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شرایط و قوانین زندگی کردن در آپارتمان و یا خانھ برای پناھجویان 
 

 Flüchtlingsaufnahmegeset 18 §)   2017دستورالعمل چگونگی اسکان پناھجویان و مھاجرین (جوالی 
 
 

 
چھ کسانی از این قانون مستفید شده می توانند؟ 

آن عده از پناھجویان کھ برای اقامت در آلمان درخواست پناھندگی داده باشند، مدت دو سال را در مکان ھای 
موقت و عمومی (ھایم) سپری کرده باشند و ھنوز تصمیم نھایی در مورد درخواست پناھندگی شان از سوی ادارات 

افرادی کھ مربوطھ صورت نگرفتھ باشد. و ھمچنین آن عده از افرادی کھ درخواست پناھندگی شان مسترد شده باشد (
) مطابق قانون می توانند برای سکونت در یک دارای شرایط خاص بوده کھ بنام  دلدنگ و یا (تحمل) یاد می شود

آپارتمان و یا یک خانھ اقدام نمایند. طرزالعمل و شرایط اجاره خانھ و یا آپارتمان ھمانند سایر پناھجویان و مھاجرین 
است کھ درخواست پناھندگی شان پذیرفتھ شده است. 

  
 
 

طرزالعمل و شرایط کاری آن چگونھ است؟ 
 

: افراد متقاضی برای تکمیل پرسشنامھ •
خانھ و یا آپارتمان می توانند پرسشنامھ ی 
را کھ توسط لندراتس امت تھیھ شده است، 

دریافت نمایند. این پرسشنامھ بنام 
. "پرسشنامھ برای 1(گرافیک شماره 

درخواست خانھ و یا آپارتمان" یاد می 
شود. افراد متقاضی می بایست معلومات 
دقیق در مورد اقارب، مکتب (مدرسھ)، 

مسائل صحی، شغل و.... را تکمیل نموده 
و دلیل تغییر محل زندگی و یا سکونت 
خویش را درج نماید. این افراد باید این 

فورم را در مدت دو ھفتھ تکمیل و بھ 
اداره مربوطھ تحویل دھد. 

 
 

 
: اداره تعیین محل سکونت در شھر و یا نواحی آن از سوی اداره لندراتس امت صورت می گیرد •

لندارتس امت در مورد چگونگی و محل سکونت افراد متقاضی تصمیم می گیرد. با دریافت اجازه نامھ 
از سوی لندارتس امت، شخص متقاضی می تواند برای زندگی در یک آپارتمان بھ جستجو در محل تعیین 

شده بپردازد. این شخص می بایست با اداره کاریابی (جاب سنتر) در مورد آپارتمان ھماھنگی نماید تا 
آپارتمان متذکره با قوانین مرکز کاریابی مطابقت داشتھ باشد. برای معلومات بیشتر در مورد متراژ و 

 ھفتھ وقت دارد تا 4 مراجعھ نمایید. شخص متقاضی بھ مدت 2جزئیات آپارتمان بھ گرافیک شماره 
 آپارتمان مورد نظر خویش را پیدا نماید.

 
بعد از اینکھ آپارتمان مطابق اصول و قوانین جاب سنتر درصورت موفقانھ بودن جستجوی آپارتمان:  •

برای اجاره انتخاب گردید، صاحب آپارتمان (اجاره دھنده) می بایست فورم معلومات اجاره را طور 
کامل تکمیل نماید. سپس این فورم از سوی اداره مربوطھ لندراتس امت شوابشھال مورد بررسی قرار 

می گیرد تا اطمینان حاصل گردد کھ این آپارتمان از نگاه متراژ و اجاره، مطابق معیارھا و قوانین 
درنظر گرفتھ شده می باشد. در صورت تاییدی این فورم از سوی اداره لندراتس امت شوابشھال، شخص 

 متقاضی می تواند در مورد عقد قرارداد اقدام نموده بھ آپارتمان متذکره نقل مکان نماید.
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: اگر اشخاص متقاضی نتوانند در محل تعیین شده چھ در شھر چنانچھ جستجوی آپارتمان موفقانھ نباشد •

و یا در قریھ در مدت زمان مشخص شده آپارتمان پیدا نمایند، در این صورت آنان می توانند بھ خانھ 
مسکونی نقل مکان نمایند. برای این منظور مسئول و ھماھنگ کننده مسکن در اداره لندراتس امت 

 ھماھنگی ھای الزم را انجام می دھد.
 

: افراد کھ بھ محل جدید نقل مکان نموده اند، می بایست قوانین و مقررات ثبت نام و یا اقدامات بعدی •
عدم ثبت را در دفاتر مربوطھ شھری در نظر بگیرند. برای معلومات بیشتر بھ چک لیست مراجعھ 

 نمایید.
اگر چنانچھ افرادی بخواھند بھ مکان ھای جدیدی مانند آپارتمان کھ از سوی اداره شھر و یا قریھ فراھم 

گردیده و خودشان در این زمینھ اقدام نموده اند بروند، می بایست از چگونگی تغییر محل زندگی خویش 
اداره اتباع خارجی و پولیس را در اسرع وقت مطلع سازند. قبل از ھراقدامی اداره امور مھاجرت اتباع 

خارجی باید درجریان قرار بگیرد. 
 
 

آدرس ھای مھم و مشوره دھی 
 

  کمیسر امور پناھندگان / شھرستان شوابشھال
Frau Marina Köhler 
Tel. 0791 755‐7438, Email: marina.koehler@lrasha.de 

. دھد خانم کھلر کمیسر امور پناھندگان است کھ می تواند شما را در امور پناھندگان در منطقھ شوابشھال مشورت
 .شوید تماس بھ مربوطھ امور در مستقیم بگونھ توانید می شما

 
 (لندراتس امت) اداره امور مھاجرت و پناھندگان 

بخش مدیریت اسکان و پناھندگی 
Landratsamt Schwäbisch Hall, Münzstrasse 1, 74523 Schwäbisch Hall  
Fachbereich „Unterkunftsverwaltung und Asylrecht“: 
Frau M. Riedel (Tel: 0791/755 7931, Email: m.riedel@lrasha.de) 
Frau M. Großmann (Tel.: 0791/755 7348, Email: m.grossmann@lrasha.de) 

 
 

Asylbewerberleistungen im Landratsamt Schwäbisch Hall, Amt für Migration 
اداره مذکور در مورد مھاجرین (لندراتس امت، اداره مھاجرت) کار می نماید. وظایف و صالحیت ھای این اداره در 

امور اسکان، اجاره، بررسی قراردادھای اجاره ھا می باشد. 
Landratsamt Schwäbisch Hall, Münzstraße 1, 74523 Schwäbisch Hall Tel.: 0791 755‐7929, 
Email: asylbLG@LRASHA.de 
Allg. Öffnungszeiten: Mo‐Fr 8‐12 Uhr, sowie Mo‐Mi 13‐15:30 Uhr und Do 13‐17 Uhr 

 
 

Ausländerbehörde im Landratsamt Schwäbisch Hall, Amt für Migration 
(Erteilung der Wohnsitzauflage, zuständige Ausländerbehörde bei Wohnsitz in einer der 
Gemeinden des Landkreises Schwäbisch Hall mit Ausnahme Crailsheim und Schwäbisch Hall) 
Landratsamt Schwäbisch Hall, Münzstraße 1, 74523 Schwäbisch Hall 
Tel.: 0791‐755‐7262, Mail: i.maile@LRASHA.de 
Allg. Öffnungszeiten: Mo‐Fr 8‐12 Uhr, sowie Mo‐Mi 13‐15:30 Uhr und Do 13‐17 
Uhr 
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  اداره امور مھاجرت و پناھندگان کرایلسھایمStadt Crailsheim 
Marktplatz 1‐2, 74564 Crailsheim 
 Tel.: 07951/403‐0 
 

  اداره امور مھاجرت و پناھندگان شوابشھالStadt Schäbisch Hall 
Gymnasiumstrasse 2, 74523 Schwäbisch Hall 
Tel.: 0791 751480, auslaenderbehoerde@schwaebischhall.de 
Öffnungszeiten: Mo ‐ Fr 8:00 ‐ 12:00 Uhr, Di 14:00 ‐ 16:00 Uhr, Do 14:00 ‐ 17:00 Uhr, sowie 
nach Vereinbarung 
 

 
 کمیسر امور پناھندگان و مھاجرت شھرستان شوابشھال در (Frau Köhler)این متن توسط خانم کھلر، : یاد آوری

 تھیھ گردیده است. 2017ماه جوالی 
 
 
Hartmut Siebert (hsiebert@office‐sha.de), July 2017. 
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