
 دیگر برای چه مواردی می توامن درخواست بدهم؟

ما در صورت درخواست و چنانچه شرایط مربوطه را برآورده منایید، کمک اضافی را به شما 
ارائه می دهیم:

•  قرضه برای پیش پرداخت اجاره )حداکثر هزینه 3 ماه اجاره بدون هزینه گرمایشی(	

• در صورت لزوم هزینه های مربوط به انتقاالت	

• شاید هزینه های نوسازی مورد نیاز	

• اگر برای اولین بار از آپارمتنت خودتان نقل مکان کرده اید، هزینه مبلمان اولیه آپارمتنت 	
)لطفاً دقیقاً مشخص کنید که واقعاً به چه چیزی نیاز دارید، مثالً یک میز غذا خوری، 

2 چوکی و غیره(

نکته مهم: باید این درخواست ها را پیشاپیش به ما بدهید.  مواردی که بعداً دریافت 
شود قابل قبول نیست.

لطفاً هرگونه سؤال مشخصی که دارید را از شخص مسئول متاس خود در مرکز 
شغلی KCE بپرسید!

فضای زندگی کافی چیست؟

تا  50 متر مربع یک نفر:  •	

تا  60 متر مربع   دو نفر:  •	

تا  75 متر مربع   سه نفر:  •	

تا  87 متر مربع چهار نفر:  •	

برای هر عضو بیشتر خانواده، فضای زندگی به میزان 12 متر مربع افزایش می یابد.

جستجوی آپارمتنت

 وقتی می خواهید منتقل 
شوید، باید از چه چیز هایی مطلع باشید
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 چطور یک آپارمتنت جدید پیدا کنم؟

 برای جستجوی یک آپارمتنت جدید روش های مختلفی را در اختیار دارید. 

• 	)www.immobilienscout24.de آنالین )به عنوان مثال

• در دفتر خدمات مسئول منطقه KCA، می توانید بنا به درخواست پیشنهادهای 	
آپدیت شده آپارمتنت های ساحوی را به طور هفتگی از طریق اینترنت و روزنامه ها دریافت 

کنید. 

• 	)Wochenbote روزنامه های ساحوی )به عنوان مثال

• اطالعیه های موجود در سوپر مارکت ها	

• از کمپنی های ساختمانی آپارمتنت های اجتماعی بپرسید.	

چگونه رضایت مرکز وظیفوی را دریافت کنم؟

 هنگامی که یک آپارمتنت پیدا کردید، از صاحبخانه آینده خود درخواست کنید تا تأییدیه 
قراردادخط را خانه پری کند.  می توانید آن را به این روش ها دریافت کنید، به صورت آنالین 

از  

• 	 ،www.kca-mkk.de

• در دفتر خدمات مرکز وظیفوی مسئول KCA یا	

• در اداره جامعه یا شهرتان.	

شما با ارائه تأییدیه این قرارداد خط، رضایت ما را نسبت به تغییر آپارمتنت درخواست 
می کنید   تصمیم ما خیلی زود به شکل مکتوب ارائه خواهد شد. ما اگر رضایت خود را 

اعالم کنیم، می توانید قرارداد خط را امضا کنید. لطفاً یک کپی از قرارداد خط که توسط 
شما و صاحبخانه امضا شده و تأییدیه ثبت نام] خود از دفتر ثبت نام ساکنان را به ما ارائه 

 منایید. 

 سپس واجد شرایط بودن شما برای مزایا را محاسبه خواهیم کرد. 

؟مریگب رظن رد ار یدراوم هچ دیاب منک یم هراجا تنمتراپآ کی یتقو
 طبق مقررات بیمه اجتماعی دوم )مزایای بیکاری دوم( مزایا دریافت می کنید و می خواهید 

منتقل شوید؟  در این صورت بسیار مهم است که نکات زیر را در نظر داشته باشید: 

•  آیا دلیل معتبری برای تغییر آپارمتنت خود دارید؟ 	

  مثالً در صورتی که صاحب خانه شما قرارداد خط را لغو کرده باشد. 

 مثال دیگر این است که آپارمتنت شما بیش از حد کالن یا قیمت است زیرا یک شخص 
در حال خارج شدن می باشد.

• آپارمتنت جدید شما باید مناسب باشد. این بدان معناست که منی تواند بیش از 	
حد قیمت باشد و باید در ساحه محلی قرار داشته باشد. اینکه حق برخورداری از چند 
متر مربع را دارید، به تعداد ساکنان بستگی دارد - که دستورالعمل های روشنی در این 

زمینه وجود دارد. ما می خواهیم به شما مشوره بدهیم - با ما صحبت کنید. 

•  اگر اداره مهاجرت شرطی را برای محل اقامت اعالم کرده باشد، باید آن را رعایت 	
کنید. 

•   قبل از منتقل  شدن، حتماً باید موافقت ما را کسب کنید. 	

 لطفاً قبل از امضای یک قرارداد خط جدید بیایید و با ما صحبت کنید! در غیر 
این صورت، این خطر وجود دارد که نتوانیم اجاره و هزینه های انتقاالتی شما را در نظر 

بگیریم.

•  حتی اگر قصد دارید از ناحیه مین-کینتسیگ منتقل  شوید، باید رضایت قبلی 	
ما را کسب کنید. 


