
جس تجو آ پارمتان و خانه در مونیخ

:  ارائه گنندگان
- Münchner Freiwillige):میشا کونز Wir helfen e.V.)

- Jugendinformationszentrum): اس تفان هادراوا JIZ)

:های ذیلده توسط ش بکهشطرایح" راهامنی زندگی در مونیخ"



ابزار مسکن•

اصطالحات همم •

و اقدامات مهرای جاب س نرتمراحل •

متان چگونه و از کجا می توامن یک آ پار •

پیدا کمن؟ 

( (WGآ پارمتان مشرتک•

(  و ترس های احامتیل" انواع)"مالاکن •

درخواس یت ها برای اس ناد •

مشاهده•

(  خانه های سوس یال)مسکن اجامتعی•

مشاوره + اطالعات •

ش هاسوالات و ای پرس+ نتیجه گریی •

برانمه/ مشاهده 



ابزار مسکن



ابزار مسکن
مجعیت مونیخ

میلیون1.21: 1965

میلیون1.24: 2000

/+-0

میلیون1.56: 2021

نفر300000+ 

میلیون1،850: 2040

نفر300000+ 

ابزار مسکن مونیخ بس یار فرشده است و خواهد ماند  !

(  رسد)مرت مربع / یورو21.20: کرایه و ای اجاره متوسط برای خانه های نو و اتزه ساز

(  رسد)مرت مربع / یورو19.60: کرایه و ای اجاره جمدد

(رسد)مرت مربع / یورو 28.95< -٪ 30تقریباً : سهم آ پارمتان قسمآ  مبل شده

2020س نجش ابزار مسکن در -2019گزارش مجعیت ش نایس LH Munich: منبع



و صربحتمل
زمان زایدی در اکر است •

اکری دشوار است •

سوابق و مدارک خوب •

!بس یار همم است



یتاساس موقع قمیت کرایه و اجاره به 



رادیوس

Stadtzentrum



اصطالحات
اجاره رسد ( خالص)

اجاره ماهانه از حمل زندگی برای صاحبخانه 

"(  هزینه های جانیب"ای )هزینه های معلیایت 

:به طور مداوم توسط مالک در نتیجه مالکیت متحمل می شوند

 هزینه های معلیایت رسد

(  ، بمیه ها و غریه(رسد)مانند دفع زابهل و ای اشغایل، آ ب )

(  پیش پرداخت یکجا و اثبت)در صورت وجود، هزینه های گرمایش و آ ب گرم + 

انخالص " رسد"اجاره 

اجاره رسد 

هزینه های معلیات رسد ( قابل جربان+ )

انخالص"  گرم"اجاره 

اجاره رسد 

هزینه های معلیایت رسد ( قابل جربان+ )

هزینه های مرکز گرمی و آ ب گرم+ 



مزاایی جاب س نرت 
:اقامتمناسبهزینه

جاب)ارهادازخاصهایحمدودیتدارایمنطقهایوشهرهر!ابشدبیشرتنبایداجارهمقدارایاندازه:اصلدر

درصد10شدهانمبتث خامنانافرادبرایمونیخشهر!شودرعایتابیدمربوطهس نرتجابرشایط!میباشد(س نرت

!کندمیاعطاهزینهاضافه

.یعین-شودمیاعامل"رسد"انخالصهایاجارهبرایاجارههایسقف

شودمنیشاملگاز/برقوگرمآ ب/خباری

:(اجارهسقفدرشامل)رسدمعلیاتهایهزینه

(گرددارایهابیددالیل:احنرافصورتدر)مربعمرت/یورو1.70اتیورو1.40:بودنمناسب

شودمیاعطاوامعنوانبه:پیشکیوسپرده

(مربوطهاس تانداردنیازازماهانه%10کرس<-ابزپرداخت)

:(خانگیلوازمومبلامن)آ پارمتاندراولیهلوازموجتهزیات

سازوساخت.یغریرمسکتیبدرخواستیکازاس تفادهابنیازصورتدر(مس تعملمبلامنبرای)یکبارهخدمات

!س نرتجابتوسطآ نوسایطنصبوآ شپزخانه



!  ٪ اضافه10که در شهر مونیخ ثبت شده " یب خامنان ها"برای 

www.muenchen.de: منبع

حمدوده اجاره از طرف جاب س نرت

http://www.muenchen.de/


روند جاب س نرت 
جاب س نرت→متاس مهرا اب مقامات 1.

برریس مطالبه معومی: هدف

به دنبال یک آ پارمتان مناسب ابش ید : سپس
!(هنوز امضا نشده است)پیش نویس اجاره انمه : هدف

جاب س نرت→متاس مهرا اب مقامات 2.
قرارداد خانه اویک؟ و یک پاخس اتییدی از سوی صاحب خانه : هدف

جاب س نرت→متاس مهرا اب مقامات 3.
(  و در صورت لزوم جتهزیات اولیه)پرداخت پول پیشکی و اجاره اول 

ددسپس پرونده به جاب س نرت و در آ ینده به یکی از مراکز مس ئول سوس یال ارسال می گر 



ریم؟چگونه می توامن یک آ پارمتان بگ
درایفت مناید رضوری انموجود را مدارک 1.

پوشه برانمه اجیاد کنید 2.

حمل اقامت را در اینرتنت و روزانمه ها جس تجو کنید 3.

ش ید و منایه به پیش هنادات جدید آ نالین و روزانمه ها توجه داش ته اب( ترجیحًا چندین ابر)هر روز 4.

!های جس تجوی فروشگاه را دنبال کنید

!  بنویس! بنویس! بنویس5.

ید و به آ هنا واکنش به رسعت پاخس های صاحبخانه ها را خبوان )به طور مرتب امییل ها را برریس کنید 6.

( نشان دهید

آ ماده و برجا سازیددرستقرار مالقات را به صورت 7.



کجا جس تجو کنمی؟
روزانمه ها •

 Budenschleuder، اجنمن ها و خربانمه ها(گروه ها)پوراتل های امالک، فیس بوک :اینرتنت•

 www.wohnen.jiz-m.de: لینک ها و آ درس ها

اتبلو اعالانت •

مدیریت امالک•

رهامنی معامالت •

ها تعاوین •

•(Münchner Freiwillige - Wir helfen e.V.) 

.  مهسایه ها، دوس تان، آ ش نااین و غریه: خماطبنی•

(  وغریه AWO،BRKاکریتاس، )سازمان های اجامتعی •

(  روی فانوس ها و غریه)اطالعیه ها •

!خوداتن فعال شوید، توجه را به خود جلب کنید•



کجا جس تجو کنمی؟
پوراتل های آ نالین آ پارمتان

• www.immoscout24.de

• www.immowelt.de

• www.ivd24.de

• www.immogeno.de

•www.immobilienmarkt.de ایهآ پارمتانبرایآ نالینهایپوراتل

مشرتک

• www.wg-gesucht.de

• www.wg-welt.de

• www.wg-cast.de

• www.wohngemeinschaft.de

http://www.immoscout24.de
http://www.immowelt.de
http://www.ivd24.de/
http://www.immobilienmarkt.de
http://www.immobilienmarkt.de
http://www.wg-gesucht.de
http://www.wg-welt.de
http://www.wg-cast.de
http://www.wohngemeinschaft.de


(آ نالین)رایگان  Kleinanzeigenتبلیغات 

• www.ebay-kleinanzeigen.de

برانمه را دانلود کنید، یک پروفایل اجیاد کنید •

در برانمه اب صاحبخانه متاس بگرییدمس تقمیً •

:  توجه

!«درخواست»است ای « پیش هناد»اب دقت خبوانید که 

• www.quoka.de

• www.markt.de

کجا جس تجو کنمی؟

http://www.ebay-kleinanzeigen.de/
http://www.quoka.de
http://www.markt.de


کجا جس تجو کنمی؟
(آ نالین و ای در روزانمه)آ گهیی آ پارمتان در روزانمه 

• Münchner Wochenanzeiger:

www.wochenanzeiger.de/mietangebote/

www.wochenanzeiger-muenchen.de

• Münchner Merkur:موخنرن مرکیور

immobilien.merkur.de

• Süddeutsche Zeitung:  روزانمه سوددوچی

immobilienmarkt.sueddeutsche.de/

• HALLO München هلو مونیخ

www.hallo-muenchen.de -> ePAPER

http://www.wochenanzeiger.de/mietangebote/
http://www.wochenanzeiger-muenchen.de
https://immobilien.merkur.de/
https://immobilienmarkt.sueddeutsche.de/
http://www.hallo-muenchen.de


کجا جس تجو کنمی؟

ا در اینجا پیدا مهچننی می توانید آ پارمتان ها ر -این گروپ های فیس بوک در مورد جس تجوی آ پارمتان در مونیخ هستند 

:کنید

• https://www.facebook.com/groups/WohnungsmarktMuenchen/

• https://www.facebook.com/groups/296818123807845/

• https://www.facebook.com/groups/wohnentrotzmuenchen/

• https://www.facebook.com/groups/wg.wohnung.muenchen/

• https://www.facebook.com/groups/mucwohnungen/

• https://www.facebook.com/groups/149287151868190/

https://www.facebook.com/groups/WohnungsmarktMuenchen/
https://www.facebook.com/groups/296818123807845/
https://www.facebook.com/groups/wohnentrotzmuenchen/
https://www.facebook.com/groups/wg.wohnung.muenchen/
https://www.facebook.com/groups/mucwohnungen/
https://www.facebook.com/groups/149287151868190/


کجا جس تجو کنمی؟
!خوداتن یک اعالن بگذارید: نکته

رایگان www.nebenan.deوای www.ebay-kleinanzeigen.deبه طور مثال •

ر؛ هلو و ای اخبار به طور مثال وخنی انزیگروزانمهدر یک •

مونشن؛ سود زایتونگ؛ موخنرن مارکیور 

یورو پول پرداخت ۸۰یورو ایل ۳۰برای این روزانمه ها ابید 

(قمیت هر خط حماس به می شود)کنید 

Budenschleuderخربانمه 

ر در هفته به آ ندرایس کرافترن پیش هنادات و درخواست های خصویص را مجع آ وری می کند و اطالعات مجع آ وری شده را دو اب

برای قرار گرفنت در لیست پس یت، یک امییل . عنوان امییل برای هزاران مشرتک ارسال می کند

.ارسال کنید budenschleuder@kraeftner.deبه

http://www.ebay-kleinanzeigen.de/
http://www.nebenan.de/


!احتیاط
زرگبمسکنپیش هنادبه(اکرانجعل)الکهربداران

ازذینفعاشخاصاب(اعامتدقابل)ارتباطبرقراریبرای

آ هنااتندکن میاس تفادهجعیلپیش هناداتاینطریق

به(رکشو ازخارجدرمعموالً )قبلازراپولبتوانند

.کنندمنتقلآ هنا

پولقراردادامضایوآ پارمتانابزریسازقبلهرگز

قبوضیواقعمالاکنمثال،برای!ندهیدانتقالرااجاره

.دارندرااخریهایسالبرقوآ ب



آ پارمتان های مشرتک

:  مزاای

معمواًل مشلکی ندارد ( جاب س نرتبرای )حمدودیت اجاره •

از طریق مه ااتیق ها " ساخته شده"در هبرتین حالت، ادغام •

:معایب

•WG معایب"-معمویل  "

شلک انخواس ته زندگی/ات حدی انش ناخته•



آ پارمتان های مشرتک

قرارداد اجاره مشرتک : 1ع نو

مهه مس ئولیت تضمین دارند •

قراردادهای اجاره فرعی برای ااتق های مربوطه + یک قرارداد اجاره اصیل : 2نوع 

یک اجاره برای هر ااتق : 3نوع 

.تلفن، اینرتنت، گواهی مالک و غریه،GEZبرق، هزینه های معلیایت، : قابل تنظمی



چه چزیی برای مالاکن همم است؟

پرداخت به موقع و منظم اجاره  •

رس یدگی دقیق به آ پارمتان •

مایلآ سیب احامتیل عدم رضر بدون •

هیچ مشلکی اب مهسایگان ای مدیریت امالک وجود نداش ته ابشد •



انواع صاحبخانه
متعهد اجامتعی 

دانسنت در مورد مشلک و می خواهد مکک کند •

خود را ارائه دهد( های)به طور فعال آ پارمتان•

یب غرض اما ابز 

، اساسًا نگرش مثبت داردمیداندمشلک را •

مکی آاکهی داردروند دولیت و ای جاب س نرت درابره •

زاید منیخواهد و مشلک دردرس •

رد کردن 

تعصب ای جترابت بد•



پناهندگان به گونه مس تاجر
:  ترس ها می توانند عبارتند از/ پیش داوری ها / موانع 

فقدان همارت های زابین و نوش تاری •

نبود ارتباطات اجامتعی •

" زندگی در آ ملان"دانش اندک در مورد •

عدم اش تغال ( اب این حال)•

اعتبار اناکیف ( هنوز)•

تفاوت های فرهنگی•



ددر اولنی متاس حتت اتثری قرار دهی
(:  حداکرث یک صفحه)مرتبانمه 

، (بدون لکه و قمل خوردگی وغریه)از نظر برصی جذاب •

اکغذ اب کیفیت ابال، دس تور زابن حصیح، امال •

پوشه برانمه را مضمیه کنید < -های مرتبط مضمیهمتام اس ناد و •

و برای روز مالقایت پوشه در دو نسخه دجییتال •

دانسنت رشح مزاایی صاحبخانه : تواحم 

پرداخت های اجاره مطمنئ و ابقاعده  •

پش تیباین دامئی توسط خشص متاس، مادرخوانده ای پدرخوانده •

آ پارمتان /اطمینان از رس یدگی دقیق به ملک•

" فرهنگ اجاره آ ملان"دانش در مورد •

ذکر وضعیت اقامت خویش  •

نظر خشیص مس تاجر•

:  هنگام اولنی متاس تلفین

بعد به صورت کتیب پیگریی کنید•

•HHHارصار مؤدابنه مکک می کند!



اس ناد درخواست
انمه قانع کننده •

در مورد وضعیت خشیص و خانوادگی شام " رزومه حتصییل"•

(  معمواًل فرم داده می شود)ارایه کردن معلومات خشیص •

عکس جذاب •

ش ناس نامه ( های)کپیی •

وضعیت مسکوین •

اتییدیه ابنک مبین بر سامل بودن حساب •

اطالعات شوفا •

( اجاره انخالص)در مورد مزاایی اعطا شده و در صورت وجود حداکرث اجاره جاب س نرت اتییدیه از •

:  اماکن/در صورت وجود•

 اطالعایت مبین بر اینکه در حال حارض هیچ معوقه اجاره ای وجود ندارد

 (رسپرست و غریه/ معلامن / اکرفرما )مراجع



پوشه برانمه
...  پرونده درخواست نشان می دهد که متقاضیان 

اجاره را پرداخت کند تواند هبا می •

بس یار عالقه مند به آ پارمتان •

متزی و قابل اعامتد است •

اب خشصیت و صادق است•

بطور شام اطالعات شفاف و هممپوشه راجع به 

.میکندفرشده به صاحبخانه ارایه 



معریف خشیص
یصخشوضعیتمورددر"حتصییلرزومه"

ویجس تجدرکههامنطور)شامخانوادگیو

(میکندمعریفراشامش ناساییاکر

Deckblatt

Valeria 



ارایه معلومات خشیص 

Selbstauskunft

Valeria 

:همماطالعاتابفرمی

افرادمههسن/انم

ملیت

شغل

اجارهمایلاتمنی

خانگیحیواانت



KP-Schein  دای صورحتساب حقوق و دس متز

KP-Schein/Gehaltsnachweis/

Bürgschaft 

Valeria 

:  اعتباراکرت 

(اجارهایبر مثالعنوانبه)اکراییبمرکزمزااییمزیان

مکدرآ مدای/ودامئیشغلبدونمتقاضیانبرای

:دس متزدوحقوقصورحتساب

تحقایقاس  دارند،آ ملاندردامئیشغلکهمتقاضیاین

کنندیمارسالراخویشگذش تهماهسهحقویقمایل

KP-Scheinخانهصاحببهدس متزدوحقوقمدرکای

ماهانهرااجارههباتواندمیمس تاجرکهدهدمینشان

کردپرداخت



گزارش شوفا

.می تواند توسط هر شهروند سایل یک ابر درخواست شود 15DS-GVOرایگان طبق ماده " کپیی داده"

طوالین گیج کننده می ابشد زیرا در برانمه ها در نظر گرفته نشدهغری معمول چندین صفحه•

•www.meineschufa.de/index.php?site=11_3_1

یورو می توانید  یک گزارش اعتباری ای شوفا درایفت مناید۲۹.۹۵اب پرداخت 

فرشده در یک صفحه، واحض و از نظر برصی جذاب•

www.meineschufa.de: اطالعات بیشرت

…  شوفا
. دیتا های مربوط به افراد را ذخریه می کند•

اخت می آ ای صورت حساب ها را به موقع پرد: مثال)اطالعایت در مورد اینکه آ ای یک خشص قابل اعتبار است •

.  ارائه می دهد( کنید؟

(.از حلاظ پرداخت مایل)اطالعات مثبت شوفا به صاحبخانه ها نشان می دهد که به شام اعامتد کنند •

http://www.meineschufa.de/index.php?site=11_3_1


مرجع

:مثال

میرامخشصکهاستسالدو•

طورهبوموقعبهمهیشهاو.ش نامس

دآ یمیآ ملاندورهبهآ مادهبس یار

توانیدمیشاماست،صادقاو•

....کنیداعامتداوبه100٪

عنوانبه)مس تاجرانمورددرمثبتانمه•

(هغری ورئیسمعلامن،پدرخوانده،ازمثال

تقایضم وصاحبخانهاعامتدسببمثبتانمه•

.گرددمی



مصاحبه= مشاهده
وقت ش نایس •
ن مهراه، دست دادن دلپذیر، متاس چشمی، توجه دقیق به ماکمله، تاکن دادن رس، خاموش کردن تلف)دبمو•

(  تشکری کردن، خداحافظی و غریه
و آ راس ته ظاهری جدی •
از مجهل فرزنداین که به آ پارمتان نقل ماکن می کنند -حضور مهه اعضای خانواده •
عایل پوشه برانمه •
متام مدارک الزم •
آ ماده ابش ید صاحبخانه برای سؤالات •
سوالات ابز در مورد آ پارمتان بپرس یدخوداتن •



مصاحبه= مشاهده

:فردیابزدیدهایبرای

یازامت دوس تانهوخوبخشیص،ماکملهیکاب

!بپرس یدسوال.کنیدکسب

:  برای ابزدید گروهی

پس از یک معریف کواته خانواده ای خشص ممترکز، تسلمی کردن پوشه و بعدا اخذ شامره متاس  

در صورت اماکن تلفین مه پیگریی کنیدروز ۲/۳از سپس جمددًا از طریق امییل و بعد 



"مسکن اجتماعی"دوره آموزشی 



"مسکن اجامتعی"های تبلیغ شده مسکن 

45000تقریبًا : موجودی مسکن اجامتعی•

3200تقریبًا : سال/ تغیری مس تاجران •

20000حدود : خانواده هاب ثبت شده•

"  خملوط: "اماکن موفقیت

!  تصممی گریی به اساس چانس صورت میگرید( امتیاز)=فوریت •

2020سیس مت امتیازی جدید از جوالی •

(  زمان گری است" مدل مونیخ"برانمه برای ! )ماه طول می کشد6حدود ( 04/2022)ثبت انم در حال حارض •

، اطالعیه ثبت انم ایشان برای دو(٪ متقاضیان80تقریبًا )برای خانوادهایی که درآ مد مک دارند : 2021جدید از جوالی •

!سال قابل اعتبار است



سیس مت امتیازی جدید مسکن های اجامتعی

(  معیار قبیل140به جای )معیار 54: 2022از سال •

زانن ابردار، )امتیاز اولویت 30حداکرث ( + وضعیت مسکن)اسایسامتیاز 120حداکرث : امتیاز لک ممکن است150حداکرث •

(.خانواده دارای فرزند و غریه

کساین < -( 120)خانوادهای یب خامنان و خانوادهای در معرض خطر یب خامناین بیشرتین امتیاز اسایس را درایفت می کنند •

. که قرارداد اجاره معترب ندارند یب خامنان حمسوب می شوند

از سال " + ان معومیجویندگان آ پارمت"، "یب خامناین هتدید کننده"، "یب خامناین حاد": چهار کتگوری اهداف خمتلف وجود دارد•

ش را بیپردازت و یعین یکی از اعضای خانواده ممشغول اکر ابشد و بمیه خوی" )مولفه ساختاری"جدید یک به اصطالح 2020

( شدیک انمه مثبیت برای مسکن از انحیه اداره اجامتعی شهر وجود داش ته ابیک تن از طریق مدداکری اجامتعی  

. یکسان ابشدSOWONزمان های حضور تهنا زماین مطرح می شوند که تعداد امتیازها در زمینه ختصیص ای برانمه آ نالین در •

.  اد می شوددر صورت تساوی، متقاضیاین که برای مدت طوالین تری حضور داش ته اند، آ پارمتان برای ایشان پیش هن

(  5پیش هناد /انمگذاری)خانواده 5انتخاب •

“جویندگان آ پارمتان معومی"خانواده از کتگوری2

“  مولفه های ساختاری"خانواده از کتگوری1

"  یب خامناین حاد"خانواده از کتگوری1

انتخاب میشوند“ یب خامناین هتدید کننده گان"خانواده از کتگوری 1



درخواست مسکن
-www.sowonطریقازهومشندتلفنابوآ نالینصورتبهمهچننی:نکته)هماجرتومسکنادارهدرانمثبت•

muenchen.deاستپذیراماکن)!

!(حتملبدون)امناقامتوضعیتواجامتعیفوریتمک،درآ مد:بودنرشایطواجدبرایالزمرشایط•

تدرخواستوانندمینزی(اندنکرده"انمثبت"شهرحمدودهدراستسال3ازبیشکهافرادی)="هاخاریج"•

!کنندمیدرایفت(مکشانس)=مکیبس یاراولیهامتیازاما-دهند

ش ناس نامهابردار،زاننبرایزامیانگواهیازدواج،گواهیگذرانمه،ایش ناس نامه:انمثبتبراینیازموردمدارک•

ایاجامتعیاتمنیبمیهبیاکری،پولرس یدوجود،صورتدرخانوادهاعضایلکیهدرآ مدصورت حسابفرزندان،

.ابزنشس تگی

ورتصبهفقط+مس تقلطوربهابید!(مهزمانطوربهاجامتعیمسکن3حداکرث)اجامتعیمسکنبرایدرخواست•

!شوداجنامwww.sowon-muenchen.deطریقازآ نالین

هگرفتنظردر"متوسطدرآ مد"ابخانوادهاییبرایکهSOWONازترگرانمکینسبتاهایآ پارمتان:"مونیخمدل"•

-www.sowonدرآ نالینصورتبهمهچننی)شودارسالمسکندفرتبهابیددرخواست.استشده

muenchen.de)درخواستابمهزمانتواندمیمهچننیوSOWONشودارسال!

http://www.sowon-muenchen.de/
http://www.sowon-muenchen.de/
http://www.sowon-muenchen.de/


سایت مسکن اجامتعی



نتیجه گریی
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نتیجه گریی
اس ناد اکمل و منظم •

!  مصاحبه شغیل= مشاهده قرار •

. هممی اجیاد می کند" ناکت مثبت"مهراهی پدر و مادر خوانده در ارتباط اب ظاهری دلسوز، •

!  پش تاکر و اس تقامت•

- Münchner Freiwillige): : نکته• Wir helfen e.V.)"فًا لط. الزم را به صاحبخانه و مس تاجر همیا میسازد" امنیت

ل به متاس سوالات در مورد اجاره ای مشارکت در اجنمن به آ درس ذی! صاحبخانه های ابلقوه را از این موضوع آ گاه سازد

wohnen@muenchner-freiwillige.de. شود
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اترخی برای + اسکریپت ها  www.wegweiser-wohnen.de:اس ناد( منونه+ )این ارائه 

(  و جاب س نرت SOWONبه عنوان مثال در مورد )خسرناین های بیشرت 

: (Mischa Kunz/2018)ضبط ویدیویی خسرناین

https://youtu.be/55Tn58e_-z0

و دانش برای دانش آ موزان، اکرآ موزان( کواته)آ درس ها، لینک ها و فیمل های توضیحی 

www.wohnen.jiz-m.de:ن و به طور لکی برای ایفنت حمل اقامتآ موزا

https://youtu.be/55Tn58e_-z0
http://www.wohnen.jiz-m.de/


اطالعات و مشاوره
برای پناهندگان" برریس اس ناد"•

مسکن در داوطلبان آ موزش دیده از پناهندگان در هتیه مدارک درخواست حامیت می کنند و ناکیت را در مورد جس تجوی

:ثبت انم و اطالعات< -!( متاسفانه لیست انتظار طوالین است)ابزار مسکن رایگان ارائه می دهند 

aktiv@muenchner-fluechtlingsrat.de

مشاورهآ نالین برای پناهندگان •

www.muenchner-fluechtlingsrat.deاطالعات <- Zoomبدون ثبت انم از طریق + به طور منظم 

و مهچننی ناکیت برای جواانن و بزرگساالن جوان در مدرسه، آ موزش و حتصیل+ اطالعات مشاوره مسکن برای جواانن •

!(حمل اقامت/ بدون ترتیب ااتق ها )سال در موقعیت های خانوادگی انمطمنئ 21افراد زیر سن 

دوشنبه هر هفته از ساعت JIZ "(Sendlinger Str. 7, im Innenhof)"اطالع رساین جواانن ساعات مشاوره مرکز < -

50 521 550-089: مهچننی تلفن-18ایل 14

www.wohnen.jiz-m.de: اطالعات، آ درس ها، ناکت پیوند و فیمل های توضیحی< -

 گزینه های مشاوره بیشرت

 خدمات هماجرت جواانن، مشاوره هماجرت برای بزرگساالن، پروژه حامیت مایلBiPدفرت مسکن و هماجرت و غریه...

mailto:aktiv@muenchner-fluechtlingsrat.de
http://www.muenchner-fluechtlingsrat.de/
http://www.wohnen.jiz-m.de/


س پاس از

!  توجه شام

سوالات؟

ترتیب و تنظمی گردید AK-Woffاین ارایه به مهماکری 


