng phòng, không phải tài sản của bạn.

 2. NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN KHU NHÀ Ở VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ
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cho phép ở khu vực lối vào thường dễ tiếp cận, trước 
khu nhà ở. Việc này chỉ có thể được cho phép để đảm 
bảo thực hiện các quyền nhà ở hoặc để theo dõi hành vi 
phạm tội. Các bản ghi hình phải được xóa ngay lập tức 
khi rõ ràng là chúng không còn cần thiết. Thông thường, 
bản ghi hình sẽ được xóa muộn nhất trong vòng 24-48 giờ 
tiếp theo. Người quản lý khu nhà ở phải thông báo cho 
bạn về việc giám sát video trong mọi trường hợp – chẳng 
hạn bằng cách thông báo - và chỉ ra người đang thực hiện 
giám sát video và mục đích của việc này, thời điểm mà dữ 
liệu được ghi lại sẽ bị xóa và các khả năng khiếu nại. Bạn 
có quyền nhận thông tin về những vấn đề này bất kỳ lúc nào.

BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ TRONG TRƯỜNG 

HỢP CÓ LỆNH CẤM VÀO NHÀ?

Ban quản lý khu nhà ở có thể cảnh báo bạn, nếu bạn vi 
phạm nội quy nhà ở. Cảnh báo phải được đưa ra cho bạn 
bằng văn bản và có lý do xác đáng. Sau lần cảnh báo 
thứ ba, lệnh cấm vào nhà có thể được ban hành. Lệnh 
cấm vào nhà cũng phải được đưa ra lý do xác đáng bằng 
văn bản. Thời hạn được giới hạn trong ba tháng và chỉ 
áp dụng cho khu nhà ở này. Về nguyên tắc, chỉ có ban 
quản lý khu nhà ở mới có quyền ban hành lệnh cấm vào 
nhà.

Lệnh cấm vào nhà tạm thời hết hạn không có nghĩa là bạn 
sẽ lấy lại được chỗ trong khu nhà ở của mình. Tuy nhiên, 
bạn có thể vào lại khu nhà ở.

Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ đặc biệt và nếu có 
vi phạm nghiêm trọng, ví dụ: bạo lực đối với những người 
cư trú khác, lệnh cấm vào nhà (ngay lập tức) có thể được 
ban hành, ngay cả từ ban quản lý ca của bộ phận an ninh, 
nếu cần. Ban quản lý ca có thể được tìm thấy ở lối vào 
khu nhà ở. Xem nội quy nhà ở để biết những trường hợp 
nào có thể phải chịu lệnh cấm vào nhà (xem § 11 của nội 
quy nhà ở đối với khu nhà ở của LAF).

Chưa rõ là việc vắng mặt lâu ngày của những người nhận 
trợ cấp từ văn phòng phúc lợi xã hội hoặc trung tâm việc 
làm có được cho phép hay không. Điều tốt nhất nên làm 
là tìm hiểu thêm từ bên cấp trợ cấp phụ trách của bạn 
trước khi vắng mặt lâu ngày hơn để làm rõ các câu hỏi 
pháp lý về dịch vụ và để xin vắng mặt, nếu cần.

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA VỚI ĐỒ ĐẠC CỦA 

BẠN, KHI BẠN KHÔNG CÒN SỐNG TRONG 

KHU NHÀ Ở NỮA?

Khi chuyển ra khỏi khu nhà ở, tất cả các vật dụng thuộc 
về khu nhà – cả những vật dụng bạn không mang theo - 
phải được trả lại đầy đủ. Nếu các vật dụng bị bỏ lại, chúng 
sẽ được cho là có thể xử lý loại bỏ. Việc này có thể được 
thực hiện với chi phí của người cư trú.

Nếu bạn phải rời khỏi khu nhà ở trong thời gian ngắn do 
lệnh cấm vào nhà, bạn được đảm bảo rằng bạn có cơ hội 
nhận lại bất kỳ vật dụng nào thuộc về bạn, quyền sở hữu 
tài sản của bạn đối với những vật dụng này được bảo 
toàn trong bất kỳ trường hợp nào.

Nếu vật có giá trị hoặc giấy tờ bị bỏ lại, người quản lý sẽ 
bảo quản an toàn các vật đó, nếu không liên lạc được với 
chủ sở hữu. Các quy định pháp luật về tài sản bị thất lạc 
(§§ 965 trở đi trong BGB) giữ nguyên không đổi. Các vật 
dụng sẽ được người quản lý giữ trong sáu tháng.

VIỆC GIÁM SÁT BẰNG VIDEO CÓ HỢP LỆ 

TRONG KHU NHÀ Ở HAY KHÔNG?

Giám sát bằng video trong phòng của bạn và các phòng 
sinh hoạt chung, nhà bếp, phòng tắm, cầu thang, thang 
máy và hành lang đều bị cấm. Giám sát video chỉ được 

Nếu bạn vắng mặt lâu hơn ba ngày, bạn cần thông báo 
cho bộ phận quản lý hành chính tại khu nhà ở của bạn. 
Những người nhận được trợ cấp từ LAF có thể vắng mặt 
tối đa 20 ngày một năm mà không bị mất chỗ trong 
khu nhà ở trước đó của họ khi được LAF với vai trò 
là cơ quan trợ cấp chấp thuận, trong trường hợp ngoại 
lệ có thể vắng mặt lâu ngày hơn, chẳng hạn như do nằm 
viện (xem § 3.8 và § 3.9 trong nội quy nhà ở của LAF).

Việc vắng mặt sẽ được chấp thuận, nếu không có lý do 
pháp lý nào chống lại điều này và việc vắng mặt dài hạn 
là cần thiết vì những lý do thuyết phục hoặc quan trọng 
(chẳng hạn như nằm viện, lịch hẹn với cơ quan thẩm 
quyền ở bên ngoài, việc làm có thu nhập được phép ở 
bên ngoài, tham gia vào các sự kiện gia đình đặc biệt như 
đám cưới, đám tang, v.v.). Trong những trường hợp ngoại 
lệ đặc biệt (ví dụ: thời gian nằm viện lâu hơn), bạn có thể 
nhận được giấy phép lâu hơn 20 ngày.

CHÚ Ý: NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY CHỈ ÁP DỤNG NẾU 
BẠN VẪN NHẬN ĐƯỢC TRỢ CẤP TỪ LAF:

Nếu bạn muốn xin vắng mặt hơn ba ngày trong khi 
vẫn giữ chỗ trống trong khu nhà ở của mình, vui lòng 
thông báo cho ban quản lý khu nhà ở của bạn. LAF đã 
gửi cho tất cả các khu nhà ở một mẫu đơn (xem Phụ 
lục 2) để đơn của bạn có thể được chuyển tiếp đến 
LAF qua email. Vui lòng không tự mình gửi mẫu 
này đến LAF mà hãy yêu cầu ban quản lý khu nhà 
ở sử dụng mẫu đơn này để chuyển yêu cầu vắng 
mặt dài ngày của bạn đến LAF.

(Lưu ý: Nếu bạn ở bên ngoài khu nhà ở lâu ngày 
mà không được LAF chấp thuận, việc bạn sẽ có thể 
chuyển vào phòng cũ của mình trong khu nhà ở trước 
đây khi trở về sẽ không được đảm bảo. Sau đó, bạn 
có thể sẽ được bố trí một chỗ khác trong khu nhà ở 
khác.)

việc liệu các chuyến thăm chỉ được cho phép ngoài thời 
gian nghỉ ngơi vào ban đêm hoặc liệu khách cũng có thể 
ở lại qua đêm trong khu nhà ở ngoài các tình huống khẩn 
cấp đặc biệt nói trên hay không. Chuyến thăm phải được 
đăng ký tại lối vào. Nhân viên gác cổng có thể kiểm tra 
giấy tờ chứng minh, nhưng không được phép giữ lại trong 
suốt thời gian của chuyến thăm hoặc ghi lại tên và các chi 
tiết khác của chuyến thăm của bạn. Ban quản lý khu nhà 
ở, bộ phận dịch vụ xã hội và nhân viên an ninh không có 
quyền có mặt trong chuyến thăm hoặc hỏi về mối quan hệ 
của bạn liên quan tới chuyến thăm.

Bạn muốn mời ai đến khu nhà ở là do bạn quyết định. Tuy 
nhiên, hãy đảm bảo rằng quyền riêng tư của những người 
bạn cùng phòng của bạn không bị vi phạm. Luật sư, cố 
vấn và nhân viên của các tổ chức phi chính phủ cũng 
được phép đến thăm bạn tại khu nhà ở để tư vấn và hỗ 
trợ bạn. Những người này không bị cấm vào khu nhà ở.

Tuy nhiên, số chuyến thăm có thể được giới hạn vì lý do 
bảo vệ phòng chống nhiễm khuẩn và dựa trên các quy 
định của luật tiểu bang mà cũng là bắt buộc đối với những 
người quản lý khu nhà ở cho người tị nạn.

Bạn có thể liên hệ với LAF, trung tâm tư vấn hoặc BuBS, 
nếu ban quản lý khu nhà ở cấm các chuyến thăm thông 
thường hoặc cho phép rất hạn chế.

ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU BẠN KHÔNG Ở KHU 

NHÀ Ở TRONG MỘT SỐ NGÀY HOẶC 

MUỐN ĐI DU LỊCH?

Bạn cũng được phép rời khỏi khu nhà ở qua đêm. Tuy 
nhiên, nếu bạn vắng mặt hơn 24 giờ, bạn phải thông báo 
cho nhân viên khu nhà ở, nếu không, chỗ của bạn có thể 
được giao cho người khác từ ngày thứ ba trở đi.

 2. NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN KHU NHÀ Ở VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ
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Nếu bạn nghĩ rằng một cảnh báo hoặc lệnh cấm vào nhà 
đã được ban hành sai, bạn cần phản đối lệnh cấm vào 
nhà này, bằng văn bản nếu có thể. Ban quản lý khu nhà ở 
phải chấp nhận ý kiến phản đối của bạn và phản hồi lại ý 
kiến này. Bạn cũng có thể nêu tên một nhân chứng.

Bạn cũng có thể gửi email cho LAF phản đối lệnh cấm  
vào nhà: Unterkunft-QS-Beschwerde@LAF.Berlin.de

Bạn cũng có thể liên hệ với BuBS (xem chương 6).

Nếu bạn bị cấm vào nhà ngay lập tức, bạn phải được 
người quản lý hoặc cơ quan thẩm quyền phụ trách đảm 
bảo cho một nơi ở sau đó ngay, kể cả khi lệnh cấm vào 
nhà được ban hành vào thời điểm cuối tuần hoặc ngoài 
thời gian mở cửa của văn phòng phúc lợi xã hội/bên cấp 
trợ cấp của bạn. Không ai phải trở thành người vô gia 
cư nếu bị cấm vào nhà, dù chỉ một đêm!

BẢO VỆ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Không ai được phép phân biệt đối xử, gây bất lợi hoặc 
ưu đãi với bạn vì lý do tôn giáo hoặc niềm tin chính trị, 
vì nguồn gốc hoặc quốc tịch, vì giới tính hoặc khuynh 
hướng tình dục của bạn. Không ai có thể bị gây bất lợi 
vì lý do bệnh tật hoặc khuyết tật hoặc vì tuổi tác. Bạn 
có quyền tự do theo tôn giáo của mình miễn là bạn không 
vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bạn không được phép ép 
buộc những người cư trú khác phải sống theo lý tưởng 
tôn giáo của bạn.

Điều này áp dụng cho tất cả những người làm việc trong 
khu nhà ở và cho tất cả những người sống trong khu nhà 
ở. Nếu có sự phân biệt đối xử, bạn có thể liên hệ với bộ 
phận dịch vụ xã hội tại khu nhà ở hoặc trung tâm tư vấn.

Văn phòng Tiểu bang về Đối xử Bình đẳng - Chống 
Phân biệt đối xử sẽ chuyển bạn tới trung tâm tư vấn phù 
hợp: xem trên mạng www.berlin.de/sen/lads/beratung/ 
diskriminierung

Nếu nhân viên tại khu nhà ở (bao gồm cả nhân viên an 
ninh) cư xử theo cách phân biệt đối xử với bạn khi thực 
hiện nhiệm vụ của họ, bạn cũng có thể liên hệ với thanh 
tra viên của LADG tại Bang Berlin: xem trên mạng  
www.berlin.de/sen/lads/recht/ladg/ombudsstelle/

TRUY CẬP INTERNET

Người quản lý có nghĩa vụ cung cấp WLAN miễn phí ít 
nhất là trong các phòng ở của khu nhà ở theo hợp đồng. 
LAF cố gắng đảm bảo thu nhận WLAN miễn phí cho tất cả 
các phòng. Nếu bạn không có đủ khả năng truy cập Inter-
net ổn định tại khu nhà ở của mình, bạn có thể liên hệ với 
BuBS hoặc trung tâm tư vấn. Ngoài ra, các máy trạm làm 
việc cho người cư trú phải được bố trí trong các phòng 
sinh hoạt chung của khu nhà ở (ngoại trừ GU 3).

LÊN TIẾNG

Những điều sau áp dụng cho khu nhà ở của LAF: Người 
cư trú có quyền tham gia vào xây dựng cuộc sống chung 
trong khu nhà ở (đồng quyết định/lên tiếng). Người quản 
lý hoặc ban quản lý khu nhà ở có nhiệm vụ hỗ trợ và cho 
phép bạn trong quá trình thành lập hội đồng người cư 
trú hoặc một cơ quan tương tự. Chẳng hạn, các phòng 
phải có sẵn dành cho mục đích trên.

BẠN CÓ THỂ LƯU Ý: 
Nhân viên trong khu nhà ở không có tác động... 

—  tới thủ tục tị nạn của bạn hoặc giấy phép cư trú/tạm 
dung của bạn

— tới mức tiền trợ cấp xã hội của bạn

— tới việc bạn nhận được một căn hộ

— tới việc bạn có thể nhận được giấy phép lao động.

Nhân viên có thể giúp bạn thực thi các quyền của 
mình trong các phạm vi này nếu bạn mong muốn.

Nhân viên trong khu nhà ở không được phép ...

—  khám xét không gian sống riêng tư của người cư 
trú - vào hoặc kiểm soát không gian sống riêng tư 
của người cư trú mà không có sự cho phép trước 
hoặc do nguy hiểm sắp xảy ra

— mở hoặc đọc bưu kiện của người cư trú

—  kiểm tra túi khi có khách thăm, ban hành lệnh  
cấm thăm nom, ban hành lệnh cấm vào nhà mà 
không gây nguy hiểm khách quan hoặc gián đoạn 
đáng kể

—  lắp đặt hệ thống giám sát video trong cầu thang, 
thang máy, sảnh chờ hoặc phòng khách

—  báo cáo sự vắng mặt của bạn tại khu nhà ở cho 
cảnh sát hoặc LEA và trong trường hợp bạn không 
chuyển đi lâu ngày, hãy hủy đăng ký với Sở hộ tịch 
địa phương hoặc gửi qua đường bưu điện

—  thường xuyên kiểm tra sự có mặt hay vắng mặt 
của bạn (trừ khi kết quả kiểm tra tương ứng từ ng-
hĩa vụ hợp đồng của người quản lý nhằm mục đích 
thanh toán chi phí ăn ở với LAF)

— cấm mua báo.

Ban quản lý khu nhà ở và nhân viên phải ...

—  giữ gìn những vật dụng có giá trị mà bạn đã để lại 
trong khoảng thời gian sáu tháng

—  đảm bảo rằng các quyền của bạn trong khu nhà ở 
được bảo vệ

—  gọi bác sĩ hoặc xe cấp cứu trong trường hợp khẩn 
cấp y tế

—  bảo vệ bạn khỏi bạo lực và phân biệt đối xử trong 
khu nhà ở

—  cho phép người cư trú có cơ hội tự tổ chức và có 
thể lên tiếng.

Cảnh sát chỉ được phép khám xét phòng hoặc đồ 
đạc của bạn khi có lệnh khám xét của tòa hoặc 
trong trường hợp có mối nguy hiểm chung cụ thể 
hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

 2. NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN KHU NHÀ Ở VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ
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—  Các phòng đều phải có khóa và bạn phải được cấp 
chìa khóa phòng.

—  Trong các phòng nhiều giường, tủ có khóa phải có sẵn 
cho người ở (xem chương trình vệ sinh khung, trang 5).

—  Không gian sống được quy định theo hợp đồng cho 
mỗi người lớn ít nhất là:

—  Kích thước phòng 1 giường: 9 m² 
Kích thước cho phòng 2 giường: 15 m² 
Kích thước cho phòng 3 giường: 21 m² 
Kích thước cho phòng 4 giường: 27 m².

—  Số mét vuông phải có trên mỗi cửa phòng hoặc căn 
hộ.

—  Không quá bốn người được sống trong một phòng 
(có thể có ngoại lệ cho gia đình) (xem “khu vực sinh 
hoạt cá nhân” trong mô tả dịch vụ và chất lượng cho 
các cơ sở tiếp nhận, cho GU 1 và GU 2).

—  Ổ cắm trong phòng có trẻ em phải được đảm bảo che 
chắn cho trẻ.

 

Người quản lý khu nhà ở của LAF phải đáp ứng “Mô tả chất lượng và 
dịch vụ” của LAF cho khu nhà ở đã thỏa thuận theo hợp đồng. Các 
yêu cầu tối thiểu khác đối với khu nhà ở là kết quả của chương trình vệ 
sinh khung và Đạo luật Giám sát Nhà ở và Tòa nhà Berlin (xem chương 7).3. 

YÊU CẦU TỐI THIỂU 
ĐỐI VỚI KHU NHÀ Ở

Tùy thuộc vào loại khu nhà ở (trung tâm đến, cơ sở tiếp 
nhận, GU 1, GU 2, GU 3), các yêu cầu khác nhau áp dụng 
cho khu nhà ở của LAF có thể thay đổi theo thời gian. 
Trong mọi trường hợp, những điều sau được áp dụng:

—  Người quản lý dọn dẹp khu vực bên trong (không 
phải khu vực sinh hoạt riêng của bạn) theo chương 
trình vệ sinh khung hoặc mô tả chất lượng và dịch vụ, 
thường là mỗi ngày một lần (trong nhà ở xã hội loại GU 
3 là hai lần một tuần). Bạn có thể tìm thấy thời gian và 
tần suất chính xác trong chương trình vệ sinh của cơ 
sở mình.

—  Ít nhất phải có một bồn rửa mặt cho mỗi 5 người cư 
trú (xem chương trình vệ sinh khung, trang 5).

—  Ít nhất phải có một phòng tắm cho mỗi 10 người cư trú 
(xem chương trình vệ sinh khung, trang 5).

—  Ít nhất phải có một nhà vệ sinh cho mỗi 10 người cư 
trú nữ và cho mỗi 15 người cư trú nam (xem chương 
trình vệ sinh khung, trang 5).

—  Các thiết bị vệ sinh phải có khóa và được ngăn cách 
theo giới tính trong phòng tắm chung.

—  Cứ 8 người cư trú thì ít nhất phải có 4 bếp nấu ăn trong 
các nhà bếp chung. Bồn rửa và các tùy chọn làm mát 
riêng cũng phải có sẵn (dung tích từ 20 đến 30 lít cho 
mỗi người cư trú) (xem chương trình vệ sinh khung, 
trang 6).
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PHÒNG TẮM, BỒN TẮM VÀ NHÀ VỆ SINH 

CẦN ĐƯỢC TRANG BỊ NHƯ THẾ NÀO?

Phòng tắm và nhà vệ sinh phải có khóa và được ngăn 
cách theo giới tính. Nước nóng phải được có sẵn 24/24. 
Các phòng vệ sinh và buồng tắm vòi hoa sen cá nhân 
phải được che chắn phù hợp. Cần có đủ móc và không 
gian cất quần áo và khăn tắm trong phòng tắm. Nhà vệ 
sinh phải được trang bị đủ giấy vệ sinh, bình đựng xà 
phòng. Ngoài ra còn phải có thùng rác đậy kín để đựng 
đồ vệ sinh phụ nữ.

Các mặt hàng tiêu dùng cho khu vực tập thể được người 
quản lý cung cấp, cụ thể là giấy vệ sinh và dung dịch xà 
phòng nếu có sẵn bình đựng xà phòng.

BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỒ NỘI THẤT VÀ 

THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA RIÊNG MÌNH KHÔNG?

Hãy tham khảo ý kiến với ban quản lý khu nhà ở để bạn 
có thể thêm vật dụng của riêng mình vào phòng của mình. 
Các đồ chẳng hạn như đồ nội thất và thảm. Vui lòng lưu 
ý thông tin trong Phần 5 của nội quy nhà ở. Các thiết bị 
sưởi ấm và nấu nướng riêng không được phép để trong 
phòng khách vì lý do phòng cháy chữa cháy. Các thiết bị 
điện khác được cho phép sử dụng sau khi tham khảo ý 
kiến của người quản lý. Nếu bạn bị cấm sử dụng đồ nội 
thất và thiết bị điện của riêng mình, bạn có thể liên hệ với 
Ban Quản lý Khiếu nại LAF hoặc BuBS.

BẠN SẼ NHẬN 

ĐƯỢC CHÌA KHÓA 

CHO PHÒNG CỦA 

BẠN PHẢI KHÔNG?

Mỗi người cư trú đều nhận 
được chìa khóa hoặc máy 
phát đáp cho phòng của 
mình, kể cả trẻ em từ 12 
tuổi. Nếu sống chung với 
nhiều người trong một 
phòng, bạn có quyền có 
một chiếc tủ có khóa.

Người quản lý không được 
phép yêu cầu đặt cọc cho 
việc giao chìa khóa/ máy 
phát đáp. Tuy nhiên, nếu 

liên tục làm mất chìa khóa khu nhà ở hoặc máy phát đáp 
liên tục, người cư trú có thể phải trả tiền bồi thường.

 

—  Hành lang và lối vào các phòng sinh hoạt chung phải 
được chiếu sáng đầy đủ.

—  Số lượng nhân viên (ban quản lý khu nhà ở, công tác 
xã hội, trông giữ trẻ, v.v.) được chỉ định trong hợp đồng 
với người quản lý chỗ ở phải sẵn sàng.

Ban quản lý khu nhà ở có thể quyết định bạn ở phòng nào 
và ở với ai. Các cặp đôi, đối tác dân sự và gia đình được 
ở cùng nhau. Không quá một gia đình được ở trong một 
phòng. Người độc thân không được ở phòng đơn. Tuy 
nhiên, nếu có những lý do đặc biệt về sức khỏe, bạn có 
thể được cấp cho một phòng đơn (xem chương 4). Khi 
tiến hành chia phòng, ban quản lý khu nhà ở phải tính đến 
nhu cầu an toàn của bạn.

Ngay cả khi ở trong phòng chung, bạn vẫn có thể duy trì 
mức độ riêng tư nhất định. Nếu bạn gặp vấn đề với bạn 
cùng phòng, bạn cần hỏi về khả năng đổi phòng. Ban 
quản lý khu nhà ở phải thông báo trước cho bạn nếu bạn 
cùng phòng mới chuyển vào phòng của bạn.

PHÒNG CẦN PHẢI TRANG BỊ NHƯ THẾ 

NÀO?

Mỗi phòng đều được trang bị giường có nệm, gối và chăn 
cho mỗi người cư trú - kể cả trẻ em. Thông thường, không 
có giường tầng. Người cư trú nhận bộ khăn trải giường, 
khăn tắm và thiết bị vệ sinh từ ban quản lý khu nhà ở. Các 
phòng đều có một tủ quần áo (có khóa), một bàn, một 
ghế cho mỗi người ở, một thùng rác và một tủ lạnh, nếu 
những đồ đạc này chưa có ở các phòng khác. Đồ đạc sẽ 
được thay thế khi bị hỏng.

Hayatuna: Trang bị ở lối vào

Hayatuna: Trang bị ở lối vào

Hayatuna: Trang bị ở lối vào (phía trên), phòng tắm tập thể (phía dưới)

 3. YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI KHU NHÀ Ở
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cuộc họp giữa các người cư trú, cho các môn thể thao, 
v.v. Tuy nhiên, các phòng sinh hoạt chung có thể được 
sử dụng cho các mục đích đặc biệt vào những thời điểm 
nhất định, ví dụ: các khóa học tiếng Đức. Hãy hỏi ban 
quan lý khu nhà ở nếu bạn muốn sử dụng các phòng sinh 
hoạt chung. Ngoài phòng giải trí và nghỉ ngơi, còn phải có 
phòng trông giữ trẻ và phòng làm bài tập cho học sinh.

Phòng sinh hoạt chung có thể bị hạn chế sử dụng vì 
những lý do bảo vệ phòng chống nhiễm khuẩn và dựa 
trên các quy định pháp luật của bang, cũng là quy 
định bắt buộc đối với người quản lý khu nhà ở dành 
cho người tị nạn.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG ĐỒ DÙNG 

NHÀ BẾP ĐỂ NẤU ĂN TỪ AI?

Các người cư trú nhận đồ dùng nhà bếp từ ban quản 
lý khu nhà ở để nấu ăn và chăm sóc cho bản thân. Các 
dụng cụ tối thiểu bắt buộc gồm có đồ sành sứ, dao kéo, 
xoong nồi.

AI CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC PHÒNG SINH 

HOẠT CHUNG?

Phải có phòng sinh hoạt chung trong tất cả các khu nhà 
ở. Các phòng này có sẵn cho tất cả những người cư trú, 
chẳng hạn như dành cho các lễ kỷ niệm nhỏ, cho các 

NHỮNG GÌ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO VIỆC 

TIẾP NHẬN WLAN?

Xem “Truy cập Internet” trong chương 2, trang 32.

NHỮNG QUY TẮC NÀO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 

VIỆC GIẶT ỦI, DỌN DẸP, VỆ SINH VÀ CÁC 

LOÀI GÂY HẠI?

Tất cả các khu nhà ở phải có phòng dành cho việc giặt ủi, 
sấy khô quần áo với các thiết bị thích hợp. Bạn có quyền 
sử dụng máy giặt và máy sấy mọi lúc (trừ thời gian nghỉ 
ban đêm). Bạn có quyền sử dụng máy giặt và máy sấy 
quần áo miễn phí. Bạn được phép giặt đồ thường xuyên 
nếu bạn nghĩ là cần thiết, sử dụng chương trình giặt mong 
muốn và chất tẩy rửa phù hợp. Tuy nhiên, vui lòng tuân 

thủ hướng dẫn định lượng để có kết quả giặt tối ưu và duy 
trì nước thải có dư lượng chất tẩy rửa ở mức thấp.

Theo nội quy nhà ở, bạn có trách nhiệm dọn dẹp phòng 
của mình cũng như các vết bẩn mà bạn đã tự gây ra 
trong khu vực sinh hoạt chung (ví dụ: nhà bếp). Dọn dẹp 
thường xuyên các khu vực sinh hoạt chung bao gồm 
phòng vệ sinh và nhà bếp tập thể bên ngoài các căn hộ, 
chung cư cũng như trong khu nhà ở là trách nhiệm của 
công ty vệ sinh. Việc vệ sinh phải được thực hiện hằng 
ngày. Người quản lý có thể không yêu cầu bạn dọn dẹp 
nhà vệ sinh tập thể và phòng tắm tập thể bên ngoài căn 
hộ/ chung cư mà bạn đang ở.

Theo các quy định của kế hoạch vệ sinh chung, các thiết 
bị vệ sinh dành riêng cho từng phòng sẽ được cấp sẵn.

Hayatuna: Nhà bếp chung

Hayatuna: Phòng sinh hoạt chung trong khu nhà ở Hayatuna: Phòng giặt ủi

 3. YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI KHU NHÀ Ở
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Nếu bạn nhận thấy có loài gây hại trong phòng của mình 
(ví dụ như rệp hoặc gián), vui lòng báo ngay cho ban 
quản lý khu nhà ở vì việc có loài gây hại xâm nhập có thể 
phải được báo cáo cho sở y tế. Bạn cũng có thể liên hệ 
với BuBS hoặc trung tâm tư vấn. Ban quản lý khu nhà ở 
có nghĩa vụ kiểm soát dịch hại hiệu quả. Người quản lý 
thường chịu chi phí kiểm soát dịch hại.

BẠN CÓ ĐƯỢC BẬT MÁY SƯỞI VÀO MỌI 

LÚC HAY KHÔNG?

Trong thời gian sưởi từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 
tháng 4, bạn có thể được sưởi ấm bất kỳ lúc nào. Ban 
quản lý khu nhà ở cũng phải bật hệ thống sưởi trong thời 
gian còn lại của năm nếu nhiệt độ bên ngoài xuống dưới 
15 độ C vào lúc 9 giờ tối trong ba ngày liên tiếp. Nhiệt độ 
tối thiểu 20-23 độ phải được đảm bảo trong phòng khách 
và ít nhất 18 độ vào ban đêm trong phòng ngủ.

CHUYỆN GÌ CẦN LÀM NẾU CÓ THỨ GÌ BỊ 

HỎNG?

Chẳng hạn, nếu bếp bị hỏng, bồn cầu bị tắc, hệ thống 
nước nóng hoặc máy sưởi bị hỏng, ban quản lý khu nhà ở 
sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế nhanh chóng. 
Tuy nhiên, việc sửa chữa cũng có thể bị chậm trễ vì nhiều 
lý do. Vui lòng liên hệ với ban quản lý khu nhà ở, nếu bạn 
có bất kỳ thắc mắc nào. Nếu chưa ai bắt đầu sửa chữa, 
bạn có thể liên hệ với bộ phận quản lý khiếu nại của LAF 
và BuBS.

Nếu việc sửa chữa không phải do lỗi của bạn – có nghĩa 
là cố ý (cố tình) làm hỏng hoặc hủy bỏ thiết bị hoặc đồ đạc 
– bạn sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho việc sửa 
chữa hoặc thay thế.

JUH: Đội ngũ của trung tâm tư vấn BuBS, Neukölln

DỊCH VỤ ĂN UỐNG PHẢI ĐÁP ỨNG 

NHỮNG YÊU CẦU NÀO TRONG CƠ SỞ 

TIẾP NHẬN?

Nếu bạn là đối tượng bắt buộc phải ở trong các cơ sở tiếp 
nhận và nhận đủ 3 bữa ăn, bạn được hưởng đủ (tối thiểu 
2600 kcal/ ngày) thực phẩm cân bằng, đa dạng và giàu 
vitamin. Các nhu cầu về tôn giáo và y tế phải được tính 
đến. Ít nhất một bữa ăn trong ngày phải ấm. Bạn cũng sẽ 
nhận được hai lít đồ uống cho mỗi người mỗi ngày. Nếu 
bạn vắng mặt trong ngày do có hẹn với bác sĩ hoặc cơ 
quan thẩm quyền hoặc có khóa học tiếng Đức, bạn sẽ 
phải nhận hộp cơm trưa có dinh dưỡng cũng phải cân 
đối và đa dạng. Vì thế, nếu bạn phải rời khỏi nhà vào sáng 
sớm, bữa sáng sẽ phải được chuẩn bị sẵn cho bạn vào 
thời gian thích hợp. Điều này cũng áp dụng cho học sinh.

Hãy trao đổi với ban quản lý khu nhà ở hoặc liên hệ với 
BuBS nếu thức ăn không đầy đủ, không đáp ứng nhu cầu 
của bạn hoặc bị thiếu.

 3. YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐỐI VỚI KHU NHÀ Ở

Tờ thông tin và áp phích của Văn phòng Khiếu 
nại Độc lập Berlin (BuBS)

  Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBs)
 Donaustraße 78  
 12043 Berlin

  +49 30 816901- 2570
  beschwerde@bubs.berlin

Weitere Informationen: 
 www.bubs.berlin

Anfahrt: 
  U-Bhf Karl-Marx-Straße oder 

 Bus Geygerstraße (M41 vom Hermannplatz)

Unser Ziel ist es, die Lebensbedingungen  
von Geflüchteten zu verbessern. Wir helfen 
Geflüchteten in Berlin dabei, ihre Wünsche 
und Kritik zu äußern.

Wir sind vor allem für die Bewohnerinnen  
und Bewohner von Aufnahmeeinrichtungen 
und Gemeinschaftsunterkünften da. 

Sie können uns online oder telefonisch  
kontaktieren. Oder Sie kommen in die Be-
schwer destelle in der Donaustraße zu  
unserer Sprechstunde. Wir werden auch  

Die Berliner unabhängige  
Beschwerdestelle (BuBs)

Unsere Beschwerdelotsinnen und -lotsen nehmen Ihre Beschwer de 
in Ihrer Sprache auf. 

Unsere Beschwerdelotsinnen und -lotsen leiten Ihr Anliegen an  
das LAF oder eine andere Behörde weiter, sofern Sie dies wünschen.  
Alle Gespräche sind vertraulich und wir geben nur Informationen 
weiter, wenn Sie das möchten.

Kontakt

Dies kann persönlich, telefonisch, über die Webseite oder per E-Mail 
geschehen. Alle Gespräche sind vertraulich.

in den Unterkünften des Landesamtes für 
Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) unter-
wegs sein. 

Wir sprechen Arabisch, Farsi, Dari, Englisch, 
Tigrinya, Kurdisch und Deutsch. Gebärden-
dolmetschen und andere Sprachen können 
organisiert werden. Alle unsere Räume sind 
barrierefrei.

Alle Gespräche sind vertraulich und können 
anonym bleiben. 

Die Hilfe ist kostenlos.

Kritik
Beschwerde

Wünsche
Lob 

Träger: 
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Gefördert durch:

Kontakt

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBs)

 Donaustraße 78  

 12043 Berlin

  +49 30 816901- 2570

 www.bubs.berlin

Allgemeiner Kontakt: 

  info@bubs.berlin 

Kontakt für Beschwerden: 

  beschwerde@bubs.berlin

Anfahrt: 

  U-Bhf Karl-Marx-Straße oder 

 Bus Geygerstraße (M41 vom Hermannplatz)

Unser Ziel ist es, die 

Lebensbedingungen von 

Geflüchteten in Berlin 

zu verbessern. 

Kritik Beschwerde

Wünsche
Lob 

Unsere Beschwerdelotsinnen und -lotsen nehmen Ihre Beschwer de in  

Ihrer Sprache auf. Dies kann persönlich, telefonisch, über die Webseite 

oder per E-Mail geschehen. Alle Gespräche sind vertraulich.

Unsere Beschwerdelotsinnen und -lotsen leiten Ihr Anliegen an das 

LAF oder eine andere Behörde weiter, sofern Sie dies wünschen. Alle 

Gespräche sind vertraulich und wir geben nur Informationen weiter, 

wenn Sie das möchten.
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   (U8) Karl-Marx-Straße             

     Geygerstraße 
M41

Hermannplatz

 

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBs)

 Donaustraße 78  

 12043 Berlin

   +49 30 816901- 2570

 www.bubs.berlin

  
  info@bubs.berlin 

  
  beschwerde@bubs.berlin

+49 173 6170827
+49 173 6170890

+49 173 6170136 +49 173 6170929

+49 173 6170865
+49 173 6170275

+49 173 6170143
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Pour qui sommes-nous là?

Nous assistons les résidents des structures d‘accueil 
et des logements partagés. 

Nous recevons aussi les plaintes du personnel à  
temps plein et des volontaires qui travaillent dans les 
logements du LAF. Nous recevons également les  
plaintes des résidents, dans la mesure où la plainte  
est spécifiquement liée à un logement.

Il est également possible de soumettre des constats 
positifs. 

Pour toutes questions, prière de nous contacter.

Nous sommes joignables par téléphone de 9h00 à 
17h00. Nous sommes là pour vous aider!

Français 
  +49 173 1521746, Femme
  +49 1520 1377210, Femme (Lun.–Jeu.)

Anglais 
  +49 173 6170136, Femme
  +49 173 6170929, Homme

Arabe 
  +49 173 6170827, Femme
  +49 173 6170890, Homme
  +49 1520 1377210, Maghreb, Femme (Lun.–Jeu.)

Allemand
Tous agents chargés de recevoir les plaintes 

Contact

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)
 Donaustraße 78  
 12043 Berlin

   +49 30 816901- 2570
 www.bubs.berlin
 www.facebook.com/bubs.berlin

Contact général: 
  info@bubs.berlin 

Contact pour les plaintes: 
  beschwerde@bubs.berlin

Accès: 
  U-Bhf Karl-Marx-Straße où

 Bus Geygerstraße (M41 depuis Hermannplatz)

Notre objectif est  
d’améliorer les  
conditions de vie des  
réfugiés vivant à Berlin.

Critique
Plainte

Souhaits
Éloge
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  +49 173 6170275,   +49 173 6170136, 

  +49 173 6170827,   +49 173 6170890,   +49 173 6170929,  ( 
)

  +49 173 1521814,                 
 ( 

, 09:00 – 13:30)   +49 1520 1377210, , 
 

 ( 
)

 

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)

 Donaustraße 78   12043 Berlin

   +49 30 816901-2570 www.bubs.berlin www.facebook.com/bubs.berlin 
  info@bubs.berlin 

 
  beschwerde@bubs.berlin

 
  U-Bhf Karl-Marx-Straße                   Geygerstraße (M41  Hermannplatz)

LAF

9:00 – 17:00!
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Для кого мы?Мы помогаем жителям пунктов приема и  

совместного проживания. 
Мы также принимаем жалобы от сотрудников 

и волонтеров, работающих в LAF. То же самое 

относится и к жильцам, в той мере, в какой жалоба 

касается конкретно размещения. Также могут быть 

представлены положительные отчеты.  

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с 

нами.

Часы работы нашего телефонного офиса с 9:00 утра 

до 17:00 вечера. Мы поможем Вам!

Pусский  +49 173 6170143, женщина

Английский  +49 173 6170136, женщина

  +49 173 6170929, мужчина (ПО – ЧТ)

Французский  +49 173 1521746, женщина

  +49 1520 1377210, женщина (ПО – ЧТ)

Курдский   +49 173 6170890, мужчина

  +49 173 1521814, мужчина (ВТ – ПТ, 09:00 – 13:30)

НемецкийВсе наши коллеги, которые рассматривают ваши 

жалобы

Контактная информация

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)

 Donaustraße 78  

 12043 Berlin   +49 30 816901-2570

 www.bubs.berlin
 www.facebook.com/bubs.berlin

Общий контакт: 
  info@bubs.berlin Контакт для подачи жалоб: 

  beschwerde@bubs.berlin
Направления: 

  U-Bhf Karl-Marx-Straße или автобус 

 Bus Geygerstraße (M41 от Hermannplatz)

Наша цель - улучшить  

условия жизни  
беженцев в Берлине.

Критика

Жалоба

Пожелания

Хвалить

210706_BUBS_Flyer_RU.indd   4-6

210706_BUBS_Flyer_RU.indd   4-6

06.07.21   17:22

06.07.21   17:22

   (U8) Karl-Marx-Straße             

  Geygerstraße 
(Hermannplatz      M41)

 

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)

 
Donaustraße 78  

 
12043 Berlin   +49 30 816901-2570

 www.bubs.berlin

 www.facebook.com/bubs.berlin

  info@bubs.berlin   beschwerde@bubs.berlin

+49 173 6170890

LAF

+49 173 6170827

+49 173 6170865

+49 173 6170143

+49 1520 1387488+49 1520 1387488

+49 173 6170890

+49 173 1521814

(13:30 – 09:00

)

(

)

(

)
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Chúng tôi ở đây vì ai?

Chúng tôi giúp đỡ những người đang sống tại cơ sở tị 

nạn và trại tập trung. 

Chúng tôi cũng nhận phàn nàn từ những người làm 

việc trong các trại tập trung dưới sự điều hành của 

LAF. Giống như những nhân viên, các phàn nàn của 

cư dân sống xung quanh trại cũng sẽ được tiếp nhận, 

miễn là những khiếu nại liên quan cụ thể đến trại.

Những phản hồi tích cực sẽ được chúng tôi chuyển 

tiếp đến các cơ quan.

Nếu các bạn có bất kì câu hỏi gì, hãy liên lạc với chúng 

tôi.

Từ 9 giờ đến 17 giờ là giờ tư vấn qua điện thoại của 

chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp!

Tiếng Việt 
  +49 173 6170513, nữ (09:00-15:00)

Tiếng Anh 
  +49 173 6170136, nữ

  +49 173 6170929, nam

Tiếng Nga 
  +49 173 6170143, nữ

Tiếng Đức
Những nhân viên thu thập khiếu nại 

Liên hệ

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)

 
Donaustraße 78  

 
12043 Berlin

   +49 30 816901 -2570

 www.bubs.berlin

 www.facebook.com/bubs.berlin

Liên lạc chung: 

  info@bubs.berlin 

Liên lạc để khiếu nại: 

  beschwerde@bubs.berlin

Đường đến: 

  U-Bhf Karl-Marx-Straße hoặc

 Bus Geygerstraße (M41 từ Hermannplatz)

Mục đích của  

chúng tôi là cải thiện  

điều kiện sống của những  

người dân tị nạn ở Béc lin.

Chỉ trích

Khiếu nạiMong muốn

Tán thưởng
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Em ji bo kî dixebitin?

Em Alîkariya Niştecihên Kampên Pêşwaziyê û Kampên 

tevlîhev dikin. 

Em di heman Demê de Giliyan ji Karmendên Xwebexş 

yên ku di Kampên LAF de dixebitin jî qebûl dikin.  

Heman tişt li ser niştecihên derdora Kampan jî, tenê 

wextê ku gilî bi taybetî li ser Kampan bin. Raporên 

erênî jî dikarin werin şandin. 

Ger pirsên we hene, ji kerema xwe bi me re Têkiliyan 

bikin.Demjimêra şêwirmendiya Ttêlefonê ya me ji 9:00 heta 

17:00 ye. Emê bihtir Alîkariya we bikin.

Kurdi  +49 173 6170890, mêr

  +49 173 6170929, mêr (Du – Pê)

  +49 173 1521814, mêr (Sê – În, 09:00 – 13:30)

Erebi  +49 173 6170827, jin

  +49 173 6170890, mêr

  +49 1520 1377210, Mexrbî, jin (Du – Pê)

Farisî û Darî 

  +49 173 6170865, jin

  +49 1520 1387488, mêr (Du – Pê)

Almanî

Hemî kargêrên giliyên me 

Têkilî

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)

 
Donaustraße 78  

 
12043 Berlin

   +49 30 816901 -2570

 www.bubs.berlin

 www.facebook.com/bubs.berlin

Têkiliya giştî: 

  info@bubs.berlin 

Têkilî ji bo Giliyan: 

  beschwerde@bubs.berlin

Çûyîn: 

 
 U-Bhf Karl-Marx-Straße yan bi

 Busa Geygerstraße (M41 ji Hermannplatz)

Armanca me  

baştirkirina rewşa  

jiyana penaberan  

li Berlînê ye.

Rexne
Gilî Xwezî

Pesn 

210706_BUBS_Flyer_KUR_RZ.indd   4-6

210706_BUBS_Flyer_KUR_RZ.indd   4-6

06.07.21   09:32

06.07.21   09:32

Contact

 Berliner unabhängige Beschwerdestelle (BuBS)

 
Donaustraße 78  

 
12043 Berlin

 
 +49 30 816901 -2570

 www.bubs.berlin

 www.facebook.com
/bubs.berlin

General contact: 

  info@
bubs.berlin 

Contact for com
plaints: 

  beschwerde@
bubs.berlin

Directions: 

 
 U-Bhf Karl-M

arx-Straße or 

 Bus Geygerstraße (M
41 from

 Herm
annplatz)

Our employees will document your complaint in your language.  

This can be done personally, by telephone, via the website or by e-mail.  

All conversations are confidential.

Our employees will forward your complaint to the LAF or another 

authority, if you wish. All conversations are confidential and we only 

pass on information if you want us to.

Our goal is to  

im
prove the  

living conditions of  

refugees in Berlin.

Criticism
Complaints

Wishes
Praise 
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Quyền được ở theo nhu cầu của những nhóm người 
được cho là “đặc biệt dễ bị tổn thương” được đem 
lại cho những người xin tị nạn theo Điều 21 của Chỉ thị 
Tiếp nhận Tị nạn của Liên minh Châu Âu (Chỉ thị 2013/33/
EU) và cho những người tị nạn được công nhận từ Điều 
20 đoạn 3 của Chỉ thị Về Tị nạn của Liên minh Châu Âu 
(Chỉ thị 2011/95/EU). Ngoài ra, còn có thể có lý do đối với 
những nhu cầu đặc biệt hơn thế.

Chẳng hạn, việc kiểm tra một nhu cầu đặc biệt có thể 
phát sinh vì lý do sức khỏe theo chọn lựa chỗ ở trong 
một phòng đơn hoặc trong khu vực sinh hoạt có nhà bếp 
và phòng tắm riêng (căn hộ) nếu có thể. Khi kiểm tra 
các nhu cầu đặc biệt, các khía cạnh khác có thể được 
tính đến như: Ở chung với một người có thể giúp đỡ cho 
trường hợp ốm đau/khuyết tật; khả năng tự túc thay vì 
được cấp đồ ăn thức uống đầy đủ; chỗ ở không có 
rào chắn và phòng tắm; khu nhà ở có khả năng chống 
phân biệt đối xử và hành hung (ví dụ: dành cho phụ nữ đi 
một mình và người LGBTI), v.v. Bạn có quyền rời khỏi cơ 

Một số người tị nạn có những nhu 
cầu khác cần phải tính đến khi tìm 
chỗ ở, chẳng hạn:

— Phụ nữ mang thai

— Người khuyết tật

— Những người bị bệnh thể chất hoặc tâm thần nặng

—  Những người đã bị tra tấn, hãm hiếp hoặc các hình 
thức bạo hành tâm lý, thể chất hoặc tình dục nghiêm 
trọng khác

— Nạn nhân của nạn buôn người

— Phụ nữ đi một mình

— Cha mẹ đơn thân

— Gia đình có con dưới tuổi vị thành niên

—  Người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới 
tính (LGBTI)

— Người cao tuổi

—  Thành viên của các nhóm thiểu số tôn giáo ở quốc  
gia gốc.

4. 

QUYỀN CỦA BẠN 
NẾU CÓ NHU CẦU 
ĐẶC BIỆT KoordFM: Chiến dịch thông tin về tiêm phòng trong khu nhà ở tại Tempelhof 

trong năm 2021
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 QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ TRONG KHU NHÀ Ở DÀNH CHO NGƯỜI TỊ NẠN TẠI BERLIN

sở tiếp nhận và đến nhà ở xã hội với khả năng tự chuẩn 
bị bữa ăn cho mình, miễn là khi không có căn hộ trống.

Hãy trao đổi với nhân viên nơi ở về các nhu cầu đặc biệt 
hoặc nộp đơn đăng ký tương ứng cho bên cấp trợ cấp 
chịu trách nhiệm về bạn (LAF, trung tâm việc làm hoặc 
văn phòng phúc lợi xã hội). Các bộ phận dịch vụ xã hội 
hoặc trung tâm tư vấn của khu nhà ở có thể giúp bạn điều 
này, chẳng hạn như các trung tâm tư vấn của mạng lưới 
Berlin dành cho những người tị nạn đặc biệt dễ bị tổn 
thương (BNS).

Việc sử dụng thang máy trong khu nhà ở ít nhất cũng phải 
có đối với những người sử dụng không sử dụng được 
thang bộ. Điều này không chỉ bao gồm những người cao 
tuổi, bệnh nặng hoặc mãn tính, người khuyết tật, mà còn 
cả phụ nữ mang thai và những người bế theo con nhỏ. 

Vui lòng liên hệ với ban quản lý khu nhà ở hoặc BuBS 
nếu bạn bị từ chối sử dụng thang máy hoặc nộp đơn xin 
chuyển đến khu nhà ở khác nếu chỗ của bạn không có 
thang máy và bạn không thể sử dụng thang bộ.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy 
diễn ra thường xuyên trong khu nhà 
ở. Nếu bạn không thể tham gia diễn 
tập vì lý do sức khỏe, bạn không cần 
phải tham gia. Hãy để các bộ phận 
dịch vụ xã hội thông báo cho bạn về 
những việc cần làm trong trường hợp 
xảy ra hỏa hoạn.

 4. QUYỀN CỦA BẠN NẾU CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT

KoordFM: Chiến dịch thông tin về tiêm phòng trong khu nhà ở tại Reinickendorf trong năm 2021KoordFM: Chiến dịch thông tin về tiêm phòng trong 
khu nhà ở của LAF trong năm 2021

KoordFM: Khảo sát người cư trú về tiêm phòng 
trong năm 2021

Hayatuna:  
Bình chữa cháy
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5. 

THUÊ TRONG KHU 
NHÀ Ở?

Nếu bạn hoặc các thành viên gia đình của bạn có thu 
nhập và do đó được yêu cầu đóng góp vào chi phí ăn ở 
(để biết mức giá tối đa, xem ở trên), bạn sẽ nhận được 
hóa đơn tương ứng từ LAF. Đương nhiên là hóa đơn này 
có thể được kiểm tra tính hợp pháp.

Xem thêm chỉ dẫn trong tờ thông tin ở Phụ lục 3.

Thủ tục hiện đang áp dụng đại diện cho một giải pháp 
chuyển tiếp cho đến khi một quy chế phí được ban hành, 
quy chế này

TÔI CẦN LÀM GÌ?

Trong trường hợp có đòi hỏi tiền bạc, bạn có thể liên hệ 
với trung tâm tư vấn hoặc BuBS. Thắc mắc có thể được 
điều tra xem có dấu hiệu cho thấy tuyên bố này là không 
hợp pháp hay không.

Để ăn ở trong khu nhà ở, nhà cung cấp khu nhà ở hoặc 
LAF sẽ tính một khoản phí sử dụng (tiền thuê). Nếu bạn 
không thể tự trả các chi phí ăn ở này (không có/quá ít thu 
nhập kiếm được; không có tài sản/quá ít tài sản), bạn có 
thể gửi đơn đến trung tâm việc làm, văn phòng phúc lợi 
xã hội hoặc LAF để tổng hợp chi phí. Nếu có yêu cầu về 
trợ cấp, chi phí ăn ở phụ sẽ được chi trả toàn bộ hoặc một 
phần. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc liệu bạn có 
thể phải trả khoản đồng thanh toán với số tiền nào và bao 
nhiêu, các bộ phận dịch vụ xã hội tại nơi ở của bạn hoặc 
các trung tâm tư vấn sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Nếu bạn sống trong chỗ ở LAF, các giới hạn tối đa sau 
đây áp dụng cho việc tham gia vào chi phí ăn ở theo quy 
định của Bộ Thượng viện về Hội nhập, Công việc và Các 
vấn đề xã hội:

— 344 Euro mỗi tháng cho 1 người

 590 Euro mỗi tháng cho 2 người

 738 Euro mỗi tháng cho 3 người

— 984 Euro mỗi tháng cho gia đình từ 4 người trở lên

—  210 Euro mỗi tháng cho sinh viên và học viên nhận trợ 
cấp đào tạo (BAB) hoặc trợ cấp huấn nghệ (BAföG). 
Quy định này được áp dụng nếu bạn không nhận được 
thêm bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp II (Hartz IV), trợ 
cấp xã hội hoặc trợ cấp nào theo Đạo luật Phúc lợi của 
Người tị nạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Phụ lục 3.

Quy định này hiện đang (có hiệu lực: Tháng 8 năm 2021) 
có tính đến án lệ hiện hành của Tòa án xã hội Berlin.

KoordFM: Trao đổi chuyên môn về khu nhà ở của phụ nữ trong khu nhà ở 
Schöneberg trong năm 2021
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6. 

VỚI KHIẾU NẠI CỦA BẠN, BẠN CÓ THỂ 

LIÊN HỆ VỚI:

Văn phòng Khiếu nại Độc lập Berlin – BuBS

Địa chỉ: Donaustraße 78, 12043 Berlin-Neukölln 
Điện thoại: 030/ 816901 - 2570 
Liên hệ chung: info@bubs.berlin 
Liên hệ khi có khiếu nại: beschwerde@bubs.berlin 
ÖPNV: Ga tàu điện ngầm Karl-Marx-Straße 
hoặc xe buýt Geygerstraße (M41 từ Hermannplatz) 
Trang web: www.bubs.berlin

BuBS là một trung tâm tư vấn độc lập ghi lại khiếu nại của 
bạn trên khắp Berlin và chuyển tiếp khiếu nại đó đến tổ 
chức phụ trách. Bạn sẽ đến gặp các nhân viên xử lý khiếu 
nại cho người bản ngữ tại chỗ; Vui lòng tham khảo các 
thông báo tại khu nhà ở của bạn trong giờ hành chính. 
Bạn cũng có thể đến văn phòng của BuBS trung tâm ở 
Neukölln hoặc báo cáo những khúc mắc của bạn qua điện 

Quyền của bạn trong khu nhà ở trước hết phải được mọi 
người tôn trọng. Bạn có thể thực hiện hành động chống lại 
việc vi phạm các quyền của mình. Điều này cũng áp dụng 
trong trường hợp bị lăng mạ, đe dọa, bạo lực thể chất, 
phân biệt đối xử, quấy rối tình dục, hành hung và hành vi 
hạ thấp, bắt bẻ và lừa gạt cũng như bắt nạt.

Nếu những người cư trú khác cũng bị ảnh hưởng, việc 
phối hợp để các bạn có thể khẳng định các quyền của 
mình cùng nhau cũng rất quan trọng.

Bạn nên ghi lại các can thiệp vào quyền của bạn (bằng 
văn bản hoặc dưới dạng bản ghi âm).

Điều gì đã xảy ra khi nào và ở đâu? Có nhân chứng 
nào không? Chụp ảnh/quay phim nếu cần thiết.

Thông báo cho ban quản lý khu nhà ở, tốt nhất là bằng 
văn bản, về bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào mà bạn 
đã phát hiện. Các trung tâm tư vấn, những người ủng hộ 
tự nguyện và BuBS có thể giúp bạn soạn đơn khiếu nại. 
Nếu bạn nhận thấy rằng quyền của những người cư trú 
khác có thể bị vi phạm mà không ảnh hưởng đến bản thân 
bạn, bạn cũng nên thông báo cho ban quản lý khu nhà ở 
về việc này, với điều kiện người bị ảnh hưởng đồng ý. Bạn 
có thể đưa nhân chứng đi cùng để thảo luận với ban quản 
lý khu nhà ở. Ghi lại những cam kết/phản ứng của ban 
quản lý khu nhà ở.

Thông thường, ban quản lý khu nhà ở phải đưa ra biện 
pháp khắc phục hậu quả. Nếu khiếu nại với ban quản lý 
khu nhà ở không có hiệu quả, hoặc nếu chính ban quản 
lý khu nhà ở vi phạm các quy tắc, các bạn nên cùng nhau 
viết đơn khiếu nại tại một trung tâm tư vấn và gửi đến văn 
phòng phụ trách.

Xem thêm danh sách về trung tâm tư vấn dành cho 
người tị nạn ở Berlin tại đây: www.fluechtlingsrat-berlin.
de/ asylberatunginfoblatt

KoordFM: Tham vấn khiếu nại với cố vấn viên về hội nhập trong năm 2019

TÙY CHỌN  
KHIẾU NẠI

mailto:info%40bubs.berlin?subject=
mailto:beschwerde%40bubs.berlin?subject=
https://www.bubs.berlin/
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/asylberatunginfoblatt.pdf
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/asylberatunginfoblatt.pdf
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 QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ TRONG KHU NHÀ Ở DÀNH CHO NGƯỜI TỊ NẠN TẠI BERLIN

Trong trường hợp có thiếu sót về cấu trúc xây dựng hoặc 
quá đông số phòng cũng như các vấn đề vệ sinh và thiếu 
hụt nguồn cung cấp thực phẩm, bạn cũng nên gửi khiếu 
nại đến Văn phòng Quận, Sở Xây dựng tương ứng và/
hoặc Sở Y tế.

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn cần gọi cho cảnh sát 
theo số khẩn cấp 110. Trong trường hợp có hành vi phạm 
tội, bạn nên trình báo cảnh sát sau khi trao đổi với một 
trung tâm tư vấn.

Trong trường hợp khẩn cấp về y tế, hãy gọi bác sĩ cấp 
cứu hoặc xe cứu hỏa của đội cứu hỏa theo số 112 hoặc 
dịch vụ y tế theo số 116 hoặc 117.

BÀY TỎ KHÚC MẮC CÔNG KHAI

Cộng hòa Liên bang Đức là một quốc gia tự do, dân chủ 
lập hiến. Luật Cơ bản trao cho mọi người quyền tự do thể 
hiện ý kiến của mình theo cách công khai, miễn là không 
vi phạm quyền của người khác. Nếu khiếu nại với ban 
quản lý khu nhà ở hoặc các trung tâm nêu trên không dẫn 
đến giải pháp thỏa đáng, bạn có thể liên hệ với Cơ quan 
Quản lý Thượng viện phụ trách hoặc hoặc liên hệ 
với các nghị sĩ tại Nghị viện Berlin (Hạ viện) đại diện 
cho khu vực bầu cử mà khu nhà ở của bạn ở đó. Bạn 
cũng được phép công khai phản đối những sự việc 
bất công trong khu nhà ở của mình. Bạn cũng có thể 
gửi đơn đến Ủy ban Kiến nghị của Hạ viện.

Bạn có thể tự do yêu cầu một trong những đội tự quản 
hoặc nhóm hành động của người tị nạn hoạt động tại 
Berlin để được hỗ trợ.

thoại hoặc email. Giờ tư vấn và thông tin khác có thể 
được tìm thấy trên trang web hoặc trong các tờ rơi đa 
ngôn ngữ có sẵn tại khu nhà ở của bạn. Sau đó, các cố 
vấn của BuBS sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình khiếu nại. Bạn 
cũng có thể gửi đơn khiếu nại của mình ẩn danh. Tất cả 
các cuộc trao đổi đều được bảo mật.

Khiếu nại về những sự việc bất công trong các khu  
nhà ở của LAF cũng có thể được gửi trực tiếp đến  
bộ phận “Đảm bảo Chất lượng” của LAF qua  
email Unterkunft-QS-Beschwerde@LAF.Berlin.de  
và một bản sao gửi tới Hội đồng người tị nạn Berlin  
buero@fluechtlingsrat-berlin.de.

Xem thêm thông tin trên trang web LAF: www.berlin.de/
laf/wohnen/informationen-zum-betrieb-von-unterkuenften/
qualitaetssicherung.

Các đầu mối liên hệ khác về các vấn đề tại khu nhà ở 
chính là điều phối viên người tị nạn của các quận (xem 
danh sách LAF: www.berlin.de/laf/engagement/dateiab-
lage/bezirk- liche-fluechtlingskoordinatoren012020.pdf).

Việc giám sát chuyên đề của LAF hiện do Bộ Thượng viện 
về Hội nhập, Công việc và Các vấn đề xã hội thực hiện, 
xem trên mạng www.berlin.de/sen/ias. Là một phần của 
việc giám sát chuyên đề, Bộ Thượng Viện đặc biệt chịu 
trách nhiệm đảm bảo rằng LAF thực hiện các nhiệm vụ 
của mình theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm có 
thể thay đổi sau cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 9 năm 
2021. Người phát ngôn về chính sách tị nạn trong các 
nhóm nghị sĩ tại Hạ viện Berlin cũng có thể được yêu cầu. 
Chẳng hạn, bạn có thể hỏi Hội đồng Người tị nạn Berlin, 
nơi tốt nhất bạn nên gửi thư khiếu nại của mình.

Bạn cũng có thể trao đổi vớiđại diện truyền thông về các 
vấn đề trong khu nhà ở. Bạn có thể để ẩn danh. Bên cạnh 
đó, bạn cũng có thể tổ chức các cuộc mít tinh hoặc 
biểu tình.

Có rất nhiều nhóm hành động và tổ chức ở Berlin để bạn 
tìm đến và được hỗ trợ, nhận các lời khuyên và chỉ dẫn 
thiết thực. Danh sách được xếp theo quận có sẵn trên 
mạng theo địa chỉ: www.berlin.de/fluechtlinge/berlin- 
engagiert-sich/berliner-initiativen/.

KoordFM: Tham vấn khiếu nại với cố vấn viên về hòa nhập trong năm 2019

KoordFM: Ban Cố vấn Dự án Thí điểm Quản lý Khiếu nại Độc lập trong năm 2018

 6. TÙY CHỌN KHIẾU NẠI

mailto:Unterkunft-QS-Beschwerde%40LAF.Berlin.de?subject=
mailto:buero%40fluechtlingsrat-berlin.de?subject=
https://www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-zum-betrieb-von-unterkuenften/qualitaetssicherung/
https://www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-zum-betrieb-von-unterkuenften/qualitaetssicherung/
https://www.berlin.de/laf/wohnen/informationen-zum-betrieb-von-unterkuenften/qualitaetssicherung/
https://www.berlin.de/laf/engagement/dateiablage/bezirkliche-fluechtlingskoordinatoren012020.pdf
https://www.berlin.de/laf/engagement/dateiablage/bezirkliche-fluechtlingskoordinatoren012020.pdf
https://www.berlin.de/sen/ias/
https://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
https://www.berlin.de/fluechtlinge/berlin-engagiert-sich/berliner-initiativen/
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• LUẬT CƠ BẢN CỦA CỘNG HÒA  

LIÊN BANG ĐỨC

www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html

• HIẾN PHÁP CỦA BERLIN

www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/ 
verfassung/

• CHỈ THỊ TIẾP NHẬN CỦA LIÊN MINH  

CHÂU ÂU

www.eur-lex.europa.eu

• ĐẠO LUẬT CƯ TRÚ

www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/

• ĐẠO LUẬT TỊ NẠN

www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/

• ĐẠO LUẬT PHÚC LỢI NGƯỜI XIN TỊ NẠN

www.gesetze-im-internet.de/asylblg/

• LUẬT BẢO VỆ PHÒNG CHỐNG NHIỄM 

KHUẨN

www.gesetze-im-internet.de/ifsg/

7.  

CƠ SỞ PHÁP LÝ 
QUAN TRỌNG • CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH KHUNG THEO § 

36 LUẬT BẢO VỆ PHÒNG CHỐNG NHIỄM 

KHUẨN (CÓ HIỆU LỰC: 21.12.2016)

www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_rahmenhygieneplan_ 
aug2020

• LUẬT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/

• ĐẠO LUẬT XỬ LÝ CÔNG BẰNG CHUNG 

(AGG)

www.gesetze-im-internet.de/agg/

• ĐẠO LUẬT GIÁM SÁT NHÀ Ở BERLIN

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-WoAufG-
BEV4P2

KoordFM: Phụ nữ tị nạn đủ điều kiện để nhận dịch vụ trông giữ trẻ trong năm 2021

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/verfassung/
https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/verfassung/
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32013L0033
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/
http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_rahmenhygieneplan_aug2020
http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/laf_rahmenhygieneplan_aug2020
http://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-WoAufGBEV4P2
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-WoAufGBEV4P2
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8. 

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: 

TỔNG QUAN VỀ CÁC KHÁI NIỆM/MÔ TẢ CHẤT LƯỢNG VÀ TRỢ CẤP CỦA LAF

Ghi chú: Các hợp đồng cũ bị loại trừ, nhưng những hợp đồng này thường tương tự như loại khu nhà ở GU 1

Tham số Cơ sở tiếp nhận GU 1   GU 2 GU 3

Tỉ số nhân sự lý 
tưởng của người 
quản lý

Ban quản lý cơ sở:
 ‒ 1,0 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi khu nhà ở có sức 
chứa tối đa 130 chỗ
 ‒ 1,5 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi khu nhà ở có sức 
chứa từ 131–500 chỗ
 ‒ 2,0 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi khu nhà ở có sức 
chứa từ 501–1.000 chỗ
 ‒ 3,0 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi khu nhà ở có sức 
chứa từ 1.001 chỗ trở lên

Nhân viên công tác xã hội: 
0,010 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi sức chứa (ít nhất 1 
vị trí toàn thời gian cho mỗi 
khu nhà ở)
Nhà tâm lý học: 
0,002 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi sức chứa. Theo 
thỏa thuận với Bang Berlin, 
vị trí nhà tâm lý học có thể 
sử dụng dịch vụ bên ngoài 
từ các bên thứ ba.
Nhân viên chăm sóc xã 
hội và trông giữ trẻ: 
0,015 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi sức chứa (ít nhất 1 
vị trí toàn thời gian cho mỗi 
khu nhà ở)
Điều phối tình nguyện viên: 
0,002 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi sức chứa (nhưng ít 
nhất 0,25 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi khu nhà ở)
Nhân viên hành chính: 
0,010 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi sức chứa (ít nhất 
0,25 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi khu nhà ở)
Nhân viên kinh tế: 
0,010 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi sức chứa (ít nhất 
0,5 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi khu nhà ở)

Ban quản lý cơ sở:
 ‒ 1,5 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi khu nhà ở có tối đa 
500 chỗ
 ‒ 2,0 tối đa 1.000 chỗ

Nhân viên công tác xã hội:
0,010 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi người ở

Nhà tâm lý học:
0,002 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi người ở
Nhân viên chăm sóc xã 
hội và trông giữ trẻ:
0,002 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi người ở
Nhân viên chăm sóc xã 
hội và trông giữ trẻ:
0,009 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi người ở
Điều phối tình nguyện 
viên:
0,002 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi người ở
Nhân viên hành chính:
0,004 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi người ở
Nhân viên kinh tế:
0,002 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi người ở
Nhân viên tạp vụ:

 ‒ 0,5 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi khu nhà ở có tối đa 
300 chỗ
 ‒ 1,0 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi khu nhà ở có tối đa 
500 chỗ
 ‒ 2,0 vị trí toàn thời gian cho 
cho mỗi khu nhà ở có tối 
đa 1.200 chỗ

Ban quản lý cơ sở:
 ‒ 1,5 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi khu nhà ở có tối đa 
500 chỗ
 ‒ 2.0 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi khu nhà ở có tối đa 
1.000 chỗ

Nhân viên công tác xã hội:
0,004 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi người ở
Nhân viên chăm sóc xã 
hội và trông giữ trẻ:
0,006 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi người ở
Điều phối tình nguyện 
viên:
0,002 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi người ở
Nhân viên hành chính:
0,004 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi người ở
Nhân viên kinh tế:
0,002 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi người ở
Nhân viên tạp vụ:

 ‒ 0,5 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi khu nhà ở có tối đa 
300 chỗ
 ‒ 1,0 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi khu nhà ở có tối đa 
500 chỗ ‒ 2,0 vị trí toàn 
thời gian cho mỗi khu nhà 
ở có tối đa 1.200 chỗ

Ban quản lý cơ sở:
1 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi khu nhà ở
Nhân viên công tác xã hội:

 ‒ 1,0 vị trí toàn thời gian với 
tối đa 200 người cư trú
 ‒ 0,5 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi sức chứa thêm lên 
đến tối đa 100 người

Nhân viên tạp vụ:
 ‒ 0,5 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi khu nhà ở có tối đa 
300 chỗ
 ‒ 1,0 vị trí toàn thời gian cho 
mỗi khu nhà ở có tối đa 
600 chỗ
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Tham số Cơ sở tiếp nhận GU 1   GU 2 GU 3

Tỉ số nhân sự lý 
tưởng của người 
quản lý

Nhân viên tạp vụ:
 ‒ 0,5 Vị trí toàn thời gian 
cho mỗi khu nhà ở có sức 
chứa tối đa 300 chỗ
 ‒ 1,0 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi khu nhà ở có sức 
chứa tối đa 500 chỗ
 ‒ 2,0 vị trí toàn thời gian 
cho mỗi khu nhà ở có sức 
chứa tối đa 1.200 chỗ

Nhân viên bảo vệ Có mặt 24/7 Có mặt 24/7 Có mặt 24/7 Không

Cung cấp thực 
phẩm

3 bữa một ngày Tự túc Tự túc Tự túc

Dọn dẹp phòng Được thực hiện bởi người 
cư trú.

Được thực hiện bởi người 
cư trú.

Được thực hiện bởi người 
cư trú.

Được thực hiện bởi người 
cư trú.

Dọn dẹp khu nhà ở Vệ sinh khu vực sinh hoạt 
chung hằng ngày theo 
chương trình vệ sinh khung. 
Thường xuyên kiểm tra sự 
xâm nhập của loài gây hại 
dưới sự tuân thủ các quy tắc 
của ngôi nhà, bao gồm cả 
ghi tài liệu.

Vệ sinh khu vực sinh hoạt 
chung hằng ngày theo 
chương trình vệ sinh khung. 
Thường xuyên kiểm tra sự 
xâm nhập của loài gây hại 
dưới sự tuân thủ các quy tắc 
của ngôi nhà, bao gồm cả 
ghi tài liệu.

Vệ sinh khu vực sinh hoạt 
chung hằng ngày theo 
chương trình vệ sinh khung. 
Thường xuyên kiểm tra sự 
xâm nhập của loài gây hại 
dưới sự tuân thủ các quy tắc 
của ngôi nhà, bao gồm cả 
ghi tài liệu.

làm sạch các khu vực chung 
hai lần một tuần

Trang bị các thiết bị 
vệ sinh

Các mặt hàng tiêu dùng cho 
các khu vực tập thể được 
người quản lý mua sắm.

Các mặt hàng tiêu dùng cho 
các khu vực tập thể được 
người quản lý mua sắm.

Nguồn cung riêng dựa theo 
cấu trúc căn hộ.

Nguồn cung riêng dựa theo 
cấu trúc căn hộ.

Trang bị các cơ sở 
nấu ăn

Các mặt hàng tiêu dùng cho 
các khu vực tập thể được 
người quản lý mua sắm.

Các mặt hàng tiêu dùng cho 
các khu vực tập thể được 
người quản lý mua sắm.

Nguồn cung riêng dựa theo 
cấu trúc căn hộ.

Nguồn cung riêng dựa theo 
cấu trúc căn hộ.

Trang bị phòng Về nguyên tắc, việc trang bị 
nội thất ban đầu của phòng 
là do Bang Berlin cung 
cấp. Phòng được trang bị 
giường, tủ đựng đồ, bàn 
ghế.

Về nguyên tắc, việc trang bị 
nội thất ban đầu của phòng 
là do Bang Berlin cung 
cấp. Phòng được trang bị 
giường, tủ đựng đồ, bàn ghế 
và tùy chọn làm mát.

Về nguyên tắc, việc trang bị 
nội thất ban đầu của phòng 
là do Bang Berlin cung 
cấp. Phòng được trang bị 
giường, tủ đựng đồ, bàn ghế 
và tùy chọn làm mát.

Về nguyên tắc, việc trang bị 
nội thất ban đầu của phòng 
là do Bang Berlin cung 
cấp. Phòng được trang bị 
giường, tủ đựng đồ, bàn ghế 
và tùy chọn làm mát.

Tham số Cơ sở tiếp nhận GU 1   GU 2 GU 3

Trang bị nội thất Người quản lý phải đảm bảo 
rằng những người mới đến 
ở nhận được bộ khăn trải 
giường/ khăn tắm mới hoặc 
đã giặt sạch.

Người quản lý phải đảm bảo 
rằng những người mới đến 
ở nhận được bộ khăn trải 
giường/ khăn tắm mới hoặc 
đã giặt sạch.

Người quản lý phải đảm bảo 
rằng những người mới đến 
ở nhận được bộ khăn trải 
giường/ khăn tắm mới hoặc 
đã giặt sạch.

Người quản lý phải đảm bảo 
rằng những người mới đến 
ở nhận được bộ khăn trải 
giường/ khăn tắm mới hoặc 
đã giặt sạch. Người cư trú 
có trách nhiệm giặt giũ.

Vật dụng vệ sinh Được đặt mua bởi người 
quản lý.

Được tự mua. Được tự mua. Được tự mua.

Sử dụng đồ nội 
thất của riêng bạn 

Không Các đồ đạc (nhỏ) thêm vào 
của riêng bạn có thể được 
bổ sung sau khi tham khảo 
ý kiến của ban quản lý cơ 
sở, nhưng cũng phải được 
mang theo khi bạn chuyển 
ra ngoài.

Các đồ đạc (nhỏ) thêm vào 
của riêng bạn có thể được 
bổ sung sau khi tham khảo 
ý kiến của ban quản lý cơ 
sở, nhưng cũng phải được 
mang theo khi bạn chuyển 
ra ngoài.

Các đồ đạc (nhỏ) thêm vào 
của riêng bạn có thể được 
bổ sung sau khi tham khảo 
ý kiến của ban quản lý cơ 
sở, nhưng cũng phải được 
mang theo khi bạn chuyển 
ra ngoài.

Sử dụng các thiết 
bị điện của riêng 
bạn

Bạn có thể mang theo các 
thiết bị của riêng bạn theo 
quy định của nhà. Việc sử 
dụng tuân theo các quy định 
về phòng cháy chữa cháy.

Bạn có thể mang theo các 
thiết bị của riêng bạn theo 
quy định của nhà. Việc sử 
dụng tuân theo các quy định 
về phòng cháy chữa cháy.

Bạn có thể mang theo các 
thiết bị của riêng bạn theo 
quy định của nhà. Việc sử 
dụng tuân theo các quy định 
về phòng cháy chữa cháy.

Bạn có thể mang theo các 
thiết bị của riêng bạn theo 
quy định của nhà. Việc sử 
dụng tuân theo các quy định 
về phòng cháy chữa cháy.

Sử dụng phòng 
sinh hoạt chung

Tất cả các khu vực sinh hoạt 
chung phải được cấp để sử 
dụng chung.
Các phòng sinh hoạt chung 
cần được chuẩn bị sẵn cho 
các mục đích sau: Phòng 
chơi, phòng làm bài tập, 
phòng khách, phòng nghỉ 
ngơi. Hơn nữa, các phòng 
tư vấn cũng cần có sẵn.

Tất cả các khu vực sinh hoạt 
chung phải được cấp để sử 
dụng chung.
Các phòng sinh hoạt chung 
cần được chuẩn bị sẵn cho 
các mục đích sau: Phòng 
chơi, phòng làm bài tập, 
phòng khách, phòng nghỉ 
ngơi. Hơn nữa, các phòng 
tư vấn cũng cần có sẵn.

Tất cả các khu vực sinh hoạt 
chung phải được cấp để sử 
dụng chung.
Các phòng sinh hoạt chung 
cần được chuẩn bị sẵn cho 
các mục đích sau: Phòng 
chơi, phòng làm bài tập, 
phòng khách, phòng nghỉ 
ngơi. Hơn nữa, các phòng 
tư vấn cũng cần có sẵn.

Không có phòng sinh hoạt 
chung. Có phòng tư vấn.

Giặt giũ quần áo Các thiết bị giặt và sấy khô 
phải được chuẩn bị sẵn 
sàng. Theo quy định, cứ 
25 người cư trú thì có một 
máy giặt.

Các thiết bị giặt và sấy khô 
phải được chuẩn bị sẵn 
sàng. Theo quy định, cứ 
25 người cư trú thì có một 
máy giặt.

Các thiết bị giặt và sấy khô 
phải được chuẩn bị sẵn 
sàng. Theo quy định, cứ 
25 người cư trú thì có một 
máy giặt.

Các thiết bị giặt và sấy khô 
phải được chuẩn bị sẵn 
sàng. Theo quy định, cứ 
25 người cư trú thì có một 
máy giặt.

 8. PHỤ LỤC
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Nhà ở xã hội  ,  Berlin

Đến: Abwesenheiten@laf.berlin.de

Về: Ông/ Bà  , sinh ngày 

Kính thưa ông hoặc bà,

Ông/ Bà  xin phép vắng mặt 

từ  đến  , vì 

 Không thể nộp đơn trước đó vì 

Tôi yêu cầu xác nhận rằng chỗ ở hiện tại trong khu nhà ở có thể được giữ 
lại trong thời gian tôi vắng mặt. 

Trân trọng

PHỤ LỤC 2: 

ĐƠN XIN GIỮ CHỖ TRONG KHU NHÀ Ở KHI VẮNG MẶT DÀI HẠN (ĐƠN XIN VẮNG MẶT) 

Tham số Cơ sở tiếp nhận GU 1   GU 2 GU 3

Máy vi tính Các máy tính để bàn cố định 
có truy cập Internet miễn 
phí phải được cung cấp cho 
người cư trú trong phòng 
làm việc và/ hoặc phòng học 
theo quy định (có ít nhất 2 
thiết bị trên 100 người ở). 
Bang Berlin chịu chi phí mua 
các thiết bị này.

Các máy tính để bàn cố định 
có truy cập Internet miễn 
phí phải được cung cấp cho 
người cư trú trong phòng 
làm việc và/ hoặc phòng học 
theo quy định (có ít nhất 2 
thiết bị trên 100 người ở). 
Bang Berlin chịu chi phí mua 
các thiết bị này.

Các máy tính để bàn cố định 
có truy cập Internet miễn 
phí phải được cung cấp cho 
người cư trú trong phòng 
làm việc và/ hoặc phòng học 
theo quy định (có ít nhất 2 
thiết bị trên 100 người ở). 
Bang Berlin chịu chi phí mua 
các thiết bị này.

Không áp dụng

Máy sưởi Vào kỳ sưởi ấm từ 
Từ ngày 1 tháng 10 đến 
ngày 30 tháng 4 và ngoài ra, 
nếu nhiệt độ bên ngoài giảm 
xuống dưới 15 độ C vào lúc 
9 giờ tối trong ba ngày liên 
tục, phải đảm bảo đủ sưởi 
ấm cho khu nhà ở. Chi phí 
sưởi do Bang Berlin chi trả.

Vào kỳ sưởi ấm từ 
Từ ngày 1 tháng 10 đến 
ngày 30 tháng 4 và ngoài ra, 
nếu nhiệt độ bên ngoài giảm 
xuống dưới 15 độ C vào lúc 
9 giờ tối trong ba ngày liên 
tục, phải đảm bảo đủ sưởi 
ấm cho khu nhà ở. Chi phí 
sưởi do Bang Berlin chi trả.

Vào kỳ sưởi ấm từ 
Từ ngày 1 tháng 10 đến 
ngày 30 tháng 4 và ngoài ra, 
nếu nhiệt độ bên ngoài giảm 
xuống dưới 15 độ C vào lúc 
9 giờ tối trong ba ngày liên 
tục, phải đảm bảo đủ sưởi 
ấm cho khu nhà ở. Chi phí 
sưởi do Bang Berlin chi trả

Vào kỳ sưởi ấm từ 
Từ ngày 1 tháng 10 đến 
ngày 30 tháng 4 và ngoài ra, 
nếu nhiệt độ bên ngoài giảm 
xuống dưới 15 độ C vào lúc 
9 giờ tối trong ba ngày liên 
tục, phải đảm bảo đủ sưởi 
ấm cho khu nhà ở. Chi phí 
sưởi do Bang Berlin chi trả

Chuyến thăm Thông thường trong ngày 
từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, 
chỉ có các trường hợp ngoại 
lệ khi tham khảo ý kiến của 
ban quản lý khu nhà ở và 
LAF.

Thông thường trong ngày 
từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, 
chỉ có các trường hợp ngoại 
lệ khi tham khảo ý kiến của 
ban quản lý khu nhà ở và 
LAF.

Thông thường trong ngày 
từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, 
chỉ có các trường hợp ngoại 
lệ khi tham khảo ý kiến của 
ban quản lý khu nhà ở và 
LAF.

Có

Truy cập vào  
Internet 

Người điều hành phải đảm 
bảo việc tiếp nhận mạng 
WLAN trong các phòng sinh 
hoạt chung và trong các khu 
vực sinh hoạt riêng.

Người điều hành phải đảm 
bảo tiếp nhận WLAN trong 
các phòng chung. Ở nhiều 
chỗ ở hiện nay cũng có 
WLAN trong các phòng.

Người điều hành phải đảm 
bảo tiếp nhận WLAN trong 
các phòng chung. Trong 
nhiều khu nhà ở hiện nay 
cũng có WLAN trong các 
căn hộ.

Có truy cập WLAN trong tất 
cả các căn hộ.

 8. PHỤ LỤC
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Bạn đang học đại học hoặc đang học nghề
Sinh viên và học viên nhận trợ cấp đào tạo (BAB) hoặc trợ cấp huấn nghệ 
(BAföG) trả một khoản đồng thanh toán cố định là 210,00 Euro mỗi tháng. 
Quy định này được áp dụng nếu bạn không nhận được trợ cấp thất nghiệp II 
(Hartz IV) cũng như trợ cấp xã hội hoặc trợ cấp theo Đạo luật Phúc lợi Người 
tị nạn. Nếu bạn nhận được những phúc lợi này, các quy tắc trong phần sau 
“Bạn được hưởng phúc lợi bổ sung về sinh hoạt phí” sẽ được áp dụng.

Bạn được hưởng các phúc lợi bổ sung về sinh hoạt phí
Bạn chỉ có thu nhập thấp và được hưởng trợ cấp thất nghiệp bổ sung II 
(Hartz IV), trợ cấp xã hội bổ sung hoặc trợ cấp bổ sung theo Đạo luật Phúc 
lợi Người xin tị nạn. Trong trường hợp này, thu nhập của bạn sẽ được bù 
trừ với các phúc lợi về sinh hoạt phí mà bạn đã yêu cầu, do đó xác định 
khoản đồng thanh toán của bạn.

Các phúc lợi về sinh hoạt phí bao gồm:

1.  Tiền cho các nhu cầu thiết yếu hằng ngày như thực phẩm, quần áo, đi 
lại, tham gia văn hóa và những thứ tương tự (trong thông báo từ trung 
tâm việc làm, văn phòng phúc lợi xã hội hoặc LAF, bạn sẽ tìm thấy các 
khái niệm yêu cầu tiêu chuẩn hoặc trợ cấp cơ bản).

2.  Tiền cho thuê nhà và sưởi ấm (trong các thông báo từ trung tâm việc 
làm, văn phòng phúc lợi xã hội hoặc LAF, bạn sẽ tìm thấy khái niệm  
chi phí tại khu nhà ở).

Khi tính toán khoản đồng thanh toán của bạn, thu nhập của bạn – sau khi 
trừ các khoản miễn thuế – trước tiên được bù trừ với cái gọi là yêu cầu 
tiêu chuẩn/ trợ cấp cơ bản.

Chỉ khi thu nhập của bạn cao đến mức vượt quá yêu cầu tiêu chuẩn/ trợ 
cấp cơ bản, khoản này cũng sẽ được trừ vào chi phí tại khu nhà ở. Trong 
trường hợp này, bạn phải tự trả một phần chi phí cư trú (khoản đồng thanh 
toán). Phần còn lại của các chi phí do trung tâm trợ cấp của bạn, hay trung 
tâm việc làm, văn phòng phúc lợi xã hội hoặc LAF đài thọ.

PHỤ LỤC 3: 

KHOẢN ĐỒNG THANH TOÁN CHO CHI PHÍ CƯ TRÚ TRONG KHU NHÀ Ở CỦA LAF

BẠN ĐỌC THÂN MẾN, 
Bạn có sống trong khu nhà ở của Văn phòng bang dành cho người tị nạn 
hay không? Bạn có thu nhập của riêng bạn? Tùy thuộc vào mức thu nhập 
của bạn, bạn phải trả một khoản nào đó để cư trú trong khu nhà ở, tương 
tự như việc bạn trả tiền thuê một căn hộ. Tuy nhiên, bạn không phải trả 
toàn bộ chi phí cho khu nhà ở: Khoản đồng thanh toán sẽ dựa trên mức 
thu nhập của bạn và có giới hạn như trên. Với tập sách chứa thông tin này, 
chúng tôi trả lời các câu hỏi thường gặp về khoản đồng thanh toán. Nếu 
bạn có câu hỏi cụ thể về tình huống của mình, vui lòng liên hệ với trung 
tâm việc làm, văn phòng phúc lợi xã hội hoặc LAF phụ trách về bạn hoặc 
các cơ sở tư vấn chuyên biệt.

KHOẢN ĐỒNG THANH TOÁN TỐI ĐA LÀ BAO NHIÊU?

Bởi vì khu nhà ở tại Berlin rất đắt đỏ, Bang Berlin đã quyết định giới hạn 
khoản đồng thanh toán. Điều này có nghĩa là: Trong mọi trường hợp, bạn 
sẽ không phải trả một khoản đồng thanh toán cao hơn số tiền được liệt kê 
dưới đây: 
— 344,00 Euro cho 1 người mỗi tháng,  
—  590,00 Euro cho 2 người mỗi tháng,  
—  738,00 Euro cho 3 người mỗi tháng, 
—  984,00 Euro mỗi tháng cho gia đình từ 4 người trở lên 
—  210,00 Euro mỗi tháng cho sinh viên và học viên nhận trợ cấp đào tạo  
 (BAB) hoặc trợ cấp huấn nghệ (BAföG). Quy định này được áp dụng  
 nếu bạn không nhận được trợ cấp thất nghiệp II (Hartz IV) cũng như  
 trợ cấp xã hội hoặc trợ cấp theo Đạo luật Phúc lợi Người xin tị nạn.

TÔI CÓ PHẢI ĐÓNG KHOẢN ĐỒNG THANH TOÁN VÀ KHOẢN NÀY 
ĐƯỢC XÁC ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Bạn không được hưởng các trợ cấp về sinh hoạt phí 
Nếu thu nhập của bạn cao đến mức bạn không được hưởng các trợ cấp 
về sinh hoạt phí như Hartz IV, trợ cấp xã hội hoặc trợ cấp theo Đạo luật 
Phúc lợi Người xin tị nạn, bạn phải thanh toán đầy đủ khoản đồng thanh 
toán (xem phần “Khoản đồng thanh toán tối đa là bao nhiêu?”).

 8. PHỤ LỤC
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI BIẾT KHOẢN ĐỒNG THANH TOÁN CỦA TÔI Ở 
MỨC NÀO? LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ TRẢ KHOẢN NÀY?

Tại trung tâm việc làm, văn phòng phúc lợi xã hội hoặc LAF, bạn sẽ nhận 
được tờ khai tổng hợp chi phí. Với tờ khai này, trung tâm trợ cấp cam 
kết sẽ trang trải một phần chi phí cư trú. Tờ khai tổng hợp chi phí luôn bị 
giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Tờ khai tổng hợp chi phí 
cũng cho biết khoản đồng thanh toán của bạn ở mức nào. Tuy nhiên, bạn 
không phải thanh toán cho đến khi nhận được hóa đơn từ LAF.

Ngoài tờ khai tổng hợp chi phí, bạn sẽ nhận được một tờ khai khác. Tờ 
khai này được gọi là bản xác nhận nợ. Tại đây, bạn cam kết chuyển 
khoản đồng thanh toán của mình vào chi phí ở cho LAF. Xin vui lòng ký 
vào bản xác nhận nợ.

Nếu bạn có con và con bạn phải tự trả khoản đồng thanh toán, sẽ có một 
tờ khai khác. Tờ khai này được gọi là tờ khai chỉ định. Vui lòng ký vào tờ 
khai này. Khi làm điều này, bạn đồng ý rằng khoản đồng thanh toán của 
con bạn sẽ được khấu trừ trực tiếp từ phúc lợi của bạn và chuyển cho 
LAF. Vì vậy, bạn không phải làm gì nữa.

Trên hóa đơn mà LAF gửi cho bạn, bạn sẽ tìm thấy mục đích sử dụng, 
khoản đồng thanh toán của bạn và tháng bạn sống trong khu nhà ở LAF. 
Vui lòng thanh toán khoản đồng thanh toán của bạn không muộn hơn 14 
ngày sau khi bạn nhận được hóa đơn này. Vui lòng cho biết mục đích sử 
dụng.

CHÚ Ý:   Nếu bạn không thanh toán khoản đồng thanh toán của bạn, bạn 
sẽ phải chịu nợ. Trong trường hợp xấu nhất, điều này có thể khiến 
bạn mất chỗ trong khu nhà ở.

CHÚ Ý:   Nếu thu nhập của bạn đã thay đổi sau khi có tổng hợp chi phí, 
khoản đồng thanh toán của bạn cũng có thể thay đổi. Bạn có 
nghĩa vụ thông báo cho trung tâm việc làm, văn phòng phúc lợi xã 
hội hoặc LAF về bất kỳ thay đổi nào trong thu nhập của bạn.

MỨC ĐỘ CỦA KHOẢN ĐỒNG THANH TOÁN SẼ DỰA VÀO ĐÂU?

Khi tính khoản đồng thanh toán của bạn, các điểm sau đây giữ vai trò quan 
trọng:

— mức thu nhập của bạn.

—  phúc lợi của bạn được hưởng: Yêu cầu tiêu chuẩn đối với Hartz IV, trợ 
cấp xã hội và các trợ cấp tương tự như trợ cấp xã hội theo Đạo luật 
Phúc lợi Người xin tị nạn cao hơn các trợ cấp cơ bản của Đạo luật đó.

—  tiền trợ cấp của bạn: tiền trợ cấp ở mức khác nhau, tùy thuộc vào loại 
trợ cấp (ví dụ: Hartz IV, các trợ cấp theo Đạo luật Phúc lợi Người xin tị 
nạn) mà bạn nhận được.

—   chi phí cho khu nhà ở của bạn, tức là chi phí phát sinh liên quan đến 
việc vận hành khu nhà ở của bạn. Các chi phí này được thông báo mỗi 
ngày; Trong các thông báo từ trung tâm việc làm, văn phòng phúc lợi xã 
hội hoặc LAF, bạn sẽ tìm thấy khái niệm Tỉ lệ chi phí.

—   số người được tính cho khoản đồng thanh toán (nếu bạn ở đây cùng 
gia đình).

LƯU Ý:   Do tiền trợ cấp của bạn và giới hạn khoản đồng thanh toán của 
bạn, bạn không phải sử dụng toàn bộ thu nhập của mình để trả 
cho khu nhà ở của bạn trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu thu nhập 
của bạn thấp, bạn có thể không phải trả khoản đồng thanh toán.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách tính khoản đồng thanh toán của 
mình, vui lòng liên hệ với trung tâm việc làm, văn phòng phúc lợi xã hội 
hoặc LAF phụ trách về bạn hoặc các cơ sở tư vấn chuyên biệt.
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9. 

DANH MỤCTỪ VIẾT 
TẮT

AE Cơ sở tiếp nhận

AG Nhóm làm việc

AGG Luật bình đẳng chung

AkuZ Trung tâm đến

ASH Cao đẳng Alice Salomon

BAMF Văn phòng Liên bang về Di cư và Người tị nạn

BAB Trợ cấp học nghề

BAfög Đạo luật Trợ cấp Huấn nghệ Liên bang

BNS Mạng lưới Berlin dành cho những người tị nạn đặc biệt dễ bị tổn thương

BGB Bộ luật dân sự

BuBS Văn phòng Khiếu nại Độc lập Berlin

bzw. tương ứng

d.h. có nghĩa là

etc. v.v.

EU Liên minh Châu Âu

EUMF những người tị nạn vị thành niên không có người đi kèm trước đây

f. sau đây

ff. trở đi

ggf. nếu cần

GU nhà ở xã hội

Hayatuna Dự án xưởng tương lai Heinersdorf – Bürgererverein Berlin-Heinersdorf e.V.

Hartz IV Trợ cấp thất nghiệp II như một quyền lợi bảo đảm cơ bản cho người tìm việc, do các trung tâm việc làm cấp

IB Internationaler Bund Berlin-Brandenburg gGmbH

JUH Viện trợ tai nạn Johanniter e.V.
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Kita Nhà trẻ

KoordFM Văn phòng Điều phối Quản lý Người tị nạn của Bộ Thượng viện về Hội nhập, Công việc và Các vấn đề xã hội

LAF Văn phòng bang dành cho người tị nạn Berlin

LAGeSo Văn phòng bang về y tế và xã hội Berlin

LEA Văn phòng bang về nhập cư – Văn phòng nhập cư

LfG-B Công ty nhà nước cho người tị nạn ở Berlin

LGBTI người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, có xu hướng chuyển giới và liên giới tính 

MUF khu nhà ở kiểu mô-đun cho người tị nạn/ cấu trúc xây dựng mới (phiên bản 1.0 và 2.0)

o. ä. hoặc tương tự

ÖPNV Phương tiện giao thông công cộng ở Berlin

PDF Định dạng tài liệu di động (định dạng tiêu chuẩn cho đầu ra màn hình và đầu ra in)

QM  Quản lý chất lượng 

RL Chỉ thị 

S. trang

SenIAS Bộ Thượng viện về Hội nhập, Công việc và Các vấn đề xã hội Berlin

sog. cái gọi là 

StGB Luật hình sự 

StPO Bộ luật Tố tụng Hình sự 

u. a. và khác

usw. v.v. 

vgl. đối chiếu 

WfF  Căn hộ cho người tị nạn (chỗ ở cho người tị nạn như một phần của hợp đồng hợp tác giữa công ty nhà ở và Bang Berlin)

WLAN Wireless Local Area Network (Mạng cục bộ không dây)
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