
 

 2017من قانون اللجوء تموز  18توزيع السكن في حال االقامة المؤقتة وفقا ً للفقرة  

 

   من هم المعنيين أو المشمولين: 

 شهرا ً أو الحاصلين على الدولدونغ )منع الترحيل( 24الحاصلين على إقامة مؤقتة سارية لمدة  طالبي اللجوء

معينة وهذه االجراءات تسير بشكل مماثل لالجئين الحاصلين على اعتراف لديهم إمكانية البحث عن شقة وفقا ً الجراءات  

 .  صفة اللجوء

  :  كيف تسير األمور

   جلسة االستماع :

 :يتم ملئ االستبيان المرفق ) من مكتب التسجيل في بلدية شفيبش هال( مع األخذ بعين االعتبار

خالل االستبيان عرض االمكانيات المتاحة واألسباب الداعمة  وجود أقارب أو الحالة الصحية أو وجود عمل ما , يتم من 

( استبيان 1انظر الصورة رقم )لتحديد مكان السكن في بلدية او منطقة دون غيرها .يتم ملئ االستبيان وتسليمه خالل أسبوعين. 

 جلسة اإلستماع لإلقامة المؤقتة  



 

 بعد الحصول على االستبيان من المكتب المسؤول في بلدية شفيبش هال تتم األمور كما التالي:  

  :االحتمال األول

 كانت عملية البحث عن سكن مناسب ناجحة 

قة االستئجار استنادا ً لنموذج وثي يتم التنسيق مع بلدية شفيبش هال والتدقيق عبر قسم المساعدات في البلدية لطالبي اللجوء

هنا للشروط وهي عدم التوقيع قبل وجود عقد استئجار رسمي , في حال الموافقة من قبل  المتوفرة لدى البلدية ويجب االنتباه

  . الدائرة المسؤولة يتم توقيع العقد واالنتقال للشقة

  :االحتمال الثاني

 في حال لم يستطع الشخص أن يجد سكنا ً 

 . مايستر -يتم التنسيق من قبل البلدية المختصة إليجاد سكن تابع للبلدية المختصة واالنتقال يكون عبر الهاوس

  :  مالحظة بعد االنتقال

إذا كان الشخص يريد إنهاء استخدام الشقة المقيم فيها ، ألنه قد وجد شقة في بلدية أخرى ، يجب إبالغ وإعالم  مكتب 

  مقدماً.  األجانب ذات الصلة ومكتب الشرطة المحلية )مكتب الشرطة في دائرة الجانب( 

 

 عناوين مهمة للحصول على النصح والمشورة: 

  مفوضية شؤون الالجئين في بلدية شفيبش هال 

  1بلدية شفيبيش هال شارع مونتز ستراسيه  

 السيدة كوهلر 

  marina.koehler@lrasha.de : االيميل  -   755 0791-7438 رقم الهاتف : 

 الالجئينمكتب السكن وحقوق  - مكتب شؤون المهاجرين

  1بلدية شفيبيش هال شارع مونتز ستراسيه 

  asylrecht@LRASHA.de: االيميل|  755 0791-7931  رقم الهاتف : 

  . 17:00 – 13:00الخميس  |  15:30 – 13:00األثنين والثالثاء  من |   12:00 – 8:00   االثنين للجمعة من  العمل:مواعيد 

mailto:marina.koehler@lrasha.de
mailto:asylrecht@LRASHA.de


 

 مكتب المسؤول عن الشؤون المادية في بلدية شفيبش هال  

 عقد اآلجار(  والموافقة على) االستفسار عن الشقة ومقدار األجار 

  1بلدية شفيبيش هال شارع مونتز ستراسيه 

 asylbLG@LRASHA.de : االيميل| 7929-755 0791  رقم الهاتف : 

  . 17:00 – 13:00الخميس  |  15:30 – 13:00األثنين والثالثاء  من |   12:00 – 8:00   االثنين للجمعة من  العمل:مواعيد 

 :   مكتب شؤون األجانب في بلدية شفيبش هال 

  عن تحديد مكان السكن في بلدية ما تابعة لشفيبش هال باستثناء كرايلسهايم و مدينة شفيبش هال المسؤول

  1بلدية شفيبيش هال شارع مونتز ستراسيه 

 maile@LRASHA.de : االيميل| 7262-755 0791  رقم الهاتف : 

  . 17:00 – 13:00الخميس  |  15:30 – 13:00األثنين والثالثاء  من |   12:00 – 8:00   االثنين للجمعة من  العمل:مواعيد 

 : مكتب األجانب في كرايلسهايم   

 الحصول على تحديد مكان السكن , البلدية المسؤولة في كرايلسهايم 

  2-1ماركت بالتر شارع  كرايلسهايم بلدية 

   0-07951/403  رقم الهاتف : 

      17:00 – 13:00الخميس  |  15:30 – 13:00األثنين والثالثاء  من |   12:00 – 8:00   االثنين للجمعة من  العمل:مواعيد 

  

  األجانب في شفيبش هالمكتب 

 الحصول على تحديد مكان السكن 

 2غمنازيوم شتراسه  بلدية شفيبيش هال شارع 

 maile@LRASHA.de : االيميل| 7262-755 0791  رقم الهاتف : 

 .بعد حجز موعد 17:00 – 14:00الخميس  |  16:00 – 14:00الثالثاء  من |   12:00 – 8:00   االثنين للجمعة من  العمل:مواعيد 

 



 

  01. 2016.01الحدود الدنيا والعليا لحاجات السكن اعتبارا من  

VG4 VG3 VG2 VG1  المساحة 
 المحسوبة

عدد أفراد 

 األسرة

   يورو   6.10 

 مربع  لكل متر

 حد أقصى 

 يورو  274.50  

 يورو   6.60  

 مربع لكل متر

 أقصى حد

 يورو 297 

 يورو  6.30

 مربع لكل متر

 أقصى حد

 يورو  283.50

 يورو 6.70

 مربع لكل متر 

 أقصى حد

 يورو 301.50

 

0-45 

 متر مربع

 

 شخص واحد

 يورو 5.60

  مربع مترلكل 

 حد أقصى

 يورو 336

 يورو 5.80

 لكل متر مربع 

 أقصى حد 

 يورو 348 

 يورو  5.70

 لكل متر مربع

 أقصى حد 

 يورو 342

   يورو   6.10

 مربع  لكل متر

 حد أقصى 

 يورو  366  

 

46-60  

 متر مربع 

 

 شخصين

 يورو 5.40  

 لكل متر مربع

 أقصى حد  

 يورو  405 

 يورو 5.70

 لكل متر مربع

 أقصى حد  

 يورو  427 

 يورو  5.50 

 لكل متر مربع 

 أقصى حد 

 يورو  412 

لكل يورو  10,6

 مربع  متر

 حد أقصى 

  يورو 475.50

 

61-75 

 متر مربع 

 

 ةثالث

 أشخاص

 يورو  5.70 

 لكل متر مربع 

 أقصى حد  

 يورو  513 

 يورو   5.20 

 لكل متر مربع

 أقصى حد  

 يورو  486 

 يورو  5.60

 لكل متر مربع

 أقصى حد 

 يورو  504 

 يورو  6.60  

 لكل متر مربع

 أقصى حد  

 يورو  412 

 

76-90 

 مترمربع 

 

ربعة أ

 أشخاص

 د أقصى ح

 مربع مترلكل 

 يورو  5.50

 د أقصى ح

 مربع مترلكل 

 يورو  5.00

 د أقصى ح

 مربع مترلكل 

 يورو  5.30

 د أقصى ح

 مربع مترلكل 

 يورو 6.80

 صىقد أح

مربع  متر 15 

 لكل شخص

ل  شخص ك

 زيادة

 VG1 منطقة شفيبش هال

 –ارتن غروزن  –ميشلفيلد  – لباخشمي -ماينهاردات  –ايلسهوفين  – ليوزلبوه –ان لوتهبو –براونسباخ 

 فولبيرتهاسين -فيلبيرغ  –اونترمونكهايم 
VG2 

 VG3 الوفين سوليزباخ –وباروت أ –غالديروف  –فيشتنبيرغ   

 –ت سديرجراجانكريشبيرغ  –كيرابرون  –رديت فرانكينها –فيشتناو  –كرايلسهايم  –بالوفيلدين 

 نفالهاوسي -فيش شتايم  –شيروزبيرغ  –ستاتيلدورف  – سي امروت  –النغنبيرغ  –كريسبيرغ 
VG4 

  

 

    مالحظة : 

 2017/  6 في بلدية شفيبش هاللمن قبل السيدة كوهلرالمسؤولة عن شؤون الالجئين هذا النص اعتمد 

2017/6    
 
   السيد هارتموت سيبرت   hsiebert@office-sha.de   ف
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