3السّكن في فيين
مقدّمة
هل انتقلت مؤخّرًا للسّكن في شقّة صغيرة جدا في مدينة فيينا؟ هل تسكن في شقّة مع الكثير من الشخاص ول تملك غرفة
نوم خاصة بك؟ هل تعتقد أن تكلفة مرتفعة؟ هل تسكن في نُزُل رعاية ولديك الرغبة في السّكن بشكل مستقل؟ هل ما زلت
بانتظار نتيجة طلب اللجوء الذي قُمت بتقديمه أم أنك حاصل على حق اللجوء؟ هل تتساءل عن كيفيّة إيجاد شقّة خاصة بك ،أو
عن إمكانية الحصول على الدعم بالضافة للمعلومات الهامة التي يتوجّب عليك معرفتها؟
يحتوي هذا الكتاب على جميع الجابات لهذه التساؤلت.
إذا كانت لديك أسئلة أخرى ،فيمكنك و بأيّ وقت إرسال بريد إلكترونيعلى
hallo@fluechtlinge-willkommen.at
لدى الجميع الحق في الحصول على مسكن يشعرهم بالمان والرّاحة ،ونحن نرغب بتقديم الدّعم اللزم من أجل العثور على
هذا المكان.

معلومات عامة عن السّكن في مدينة فيينا
كيف يمكنك السّكن في مدينة فيينا؟
فيينا مدينة رائعة من حيث جودة المعيشة ،يقوم غالبية سكانها باستئجار شقّة أو غرفة .ل تعتبر تكلفة الستئجار في مدينة فيينا
مرتفعة كما هو الحال في باقي مدن أوروبا الكبرى ،بل ويمكنك السّكن في بعض المناطق ذات تكلفة العيش المنخفضة نسبيا،
كما تتوفّر العديد من الخيارات بما يتعلّق بموضوع السّكن بحيث تتوافق مع الظروف المختلفة .يقوم فريق " أهل ً باللجئين –
النمسا" بتقديم الدّعم اللزم للعثور على المسكن الذي يتناسب مع متطلباتك.
يعتبر السّكن المشترك الحل السهل للشخاص الجدد في مدينة فيينا ،المر الذي يعني قيام مجموعة من الشخاص الذين ل
تربطهم صلة عائلية باستئجار شقّة ليسكنوا فيها معا .مزيد من المعلوماتفي فصل "السكن المشترك" .يعتبر السّكن المشترك
فرصة جيدة لتكوين صداقات جديدة ،بحيث يمكنك ممارسة التحدّث باللغة اللمانية مع شركاء السّكن بالضافة للستفادة من
خبراتهم ومعرفتهم بالنمسا .ويتّصف السّكن المشترك بأنه سريع وغير معقّد ذلك أنه ل يتوجّب عليك توقيع عقد اليجار الرئيسي
محدد
ّ
بنفسك ،لن جميع عقود الكهرباء والغاز بما في ذلك النترنت قد تم استكمالها بشكل مسبق .ما عليك سوى دفع مبلغ
لجميع الخدمات المذكورة .مزيد من المعلوماتفي فصل "السكن المشترك" .
أمّا إذا كنت ممن يرغبون في العيش بمفردك أو استئجار شقّة مع عائلتك  ،فهناك العديد من الشياء التي يجب مراعاتها،
كاللمام بموضوع عقود اليجار وإبرام العقود المختلفة بنفسك .مزيد من المعلومات في فصل "استئجار شقة"
تعتبر خدمة الرعاية الولية نقطة اتصالك الولى في مدينة فيينا:
 Spitalgasse 5-9 ، 1090فيينا
رقم الهاتف0 88 43/1/427+:
البريد اللكتروني asylzentrum@caritas-wien.at :
موقع النترنت) www.caritas-wien.at :مركز اللجوء(
الثنين إلى الخميس من 08:00حتى15:00
الجمعة من 08:00حتى13:00

استئجار شقّة مقابل السّكن المشترك
استئجار شقة

النضمام لسكن مشترك

:اليجابيات

:اليجابيات

.يمكنك اختيار الثاث بنفسك
.أكثر هدوءا

التعرف على العديد من الشخاص
ّ
.

.تقوم بالتنظيف ،الطهي والتسوق لنفسك فقط

قيام هؤلء الشخاص بالتحدّث باللغة اللمانية مما يساعدك في تعلم اللغة
.والتدرب عليها
.ل يتوجّب عليك القيام بتوقيع العقود
).تكون الشقّة مفروشة في أغلب الحيان )بما في ذلك أثاث غرفتك
ل يتوجّب عليك بالقيام بعمليات التنظيف بمفردك وذلك لقيام الخرين
.بالمساعدة
.تكون تكلفة اليجار منخفضة مقارنة بتكلفة استئجار شقّة بمفردك

:السلبيات

:السلبيات

.عليك الهتمام بالكثير من المور بنفسك

السّكن مع أشخاص دون معرفة مسبقة تربطك بهم

لستئجار شقّة كمستأجر رئيسي ،غالبا ما يتطلّب المر
وجود وظيفة وكسب ما يكفي من المال لتغطية كلفة
.اليجار

بعض الرغبات قد تكون غير مشتركة لكل من يسكن في الشقّة ،المر الذي
.قد يشكل صعوبة في بعض الحيان
.الضجيج في بعض الحيان

كم أحتاج من المال لهذ المر؟
تختلف تكلفة إيجارات الشقق في مدينة فيينا بشكل كبير للغايةوذلك تبعا للعديد من العوامل .في حال السّكن في شقّة
مشتركة ستقوم بدفع نفس المبلغ لغرفتك بشكل شهري ،و يتراوح هذا المبلغ بين 300و  500يورو ،وهذا يتوقف بالطبع على
المنطقة التي تقع فيها الشقة بالضافة لحجم الغرفة .أما إذا سكنت بمفردك فيجب عليك دفع تكلفة إيجار الشقة بأكملها بنفسك.
عادةً ما تبدأ تكلفة إيجار شقّة بغرفة واحدة في مدينة فيينا من 500يورو ولكن يمكن أن تكلّف أكثر بكثير من ذلك .مزيد من
المعلومات في الفصول القادمة.
معلومات لطالبي اللجوء:
هل ل تزال في انتظار انتهاء إجراءات اللجوء ولكنك ترغب في العيش بشكل خاص؟ إذا عليك التقدّم بطلب للنتقال من مكان
إقامتك حيث يمكنك أيضًا الحصول على المال لتغطية مصاريف اليجار والطعام .للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع
الرجاء زيارة الموقع www.fluechtlinge.wien/grundversorgung
انتباه :لكل ولية قوانينها المختلفة لذا من المهم أن تقوم بالستعلم عن هذا المر مسبقا .يمكنك التوجّه إلى مركز اللجوء
الخاص بك أو إلى مستشار اللجوء الخاص بك للستفسار عن إمكانية النتقال بشكل خاص.
معلومات للحاصلين على حق اللجوء:
إذا كنت تعيش في النمسا منذ أكثر من 5سنوات  ،فمن الممكن أن تقوم بلدية مدينة فيينا بدفع جزء من تكلفة اليجار .يمكنك
الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهذا المر بزيارة الموقع أدناه:
www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/unterstuetzung/wohnbeihilfe-antrag.html
تفاصيل حول السّكن في مدينة فيينا
أ .السّكن المشترك

ما هي الشقّة المشتركة WG؟
يسكن العديد من الشخاص معا في الشقّة المشتركة ) (WGدون أن تربطهم أي صلة قرابة عائلية  ،فهم غالبا أصدقاء .يتشارك
الجميع غرفة المعيشة ،المطبخ ،دورة المياه والحمام .لكل شخص غرفة نوم خاصّة به .يعتبر الكثيرون شركاء السّكن بمثابة
عائلة ثانية .من المهم أن يكون السّكن المشترك قائم على المساواة بين الجميع من حيث الحقوق والواجبات ،وعادةً ما تكون
هناك قواعد للعيش المشترك ،والتي تختلف من شقّة لخرى ،كعادات التنظيف والتسوق على سبيل المثال ،لذلك من المهم
مناقشة هذه المور قبل النتقال للسّكن المشترك .تعتبر الثقة واللفة من أهم عوامل السّكن المشترك ،لذا فإنه من الضروري
جدا التفكّر جيدا قبل النتقال للسّكن مع الخرين.
يتم العلن عن الغرف الشاغرة للسّكن المشترك في عدة مواقع على شبكة النترنت )معلومات أكثر عن هذا المر في فصل
كيفيّة العثور على سكن مشترك( .عند العثور على إحدى الغرف الشاغرة يمكنك إرسال بريد إلكتروني لصاحب العلن وذلك
لمعاينة الشقّة والتعرّف على شركاء السّكن المحتملين .عادةً ما يقوم أصحاب العلن بدعوة العديد من الشخاص المهتمين
باستئجار الغرفة وذلك لختيار الشخص المناسب ،لذلك قد يتوجّب عليك حضور الكثير من المواعيد لمعاينة الغرف الشاغرة إلى
أن تحصل على غرفة في إحدى شقق السّكن المشترك .في الصفحات التالية سيتم عرض بعض المعلومات حول كيفيّة
الحصول على هذه العروض ،وكيفيّة صياغة رسالة بريد إلكتروني بالضافة إلى بعض النصائح المتعلقة بما يتوجّب عليك أخذه
بعين العتبار أثناء المعاينة والنتقال.

كيف يمكنني العثور على سكن مشترك؟
يتم العلن عن معظم عروض شقق السّكن المشترك على شبكة النترنت .سنقوم بعرض أفضل المواقع اللكترونية
المتخصّصة في هذ المجال إضافة لكيفيّة التعامل وإياها.
www.wg-gesucht.de
يعدّ موقع wg-gesucht.deأحد أكثر المنصات استخداما للعثور على شقق للسكن المشترك .في البداية يجب عليك التسجيل
عن طريق الضغط على خيار “تسجيل ”( ) Registrierenفي الزاوية اليمنى العليا .ثم يمكنك تصفّح جميع العروض والتصال
بأصحاب العلنات بشكل فوري .كما يمكنك استخدام خيار الفلترة أثناء البحث تبعا لتكلفة وحجم الغرفة المرغوبة.

عادةً ما يحتوي العلن على معلومات حول حجم الشقّة وموقعها بالضافة إلى تكلفة اليجار ،كما يحتوي على شرح مختصر
لمجموعة الشخاص الذين يعيشون فيها ،حيث يقومون بوصف نمط حياتهم بشكل مختصر .في حال نالت الغرفة إعجابك
وأحسست بأن شركاء السّكن لطفاء ،فيمكنك إرسال رسالة للتعريف عن نفسك .سنقوم بعرض نماذج لرسائل البريد اللكتروني

في فقرة "نصوص التصال".
هام :عادةً ما يتم التواصل مع أصحاب إعلنات شقق السّكن المشتركة عن طريق البريد اللكتروني .إذا لم تكن معتادًا على
كتابة رسائل البريد اللكتروني ،فل تتردد في التواصل معنا عن طريق البريد اللكتروني hallo@fluechtlinge-willkommen.at
أو بإرسال رسالة خاصّة لصفحتنا “”Flüchtlinge Willkommen Österreichعلى موقع فيسبوك.
نصيحة :من خلل خيار "بحثي عن سكن مشترك" ) (Mein wg-gesuchtثم "الفلتر و أوامر البحث" )Filter und
 (Suchaufträgeبإمكانك الضغط على "إنشاء فلتر" ) (Filter erstellenلتعديل أمر البحث ،ليصلك بريد الكتروني يحتوي على
عروض السّكن المشترك الجديدة والتي تناسبك وبذلكلن يفوتك أي إعلن.

www.jobwohnen.at
أمّا بالنسبة لموقع  www.jobwohnen.atفيجب عليك الضغط على خيار "السّكن" ) (Wohnenفي الزاوية العليا يسار الصفحة
للوصول لعروض الشقق.

هنا يمكنك ضبط التفضيلت )الفلتر( مرّة أخرى :كاختيار نمط السّكن )الغرف المشتركة WGعلى سبيل المثال( أو المدينة التي
تبحث فيها عن سّكن ،إضافة لتحديد الحدّ العلى للتكلفة بما يتناسب مع ميزانيتك .سيقوم الموقع حينها بإظهار جميع العروض
التي تنطبق على معلومات البحث التي قمت بإدخالها ،كما يمكنك التواصل مع أصحاب العلنات على الفور )عبر البريد
اللكتروني أو الهاتف( .يوجد أيضًا على هذا الموقع وكيل بحث يقوم بإرسال إعلنات السّكن على بريدك اللكتروني ،لكنه ل
يعمل دائما ،لذلك يجب عليك زيارة هذا الموقع بشكل دوري للبحث عن إعلنات جديدة.

www.bazar.at
في هذا الموقع ،يجب عليك أول ً تحديد الولية بالضافة لختيار بعض التفضيلت المختلفة ،و من ثم من خلل "جميع الفئات" )
 (Alle Rubrikenعليك اختيار "سكن مشترك ،غرفة" ) (Zimmer, WGsلتظهر جميع العروض ،لتتمكن حينها من التواصل مع
أصحاب العلنات عن طريق إرسال رسالة لطيفة .عند الضغط على "إرسال رسالة" ) (Nachrichtsendenيتم فتح نافذة
جديدة باستطاعتك من خللها إرسال رسالة خاصّة بالضغط على "رسالة خاصة" ) (Private Nachrichtوذلك لضافة معلوماتك
الشخصيّة ونص الرسالة .مزيد من المعلومات في فقرة "نصوص التصال"

www.willhaben.at
ستجد في موقع willhaben.atالعديد من الشياء المختلفة ،بما في ذلك غرف في سكن مشترك .للقيام بذلك ،انقر فوق
"عقارات" ) (Immobilienفي صفحة البداية ،ثم خيار "جميع العقارات" ) (Alle Immobilienومن ثم اختيار "استئجا )
 (Wohnung mietenوعلى الجانب اليمن يمكنك اختيار الولية ومن ثم النقر على خيار "بحث" )).Suchen

الن يجب عليك اختيار"غرفة  /سكن مشترك" ) ( Zimmer/WGتحت خيار "نوع المسكن" ) (Objekttypيمكنك أيضا تحديد
تفضيلت أخرى ،مثل الحدّ القصى للسعر أو الحدّ الدنى للمساحة ومن ثم يمكنك التواصل مع أصحاب العلنات التي أعجبتك.

نصيحة  :إذا قمت بإنشاء حساب على Willhaben.atباستخدام خيار)تسجيل( ،يمكنك أيضًا تعيين طريقة البحث لتتلقى جميع
العلنات الجديدة على بريدك اللكتروني تماما بنفس طريقة عمل موقع) wg-gesucht.deانظر أعله(.

easywg.at
يجب عليك التسجيل أو إنشاء حساب على هذا الموقع و على غرار المواقع الخرى يمكنك حينها تعيين بعض الفلتر و
التفضيلت لتسهيل عملية البحث .ومن خلل خيار "التصال " ) (Kontaktيمكنك التواصل برسالة مع أصحاب العلن عند عثورك
على غرفة.
/schwarzesbrett.oeh.ac.at/wohnen
هنا ستجد العديد من خيارات السّكن المشترك الطلبي .يمكنك في الصفحة الرئيسية تحديد ما تبحث عنه "سكن مشترك" )(WG
والمكان الذي تبحث فيه )على سبيل المثال فيينا( ثم النقر على "إيجار" ) .(Mieteكما يمكنك مرّة أخرى تحديد الحدّ العلى
للسعر والحدّ الدنى للمساحة المطلوبة ،إضافةً لتحديد العديد من التفضيلت على يسار الصفحة .ستظهر جميع العلنات عند
النقر فوق خيار "بحث" ): (Findenعادةً ما يتضمّن العلن رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني للشخص المُعلن عن غرف
شاغرة.

الكلمات والمصطلحات المستخدم ة في إعلنات السّكن المشتركWG
مبلغ التعويض ) :(Ablöse/Abstandszahlungقد يرغب الشخص الذي قام باستئجار الغرفة قبلك بترك
بعض الشياء في الشقَة )مثل الثاث أو الجهزة الكهربائية( هنا يمكن أن يطلب منك مبلغا ماليا لقاء
احتفاظك بتلك الشياء :Keine Zweck-WG.وهذه يعني رغبة شركاء السّكن بمصادقة بعضهم البعض
ليس فقط لغرض السّكن ،و إنما تمضية بعض الوقت و القيام ببعض النشاطات كمجموعة  ،كالطهي و
تناول الطعام بالخارج أو الذهاب إلى السينما .مؤقّت :Befristetيمكنك البقاء في السّكن لفترة محدودة
فقط  ،على سبيل المثال لمدة عامين كحد أقصى .إلى أجل غير مسمى :Unbefristetيمكنك البقاء بالسكن
للمدة التي تريدها .غرفة منفصلة :Zimmer getrennt begehbarو يعني أنك لست بحاجة لعبور غرف نوم
شركاء السّكن الخرين للوصول لغرفتك.

كم تبلغ كلفة الغرفة مشتركةWG؟
اليجار Miete
تتباين أسعار إيجارات غرف السّكن المشترك في فيينا بشكل كبير .يمكن العثور على غرف ابتداءا من 300يورو بشكل
تقريبي .غالبا ما تتضمن إعلنات غرف السّكن المشترك كلفة اليجار الشهري :على سبيل المثال 300يورو شهريا بما في ذلك
مصاريف التشغيل  Betriebskostenوالكهرباء والغاز والنترنت ،في هذه الحالة عليك دفع مبلغ 300يورو شهريا فقط ،ذلك
أن جميع التكاليف تم إدراجها بشكل مسبق.

دفعة التأمينKaution
عند النتقال إلى غرفة في سكن مشترك ،يتعيّن عليك دفع مبلغ تأمين )عادة ما يكون ضعفي أو 3أضعاف مبلغ اليجار
الشهري( يتم دفع مبلغ التأمين كضمان للمؤجر في حال عدم التمكّن من دفع اليجار خلل أحد الشهر أو إذا سبّبت أضرار
للشقة ،فسيتم دفعه عن طريق دفعة التأمين .في حال دفع اليجار بشكل دائم وعدم التسبب بأي ضرر ،ستحصل على هذه
الموال عند النتقال والخروج من الشقة.
في حال عدم توفّر مبلغ التأمين سنحاول تقديم المساعدة .للتواصل معنا علىhallo@fluechtlinge-willkommen.at

نص الرسالة :كيف يمكنني كتابة بريد إلكتروني لعلنات السكن المشترك؟
عند العثور على غرفة مناسبة في إحدى المواقع فعليك التصال بهم على الفور .من المهم أل تكتب فقط" :مرحبًا ،أود زيارة
الغرفة" ،بل يجب عليك تقديم نفسك ومشاركة بعض المعلومات لتملك فرصة أكبر للحصول على غرفة .فيما يلي بعض المور
التي يعتبر من الجيّد ذكرها في الرسالة:
 السم العمر التعليم ) المدرسة أو الجامعة إضافة لدورات اللغة اللمانية(. الهوايات و الهتمامات وما أفضّل القيام به من نشاطات في أوقات الفراغ. سبب الرغبة في النتقال إلى هذا السّكن المشترك ،هل الشقّة جميلة بشكل خاص؟ لماذا أعتقد أن السّكن المشترك سيسيربشكل جيد.
 ما هي أولوياتي في الحياة ،المور الهامّة المتعلقة بشركاء السّكن و السّكن المشترك بصفة عامة. الوقت المقترح لزيارة الشقة لمعاينتهاإذا كنت غير متأكد من قدرتك على كتابة الرسالة بشكل جيّد بسبب عدم اتقانك للغة اللمانية مثل ً ،فسنقوم بمساعدتك .راسلنا
على البريد اللكتروني  hallo@fluechtlinge-willkommen.atلنقوم بتحديد موعد من أجل القيام بكتابة الرسالة معا.
يمكنك استخدام هذا النص في كثير من الحيان وإرساله إلى جميع أصحاب إعلنات السّكن المشترك .يمكنك دائمًا تغيير بعض
الشياء في النص بما يتناسب مع كل إعلن .يُنصح بإضافة جملة واحدة على القل عن الشقّة المرغوبة ليعلم صاحب العلن
بأنك قمت فعل ً بقراءة الوصف المرافق وذلك لظهار مدى اهتمامك وجديّتك.

المعاينة :ما علي فعله عند دعوتي لمعاينة الشقة والتعرّف على شركاء
السّكن؟
بسبب العدد الكبير من الرسائل التي يتلقاها أصحاب العلنات فمن الممكن أل تتلقى إجابة على جميع الطلبات التي قمت
بإرسالها .حيث يتلقى أصحاب العلنات إلى ما يصل لنحو 100رسالة يوميًا ،وقد ل يتمكن الكثير منهم من قراءة رسالتك ،لهذا
السبب من المهم أن تقوم بمراسلة العديد من العلنات ،عندها ستتلقى حتما بعض الجابات.
عند تلقيك رسالة رد فمن المحتمل أن تحتوي على موعد في يوم معيّن لزيارة الشقّة ومعاينتها.
يعدّ الجتماع بشركاء السّكن لول مرّة اجتماع غير رسمي ومريح للغاية .ستقوم بالذهاب إلى الشقّة ومعاينة جميع الغرف
إضافةً للتحدّث مع الشخاص الذين يعيشون هناك .الشيء الكثر أهمية هو استلطاف شركاء السّكن المحتملين والشعور برغبة
الجميع في السّكن معا ،لذلك عليك خلل الجتماع التحدث بشكل مفصّل عن أولوياتك في السّكن ،وطرح بعض السئلة إضافة
للتعريف عن نفسك وهواياتك ،وما تفضل القيام به .ل يعتبر هذا الجتماع كمقابلة عمل إنما أشبه بلقاء مع الصدقاء .لذا ل
داعي للتوتر وكن مرتاحًا جدًا ومتحمس للتعرّف على أشخاص جدد!
إذا كنت خجول بعض الشيء و ل تريد الذهاب بمفردك  ،فسيقوم أحدنا في فريق " أهل باللجئين في النمسا" بمرافقتك بكل
سرور! فقط راسلنا على البريد إلكتروني hallo@fluechtlinge-willkommen.at
غالبا لن يكون باستطاعتك معرفة ما إذا كان بإمكانك النتقال إلى هناك أم ل على الفور ،حيث يتطلّب المر بضعة أيام إلى حين
توصل مجموعة شركاء السّكن إلى قرار حول شريك السّكن الجديد النسب ،ذلك بسبب قيام العديد من المهتمين بمعاينة
الشقّة .في حال تم اختيارك سيتم التواصل معك عن طريق البريد اللكتروني أو الهاتف.

قواعد السّكن المشترك:
لكل شقّة قواعدها الخاصة المتعلقة بالسّكن المشترك ،البعض ليس لديهم أي قواعد .لذلك فإنه من المهم الستفسار عن
القواعد قبل النتقال ،واللتزام بها حتى ل يشعر أي شخص بالظلم.
على سبيل المثال ،العديد من الشقق المشتركة لديها خطّة تنظيف ،مما يعني وجود تقويم يحدّد توقيت القيام بعمليات التنظيف
الخاصة بالمطبخ والحمام والمرحاض ،وبذلك يتم تحديد المهام وتقسيمها بشكل عادل يضمن مشاركة الجميع في أعمال المنزل
بشكل متساوي.
هناك أيضًا العديد من الشقق المشتركة التي يتشارك فيها الجميع في الطعام .وهذا يعني أن هناك سجل ً نقديًا يضع فيه الجميع
نفس المبلغ من المال لشراء الطعمة التي تُستخدم من قبل الجميع ،كالخبز والزبدة والحليب والملح والفلفل ،الخ..

المعلومات القانونية :ما عليك معرفته:
أنواع عقود اليجار
في السّكن المشترك يقوم عادةً أحد الشخاص بتوقيع عقد اليجار الرئيسي مع المؤجّر ،أما بالنسبة لباقي شركاء السّكن
فعليهم توقيع عقد استئجار من المستأجر أو ما يسمى عقد إيجار من الباطن"  ."Untermietvertragيتضمّن هذا العقد بياناتك
الشخصيّة والتاريخ الذي انتقلت فيه ومبلغ اليجار .بمجرد النتقال إلى شقّة مشتركة سوف تقوم بتوقيع عقد إيجار من الباطن
والذي يمكنك الحصول عليه من مكاتب السلطات المختصة.
تسجيل القامة الولية
يجب عليك التسجيل مكان إقامتك الجديد عند النتقال إلى شقّة جديدة و ذلك في إحدى مراكز الخدمة التابعةلبلدية فيينا "
 " Wiener Meldeservicestelleحيث تتواجد هذه المراكز في كل حي من أحياء المدينة .يمكنك العثور على جميع مراكز
الخدمة التابعة لبلدية فيينا عن طريق زيارة الموقع أدناه.
https://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html
يجب تسجيل السّكن الجديد خلل فترة ل تتجاوز الثلث أيّام من تاريخ النتقال و ذلك عند أحد مراكز الخدمة في الحيّ الذ يتواجد
فيه سكنك الجديد و إحضار الوراق التالية:
 . 1استمارة تسجيل السّكن" "Meldezettelيمكنك الحصول عليها من خلل هذا الرابط
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/resources/documents/Meldez.pdf
عليك ملء الستمارة بشكل مسبق و من ثم إحضارها لمركز الخدمة.
 .2وثيقة السفر )الجواز الرمادي( أو البطاقة الخاصة بإجراءات اللجوء.
 . 3عقد اليجار أو العقد اليجار من الباطن" ".Untermietvertrag
بإمكانك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع عن طريق زيارة الموقع التالي
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/verwaltung/meldeservice/anmeldung.html

ب .استئجار شقّة
إذا كنت ترغب في العيش بمفردك أو كنت تبحث عن مكان للسّكن لك ولعائلتك  ،فعليك استئجار شقّة بنفسك ،المر الذي يعتبر
أكثر تعقيدًا من النتقال إلى شقّة سكن مشترك ،و ذلك بسبب الكثير من المور التي يتعيّن عليك القيام بها .ستجد في الصفحات
التالية بعض التعليمات والنصائح المفيدة لتسهيل عملية العثور على شقّة؟
ما هي تكلفة استئجار شقّة؟
تتراوح تكلفة الشقق في مدينة فيينا بين10و  20يورو لكل متر مربّع ،المر الذي يعتمد بشكل رئيسي على حالة الشقّة وموقعها.
هناك العديد من الضوابط التي تحدد تكلفة الشقّة في مدينة فيينا .اللمام بكافة جوانب موضوع الستئجار يعتبر أمرا معقّدا.
بالمكان حساب التكلفة التقريبية لستئجار شقّة عن طريق زيارة الموقع
https://mietervereinigung.at/706/MietzinsrechnerModule
هناك العديد من المنظمات التي تقوم بتقديم الدّعم للراغبين باستئجار شقّة .مزيد من المعلومات في فقرة "الستشارة
القانونية".
عند العثور على شقّة من خلل البحث في شبكة النترنت ستلحظ العديد من التكاليف المختلفة.
لنأخذ على سبيل المثال شقّة بمساحة 55متر مربع ،فيمكن لتفاصيل التكاليف أن تكون على الشكل التالي:
 € 480صافي اليجار الشهري ) : (Hauptmietzinsوهي تكاليف اليجار الساسية.
€ 100 +تكاليف التشغيل ) : ( Betriebskostenو هي تكاليف مصاريف المبنى بشكل كامل .على سبيل المثال ،تكلفة المياه،
أو الصلح ،إمدادات المياه أو مزوّد الطاقة الكهربائية في المنزل أو للمصعد.
مبلغ اليجار الشهري  ) : Mietzins=Brutto-Monatsmiete=BMMو هو المبلغ المتوجّب عليك دفعه بشكل كامل للمؤجر.
تشير العلنات على النترنت عادةً إلى اليجار ،ولكن عليك أن تأخذ بعين العتبار إضافة حوالي 100يورو لمبلغ اليجار ،ذلك
لنك ستقوم بدفع تكاليف الكهرباء والغاز والنترنت وما إلى ذلك .هذا يعني أن نفقاتك الشهرية قد تبدو على الشكل التالي:
 € 480تكلفة اليجار الصافي
 € 100+تكاليف التشغيل
= إجمالي مبلغ اليجار
 € 20+النترنت
 € 40+الكهرباء
 € 30+الغاز
 € 10+التأمين على السرة
= € 680التكاليف الكاملة
عند استئجارك لشقّة ،يتوجب عليك دفع مبلغ للتأمين ) (Kautionو الذي يعادل عادةّ ثلث أضعاف إجمالي مبلغ اليجار .نفس
المر الذي ينطبق على استئجار غرفة في سكن مشترك .مزيد من المعلومات في فقرة " كم تبلغ كلفة الغرفة مشتركة"WG
في بعض الحيان قد يتوجّب عليك دفع مبلغ تعويضي ) .(Ablöseمزيد من المعلومات في فقرة "الكلمات والمصطلحات
المستخدمة في إعلنات السّكن المشترك"WG

الستشارة القانونية :أين يمكنني الحصول على المساعدة عند الرغبة في فهم
عقد اليجار بشكل أفضل؟
كمستأجر عليك أن تعلم بأنه لديك بعض الحقوق .على سبيل المثال ،يجب على مالك العقار عدم طلب مبلغ أكبر لليجار ،كما
تقع على عاتقه مسؤوليّة إصلح بعض الجهزة في المنزل .هناك منظمات مختلفة تقوم بتقديم المساعدة في حال مخالفة
مالك العقار لتلك القواعد ،كما تعمل هذه المنظمات على المساعدة في خفض سعر تكلفة اليجار إذا كانت مرتفعة للغاية في
العقد .قبل توقيع عقد اليجار ،يمكنك الذهاب مع العقد إلى إحدى هذه المنظمات ،و هناك تتم قراءة العقد وبعدها إعلمك
فيما إذا كان كل شيء على ما يرام.
مبادرة المستأجرين Mieter_innen-Initiative-
office@mieterinnen.org ، 86 44 319 01
يمكن العثور على جميع المعلومات على /https://mieterinnen.org
مساعدة المستأجر Mieterhilfe-
Rathausstraße 2 ، 25900 4000 01
من الثنين إلى الجمعة من 08.00إلى17.00
يمكن العثور على جميع المعلومات على /https://mieterhilfe.at
مجموعة مصالح المستأجر Mieterinteressensgemeinschaft-
Antonsplatz 22
الثنين والربعاء من 15.00إلى18.30
يمكن العثور على جميع المعلومات على/ http://mig.at
جمعية المستأجرين Mietervereinigung -
0501953000
الثنين والربعاء من 8.30إلى ، 19.00الثلثاء والخميس من 8.30إلى ، 17.00الجمعة 8.30إلى14.00
يمكن العثور على جميع المعلومات على /https://mietervereinigung.at
جمعية حماية المستأجر Mieterschutzverband -
15 23 523 01
يوجد لدى جمعية حماية المستأجر موقعان:
 Vienna ، Praterstraße 25/9 a 1020. 1الربعاء من 14.30إلى ، 17.00الخميس من 14.00إلى17.00
 Vienna ،Döblergasse 2 1070. 2؛ الثلثاء والخميس  ،من 14.00إلى17.00
يمكن العثور على جميع المعلومات على https://www.mieterschutzwien.at/schwerpunkte
مركز استشارات السّكن في جامعة فيينا Wohnberatungsstelle an der Uni Wien -
 Spitalgasse 2, Hof 1في قاعةAntira
الخميس من 10.00إلى13.00
wohnrecht@oeh.univie.ac.at
يمكن العثور على جميع المعلومات على https://neu.oeh.univie.ac.at/beratung/faqs/wohnrechtsberatung

كيف يمكنني العثور على شقة؟
يمكن العثور على معظم إعلنات الشقق على شبكة النترنت ،يمكنك هنا العثور على جميع مواقع النترنت التي يمكنك
استخدامها في عملية البحث.
هام  :ل تقم بتوقيع عقد اليجار بمجرّد حصولك عليه ،بل من الفضل أن تذهب إلى إحدى المنظمات المذكورة أول ً للقاء نظرة
على العقد حيث يتم إعلمك فيما إذا كان عقد اليجار على ما يرام) .بإمكانك الرجوع لفقرة الستشارة القانونية(.

www.willhaben.at
هنا يمكنك العثور على العديد من الشياء بما في ذلك شقق لليجار .على الصفحة الرئيسية بإمكانك النقر على "عقارات" )
 (Immobilienوتحت خيار "جميع العقارات" ) (Alle Immobilienانقر على "استئجار شقة" ) (Wohnung mietenوعلى يمين
الصفحة بإمكانك اختيار "فيينا" ) (Wienومن ثم الضغط على "بحث" ) .(Suchenالن يمكنك بالسفل الضغط على "نوع
المسكن" ) (Objekttypوعلى "شقّة" ) (Wohnungثم "شقق طابق أرضي" )  (Erdgeschosswohnungأو الضغط على أحد
الخيارات الخرى التي تراها مناسبة .يمكنك أيضا إدخال بعض المعطيات المختلفة كالحدّ القصى لمبلغ اليجار أو الحدّ الدنى
للمساحة المرغوبة.
نصيحة هامة :يمكنك العثور على إعلنات من أشخاص عاديين أو وسطاء ) (Maklerفي شبكة النترنت .إذا كان من يقوم بتأجير
الشقّة وسيط أو شركة عقارية ،فعليك أن تدفع "عمولة" ) .(Provisionالعمولة تعني أنّه يتعيّن عليك دفع مبلغ من المال يعادل
ضعف سعر اليجار للوسيط قبل النتقال للشقة .بإمكانك التعرّف على إعلنات الوسطاء عندما يحتوي العلن على اسم شركة
الوساطة العقارية ،على سبيل المثال  . Müller GmbH ، Müller KG ، Müller GmbH & Co، KG Müller Immobilienإذا
تم استئجار الشقّة بشكل خاص ) ( privatأي مباشرة من قبل أصحابها ،فلن تضطر لدفع مبلغ العمولة .لذا حاول أن تبحث عن
الشقق التي يكون مؤجرها خاص فقط .يحتوي موقع willhaben.atعلى الكثير من العلنات سواء كانت من أشخاص أو من
شركات عقارية ،لذلك قم بالتواصل مع أصحاب العلنات من الملّ ك الخاصين فقط وليس مع إعلنات الشركات.
بإمكانك هنا معرفة كيفيّة التمييز بين إعلنات الشركات والعلنات الخاصة.

انتباه  :قد تتمحور بعض العلنات حول شقق البلديّة ) (Gemeindewohnung Privatvergabeوالتي يعتبر الحصول على
أحدها أمر غاية في الصعوبة ،وذلك لنه يتوجّب عليك تقديم الطلب لمؤسسة السكان في فيينا) .(Wiener Wohnenيتم
الحصول على إحدى هذه الشقق فقط بعد السّكن في نفس العنوان المسجّل في مدينة فيينا ولمدة ل تقل عن عامين
بالضافة لحصولك المسبق على حق اللجوء .للمزيد من المعلومات
https://www.wohnberatung-wien.at/wiener-wohn-ticket/1-voraussetzungen-klaeren

انتباه  :تعتبر العديد من الشقق في مدينة فيينا ذات عقود مؤقتة ،أي أن مدة عقد اليجار تبلغ بضع سنوات ) 3سنوات على سبيل
المثال( .إذا كنت ترغب في العيش لفترة أطول ،فعليك مناقشة هذا المر مع المؤجر .لسوء الحظ ،هناك عدد قليل جدًا من
الشقق في مدينة فيينا بعقود إيجار دائمة ،مما يعني السّكن فيها بشكل دائم.

www.jobwohnen.at
ستجد في هذا الموقع فقط إعلنات من أشخاص عاديين و ليس من شركات الوساطة العقارية ،المر الذي يعني عدم وجوب
دفع أي عمولة .هنا يمكنك التواصل مع جميع العلنات دون مشاكل .مزيد من المعلومات حول هذا الموقع في فقرة " كيف
يمكنني العثور على سكن مشترك؟"

www.wg-gesucht.de
يعدّ موقع wg-gesucht.deأحد أكثر المنصات شيوعًا للبحث عن شقق سكن مشترك في منطقة الناطقين باللغة اللمانية ،لكن
يقوم البعض بإضافة عروض لستئجار شقّة كاملة .لبدء البحث يجب عليك إنشاء حساب تحت خيار "تسجيل" )(.Registrieren
بعد قيامك بإدخال معلوماتك الشخصيّة ،يمكنك استعراض جميع العلنات والتواصل مع أصحابها على الفور .من المفيد جدا هنا
استخدام الفلتر )على غرار عملية البحث عن سكن مشترك( .راجع فقرة " كيف يمكنني العثور على سكن مشترك؟"

www.bazar.at
هنا يجب عليك تحديد الولية أول ً ،و من ثم تحديد الفلتر المختلفة .ضمن "جميع الفئات" ) (،Alle Rubrikenيجب تحديد
"شقق") .(Wohnungenمن المهم أن تضغط على علمة التبويب "خاص" ) .(Privatعندئذٍ ،ستظهر فقط العلنات للشقق
التي ل يتوجب عليك دفع عمولة لستئجارها ،ومن ثم يمكنك التصال بالعلنات المناسبة .هنا يجب النتباه عند النقر فوق
"إرسال رسالة" )  (Nachricht sendenستفتح نافذة يمكنك من خللها النقر فوق "رسالة خاصة" ) (Private Nachrichtثم
إدخال معلوماتك الشخصيّة ونص الرسالة .المزيد حول كيفية كتابة نص الرسالة في فقرة "نصوص التصال".

www.immobilienscout24.de
يمكنك أول ً تحديد الولية المرغوبة في الصفحة الرئيسية ،إضافة لتعيين الحدّ القصى للتكلفة والحدّ الدنى للمساحة .بمجرد
النتهاء من ذلك ،ستفتح نافذة يمكنك من خللها تحديد المزيد من التفضيلت.
من المهم النقر على خيار "بدون عمولة" )  ( provisionsfreiالمر الذي يعني عدم وجود وسيط .لمزيد من المعلومات ،راجع
فقرة " كيف يمكنني العثور على سكن مشترك؟" .إذا وجدت إعلنًا مناسبا يمكنك التصال بصاحب العلن مباشرةً بالنقر على
خيار "اتصل بمقدم العرض" ) (Anbieter kontaktierenعلى يمين الصفحة .في حال قيامك بإنشاء حساب على موقع
 immobilienscout24سيتم إنشاء وكيل بحث ضمن "تسجيل ملف التعريف الخاص بي" )  ، (Mein Profil anmeldenوالذي
ستتلقى من خلله جميع العلنات الجديدة عن طريق البريد.

www.immowelt.at
يمكنك مرّة أخرى هنا في الصفحة الرئيسية تحديد العديد من التفضيلت )ما الذي تبحث عنه؟ استئجار الشقق ،أين؟ فيينا(،
وكذلك تحديد الحد القصى لتكلفة اليجار ،ستظهر حينها الكثير من العلنات المختلفة وهنا يجب النتباه إلى يمين العلن و
التأكّد من وجود خيار "مزوّد خاص" ) ، (Privater Anbieterوهذا يعني دون عمولة  ،وعدم اختيار ما يُذكر بجانبه "مزوّد
تجاري") .(Gewerblicher Anbieterيمكنك أيضًا إنشاء طلب بحث في الجزء العلوي اليمن ،لتتلقى جميع العلنات الجديدة
عبر البريد اللكتروني بشكل فوري.

www.schwarzesbrett.oeh.ac.at/wohnen
ستجد هنا فقط الشقق بدون عمولة .يمكنك في الصفحة الرئيسية الشارة إلى المكان الذي تبحث فيه عن شقّة ،ثم النقر فوق
"إيجار") (Mieteكما يمكنك مجددا تحديد الحدّ القصى للتكاليف والحدّ الدنى للمساحة .عند النقر على خيار "اكتشف" )،Finden
ستظهر جميع العلنات .كما يمكنك تحديد المزيد من التفضيلت على يسار الصفحة .يحتوي العلن عادةَ على رقم هاتف أو
عنوان بريد إلكتروني للمؤجر.

نصوص التصال  -كيف أكتب رسالة لعلن عن شقة أعجبتني؟
عند عثورك على إعلن مناسب ،يجب عليك إرسال رسالة إلى صاحب العلن .ل ينبغي أن يكون نص الرسالة طويل ً كما هو
الحال عند كتابة رسالة لعلن السّكن المشترك .يمكن للرسالة أن تبدو كالتالي على سبيل المثال:
Sehr geehrte Frau Müller,
Ich habe soeben Ihre Wohnungsanzeige entdeckt und schreibe Ihnen mit der Bitte nach mehr Informationen und
einem Besichtigungstermin.
Mein Partner und ich sind zurzeit auf der Suche nach einer 2 Zimmer Wohnung und Ihre scheint wirklich ideal.
Kurz zu uns: Mein Partner ist Lehrer in einer Schule und ich arbeite im Krankenhaus.
!Wir würden uns sehr über einen möglichen Besichtigungstermin freuen und hoffen auf eine Antwort
Mit freundlichen Grüßen,
Dein Name
.بالطبع يجب تكييف هذا النص ليتناسب مع الحالة .فمثل ً يمكنك تغيير الجزء المكتوب بالخط العريض فقط ،وترك كل شيء آخر كما هو

المعاينة :ما علي فعله عند دعوتي لمعاينة الشقة ؟
من الممكن أل تتلقى إجابة لجميع الطلبات التي قمت بإرسالها .قد يستغرق المر وقتًا طويل ً للحصول على بعض الجابات في
كثير من الحيان .عند تلقيك رسالة رد ستلحظ أنه غالبا ما تحتوي هذه الرسالة على موعد في يوم معيّن لزيارة الشقة
ومعاينتها.
إذا كنت خجول بعض الشيء و ل تريد الذهاب بمفردك ،فسيقوم أحدنا في فريق “ أهل باللجئين  -النمسا" بمرافقتك بكل
سرور! فقط راسلنا على البريد اللكتروني hallo@fluechtlinge-willkommen.at
غالبا لن يكون باستطاعتك معرفة ما إذا كان بإمكانك النتقال إلى الشقة أم ل بشكل فوري ،حيث يتطلّب المر بضعة أيام ليقوم
فيها المؤجر باختيار المستأجر النسب ،ذلك بسبب وجود العديد من الشخاص الذين قاموا بمعاينة الشقة .في حال تم اختيارك
سيتم التواصل معك عن طريق البريد اللكتروني أو الهاتف.

احذر  -هناك الكثير من الحتيال في سوق السّكن!
ليستجميع العلنات المتواجدة على شبكة النترنت حقيقية .العديد منها مزيف بسبب محاولة البعض للحتيال عليك لسرقة
المال .ل يمكن التعرّف على هذا النوع من العلنات على شبكة النترنت بشكل مباشر .عند مراسلتك أحد هذه العلنات
المزيّفة فربما تحصل على إجابة .تتشابه تلك الرسائل بشكل كبير مما يجعل التعرّف عليها كإعلنات بغرض الحتيال أمرا أسهل.
فقط تجاهل هذه الرسائل وستكون في مأمن من هذ النوع من محاولت الحتيال .من المهم جدا عدم قيامك بتحويل الموال

.إلى أي شخص على الطلق ما لم تقم بتوقيع عقد إيجار معه
:عادةً ما تبدو الرسائل من المحتالين كالتالي
. ل أستطيع المجيء إلى فيينا من أجل عملية التأجير و ذلك لسباب مهنية. أنا ل أعيش في فيينا و سأخبرك الكثير عن عائلتيAirbnb  أود الحصول على المدفوعات منك عبر. ل أستطيع التحدث باللغة للمانية و يمكنني الجابة فقط باللغة النجليزية:عادةً ما تكون هذه الرسائل )اليميلت( طويلة و تبدو على النحو التالي
“Hello Stefanie,
I'm sorry for the delay too. We are Meghan and Patric Blink. Travel and holidays are a big part of our lives. We love the mountains and skiing and last
year we moved in Trysil, Norway to open up a business in tourism. We own a chalet, which at the moment is our main source of income. It was pretty
hard, we were very close to give up but in the end we made it.
At first, the apartment was on sale. Being not very profitable and after further discussion with my husband we decided to rent it. The apartment's
address is: Spengergasse 22-32, 1050 Wien. The monthly rent is 710 Euro with all utilities included. The apartment is identical that in pictures.
We would like to know you better. Please tell us something about you and the reason for renting the apartment.
At the moment, neither of us can come to Austria, we are busy with the chalet administration so we can't meet with you personally but we do have a
solution for this inconvenience so you can move in as soon as possible.
We can offer you more details if you are interested.
Thanks,
Meghan y Patric Blink
P.S. I appreciate a reply in English, if it is possible. Thank you!”

ما الذي يجب علي القيام به بعد النتقال؟
 ستحصل، أول ً يجب عليك إبلغ "خدمة التسجيل في فيينا" بانتقالك.عليك إنجاز العديد من المور بعد انتقالك للشقة الجديدة
".( يمكن العثور على جميع المعلومات في فقرة "المعلومات القانونيةMeldezettel) حينها على مستند تسجيل سكن جديد
سنوضّح لك كيفيّة.  فأنت بحاجة لبعض الخدمات كالكهرباء والغاز والنترنت،لتتمكن من العيش براحة في شقتك الجديدة
 يمكنك العثور على أرخص العروض من مزودي: الكهرباء والغاز.التسجيل للحصول على تلك الخدمات بأسرع طريقة ممكنة
 عند النقر على خيار "كهرباء.www.durchblicker.atخدمات الكهرباء مع إمكانيّة التسجيل الفوري للحصول عليها على موقع
 ثم إضافة بيانات شقتك،(Strom) " يمكنك الضغط على خيار "كهرباء،( في الزاوية اليسرى العلياStrom & Gas) "وغاز
( على يمين كلzum Abschluss) " عند الضغط على خيار "إتمام. سيقوم الموقع حينها بعرض أرخص العروض،المختلفة
.إعلن يمكنك التسجيل على حزمة الكهرباء المطلوبة

النترنت :يمكنك التسجيل على خدمة النترنت الخاص بك أيضا على موقع . www.durchblicker.atبالضغط على خيار "الهاتف
والنترنت" ) ، (Telefon & Internetعليك اختيار "النترنت" ) (Internetلتحصل على أفضل العروض مرة أخرى.

نظام معلومات الرسوم أو ما يسمى بـ: GISفي حال امتلكك لجهاز تلفزيون أو راديو  ،يجب عليك دفع رسوم) GISحوالي10
إلى 20يورو شهريًا( .يمكنك التسجيل من خلل زيارة الموقع أدناه/https://www.gis.at/anmeldung/privat .
تأمين الشقّة :عند استئجارك لشقّة ما  ،يجب أن تقوم بالتأمين عليها .في بعض الحيان يكون تأمين الشقّة من قبل المستأجر
أحد شروط عقد اليجار .عند إبرام عقد تأمين للشقة سيتعيّن عليك دفع ما يقارب 15يورو شهريا وذلك للتأمين على الشقة ضد
العديد من الكوارث .هذا يعني في حال تعرض الشقّة لحريق ،أو كان عليك تغيير القفل ،سيقوم التأمين بتغطية هذه التكاليف.
كل نوع من أنواع التأمين يقوم بتغطية أشياء مختلفة .لذلك يجب عليك مراجعة أولوياتك ومن ثم اختيار نوع التأمين المناسب.
بالمكان إنجاز هذا المر أيضا عن طريق موقع www.durchblicker.atبالضغط على خيار "التأمين" )(Versicherungen
ومن ثم "الشؤون المنُزُلية" )(Haushalt

الثاث
ستحتاج ربما إلى الكثير من الثاث عند النتقال لشقّة جديدة ،المر الذي قد يكون مكلفا للغاية .يقوم الكثير من سكان مدينة فيينا
ببيع أثاثهم بأسعار زهيدة أو حتى دون مقابل في بعض الحيان .تعتبر هذه الطريقة رائعة للحصول على الكثير من الثاث
الجميل دون دفع الكثير من المال.
على موقع  www.willhaben.atيمكنك أن تجد كل شيء تقريبًا .يمكنك النقر على خيار “السوق" Marktplatzثم إدخال
"طاولة الطعام"( )Esstischعلى سبيل المثال .أفضل شيء يمكنك فعله هو النقر فوق "تحديث( " Aktualitätأعلى يمين
الصفحة وتحديد خيار "ترتيب السعر التصاعدي" ) (Preis aufsteigendمن القائمة المنسدلة .عندها سيتم عرض الخيارات
المجانيّة أول ً .وكما هو الحال في عملية البحث عن شقّة )انظر "كيف يمكنني العثور على شقة"( ،يمكنك إرسال بريد إلكتروني
إلى أصحاب العلنات والتفاق على كيفيّة الحصول على طاولة الطعام على سبيل المثال.

هناك أيضا الكثير من المجموعات على موقع فيسبوك ،حيث يقوم فيها العضاء بإضافة منشورات متعلقة
بمنح الثاث بشكل مجاني.
-

share & care - wien
!share & care - Wien NEU
WIEN VERSCHENKT
) kostenlose Möbel für Asylwerberأثاث مجاني لطالبي اللجوء(

المواد الغذائية
تتيح مدينة فيينا العديد من الخيارات المتعلقة بتسوّق المواد الغذائية بأسعار مخفّضة ،على سبيل المثال هناك 3أسواق
اجتماعية ،يمكن للمرء زيارتها للقيام بشراء المواد الغذائية فيها بأسعار مخفضة جدا .يمكن لي شخص من ذوي الدخل
المحدود )ل يتجاوز 1104يورو شهريًا( والطلّ ب التسوّق هناك .عند الذهاب لول مرة ستحتاج إلى إحضار الوراق اللزمة لثبات
دخلك الشهري )شهادة ، AMSكشوف المرتبات  ،كشف معاشات المتقاعدين  ،البطاقة الجتماعية أو بطاقة المواصلت( إضافة
إلى مستند تسجيل السّكن  Meldezettelو بطاقة شخصيّة تحتوي على صورة .يمكن العثور على العناوين على الموقع التالي
http://www.sozialmarkt.com/home
"المقسّمات العادلة" Fair-Teilerوهي عبارة عن ثلجات تنتشر في جميع أنحاء مدينة فيينا ،حيث يقوم أهالي المدينة بتزويدها
بالطعام ليستفيد منه المحتاجين .لذلك فيمكنك أيضا المشاركة وتزويد هذه الثلجات بالطعام الذي لن تقوم باستهلكه ليستفيد
منه الخرين ،كما يمكنك العثور على قائمة بجميع الثلجات على الموقع التالي https://foodsharing.at/? :
 . page=fairteiler&bid=13إضافة لوجود العديد من الصفحات على موقع فيسبوك والتي يقوم أعضاؤها بتقديم الطعام
بصورة مجانية ،و نذكر منها:
(  (Kostenlose Lebensmittel in Wien) ، (Share & Care Lebensmittel Wienو صفحة ).( Food Sharing Wien

إذا لم يكن لديك مكان للنوم
إذا لم يكن لديك شقّة ،فلن تضطر إلى النوم في الشارع! توجد في فيينا العديد من المكنة حيث يمكنك الذهاب لها والنوم دون
تسجيل مسبق.

بعض أماكن للنوم في حالة الطوارئ دون تسجيل للرجال والنساء
Gruft – Notschlafstelle https://www.gruft.at
Barnabitengasse 12a, 1060 Wien
مأوى للنوم في حالة الطوارئ
المركز النهاري  :من 07.30حتى / 21.30مأوى النوم في حالة الطوارئ  :من 21.30حتى07.30
gruft@caritas-wien.at, 4315878754+
خصائص  :لمن هم 18سنة أو أكثر
) Zweite Gruftكاريتاس فيينا(
Lacknergasse 98, 1180 Wien
المركز النهاري :من 08.00حتى / 17.00مأوى النوم في حالة الطوارئ :من 19.00حتى07.00
zweite.gruft@caritas-wien.at, 4366488798830 +
خصائص :قسم خاص للنساء
VinziBett (Verein Vinzenzgemeinschaft St. Martin) http://www.vinzi.at
Ottakringer Straße 20/1, 1170 Wien
الدخول :من 18.00حتى23.00
vinzibett@vinzi.at, 4369911048778+
خصائص :قسم خاص للنساء

VinziRast (Verein Vinzenzgemeinschaft St. Stephan) https://www.vinzirast.at
Wilhelmstraße 10, 1120 Wien
21.00 حتى18.00 من:الدخول
cortihaus@vinzirast.at, 4318107432+
 يورو لليلة2 تكلفة:خصائص
( كاريتاس فيينا-  )سكن أمادوHaus Amadou
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/asyl-integration/wohnen/notversorgung/haus-amadou
Robert Hamerlinggasse 7, 1150 Wien
haus.amadou@caritas-wien.at, 4318940280+
 فقط لطالبي اللجوء أو المهاجرين بدون مأوى:خصائص

 بدون حاجة للتسجيل- أماكن للنوم في حالت الطوارئ لليافعين
( كاريتاس فيينا-  )أماكن نوم لليافعينa_way – Notschlafstelle für Jugendliche
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/notschlafstellen/notschlafstelle-fuerjugendliche
Felberstraße 1/7, 1150 Wien
08.30 حتى19.30 من: التوقيت
a_way@caritas-wien.at, 4318975219+
 سنة21 حتى14 لليافعين من سن:خصائص
( كارتاس فيينا-  )نُزُل البالغين الشبابJUCA - Haus für junge Erwachsene
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/wohnhaeuser/fuer-jugendliche-jungeerwachsene/juca
Römergasse 64-66, 1160 Wien
juca@caritas-wien.at, 4314852727600 +
. سنة30 إلى18 للنساء و الرجال من سن:خصائص

أماكن للنوم في حالت الطوارئ فقط للنساء
( كاريتاس فيينا-  )مركز سكن النساءFrauenWohnZentrum
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/wohnhaeuser/fuer-frauen/frauenwohnzentrum
Springergasse 5, 1020 Wien
24.00 حتى00.00 من:التوقيت
frauenwohnzimmer@caritas-wien.at , 431971807+

( فيينا-  )نُزُل النساءFrauenhäuser Wien
Amerlingstraße 1, 1060 Wien
15.00 حتى08.00 الثنين إلى الجمعة من:التوقيت
verein@frauenhaeuser-wien.at, 43057722+
/http://www.frauenhaeuser-wien.at

. للنساء اللواتي تعرضن للعنف و لطفالهم:خصائص
 لكنهم ل يقومون، يجب عليك التصالب المنظمات التالية لمكانية مساعدتك في العثور على مكان للعيش فيه،إذا كنت بل مأوى
.بتقديم مأوى
مراكز تقديم المشورة للمشردين

( )خدمات المشردين في فييناP7 – Wiener Service für Wohnungslose
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/beratung/p7-wiener-service-fuerwohnungslose
Wiedner Gürtel 10, 1040 Wien: العنوان
16.00 حتى09.00 السبت و الحد و أيام العطل من/ 18.00 حتى08.00الثنين إلى الجمعة من
p7@caritas-wien.at, 4318923389+

() )مركز استشارة و مساعدة السكنbzWO – Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe (FSW
wohnen.fsw.at/wohnungslos/bz_wohnungslosenhilfe.html
Lederergasse 25, 1080 Wien
15.00 حتى02.00 الثنين إلى الجمعة من: التوقيت
bzwo@fsw.at, 4350537966430 +

( )مشروع اللجئين – أوته بوكFlüchtlingsprojekt Ute Bock https://www.fraubock.at
Zohmanngasse 28, 1100 Wien
431929242424 +

beratung@fraubock.at

Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe des Fonds Soziales Wien
المركز الستشاري الجتماعي لمساعدة المشردين في فيينا
Lederergasse 25, 1080 Wien
Tel. 01 4000 66430

عروض أخرى للمشورة السكنية
في حال كنت ممن يرغبون في البحث عن مكان أفضل للقامة ولست ممن هم بل مأوى فإمكانك تلقي الدعم من بعض
المنظمات التي تقوم بتقديم المساعدة في البحث عن السكن  .لقد قمنا بجمع بعض المعلومات المفيدة في هذا الكتيّب .هناك
أيضاّ إمكانية للحصول على استشارة شخصية .فيما يلي سنقوم بعرض هذه المنظمات

للجميع

:

أهل ً باللجئين  -النمسا  ،مساحة معيشة للجئين
اكتب لنا رسالة على البريد إلكتروني  hallo@fluechtlinge-willkommen.atأو قم بالتسجيل مباشرة على موقعنا على
 / http://www.fluechtlinge-willkommen.atسنقوم بمساعدتك في العثور على غرفة في شقّة مشتركة أو للبحث عن شقتك
الخاصة.
تقوم منظمة كاريتاس فيينا بتقديم ما يسمى بشقق البداية للمهاجرين ،حيث يمكنك العيش هناك لمدة أقصاها 3سنوت ،كما
وسيتم العتناء بك بشكل شخصي .على الرغم من وجود قائمة انتظار طويلة ،إل أن التسجيل ل يزال فكرة جيدة .بإمكانك
الذهاب إلى العنوان التالي لتمام اجراءات التسجيل  Mommsengasse 35 1040 Viennaأو التصال على الرقم2355
01 545 3606
تقوم منظمة دياكوني بتقديم استشارات السّكن للجئين ،كما تملك بعض المساكن للندماج  ،حيث يمكن للمرء التسجيل
للحصول على فرصة للسكن فيها .يقع مركز الستشارة في العنوان التالي ، Kunstlergasse 11/5،1150 Viennaكما يمكنك
التصال على الرقم  00431905402472أو إرسال بريد إلكتروني إلى  wohnberatung.wien@diakonie.atمزيد من
المعلومات على الموقع http://fluechtlingsdienst.diakonie.at
يقوم المركز السكني Die Wohndrehscheibe der Volkshilfeبدعمكل لعثور على سكن ،ويقوم بتقديم الدّعم المتعلق
بجميع المسائل القانونية .لهذا عليك تحديد موعد مسبق بالتصال بالرقم  0043360644343أو عن طريق البريد اللكتروني
 . wds@volkshilfe-wien.atعنوان المنظمة .Landstrasser Hauptstraße 146-148 / 11/ 1.Stock
جميع المعلومات على /https://www.volkshilfe-wien.at/wohnungslosenhilfe/wohndrehscheibe

لطالبي اللجوء و اللجئين في مرحلة الرعاية الولية:
يقوم Das Integrationshausبدعمك خلل بحثك عن مكان للسكن .أفضل طريقة للتواصل هي التصال بالرقم:
 . 004313344592جميع المعلومات على الموقع https://www.integrationshaus.at/de/beratungsstelle :

للجئين مثليي الجنس
تقوم منظمة QueerBaseبعقد اجتماعات منتظمة للبحث عن الشقق ودعم الشخاص الذين اضطروا إلى الفرار منازلهم
بسبب ميولهم الجنسية .يمكنك التصال هناك على  00436646594171أو إرسال بريد إلكتروني إلى .ylum@queebase.at
للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.queerbase.at

من نحن
يقوم فريق أهل باللجئين  -النمسا بتقديم المساعدة للجئين خلل بحثهم عن مكان إقامة جديد ،سواء في شقق مشتركة أو
مع بعض السر التي يتوفر لديها غرف شاغرة ،مما يحفّز عملية التواصل بين اللجئين والشعب النمساوي ،ويشجّع على ترسيخ
مفهوم عدم الحكم على الخرين ،إضافة لبناء دائرة المعارف والصدقاء ودعم الجهود المبذولة لتعلّم اللغة اللمانية.
نحن فريق مرحبا باللجئين  -النمسا نرفض مبدأ المركزية في السكان الجماعي لما له آثار سلبية تتعلق بالوصم والتهميش،
وندافع سياسيا عن السكان اللمركزي .نريد المساهمة وعلى المدى الطويل في تشكيل مجتمع منفتح يعتبر فيه التضامن
والتعايش والمساواة أمرا بديهيا.
عرضنا للجئين:
نساعدك في العثور على غرفة في شقّة مشتركة مع أشخاص سكنوا في مدينة فيينا لفترة طويلة ليقوموا بتقديم المساندة في
المور المتعلقة بالحياة اليوميّة و تقديم النصائح حول النشاطات المتنوعة و التي يمكنك القيام بها في فيينا .كما نسعى أثناء
وساطتنا بالعثور على مسكن للتأكد من سكنك مع أشخاص تربطك بهم اهتمامات مشتركة والكثير من عمليات التبادل الثقافية
والمعيشية .في حال ما زلت ترغب في العيش بمفردك أو مع عائلتك في شقّة ،فسنقوم أيضا بمساعدتك في عملية البحث.
عرضنا للشخاص الذين يبحثون شركاء سكن:
إذا كان لديك غرفة في شقتك المشتركة  ،فسنقوم بكامل جهود الوساطة للعثور على شريك سكن مناسب ،و بالتالي فل يتوجّب
عليك القيام بالكثير من المقابلت مع شركاء سكن محتملين أو الجابة على مئات رسائل البريد اللكتروني .ما عليك سوى
تسجيل الدخول إلى موقعنا على النترنت وسوف نجد لك شخصًا يناسب متطلبات سكنك المشترك .بالطبع سيقوم هذا الشخص
بدفع اليجار بالشكل العتيادي.
التسجيل على موقع /http://www.fluechtlinge-willkommen.at
كيف يمكن الوصول إلينا؟
أرسل لنا رسالة على البريد اللكتروني  hallo@fluechtlinge-willkommen.atأو رسالة لصفحتنا على موقع Facebook
فيسبوك""Flüchtlinge Willkommen Österreich
سنجيب على أسئلتك أو سنقوم بتحديد موعد للستشارة .سنقوم بالجابة سريعا ،نعدك بذلك!

