مرجـــع ات�صـــــــالك
م�ؤجرك هو مرجع ات�صالك

يجي��ب م�ؤج��رك عل��ى �أي��ة �أ�س��ئلة لدي��ك تتعل��ق بال�ش��قة وي��سره تق��دمي
امل�س��اعدة ل��ك.
م��ن واجب��ك كم�س��ت�أجر اي�ض��ا الإت�ص��ال بامل�ؤج��ر (املال��ك) خا�ص��ة ل��دى
وق��وع �أ�رضار او ح�صول م�ش��اكل.

�إعالم امل�ؤجر (املالك) فورا ً
لناحي��ة املوا�ضي��ع والأ�س��ئلة املدرج��ة ادن��اه ،يرج��ى الإت�ص��ال
بامل�ؤج��ر مبا��شرة للح�ص��ول عل��ى مزي��د م��ن املعلوم��ات.
الأمثلة على ذلك:

• يتبني لك ان �أ�رضاراً حلقت بخطوط التمديدات :متديدات املياه ،خطوط
	الكهرباء ،متديدات الغاز.
• تكت�شف وجود عفن.
• تعطل عمل رادياتور التدفئة �أو تت�رسب منه املياه.
• حتطم زجاج نافذة.
• تع ُّذر فتح �أو �إغالق نافذة ب�شكل جيد.
•	املفا�صل على حو�ض املغ�سلة ،يف احلمام �أو يف حو�ض اال�ستحمام غري
�سليمة �أو تغري لونها.
• جرى �سطو على منزلك �أو تبني لك ان حماولة �سطو ح�صلت على ال�شقة.

مالحظــــــــة

يف ح��ال حلق��ت ا��ضرار ج�س��يمة
بال�ش��قة �أو باملبن��ى� ،أن��ت مل��زم
مبوج��ب عق��د الإيج��ار �إب�لاغ امل�ؤج��ر
(املال��ك) ف��وراً ،ك��ي ال ي��زداد ال��ضرر
وك��ي ال تن�ش ��أ �أ��ضرار الحق��ة.

رقم الطوارئ يف حالة وقوع �أ�رضار

�أ�سئلة �إىل امل�ؤجر (املالك)
فيما يتعلق باملوا�ضيع املدرجة �أدناه يرجى توجيه ال�س�ؤال للم�ؤجر.
الأمثلة:

•
•
•
•
•
•

�أين تقع غرفة جتفيف الغ�سيل؟ هل هناك قواعد خا�صة ب�إ�ستخدامها؟
مورق للجدران؟
طرا�ش جيد و �أو ِّ
�أين ميكنني العثور على َّ
هل تتوفر �أماكن لوقوف ال�سيارات؟ ما هي التكاليف؟
مواقف الدراجات غري كافية� .أين ميكنني �إيقاف دراجتي؟
هل �أ�ستطيع احل�صول على غرفة خمزن �إ�ضافية يف القبو؟
مبن �أت�صل بخ�صو�ص النفايات ال�ضخمة؟

ن�صيحة � :1إذا كانت لديك
�أ�سئلة ،ال ترتدد يف االت�صال
مب�ؤجرك .فهو �صلة االت�صال
اخلا�صة لتلبية �إحتياجاتك.
ا�س�أل مرة �أكرث فهذا اف�ضل من
ال�س�ؤال مرة �أقل!

مرجع االت�صال

م�ؤجرك هو مرجع �إت�صالك
ن�صيحة  : 2قم بتدوين املعلومات اخلا�صة مب�ؤجرك بحيث تكون دائما مبتناول يدك.

جهة االت�صال اخلا�صة بك

رمب��ا حت�ص��ل عل��ى ن�س��خة م��ن بطاق��ة امل�ؤج��ر ال�ش��خ�صية التي حتت��وي على كل
ارق��ام التوا�ص��ل عندما توق��ع على عقد الإيجار� .إ�س��أل فقط عن ذلك.

عقـــد الإيجـــار
مالحظــــــــة

علي��ك ق��راءة عق��د الإيج��ار وفهم��ه ب�ش��كل كام��ل .وتكم��ن �أف�ض��ل طريق��ة لذل��ك يف ان
يتم �رشح بنود االتفاقات الهامة لك م�سبق ًا وب�شكل وا�ضح وتت�ضمن (نظام املبنى،
تنظيف الدرج ،خدمة ال�ش��تاء).

تقدمي العون املادي لت�سديد الإيجار
بدل �سكن  /تكلفة امل�أوى وفقاً للقانون الإجتماعي

2

ميك��ن للمواطن�ين ذوي الدخل املنخف�ض �أو املعا���ش التقاع��دي املنخف�ض احل�صول على دعم
م��ن الدول��ة .يح��ق له��م يف كث�ير م��ن احلاالت احل�ص��ول على ب��دل �س��كن .وب�إمكانه��م احل�صول
عل��ی الإ�س��تمارات  /طلب��ات الدع��م لبدل ال�س��كن من متك��ب �إعانة الإ�س��كان يف الإدارة البلدیة
التابعني لها.
ن�صيحة  : 3ميكن على الإنرتنيت العثور على مناذج الطلبات املنا�سبة� .إبحث حتت
عبارة مركز بدل ال�سكن „ . “Wohngeldstelleو�أ�ضف ا�سم املكان.

تكلفة ال�سكن وفقا للقانون الإجتماعي

2

وفقا للقانون الإجتماعي  2يحق للذين يبحثون عن عمل احل�صول على م�س��اعدة ت�ش��مل بدل
ال�سكن (الإيجار) والتدفئة.

مت ت�سليم الئحة هذه املعلومات من قبل
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