خانه های گروهی برای پناهندگان
ازدواج نکرده
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Farsi

مواردی که باید هنگام نقل مکان به یک خانه گروهی در ذهن
داشته باشید
 .1وقتی با دیگران زندگی می کنید ،همه شما باید مراعات حال
یکدیگر را بکنید.
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 .2زندگی در یک خانه گروهی در شهر با زندگی در مرکز
پذیرش فرق دارد .شما برای خود یک اتاق خواب شخصی
خواهید داشت ،اما آشپزخانه ،سرویس بهداشتی و اتاق
نشیمن خانه معموال مشترک است.

 .8اگر بطور گروهی در یک آپارتمان خصوصی که توسط
شهر ارائه نشده زندگی می کنید ،تمام شما در این خانه
گروهی باید با همدیگر درخواست کمک هزینه مسکن بکنید.

 .3از تعهدات خود بر اساس قرارداد اجاره و قوانین مسکن و
خانه آگاهی پیدا کنید.
 .4همه شما باید دقیقا بدانید که کدام قسمت های خانه مشترک
(اتاق نشیمن ،سرویس بهداشتی ،آشپزخانه) و کدام قسمت
های خانه خصوصی هستند (اتاق خواب ها).
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اتاق شخصی =

اتاق نشیمن

 .5بهتر است با همفکری هم مقرراتی در خصوص استفاده از
اتاق های مشترک وضع کنید.

آشپز
خانه

سرویس
بهداشتی
راهروی
ورودی
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 .10اگر خودتان جای جدیدی برای زندگی پیدا کرده اید و از
عهده مخارج آن برمی آیید ،می توانید قرارداد اجاره را
فسخ کرده و خانه گروهی را ترک کنید.

اتاق خواب اتاق خواب ااتاق خواب
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 .6با بقیه ساکنان خانه گروهی درباره تقسیم کارهای خانه و
هزینه های مشترک به توافق برسید.
 3قوانین
خانه

این بروشور در سایت  www.imdi.no/bosetting/bofellesskapنیز با
فرمت  PDFبه نه زبان موجود است.

اداره کل ادغام اجتماعی و گوناگونی فرهنگی

 .9اگر از خانه گروهی به جای دیگری نقل مکان کنید ،باید
خودتان یک خانه جدید برای زندگی پیدا کنید.

اتاق های مشترک =

اطالعات برای پناهندگان مجرد (ازدواج نکرده) که دولت به آنها پیشنهاد کمک
برای اقامت در یکی از شهرهای نروژ را داده است

اداره کل ادغام اجتماعی و گوناگونی فرهنگی

 .7اگر در آپارتمانی که توسط شهر ارائه شده زندگی می کنید
باید یک قرارداد اجاره جداگانه برای خود داشته باشید تا
بتوانید از ( Husbankenبانک مسکن دولتی نروژ) کمک
هزینه مسکن دریافت کنید.
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این اطالعات برای شماست اگر:
 یک پناهنده ازدواج نکرده (مجرد) هستید ،و حداقل  18سال سن دارید -مجوز اقامت دریافت کرده اید

همه افرادی که برای پیدا کردن مکانی جهت زندگی واجد شرایط دریافت کمک از  IMDiهستند،
نامه ای به همین مضمون دریافت خواهند کرد .چنانچه در مجوز اقامت شما محدودیت ها و یا
شرایط خاصی تعیین شده باشد ،ممکن است نتوانید برای پیدا کردن مکانی جهت زندگی کمک
دریافت کنید .اگر در این خصوص سوالی دارید ،می توانید با  IMDiتماس بگیرید.

اطالعات برای پناهندگان مجردی که در انتظار دریافت محل
سکونت هستند
 IMDi .1در کوتاه ترین فرصت ممکن شهری را پیدا خواهد
کرد که پذیرای شما باشد.
 IMDi .2تنها یک شهر جهت سکونت به شما پیشنهاد خواهد
کرد.
 .3بسیاری از شهرها با مشکل کمبود مسکن برای افراد مجرد
روبرو هستند .بنابراین امکان دارد در برخی شهرها جایی
برای زندگی به شما پیشنهاد شود که یک یا چند نفر دیگر
نیز در آن زندگی می کنند (خانه گروهی).
 .4اگر شهری که  IMDiبه شما پیشنهاد می کند و/یا محل
سکونتی که آن شهر به شما پیشنهاد می کند را قبول نکنید،
حق شرکت در برنامه مقدماتی و دریافت سایر کمک های
مخصوص دولتی برای پناهندگان را از دست خواهید داد.
این موضوع شامل محل های سکونت گروهی نیز می باشد.
 .5پیشنهاد مذکور از زمانی که نامه ای از  IMDiدریافت می
کنید و در آن شهری جهت اقامت به شما پیشنهاد می شود،
دارای اعتبار خواهد بود.

یک پناهنده مجرد که در شهر  Bergenدر یک آپارتمان یک اتاقه زندگی می کند:

 .7هماهنگی های مربوط به خانه های گروهی معموال توسط
 IMDiو گاهی اوقات نیز توسط مقامات شهری انجام می شود.

 -برای پیدا کردن شهری جهت سکونت به کمک احتیاج دارید
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 .6اگر شهر و/یا مکان زندگی پیشنهاد شده را قبول نکنید دیگر نمی
توانید در مرکز پذیرش زندگی کنید.
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ما
به یک زبان صحبت
می کنیم

پیشنهاد سکونت در
یک شهر

درآمد ماهیانه

 .8معموال افراد هم زبان ،هم جنس و در یک گروه سنی در یک
خانه گروهی اسکان داده می شوند.
 .9اگر شخصی را می شناسید که او هم منتظر دریافت مسکن
است و مایلید با هم در یکجا زندگی کنید ،موضوع را به کارکنان
مرکز پذیرش اطالع دهید ،خواه وی در مرکز پذیرش شما باشد
و خواه در یک مرکز پذیرش دیگر.
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 .12شما حتی اگر در یگ خانه گروهی زندگی بکنید ،می توانید از
بانک ( Husbankenبانک مسکن دولتی نروژ) کمک هزینه
مسکن دریافت کنید.
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مزایای مقدماتی ،پس از کسر
مالیات

 9975کرون.

اجاره ( 1یک اتاق  20متر مربع)

 3912کرون.

کمک هزینه مسکن

 2130کرون.

برق

 1122کرون.

مجموع

 12105کرون.

اینترنت و خط تلفن -اشتراک

 458کرون.

مجموع

 5492کرون.

آنچه پس از پرداخت هزینه های
ثابت برای شما باقی می ماند

 6613کرون.

درآمد ماهیانه

 .11می توانید در پول خود صرفه جویی کنید چون هزینه اجاره،
برق و سایر مخارج بین شما تقسیم خواهد شد (به ارقامی که
در جدول سمت راست نوشته شده رجوع کنید).

 .13با افراد بیشتری آشنا خواهید شد.

مخارج ماهیانه

یک پناهنده مجرد که در شهر  Bergenدر یک خانه گروهی
با دو پناهنده دیگر زندگی می کند:

جوانان در نروژ معموال در خانه های گروهی زندگی می کنند .زندگی
در خانه های گروهی مزایای زیادی دارد:
 . .10خیلی سریع تر شهری جهت سکونت به شما پیشنهاد خواهد
شد.

در خانه های گروهی می توانید در پول خود صرفه جویی کنید!

مخارج ماهیانه

مزایای مقدماتی ،پس از کسر
مالیات

 9975کرون.

اجاره ( 3–4اتاق 80 ،متر مربع)

 2130کرون.

کمک هزینه مسکن

 1180کرون.

برق

 617کرون.

اینترنت و خط تلفن -اشتراک

 153کرون.

مجموع

 11155کرون.

مجموع

 2900کرون.

آنچه پس از پرداخت هزینه های
ثابت برای شما باقی می ماند

 8255کرون.

این مثال مربوط به زندگی در شهر  Bergenاست .امکان دارد اختالف میان هزینه زندگی در خانه های گروهی و هزینه زندگی تنها
در شهرهای دیگر متفاوت باشد.
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این مثال نشان می دهد که اگر در یک خانه گروهی زندگی کنید ،می توانید هر ماه بعد از پرداخت هزینه
های ثابت حدود  1,500کرون بیشتر داشته باشید.
عالوه بر این ،اگر با دیگران زندگی کنید هزینه های اولیه شما مانند خرید مبلمان و لوازم خانه و گرفتن
خط تلفن و اشتراک اینترنت هم کمتر خواهد بود.

www.husbanken.no

