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نکاتی که باید در هنگام نقل مکانی به خانه شریکی باید به یاد
داشته باشید.
 .1وقتی که شما با دیگران زندگی مکنید ،باید مؤاظب همدیگر
باشید.

 .7اگردر یک اپارتمانی که از طرف کمون فراهم شده زندگی
میکنید ،شما باید قرارداد خط شخصی داشته باشید تا
بتوانید از طرف ( Husbankenبانک دولتی تهیه مسکن)
مدد معاشی حاصل کنید.
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 .2زندگی شریکی در یک کمون از زندگی در مرکز پذیرایی
متفاوت است .شما اتاق خواب جداگانه میداشته باشید ،ولی
عموما آشپزخانه ،تشناب یا هر جای نشیمن شریکی است.

 .8اگر شما در اپارتمان شخصی که از طرف کمون نیست
زندگی میکنید ،همه شما که در خانه شریک هستید باید
برای مدد معاشی درخواست بدهید.

 .3معلوم کنید که فرائض شما مطابق با قرارداد کرایه و
شرایط خانه چگونه است.
 .4همه شما باید واضحا بدانید که کدام جای ها شریکی است
(اتاق نشیمن ،تشناب ،آشپزخانه) و کدام شخصی است
(اتاق خواب).
 .5شاید بهتر باشد اگر برای اتاق های شریکی باهمدیگر
شرایط وضع کنید.
 .6در مورد کارهای خانه و مخارج جاهای شریکی با شخصی
که زندگی میکنید به مؤافقت برسید.
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 .9اگر شما از خانه شریکی نقل مکان میکنید ،باید یک خانه
شخصی برای تان پیدا کنید.

اطاق شخصی =
اطاق های اشتراکی =
اطاق نشیمن

مطبخ

تشناب

 .10وقتی که قادر بودید که خانه مستقل برایتان تهیه کنید ،شما
میتوانید قرارداد خانه شریکی را فسخ کنید.

طاق خواب طاق خواب اطاق خواب
3
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اطالعات برای پناهندگان مجرد که از طرف دولت به آنها کمک عرضه میشود
تا آنها در یک کمون ناروی ساکن شوند.
این نشریه به نه زبان در فارمت  PDFدر ویب سایت www.imdi.no/bosetting/bofellesskap
موجود است.

مدیریت ائتالف و تنوع
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رهروی دخولی

 3قوانین خانه

مدیریت ائتالف و تنوع
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این اطالعات برای شماست اگر:

 .6.شما زندگی تان را در مرکز پذیرایی نمتوانید ادامه بدهید اگر
کمون و یا محل پیشنهاد شده کمون را رد کنید.

 شما پناهنده مجرد یا حد اقل  18ساله هستید -به شما اجازه اقامه داده شده

تمام کسانی که محق کمک از طرف  IMDiهستند که محل رهایش برایشان پیدا میکنند یک نامه از
طرف آنها وصول خواهند کرد .اگر اجازه اقامه شما همراه با محدودات یا مقید شرایط است ،به
این معنی است که شما نمیتوانید محل رهایش پیدا کنید .اگر شما سوالی دارید میتوانید با IMDi
تماس بگیرید.

اطالعات برای پناهندگان مجرد که منتظر رهایش هستند
1

 IMDi .2فقط یک کمون را برای رهایش شما پیشنهاد خواهد
کرد

 .5این پیشنهاد هنگامی اجرا میشود که شما نامه از طرف
 IMDiحاصل کنید که در آن برای شما کمون برای رهایش
پیشنهاد شده باشد.

ارائه رهایش در کمون

درآمد ماهانه

 .8اصوال کسانی را که در خانه شریکی میگذارند افرادی هستند که
زبان شان یکی است ،هم جنس و هم سن هستند.
 .9اگر میدانید که کسی دیگری هم منتظر رهایش است و شما
میخواهید با آن شخص یکجا زندگی کنید ،به کارمندان مرکز
پذیرایی اطالع بدهید ،چه آن شخص در همین مرکز پذیرایی
همرای شما زندگی کند یا در مرکز پذیرایی دیگری.
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مدد معاش برای تهیه مسکن

 2,130کی آر.

برق

 1,122کی آر.

الین انترنت و تلفون

 458کی آر.

مجموعا

 12,105کی آر.

مجموعا

 5,492کی آر.

درآمد ماهانه
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 6,613کی آر.

مخارج ماهانه

منافع مقدماتی ،بعد از مالیه

 9 975کی آر

کرایه ( 4 – 3اتاق  80متر مربع)

 2 130کی آر

مدد معاش برای تهیه مسکن

 1 180کی آر

برق

 617کی آر

الین انترنت و تلفون
مجموعا

 11 155کی آر

مجموعا

بعد از پرداخت مخارج معین که
در درسترس شما برای استفاده
قرار میگیرد.

 .12شما میتوانید مدد معاشی شخصی از ( Husbankenبانک
دولتی نارویژی تهیه مسکن) حاصل کنید حتی اگر در خانه
شریکی هم زندگی میکنید.
 .13شما با مردم زیاد آشنا میشویید.

منافع مقدماتی ،بعد از مالیه

 9,975کی آر.

کرایه (یک اتاق  20متر مربع)

 3,912کی آر.

پناهنده مجرد که در خانه شریکی با دو پناهنده دیگر در کمون  Bergenزندگی میکند:

برای جوانان در ناروی یک چیز بسیار عادی است که محل مشترک
زندگی کنند .فوائد زیادی در خانه های شریکی وجود دارد:
 .10شما کمون دریافت میکنید که بزودی میتوانید در آن رهایش
پذیر شویید.

مخارج ماهانه

بعد از پرداخت مخارج معین که
در درسترس شما برای استفاده
قرار میگیرد.

 .11شما میتوانید پول پس انداز کنید چون مخارج کرایه ،برق و
مخارج دیگر را شریکی میپردازید (به ارقام در تابلوی طرف
راست نگاه کنید).

 .3در خیلی از کمون ها کمبود رهایش برای افراد مجرد
است .به این خاطر بعضی از کمون ها شاید به شما خانه
های را پیشنهاد کنند که شما باید با یک یا دو افراد دیگر
شریک باشید (خانه شریکی).
 .4اگر شما کمون که  IMDiبرای شما پیشنهاد میکند ،و یا
جایی که کمون برای شما عرضه میکنند را رد کنید ،از
حقوق شرکت در برنامه معرفی و برنامه های دیگر کمکی
از طرف دولت برای پناهندگان محروم میشوید .این شامل
پیشنهاد برای خانه شریکی هم میشود.

رهایش پناهندگان مجرد در یک اتاق اپارتمان در کمون :Bergen

 .7خانه های شریکی عموما توسط  IMDiو بعضی اوقات توسط
کمون ترتیب داده میشود.

 -شما در صدد یک کمون هستید تا در آن مقیم شویید

 IMDi .1یک کمون را پیدا میکند که هرچه زود تر شما را
بپذیرد.
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ما
به یک زبان صحبت
میکنیم.

خانه شریکی موجب پس انداز پول شما میشود!

 153کی آر
 2900کی آر.

 8 255کی آر

این مثال برای کسی است که در  Bergenزندگی میکند .تفاوت مخارج بین خانه مستقل و خانه شریکی در کمون های دیگر شاید متفاوت باشد.
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این مثال نشان میدهد که اگر شما در خانه شریکی زندگی میکنید تقریبا  1500کرون اضافی در آخر هر
ماه بعد از پرداخت مخارج معین تان میتوانید پس انداز کنید.
عالوتا مخارج ابتدایی هم کمتر خواهد بود ،مثال خریداری موبل و تهیه سیم تلفون و انترنت.

www.husbanken.no

