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  : گام اول
 

  های الزمآمادگ
 

د  نکمک خواه  به شما سواالت زیر  در این مورد  . د که به دنبال چه نوع آپارتمانید  بیندیشی، ابتدا به این  برآیید  آپارتمان جستجویدر که   قبل از این

 کرد: 

 

 کند آپا در باید  آیا حیوانی هم ید؟ • چند نفر 
 

 ؟رتمان زندگ

 کنی د • دوست داری 
 

 کنیبه صورت قطع   کجا   در که   نیستیدمایل  به عبارت دیگر   ؛ د در هامبورگ و اطراف آن زندگ
 

 ؟ د زندگ

 

بسیار  حمل و نقل عمویم  وسایلهامبورگ   ید که از هم فاصله داشته باشند؟ در ضمن این موضوع را فراموش نکنباید  چقدر   کار خانه تا محل

یس حتر به باشد را دارا یم خوب و قابل اعتمادی  یا قطار بسیار  )رسویس(  های دور دست هامبورگ با اتوبوسمحل. این بدان معناست که دسیر

ی کننده باشد.   تا محل کار نباید تعیی 
 تر هم هستند. ارزان اغلبهامبورگ  یهها در حومآپارتمانی دیگر از سو  آسان است. بنابراین راه طوالنی

 

 ؟ )اتاق / میر مرب  ع( باشد   باید حداقل دارای چه مساحتر  آپارتمان •

ان  حد اکی   • ی  ؟ باشد چقدر  باید  آپارتمانیک  ی هاجار می 

«»جوب مرکز کاریاب  از در صورنر که  • وع به  د کنیدریافت یم مایل « کمک سوسیال دفتر  » یا اداره رفاه اجتمایع سنتر ، قبل از اینکه رسر

ان مربوطه در حال حاضی   یهکه ادار   د خود را اگاه بسازی  ، بایدد جوی آپارتمان کنی و جست ی ان . شود هزینه را متقبل یم تا چه می  ی جدید  می 

 . د به دست بیآوری   اینجا   از   د یتوانییمبر اساس تعداد افراد خانواده  ناخالص رسد را  ی هحداکی  مسکن برای اجار  یهاجار 

ک استفاده کنیبه  فرد بیگانه که آپارتمانی را با یک   د توانیآیا تصور کرده یم • اک های آپارتمان؟ این د طور مشیر تر از  ارزان (WG) اشیر

جر   امکان وجود دارد  حتر این هستند.  های انفرادیآپارتمان
ٔ
ی کرایه) فریعکه به عنوان مستا  کنی فریع( نشی 

 
 . د در آپارتمان زندگ

http://www.hvv.de/
https://www.hamburg.de/leistungen-hilfen/1016372/kosten-der-unterkunft/
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 باشد؟ های دیگریمعیار  چه• آپارتمان باید دارای 

 نگهداری   آیا  •
 

ی در حایل که ؟ مجاز باشد  باید   حیوانات خانگ    سگداشیر
 
 . سازد آپارتمان را دشوار  یانی بهدستتواند یم مخصوصا

 ؟باید پارکینگ داشته باشد آیا آپارتمان  •

 ؟د یا بالکن داشته باشی )تپ(وان  د یا دوست داری  •

 . د هانی را بنویسدر مورد هر نکته برای خود یاداشت

 

 
 

آغاز جستجو دوم:  گام  

 
 کنی  د خواهییم در چه نوع آپارتمانی  د دانییم در صورنر که

 
ی  د زندگ وع به   د توانییمپس ، د ن برای تان اهمیت دار در یک آپارتمان  هایو چه چی  رسر

 . د جستجو کنی
 وجود دارد:  چند گزینه برای پیدا کردن آپارتمان

 
نت ۱گزینه  : اینتر  
وع  جای ،است   سایت شهر هامبورگوباین  ی کرایه  در ضمن  به اقدام کردن.   خونی برای رسر تارنماهای  و  ها سایتدر  وب دهندگان دیگر نی 

ی  . سازند دید تان را در مورد بهای خانه روشن یم شخیص خویش ی آپارتمان  های شخیص از مالکان خانهبسیاری  همچنی  های خود را به صورت  نی 

 با استفاده از  توانید دارند و شما یمیم عرضهآنالین 
 
 . د خود را ارائه دهیمختلف درخواست  سایت هایوبمستقیما

ایک   آپارتمان  اک آپارتمانچیست؟ ( WG)اشتر با هم ازدواج    هستند، نهخانواده  از یک  نه کس کهآپارتمانی است که توسط چندین   اشیر

یک زند نه   و  اند کرده  رسر
 

د مورد استفاده قرار یم اند؛گ ک   یهگون به   و  گی   یمباهم   مشیر
 

هر فرد در آپارتمان اتاق مخصوص   . کنند زندگ

 اتاق نشیمن) تشناب( مانند حمام عمویمهای بخشخود را دارد. 
ً
خانه و احتماال ی ک مورد به صورت  )سالون( ، آشی  استفاده قرار    مشیر

ند یم اک  آپارتمان . گی  اک آپارتمانهمه افراد در  . به شما کمک کند دوستان جدید  آشنانی با  یدر زمینه تواند یم اشیر نظافت  ل و مسو  اشیر

ک قرار یم  اند  هانی اتاق  برای ند که مورد استفاده مشیر جر در . گی 
ٔ
ن مستا جر  اصیلروابط بی 

ٔ
  فریع با مستا

ً
نفر یک   دو حداکی   معموال

 که مست  . گایه اوقات به دلیل اینکنند را با هم تقسیم یمآپارتمان 
ٔ
  شما  برای  ، یک آپارتمان به تنهانی برد به رس یمجر در خارج از کشور  ا

 شود. اجاره داده یم

 

ی کنید ، به همان اندازه پیدا کردن آپارتمان دشوارتر یم : ید داشته باشاما به یاد  ی را برای آپارتمان تعیی 
ایط بیشیر شود. بنابراین  هر چه رسر

 . ید و حاضی برای قبول سازش باش ید خود را خییل محدود نکن

 . ید خط بکش ای برخوردار هستند، و زیر معیارهانی که از اهمیت ویژهید های خود را بردار سپس یادداشت

 آپارتمان است؟ ی های اجار آیا موقعیت/مساحت مهمیر از هزینه •

 ؟د از آنها ضف نظر کنی  د توانیوجود دارند که در صورت لزوم یم  آیا نکانر  •

 

http://www.hamburg.de/corona-impfung
http://www.hamburg.de/corona-impfung
http://www.hamburg.de/corona-impfung
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ی برریس   های  یا آپارتمان انفرادی به دنبال آپارتمان   آن های زیادی وجود دارند که افراد گروهدر آنجا  . ارزد به زحمتش یمبوک فیس کردنهمچنی 

اک  . کنند یم خود عرضه یا و   اند  اشیر

 

)Genossenschaften کت: ۲گزینه    تعاوبن مسکن ) های شر  

کت کت مختلفی وجود دارند  ایهرسر (  )رسر کت. دهند یم اجاره آنها را  و  هانی در ترصف دارند پارتمانآکه های تعاونی اغلب با لیست  های تعاونی  رسر

کتکنند. انتظار کار یم ی و با رسر . در بسیاری از موارد این امر از طریق  ثبت نام کردن، به ضفه است   در لیست انتظار های تعاونی تماس گرفیر

نتر  سایت کت انیر کتپذیر است. امکان های تعاونی رسر س است.  آنالینمسکن در هامبورگ به صورت  های تعاونی فهرست رسر    در دسیر

کتآپارتمان از طریق یک   یانی بهدست     تعاونی   هایرسر
ً
 های تعاونی اغلب  اما آپارتمان برد های شخیص بیشیر زمان یمخانهنظر به  قاعدة

 تر هستند. ارزان

 

 
 

  (معامالت یراهنمامشاور امالک ) : ۳گزینه 
ی شخیص شما یم  به    او گویند. یم (هنمای معامالتار ) مشاور امالک  توانید شخیص را استخدام کنید تا برای شما آپارتمان جستجو کند. به چنی 

در جستجوی  با استفاده از آنها   تواندارند که یم نی های ویژهاغلب تماس اینان. دهد یمگردد و برای آن درخواست یمبرای تان    دنبال آپارتمانی 
ی پول دریافت کنجستجوی موفقیتهستند تا در برابر مایل امالک ان مشاور البته آپارتمان کمک کنند.    را  باید پول اضافی  شما   د. بنابرایننآمی 

 . دالیل حقمشاور امالک یا پرداخت کنید. یعتی کارمزد 
 

ها : روزنامه۴گزینه   
جست و جوی   برای   . به ویژه افراد مسن هنوز به دست آورد یک شانس واقیع  از این طریق توان اما یمسد،  ر به نظر یمافتاده   این گزینه از ُمد 

   شما  یا حتر خود های بزرگ هامبورگ بیندازید  به تبلیغات روزنامهکه نگایه دارد   آن را  کنند. بنابراین ارزشستفاده یم ا هروزنامه از تبلیغات مسکن 
 به نشر بسپارید را  اعالنی 

کت تعاوبن مسکناجاره آپارتمان ا  ؟شود یم اعمالچگونه  ز شر
 

کت تعاونی مسکن• باید عضو   د. شوی  ی رسر

کت • برای این کار باید سهام   د. خریداری کنی را  تعاونی رسر

 به 
ً
 دارد  مساحت• مقدار سهام معموال

 
 . آپارتمان بستگ

کت • سهام   هنگام خروج  اند  آورتعاونی سود رسر
ً
کت عضو  از   و معموال  . د ن شو بازپرداخت یمیت رسر

 

کت به یگ از در صورت تمایل  ینه مسکن ) های تعاونی رسر ی ثبت نام کنید. این ثبت نام رایگان به طور  بیشیر بدون ایجاد تعهد  و   است  آنالین( نی 

اییط  تحت چهو  شهر  مناطق کدام  در که   کنید ذکر یم فقطشما  شود. انجام یم کت و  کنید یم جستجو  آپارتمانی را رسر در   مسکن تعاونی رسر

ی آپارتمان  . کند ارسال یم را  هانی پیشنهاد  غی  الزایم به طور برای شما  صورت داشیر

http://www.hamburg.de/
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( کرایه) : اجارهسوم گام  
 

 آن توجه کنید.  بهایهنگام جستجوی آپارتمان به 
  رسد ی ههای اجار واژهشود. در اینجا به  هم نیست که باید پرداخت نی تنها  همان هزینهشود همیشه یم منتشر آپارتمان  اعالنکه در   نی کرایه

"Kaltmiete گرم  یهاجار " و"Warmmiete .توجه کنید " 
 

دازید. هزینه نی هزینهفقط شامل  شد یه اجار   مرب  ع بی 
 . باشند یمن   شامل آندر  جانتی مسکنهای است که باید برای هر میر

 
 مثال عبارتند از:  ها به عنوانهزینه. این قابل پرداخت هستند رسد  یههانی هستند که عالوه بر اجار هزینه جانب  مسکنهای هزینه

 های آب و فاضالب. • هزینه
 . ها زباله و انتقال آوری• نظافت خیابان و جمع

 . (لفت)  • آسانسور 
اتح دفع و  ساختمان• نظافت   . مرصی  شر
 باغ.  از   • نگهداری

 . ها چراغ• 
 

 شامل  گرمی  ه اجار 
 

یبه گونه تواند به شما یم گرمی  هاجار   جهتباشد. از این نی جانتی مسکن یمهاهزینهاز ( اجاره رسد و بخش )بزرگ   ی بهیر
ی گرم را مورد سوال قرار دهید ی  هاجار   یهزینهبنابراین همیشه  پرداخت کنید. چقدر باید برای یک آپارتمان  واقعدر که   روشن بسازد    و همچنی 
سید که  . اند گرم ی  هاجار مشمول مسکن های جانتی کدام هزینه  بی 
ان هزینه : راهنماب   ی  مست های جانتی مسکن کهسوال خود را در مورد می 

ٔ
چند نفر در آپارتمان  رابطه با اینکه  در  کرد و باید پرداخت یم جر قبیلا

 یم
 

 یم، مطرح کنید کردند زندگ
 

 فقط یک نفر در آپارتمان زندگ
ً
پس  ، کنید یم به همان مسکن نقل مکاننفر یا بیشیر   دو کرد و شما با . اگر قبال

 یابد. مثال افزایش یم به عنوان های آب توان فرض کرد که هزینهیم
 
 

 

ی وجود دار  های دیگری هزینه ن  د. ای ن پرداخت شو  آیند و باید به وجود یم  ماهانه اما با این حالد،  ن شو نیم گرم  یهاجار شامل هرگز د که ن نی 
ید. هزینه  : های زیر اشاره کرد توان به مثالدیگر یم  یهای ماهانههزینه در مورد  ها را هم در نظر بگی 

 
 حق استفاده از رادیو و تلویزیونهای هزینه

 یم حق استفاده از رادیو و تلویزیونی ههر خانوار باید هزین
 

دازد. اگر تنها در یک آپارتمان زندگ   دو با به اندازه یک خانواده  دقیق کنید، باید را بی 
اک به یک در صورنر که. پرداخت کنید  حق استفاده از رادیو و تلویزیون را  فرزند  همه ساکنان تقسیم   بر ها نقل مکان کنید، هزینه  آپارتمان اشیر
 حدود حق استفاده از رادیو و تلویزیونهای هزینهشود. یم

 
ات  و حتر اگر  باشند یمیورو در ماه  ۱۸ ا باز هم  نکنید، تماشا را  دولتر -همگانی نشر

 . د یهستپرداخت  مجبور به 
نت و تلفن  اینتر

نت نی یا  ثابت   خواهید یک تلفناگر یم   بایددر خانه داشته باشید، سیم »وایرلس«  انیر
ً
دازید. اضافی  پول یک   معموال گایه    با این وجود  را بی 

نت اتصال به اوقات   سوال کنید. پارتمان آدر این مورد از  مالک . باشد یماجاره  مشمولاینیر
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 ضمانتپول  
 مست
ٔ
ی کرایه)جرا نایسر از  های منظور محافظت در برابر خسارت این اقدام بهشود و یم واگذار مالک   بهدر ابتدای اجاره  را  اجاره ضمانت ( پول نشی 

 مست. تجاوز کند خالص  رسد اجاره  سه برابر  از حداکی   نباید و  قابل پرداخت است فقط یک بار ضمانت پول .  شود اعمال یماجاره 
ٔ
ترک   هنگامجر ا

د، مگر اینکه را به طور کامل پس یمضمانت پول تمان ر آپا نزد صاحبخانه وجود داشته باشد یا خسارنر به آپارتمان    )پرداخت نشده( هایبدیهگی 

 وارد شده باشد. 

 

 
 
 

با موارد  به عنوان مثال
 : شوندیم محاسبه زیر
 آپارتمان مساحت• 
ات•  ی  تجهی 

 • موقعیت
 • نوع خانه

 
 
ً
ماهانه پرداخت  معموال

 د. نشویم
 

با موارد  به عنوان مثال
 : شوندیم محاسبه زیر

 • مالیات بر دارانی 
 آوری و انتقالجمع• 

 هازباله
 لفت/ • آسانسور

 ها• نظافت راه پله
 ها• بیمه

از • رسایدار، نگهداری 
 باغ
 

 ماهانه پیش 
ً
معموال

 د. نشوپرداخت یم
 

با موارد  به عنوان مثال
 : شوندیم محاسبه زیر

مرکزگریم/ • گرمایش  
 • آب گرم

 • گاز
 

 ماهانه پیش 
ً
معموال

د. نشوپرداخت یم  
 

با موارد  به عنوان مثال
 : شوندیم محاسبه زیر

 • آب رسد
 برق •

 • تلفن
نت•   انیر
 

 ماهانه پیش 
ً
معموال

د. نشوپرداخت یم  
 

 خالص اجاره رسد
 

 های جانتی دیگرهزینه
 

 یجارهای ههزین
 

 جاریهای هزینه
 

 ناخالصرسد اجاره 
 

 ناخالص گرم اجاره 
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آپارتمان یک درخواست برای: گام چهارم  
 

د  درخواست  برای فراهم کردن اتاقدام الزم است تا  که یک آپارتمان مناسب پیدا شد،   زمانی    مدرک، چند وتاهک  یه. عالوه بر یک نامصورت گی 

ی وجود دار  ترتیب  این   به کنید.   ضمیمهخود  درخواست بهیر است به این مدارک را . ببیند مایل است تا آنها را  آینده  یهد که صاحبخان ن دیگر نی 

 ست دوباره در قرار بازدید از مسکن به طور کتتی با خود بیآورید.  بایرا د. در هر صورت مدارک یدهافزایش یمخود را برای بازدید از مسکن شانس 

 

 :مدارک عبارت هستند از این

ن عموی اعتبار( «شوفا»اطالعات  می 
ٔ
)مٔوسسه حفاظت از تا  

  -• اطالعانر در مورد قابلیت اطمینان مایل شما 
ً
.   توانید را بازپرداخت کرده یمهای خود آیا بدیه به منظور اینکه مثال  یا خی 

 در وبیم را «شوفا» مرتبط با  اطالعات• 
 
 از این   توانید یمرا    مدرک مورد نیاز . کنید درخواست   «شوفا»سایت توانید مستقیما

 
مستقیما

 . ضمیمه کنید ایمیل صاحبخانه   و یا به چاپرا  مدرک تنها کاری که باید انجام دهید این است که  سپسکنید.   بارگذاریسایت  وب

 

 
ر
درآمد ماهانه  گوایه در مورد /    فیش حقوق  

. زیرا برای صاحبخانه هایپرداخت هزینهکه آیا شما توانانی    خواهد بداند یم نی • هر صاحبخانه مهم است که  خییلها آپارتمان را دارید یا خی 

  ابالغیهتواند کت  فیش حقوفر یا یم گوایه  کنید. اینچقدر پول دریافت یمماهانه باید ثابت کنید که  پرداخت شود. بنابراین  به طور منظم اجاره

 دولتر باشد.  هایکمک 

 

 امکان تماس با صاحبخانه قبیل 

توانید مشخصات تماس صاحبخانه قبیل را یمدر این صورت  اید؟ پس یا پذیرفته شدهو اید داشته( هامبورگ) آپارتمانی در آلمان کنون• آیا تا  

 این اطالعات داوطلبانه است.  پیشکشوارد کنید. 

 

)کوتاه( زندگینامه یک رزومه/   

مهم را در رزومه بنویسید. به عنوان مثال: چه  ی هچند نکت شما هم . هستند کوتاه )رزومه(   زندگینامهبه یک  مند عالقه ها • برخی از صاحبخانه

 این اطالعات داوطلبانه است. ارائه کنید؟ خود کار یم یدر حرفه به این طرف  چه مدتاز زمانی به آلمان آمدید یا 

 

(نامهضمانت) گوایه مرتبط با ودیعه  

تواند موثر واقع شود. گوایه مرتبط با ودیعه یمرا به طور منظم دریافت کند،  مسکن خود  یهاجار مایل است تا  • از آنجانی که هر صاحبخانه   

ی یم قادر به پرداخت اجاره نباشید، شخیص که   در صورنر که شما کنید. کند که شما اجاره خود را پرداخت یمضامن شخیص است که تضمی 

د لیت پرداخت را به عهده یمو مسو نامه را ارائه کرده است، ضمانت  . گی 

 

  اجازه اقامت شما  مرتبط با  اثباتگوایه 

 به صاحبخانه اطالع دهید که اجازه اقامت دارید.  
 
 این اطالعات داوطلبانه است. ارائه  • لطفا
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د.   است که  کند و امید برای آپارتمان، ابتدا باید منتظر بمانید. صاحبخانه درخواست را برریس یمپس از ارسال درخواست   با شما تماس بگی 

 د. ن زیادی برای یک آپارتمان وجود دار  هایتقاضانامهافراد زیادی به دنبال آپارتمان در هامبورگ هستند. خییل اوقات  ! مواظب باشید  ویل

د  مدت  تواند یم  درخواست  پاسخ   واند به همه پاسخ دهد. ت که صاحبخانه نیم  ند متقاضیان آنقدر زیاد ا  تعداد   و گایه اوقات طوالنت  را در بر بگی 

 دهید.  ارائهبرای چندین آپارتمان همزمان  خود را  درخواستهمیشه  از این جهت 

  

آپارتمان  دید از : باز پنجممرحله   
 

خود  دلخواه شما کیم به آپارتمان بدان معناست که شما پیشنهاد کرد،   برای مالقانر را برای بازدید اگر صاحبخانه با شما تماس گرفته و قرار 
 . خود دارید خود را به صاحبخانه احتمایل  امکان معرفی کردنشما شده اید. اکنون  تر نزدیک

 
مهم برای بازدید:  هایهنماب  ار   
 دقیقه زودتر.  ۱۰یعتی حداقل حاضی شوید.   رس ساعتآپارتمان  بازدید از برای  • 

اهن نی یا  ورزش  هایمانند لباس قید نی های • لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس ی زیر پی  است.   خییل مهماول  برداشتخودداری کنید.  آستی 
( کت و شلوار که از  . الزم نیست  تر بپوشید بنابراین لباس شیک اهن یا بلوز زیبا پوشیدن  ، اما استفاده کنید  )دریشر وع خونی یک پی 

  خواهد بود.  رسر
 است. های کاری طرز لباس پوشیدن برای مصاحبه هشبیآپارتمان  بازدید از برای   پوشیدن سبک لباس

و مودب باشید.  برخورد خوش•   

  یس کنید صاحبخانه  ا ب  را معرفی کنید.  . با او دست بدهید و خود  احوالی 

  تمام کند های خود را تا حرف اجازه دهید صاحبخانه به 

  ی ، قرار دهید خطاب مورد "شما" با واژه صاحبخانه را  . اند برای بازدید از مسکن آمدهکه را هم  سایر افرادی  همچنی 

  که بتواند ترجمه کند.   نید ک  انتخاب  همراهپس کش به عنوان ، بلد نیستید اگر هنوز به اندازه کافی آلمانی 
 مثال:  ، به عنوانکنید • سؤال  

  ؟د یدهیم به من اطالع  چه زمانی شما 

 م؟چه زمانی یم دریافت نکرده باشم،  پاسخی  از شما   در صورنر که  توانم تماس بگی 

 ؟ شوند اقدامات بعدی چگونه اعمال یم 

  ان ی باید به   ها را هزینه اینکه این  یا   شوند جانتی محسوب یمهای هزینه از  ویجز به عنوان گرمایش    بهای ؟ آیا جانتی چقدر است هایهزینهمی 
 ؟ طور جداگانه شمارش کرد 

  به آنها (  بر اساس واقعیت) شما ملزم نیستید کهد که مجاز نیستند و ن سؤاالنر وجود دار البته • به سواالت صاحبخانه صادقانه پاسخ دهید. 
 : هستند  موارد زیر شامل سواالت . این پاسخ بگویید 

  ملیت 

 دین 

  سوء پیشینه / سابقه محکومیت 

 وقت یکبار مهمانی چند  اینکه ) ید یم )پارنر  گی 

  دهیدچقدر بلند به موسیفر گوش یماینکه 

  یا خی   کشید یمسیگار اینکه آیا 
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ی وجود دار   نی 
لغو قرارداد   ممکن پاسخ ندهید، بدترین اتفاق صادقانه. اگر به این سواالت داده شوند  پاسخصادقانه د که باید ن • اما سواالنر

 : زیر هستند  رد ا مو  مرتبط با سواالنر . این باشد یم بدون اطالع قبیل مسکن

  ( حالت مدنی ) وضعیت تاهل 

   کودکان 

  
 

 حیوانات خانگ
 

 • در هنگام بازدید به موارد زیر توجه کنید: 

  ی ساختمان آیا راهرو  است؟  پاک  و  تمی 

  کند؟کار یم[ لفت) آیا آسانسور 

   (؟«پوپنک »کپک  بوینم، بوی   ) دهد بو یمآپارتمان چگونه 

  ونی دوباره رنگاز گوشه  آیا به طور مثل بعیصی ی شدههای بی  ی  دهنده کپک باشد( تواند نشاناین یمحتر اند )آمی 

  خانه ی  مورد نیاز است؟  برای خرید آن  یاست یا هزینهمشمول قرارداد اجاره در ؟ آیا این موجود استآیا آشی 

  اک هایآپارتماندر مورد جر  یا  اشیر
ٔ
 ؟رسند داشتتی به نظر یمدوست  : آیا سایر ساکنانفریعمستا

 
 

ر کنید. شما فقط در صورنر آن را پُ  ستبای مند باشید، عالقه آپارتمانهم به هنوز  ، در صورنر کهجدید وجود دارد  تقاضانامهیک   بازدید در پایان 

 آن را پُ 
 
  مشخصات و  درآمد شغل،   اطالعات مرتبط با   . اغلب باید دوباره تحویل دهید  ضی    عر کرده و  شانس دریافت آپارتمان را دارید که واقعا

 
 
یادداشت کنید و مشخصات تماس  جدید  روی تقاضانامهرا  وضوعم نیاز دارید که ترجمه کند، این ردیف آیا به کنید )  وارد تماس خود را مجددا

ی ارائه دهید(. سپس   با  مدارک کتتی این شخص را نی 
ً
به ضمیمه کنید. جدید  به تقاضانامه  یک بار دیگر  ،فرستاده بودید  درخواست خود را که قبال

یس پیدا یم  صاحبخانه این ترتیب   کند. به تمام مدارک دسیر

 

 کنند.  دعوت یم از مسکن ها چندین نفر را به بازدید ! بسیاری از صاحبخانهتوجه

 بروید.  به بازدید مساکن  که ممکن است  یو تا آنجارا ببینید آپارتمان چندین  بنابراین

 

پیشنهادات غی  قابل اعتماد احتیاط:   
 

. کسب کنند برداری پول شما را  خواهند با روش های مشکوک یا حتر کالهیم مسکن،  بازار در  غی  قابل اعتماد  کاربرانافتد که  بارها و بارها اتفاق یم

، های کوچک برای آگیه ها ، بازارها عالوه بر روزنامه ی استفاده یم   هایسایتوباغلب از این افراد یا مجالت تبلیغانر نتر نی 
 کنند. اینیر

 از تناقضات وجود دارد که به شما در شناسانی 
 کند: کمک یم   اعتماد  لهای غی  قاب پیشنهاد در زیر لیستر

 
I . هویتپنهان کردن 

شود که  ادعا یم د. نکناز هویت جعیل استفاده یمآنها یا  -  آنها چه افرادی هستند که سازد  به طور واضح آشکار نیم آنها تماس تجاری مشخصات 
 . شوند برقرار یمهانی به زبان آلمانی یا انگلیش شکسته . تماس بیشیر از طریق ایمیلبرد به رس یمدر خارج از کشور  فرد مذکور 
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II . ن قرار برای بازدیدبدون  تعیی 
مسکن را  یک کلید   تواند با این وجود هم یمامکان پذیر نیست.    اشیا نماینده خودشبا  بازدید  -نویسد که او در خارج از کشور است صاحبخانه یم

 ارسال کند.  ، برای بازدید مسکن، پول در بدل
باید شما را  ،معامله واقیع انجام قبل از  ،اجاره بهایپرداخت  یشپ کلید یا حتر    ضمانت برایپول   پرداختیشپ   مانند  های: پیش پرداختتوجه

 مشکوک کند. 
 
III .ن  ی هاجار  یهزینه  خییل پایی 
( برای یهاجار  ین  های مجللآپارتمان خییل اندک )میتی ی قیمت میر میر  هزینه؟ مناطقدر بهیر در منطقه مقایسه  مساکن مرب  ع مرب  ع را با میانگی 
 کنید. 

 
IV س نیست . آپارتمان    دیگر در دستر

س نیست، اما متأسفانه آپارتمان  یس به ی های آپارتمان  مرتبط با  های مخفی با راهنمانی  لیستر  مسکن دهندهدر دفیر ارائه دیگر در دسیر بانک  ا دسیر
نتر مربوطه    اطالعت  با قیمت حدوداینیر

 
  وجود  یورو  ۲۰۰تا  ۱۵۰ ا

ً
ی ارائه دهندگان اصال  پیشنهادهانی پاسخ ندهید، چنی 

ی  به چنی 
 
دارد؟ لطفا

 ارزش هستند. نی آنها هم ها کنند، لیستنیمرا هیچ آپارتمانی  دالیل
 

 پرداخت ندارند! خدمانر نیازی به پیشنوع دهندگان معتیی برای هیچ  ارائه: کنداین مورد صدق یم به طور کیل

انتظاری  ه دور : پایانو در   

 
با شما تماس  تقاضا  باید دوباره منتظر بمانید. صاحبخانه برای پذیرش یا رد پس کردید،   تقضانامه وارد مشخصات تماس خود را در   در صورنر که

 آپارتمانی پیدا نکردید نگران نباشید. افراد زیادی  داد ادامه را باید  جستجو  بدان معناست که دریافت نکردید،  پاسخی خواهد گرفت. اگر 
 
. اگر فورا

کش آسان نیست و اغلب زمان یم برد. پس جسارت و صیی خود را از  هیچ   برای  پیدا کردن یک آپارتمان به دنبال آپارتمان هستند. در هامبورگ 
ی باشید که قادر بهدست ندهید.   . هستید  آپارتمان مناستی پیداکردن  شما مطمئی 

 
یک یمبه شما :  به دست آوردید را در  مسکنقرارداد  در صورنر که این موضوع   یباره در اطالعات بیشیر انید.  باید آن را با دقت بخو ویل   ویم! گتیی

های دیگری که باید در نظر گرفته شو  ی نتر ما کسب کنید:  د ن و چی    های)در حال حاضی به زبان Hamburg Welcome Portalرا از سایت انیر
 . آلمانی و انگلیش موجود است(

 
قبل از  کنید، مهم است که دریافت یممایل   کمک  مرکز کاریاب  یا اداره رفاه اجتمایعاز شما و  پذیرفته شد   آپارتمانی درخواست شما برای اگر 

ی کنید. ل و قرارداد اجاره با دفیر مسو  امضای های مربوطه  محدودیتبا  نی آپارتمان اجارهباید برریس کند که آیا ول  و مساداره قرار مالقات تعیی 
  موافقت خود را اعالم کند. امضاء قرارداد   از قبلباید  یا خی  و  دارد  سازگاری

 
 ! کنیمیمجدید آرزوی موفقیت  مسکن یک جستجوی یزمینه ما برای شما در 
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