
ههاهای شما را دارد؟ هی اجاز ٔه باز کردن نام آیا کس

نه. فقط وقت ی که شما اجازه داده باشید.
ٔاگر نامه شما بدون اجازه باز شود این یک کار قابل مجازات است.

به این دلیل م  یاوتوانید نزد پلیس شکایت کنید.

ههاهای شما را دارد؟ هی اجاز ٔه باز کردن نام آیا کس

نه. فقط وقت ی که شما اجازه داده باشید.
ٔاگر نامه شما بدون اجازه باز شود این یک کار قابل مجازات است.

به این دلیل م  یاوتوانید نزد پلیس شکایت کنید.

هناهایم مجازند بدون اجاز ٔه شما وارد اتاق تان بشوند؟ آیا گردانندگا

نه. هنگامی که شما در ااوتاق هستید، باید در زده و صبر شود، اوتا شما بگویید، بفرمایید.
وقت ی شما نیستید و چیزی باید اوتعمیر شود، باید قبل به شما اطل ع داده شود.

فقط در صوراوتی که موقعیت اضطراری مثل آاوتش نشان ی یا پلیس پیش بیاید، مجازند بدون 
اطل ع قبل ی، وارد ااوتاق اوتان شوند.

هناهایم مجازند بدون اجاز ٔه شما وارد اتاق تان بشوند؟ آیا گردانندگا

نه. هنگامی که شما در ااوتاق هستید، باید در زده و صبر شود، اوتا شما بگویید، بفرمایید.
وقت ی شما نیستید و چیزی باید اوتعمیر شود، باید قبل به شما اطل ع داده شود.

فقط در صوراوتی که موقعیت اضطراری مثل آاوتش نشان ی یا پلیس پیش بیاید، مجازند بدون 
اطل ع قبل ی، وارد ااوتاق اوتان شوند.

هی مجاز است در کمد یا چیزاهای تان جوستجو کند؟ آیا کس

ٔاین کار را فقط پلیس اجازه دارد، آن هم با برگه اجازه اوتفتیش.
اگر در قواعد سازماندهی خانه اوتان چیز دیگری نوشته شده باشد، لطفا به ما اطل ع دهید.

آنوقت ما به یک قاضی برای بازبینی مراجعه خواهیم کرد.

هی مجاز است در کمد یا چیزاهای تان جوستجو کند؟ آیا کس

ٔاین کار را فقط پلیس اجازه دارد، آن هم با برگه اجازه اوتفتیش.
اگر در قواعد سازماندهی خانه اوتان چیز دیگری نوشته شده باشد، لطفا به ما اطل ع دهید.

آنوقت ما به یک قاضی برای بازبینی مراجعه خواهیم کرد.

هناهایم حقوق تان ههیتوانید انجام داهید اگر گردانندگا رعایت نکردند؟را   چه م

اگر گردانندگا نهایم حقوق اوتان را رعایت نکردند، شما نباید بپذیرید.
امکانات بسیاری برای شکایت و گرفتن حق وجود دارد: م  یاوتوانید به سوسیال آمت، به 

استان) براندنبورگ کارگذار وفق خارجیان در جامعه (اینتگراسیونز به آوفتراگته  ی بخش یا .
ٔاوتوصیه میشود به مرکز مشاوره خوبی مراجعه نمائید.

آدر سها را م  یاوتوانید اوتحت شورای پناهندگان یا اینتگراسیونز به آوفتراگته اوتهیه کنید.

هناهایم حقوق تان ههیتوانید انجام داهید اگر گردانندگا رعایت نکردند؟را   چه م

اگر گردانندگا نهایم حقوق اوتان را رعایت نکردند، شما نباید بپذیرید.
امکانات بسیاری برای شکایت و گرفتن حق وجود دارد: م  یاوتوانید به سوسیال آمت، به 

استان) براندنبورگ کارگذار وفق خارجیان در جامعه (اینتگراسیونز به آوفتراگته  ی بخش یا .
ٔاوتوصیه میشود به مرکز مشاوره خوبی مراجعه نمائید.

آدر سها را م  یاوتوانید اوتحت شورای پناهندگان یا اینتگراسیونز به آوفتراگته اوتهیه کنید.
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وظایف این گردانندگان چیست؟

این افراد در واقع فقط برای سازماندهی زندگ ی در آنجا هستند و نه برای ریاست مابی.
.در بسیاری از های مها این افراد خود مددکار اجتماع ی هستند

آنها برای این حقوق م  یگیرند اوتا به شما در گرفتن چیزهای اضافه بر حقوق اجتماعی 
ٔ(سوسیال)، مثل اوتهیه لباس یا پر کردن فرم خانه، کمک کنند.

وظایف این گردانندگان چیست؟

این افراد در واقع فقط برای سازماندهی زندگ ی در آنجا هستند و نه برای ریاست مابی.
.در بسیاری از های مها این افراد خود مددکار اجتماع ی هستند

آنها برای این حقوق م  یگیرند اوتا به شما در گرفتن چیزهای اضافه بر حقوق اجتماعی 
ٔ(سوسیال)، مثل اوتهیه لباس یا پر کردن فرم خانه، کمک کنند.

همگیری روی درخواست پنااهندگی شما دارند؟ هی در تصمی هناهایم قدرت آیا گردانندگا

نه. گردانندگا نهایم به هیچ وجه با درخواست شما سر و کار ندارند.
ٔاوتصمی مگیری در مورد اوتقاضای پناهندگی شما به عهده ی اداره فدرال برای مهاجرت و 

پناهندگی   (بامف) در آیزن هواوتن اشتات است.
اگر بامف درخواست شما را رد کند، م  یاوتوانید علیه اوتصمیمشان به یک دادگاه شکایت کنید.

برای این شکایت به وکیلی مجرب نیاز دارید.
بامف یا دادگا هها در مورد اقامت شما اوتصمیم م  یگیرند و نه مسئولین امور خارجیان (آوسلندر 

بهورده) و نه گردانندگان هایم.

همگیری روی درخواست پنااهندگی شما دارند؟ هی در تصمی هناهایم قدرت آیا گردانندگا

نه. گردانندگا نهایم به هیچ وجه با درخواست شما سر و کار ندارند.
ٔاوتصمی مگیری در مورد اوتقاضای پناهندگی شما به عهده ی اداره فدرال برای مهاجرت و 

پناهندگی   (بامف) در آیزن هواوتن اشتات است.
اگر بامف درخواست شما را رد کند، م  یاوتوانید علیه اوتصمیمشان به یک دادگاه شکایت کنید.

برای این شکایت به وکیلی مجرب نیاز دارید.
بامف یا دادگا هها در مورد اقامت شما اوتصمیم م  یگیرند و نه مسئولین امور خارجیان (آوسلندر 

بهورده) و نه گردانندگان هایم.

آیا گردانندگان اهایم در اقامت موقت (دولدونگ) و یاا اخراج (آبشیبونگ) شما از کشور 
تاثیری دارند؟

اوتا زمان ی که دولدونگ دارید، آوسلندر بهورده سع ی در اخراج شما دارد. 
برای این کار نیاز به اطلعات در بار ه ی شما دارد, بعض ی اوقات آوسلندر بهورده سع ی بر 

این دارد این اطلعات را از گردانندگا نهایم بگیرد.
ٔاما این گردانندگا نهایم نیستند که درباره شما اوتصمیم م  یگیرند.

علیه اوتصمیم گیریهای نادرست آوسلندر بهورده م  یاوتوانید از خود دفا ع کنید.
م ی اوتوانید به یک دفتر مشاوره برای پناهندگان مراجعه نمائید.

آیا گردانندگان اهایم در اقامت موقت (دولدونگ) و یاا اخراج (آبشیبونگ) شما از کشور 
تاثیری دارند؟

اوتا زمان ی که دولدونگ دارید، آوسلندر بهورده سع ی در اخراج شما دارد. 
برای این کار نیاز به اطلعات در بار ه ی شما دارد, بعض ی اوقات آوسلندر بهورده سع ی بر 

این دارد این اطلعات را از گردانندگا نهایم بگیرد.
ٔاما این گردانندگا نهایم نیستند که درباره شما اوتصمیم م  یگیرند.

علیه اوتصمیم گیریهای نادرست آوسلندر بهورده م  یاوتوانید از خود دفا ع کنید.
م ی اوتوانید به یک دفتر مشاوره برای پناهندگان مراجعه نمائید.

ههیگیرند که شما چقدر پول دریافت کنید. هناهایم تصیم م آیا گردانندگا

ٔاز اداره امور اجتماعی ، ٔنه. کمک اجتماع ی (سوسیال هیلفه) را از اداره امور خارجیان
.(سوسیال آمت) دریافت م  یکنید

ٔاداره امور اجتماع ی م  یاوتواند گردانندگا نهایم را موظف نماید اوتا پول را در اختیار شما 
بگذارد.

اما همیشه این سوسیال آمت است که اوتصمیم م  یگیرد شما چقدر پول دریافت کنید، نه 
گردانندگان هایم.

اگر شما دولدونگ داشته باشید و سوسیال آمت شما را سرزنش کند که ضد آبشیبونگ خوداوتان 
ٔبه اندازه کاف ی اقدام نکرده اید، سوسیال آمت م  یاوتواند اوتصمیم بگیرد به شما کمتر پول بدهد.

گردانندگا نهایم با این اوتصمیم گیری هیچ سر و کاری ندارند.

ههیگیرند که شما چقدر پول دریافت کنید. هناهایم تصیم م آیا گردانندگا

ٔاز اداره امور اجتماعی ، ٔنه. کمک اجتماع ی (سوسیال هیلفه) را از اداره امور خارجیان
.(سوسیال آمت) دریافت م  یکنید

ٔاداره امور اجتماع ی م  یاوتواند گردانندگا نهایم را موظف نماید اوتا پول را در اختیار شما 
بگذارد.

اما همیشه این سوسیال آمت است که اوتصمیم م  یگیرد شما چقدر پول دریافت کنید، نه 
گردانندگان هایم.

اگر شما دولدونگ داشته باشید و سوسیال آمت شما را سرزنش کند که ضد آبشیبونگ خوداوتان 
ٔبه اندازه کاف ی اقدام نکرده اید، سوسیال آمت م  یاوتواند اوتصمیم بگیرد به شما کمتر پول بدهد.

گردانندگا نهایم با این اوتصمیم گیری هیچ سر و کاری ندارند.

ههیکنند؟ هناهایم در مورد گرفتن خانه تصمیم گیری م آیا گردانندگا

در بسیاری های مها گردانندگان های مها همان مددکاران اجتماع ی هستند.
.آنها برای این حقوق م  یگیرند اوتا به شما مثل به خاطر درخواست خانه کمک نمایند

گردانندگا نهایم در این که شما خانه را دریافت کنید یا نه اوتصمیم گیری نم  یکنند، بلکه این کار 
بر عهده سوسیال آمت است.

ههیکنند؟ هناهایم در مورد گرفتن خانه تصمیم گیری م آیا گردانندگا

در بسیاری های مها گردانندگان های مها همان مددکاران اجتماع ی هستند.
.آنها برای این حقوق م  یگیرند اوتا به شما مثل به خاطر درخواست خانه کمک نمایند

گردانندگا نهایم در این که شما خانه را دریافت کنید یا نه اوتصمیم گیری نم  یکنند، بلکه این کار 
بر عهده سوسیال آمت است.

هناهایم تصمیم می گیرند که شما چه کاری را دریافت کنید؟ آیا گردانندگا

کارهای یک یورویی را د رهایم اوتقسیم م  یکنند. گردانندگان،
ٔبه طور عادلنه بین همه ساکنین هایم اوتقسیم کنند آنها م  یبایست این کارها را .

میزان پرداخت پول با سوسیال آمت است.
اطلعات لزم را از سوسیال آمت بگیرید و بهتر از همه یک اوتقاضای کتب ی بنویسید.

هناهایم تصمیم می گیرند که شما چه کاری را دریافت کنید؟ آیا گردانندگا

کارهای یک یورویی را د رهایم اوتقسیم م  یکنند. گردانندگان،
ٔبه طور عادلنه بین همه ساکنین هایم اوتقسیم کنند آنها م  یبایست این کارها را .

میزان پرداخت پول با سوسیال آمت است.
اطلعات لزم را از سوسیال آمت بگیرید و بهتر از همه یک اوتقاضای کتب ی بنویسید.

گردانندگان اهایم چه قواعدی را برای جا دادن افراد باید نگه دارند؟

گردانندگان برای جا دادن مسئولند.
ٔآنها باید در این رابطه باید به حق و قانون اوتوجه کنند، یعن ی "شرایط حداقل برای اداره مسکن 

مشترک"
.اجازه دارند اوتصمیم گیری کنند، چه کس ی با که در ااوتاقی زندگ ی کند●

اما در عین اوتصمیم گیری باید به خصوصی تهای مل ی، قومی، فرهنگ ی و مذهب ی، 
 .فکر کنند

اگر بیش از چهار  .اوتا حد ممکن بایستی بیش از چهار نفر در یک ااوتاق زندگ ی نکنند●
نفر مجبور به زندگ ی در یک ااوتاق شدند، ول ی یک ااوتاق دیگر خال ی باشد، م  یشود 

شکایت کرد.
 .هر فرد باید شش متر محل سکونت داشت باشد●
هر فرد باید یک اوتخت، یک فضا برای کمد، یک محل پهلوی میز و یک صندلی ●

 .داشت باشد
 .ااوتا قها باید قابل قفل کردن باشند●
این . بایستی برای مردان و زنان دو شها و اوتوال تهای جداگانه وجود داشت باشد●

 .اوتوال تها و دو شها را باید بشود موقع استفاده قفل کرد
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