


زندگی در شهر وین

مقدمه

آیا شما به تازگی به وین آمده اید و در آپارتمانی کوچک زندگی می کنید ؟•

آیا شما با افراد زیادی در یک آپارتمان خیلی کوچک زندگی می کنید و اتاق خواب جداگانه ای برای خود ندارید؟•

ایا هر ماه مجبور به پرداخت اجاره بهای زیادی برای محل زندگی خود هستید ؟•

آیا  در آپارتمانی که زندگی می کنید تحت نظارت افرادی هستید و واقعا دوست داریذ آپارتمان خصوصی خودتان را•
داشته باشید؟

شما هنوز در مسیر پرونده پناهندگی هستید و یا جواب پناهندگی دریافت کرده اید ؟•

حتما از خودتان سوال می کنید که چگونه آپارتمان خودم  را می توانم داشته باشم؟ و از چه جایی می توانم•

حمایت شوم  و چه اطلعات مهم و ضروری است که باید بدانم ؟•

پاسخ تمام این سوالت، در این کتاب وجود دارد !
در صورت داشتن سوالت بشتر، همیشه می توانید برای ما ایمیل ارسال کنید تا پاسخ سوالت خود را دریافت کنید.

hallo@fluechtlinge-willkommen.at
هر کس حق داشتن خانه ای  را دارد که در آن احساس راحتی و امنیت کند.  ما برای پیدا کردن چنین مکانی به شما کمک خواهیم

کرد .

اطلعات عمومی درباره زندگی در وین

چگونه می توانم در وین زندگی کنم؟
وین شهری بزرگ است و اکثر مردم  در این شهر یک اپارتمان یا یک اتاق اجاره کرده اند. اجاره بها در وین مانند سایر شهرهای بزرگ

اروپا بال و گران نیست .در برخی از مناطق حتی شما می توانید با توجه به وضعیتی که در آن هستید جایی  بسیار ارزان تر هم پیدا
کنید.

 راه های مختلفی برای زندگی در وین در حال حاضر وجود دارد. ما با نام ، ))پناهندگان به اتریش خوش آمدید((   برای پیدا کردن یک
محل که مناسب شما  باشد به شما کمک خواهیم کرد.

برای کسب اطلعات( ،(WG)یکی از ساده ترین راه ها برای برای کسانی است که تازه به وین آمده اند، زندگی در آپارتمان مشترک 
“ مراجعه کنید(.افرادی که با هم  رابطه خانوادگی ندارند ، یک اپارتمان مشترک اجاره می کنند و درWohngemeinschaftenبیشتر به„

 یک گزینه خوب برای پیدا کردن دوستان جدید هم میباشد اکثر اوقاتWGآنجا با هم بصورت مشترک باهم زندگی می کنند. زندگی در 
شما می توانید با افرادی در این آپارتمانهای مشترک زندگی کنید که انها نسبت به  اتریش آشنایی دارند و  میتوانید در کنار آنها صحبت

کردن به زبان آلمانی  را تمرین کنید و سریعتر و آسانتر زبان المانی را  یاد بگیرید.
علوه بر این شما مجبور نیستید خودتان به تنهایی یک قرار داد اجاره اصلی را  امضا کنید، تمام قراردادهای مربوط به هزینه های برق،

برای کسب اطلعات بیشتر به( گاز و اینترنت تنظیم و مشخص شده است شما ماهیانه مبلغ ثابتی بعنوان اجاره بها پرداخت خواهید کرد.
„Wohngemeinschaften)مراجعه کنید “

اگر شما دوست دارید تنها یا با خانواده خود آپارتمانی اجاره کنید باید موضوعات زیادی را مورد توجه قرار دهید .به همین دلیل شما باید
در مورد قرار داد اجاره اطلعات کافی داشته باشید و قادر باشید خودتان قرار دادهای متفاوتی را منعقد نمایید. برای کسب اطلعات

مراجعه نمایید.“Eine Wohnung mieten„بیشتر به 

مرکز خدمات اولیه وین ،اولین  جایی است که شما می توانید به آنجا مراجعه کنید و از طریق تلفن یا ایمیل با آنجا تماس برقرار نمایید.

mailto:hallo@fluechtlinge-willkommen.at


مقایسه شرایط زندگی در آپارتمان شخصی و زندگی در آپارتمان
مشترک

WGاجاره اتاق در  اجاره آپارتمان مستقل

شووما بووا افووراد زیادی آشوونا می شوووید که این
افووراد اغوولب آلوومانی صووحبت می کنند و می
تووانوند در یادگیری زبوان آلومانی بوه شوما کمک
کنند تووا زبووان را یاد بگیرنوود و بووا آنووها توومرین

کنید.
عودم نیاز بوه اموضا قورار داد اجواره جوداگوانوه  و
نوگران تنظیم قورار دادهوای موربووطوه نوخواهید

بود.
_ این آپوارتومانوها موبله هسوتند و تومام وسوایل
موورد نیاز در آن مووجوود اسوت (اغولب اوقوات

حتی اتاق شما هم مبله است)
شووما لزم نیست هوومه چیز را بووه توونهایی تمیز

کنید و این وظیفه همه ساکنین می باشد.
اجوواره این آپووارتوومانووها مووعمول ارزان توور از
آپوارتومانی  اسوت که شوما بوه تونهایی اجواره

می کنید.

شوما بوا افورادی زنودگی می کنید که قوبل آنوها را
نمیشناختید.

گواهی اوقوات هومه سواکنین چیزهوای موشابهی
را می خووواهووند که این گوواهی مشکل سوواز

خواهد بود.
شواید محیط داخولی آپوارتومان را دوسوت نوداشوته

باشید.
گواهی اوقوات ممکن اسوت بسیار پور سورو صودا

باشد.

شوما می تووانید تومام اسوباب و اثواثیه مونزل را
شخصا انتخاب کنید .

محیطی ارام در اختیار داشته باشید.
خوودتوان مسوئول تمیز کاری آپوارتومان هسوتید
خوووودتوووان  ،آشوووپزی میکنید و فوووقط بووورای

خودتان خرید می کنید.

شوما بوه تونهایی مسوئول مووضووعوات زیادی بواید
بووواشید.و مسوووئولیت سنگین توووری خوووواهید

داشت.
بوورای اجوواره کردن یک آپووارتوومان بووه صووورت
شخصی بواید شواغول بواشید و از درآمود خووبی

برخورد ار باشید



برای اجاره آپارتمان چقدر پول نیاز دارم؟
 زندگی می کنید، هرWGاجاره بهای آپارتمان ها در وین بسیار متفاوت است و بستگی به موضوعات زیادی دارد.وقتی شما در یک خانه 

 یورو باشد که البته500 تا 300ماه مبلغ ثابت و مشخصی را بعنوان اجاره بها باید برای اتاق خود بپردازید که این مقدار میتواند بین 
اجاره قابل پرداخت هم بستگی دارد به اینکه آپارتمان در کدام منطقه شهر قرار دارد و متراژ اتاق شما چقدر است؟ وقتی شما دوست

 یورو شروع می شود که500دارید تنها زندگی کنید طبیعتا باید اجاره کل آپارتمان را بپردازید. اجاره بهای یک اتاق در وین معمول  از 
البته می تواند خیلی بیشتر هم باشد(برای کسب اطلعات بیشتر به بخش بعدی مراجعه نمایید)

 اطلعات مورد نیاز برای پناهندگان:
شما در مرحله رسیدگی به پرونده پناهندگی خود هستید و تمایل دارید آپارتمان شخصی داشته باشید ؟

پس شما باید درخواست خود را به محل اقامت خود ارائه دهید و مبلغی برای اجاره و غذا نیز دریافت کنید. اطلعات مربوطه را می
زیر پیدا نمائید.توانید در سایت اینترنتی

 https://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung  

:توجه 
هر ایالت قانون متفاوتی دارد و بسیار مهم است که قبل از هر اقدامی به مرکز خدمات پناهندگی و یا مشاور پناهندگی خود مراجعه کنید

و در مورد امکان داشتن آپارتمان شخصی خود اطلعات کافی بدست آورید.

اطلعات  مورد نیاز پناهجویان:
 سال در اتریش زندگی کرده باشید، احتمال دارد که در شهر وین بخشی از هزینه اجاره شما پرداخت شود. تمام اطلعات5اگر بیش از 

زیر پیدا نمائید .را می توانید در سایت اینترنتی 
www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/unterstuetzung/wohnbeihilfe-antrag.html

جزئیات لزم برای زندگی در شهر وین
آپارتمان مشترک

چیست؟ WGیک آپارتمان مشترک 
) افرادی که نسبت خانوادگی با هم ندارند زندگی می کنند، اما اغلب آنها با هم دوست هستند. آنها یکWGدر یک آپارتمان مشترک (

 برای بسیاری از افراد، مانندWGاتاق نشیمن، آشپزخانه، توالت و حمام عمومی  دارند. هر فرد اتاق خواب شخصی خودش را دارد. 
 حائز اهمیت زیادی است. بنابراین، معمول قوانینی برای زندگی درWGخانواده دوم است. برابری شرایط برای ساکنین در یک 

 ممکن است متفاوت باشد به عنوان مثال زمان نظافت، یا اینکه چه کسی باید خرید راWGآپارتمانهای مشترک وجود دارد که برای هر 
 در مورد این قوانین با ساکنین صحبت کنید.کیانجام دهد. و این بسیار مهم است که قبل از اقامت در یک چنین آپارتمانهای مشتر

 اعتماد بسیار مهم است به همین دلیل شما باید خودتان تصمیم بگیرید که با چه کسی دوست دارید زندگی کنید.WG برای اقامت در یک 
 خالی میشود در اینترنت برای پیدا کردن یک مستاجر جدید این اتاق به اشتراک گذاشته میشود.WGوقتی یک اتاق در یک 

“مراجعه نمایید)Wie finde ich eine Wohngemeinschaft(برای کسب اطلعات بیشتر به سایت  „
 وقتی چنین آگهی برای یک اتاق اجاره ای در اینترنت پیدا کردید می توانید با ارسال یک ایمیل درخواست بازدید از اتاق را ارائه دهید و با

 معمول از افراد مختلفی دعوت میکنند تا بتوانند یکی از بهترین افراد که با آنهاWGساکنان آنجا آشنا شوید.در آپارتمانهای مشترک 
سازگار تر است را انتخاب کنند.

 های زیادی بازدید کنید . در صفحات بعدی به شما خواهیم گفت که چگونه اینWGبه همین علت شما برای انتخاب اتاق خود باید از 
آگهی ها را پیدا کنید، چگونه برای کسب اطلعات مربوطه ایمیل ارسال کنید .و در زمان بازدید و همچنین در زمان نقل مکان به آنجا به

چه موضوعاتی باید توجه کنید .

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/unterstuetzung/wohnbeihilfe-antrag.html


 پیدا کنم؟WGچگونه یک آپارتمان 
  بر روی اینترنت ارائه می شوند. ما به شما نشان می دهیم که کدام وب سایت ها برایWGآگهی مربوط به اکثر آپارتمان های مشترک 

اینکار بهترین هستند و چطور آنها را به راحتی پیدا کنید.

 است .در ابتدا باید شما خودتان را در اینWG  پلت فرم معروفی برای پیدا کردن خانه های مشترک wg-gesucht.deوب سایت 
” (ثبت نام) کلیک کنید. بعد از ثبت نام می توانیدRegistrierenسایت ثبت نام کنید برای ثبت نام در بال سمت راست سایت در قسمت “

تمام آگهی های مربوطه را نگاه کنید و با آنها تماس بگیرید. در این سایت شما می توانید برحسب فاکتور های مختلف اطلعات مورد نیاز
خود را فیلتر و راحت تر شرایط مورد نظر خود را پیدا کنید. مثل شما می توانید  بر اساس اینکه مثل اتاق مورد نیاز شما حداقل چند متری

باشد با حداکثر اجاره بهایی که می توانید پرداخت کنید چقدر باشد و طبق آن آگهی های سایت در اختیار شما قرار میگیرد.

) را ببینید همچنین اطلعاتی در مورد متراژ،قیمت، موقعیت ان نیز درWGاغلب اوقات شما می توانید تصاویری از آپارتمانهای مشترک(
این سایت قابل مشاهده است. گاهی اوقات افرادی که در این آپارتمانها ساکن هستند در مورد وضعیت محل زندگی مشترک خود

اطلعاتی را در این سایت به اشتراک میگذارند.
در صورتی که اتاقی که در آگهی مشاهده می کنید مورد پسند شما بود می توانید یک پیام به آنها بفرسید و خود را معرفی کنید. برای

“ اطلعات کافی دریافت کنید ما در این قسمت به شما کمکKontakttexteنوشتن یک ایمیل در این مورد، شما می توانید از قسمت „
خواهیم کرد که چه مطالبی در ایمیل شما باید ذکر شود و چگونه.

:توجه  
 ارسال ایمیل است . اگر شما به هر دلیلی برای ایمیل زدن مشکل دارید  از طریق ایمیل WGبهترین راه ارتباطی برای آپارتمانهای 

hallo@fluechtlinge-willkommen.at  با ما تماس بگیرید و یا در صفحه فیس بوک ما“Flüchtlinge Willkommen Österreich”.یک
پیام خصوصی بنویسید.

:توجه  
”  آپارتمان مورد نظر خود را با استفاده از گزینه فیلتر طبق مشخصات مورد نظر خود،  مشخصMein wg-gesuchtاگر شما زیر گزینه“

کنید بدین ترتیب شما هیچ آگهی را از دست نخواهید داد و در صورتی که در این سایت آگهی آپارتمانی درج شود که مطابق آپارتمانی
است که شما در جستجوی آن هستید ، به صورت اتوماتیک به شما اطلع داده میشود.



” ، اگهی های آپارتمان را دریافت کنید.Wohnen  با کلیک کردن روی  “www.jobwohnen.at شما می توانید در وب سایت

در این قسمت شما می توانید بر اساس شکل آپارتمان (مثل مشخصات اتاق مورد نظرتان) ، شهر و همچنین حداکثر مبلغ اجاره بها، با
 آپارتمان مورد نظر خود را جستجو کنید.Filterاستفاده از گزینه 

سپس شما به راحتی می توانید آگهی های مرتبط به موضوع مورد نظر خود را دریافت کنید و از طریق تلفن یا ایمیل با آنها تماس
برقرار نماید. همچنین در این سایت یک امکان دیگر هم وجود دارد که شما با فعال کردن آن می توانید آگهی های مورد نظر خود را از

طریق ایمیل خود دریافت کنید البته این گزینه زیاد قابل اعتماد نیست و بهتر است که شما خودتان با مراجعه به سایت از آگهی های
مندرج در آن مطلع شوید.

 شما می توانید ابتدا با انتخاب استان مورد نظر خود و تعیین فاکتور های مورد نظر خود با استفاده ازwww.bazar.atدر سایت 
 ، آپارتمان مورد نظر خود را در آگهی های مربوطه جستجو نمایید. Filterگزینه 

 باید انتخاب شود. بعد از این کار شما از تمام آگهی های مورد نظر خود آگاه WG”  اتاق Alle Rubriken“  برای این منظور در قسمت 
” یک پنجره ای برای شما باز خواهد شد که در آن شما می توانید یکNachricht senden“  خواهید شد همچنین با کلیک بر روی گزینه

“. مراجعه نمایید.)Kontakttexteپیام شخصی ارسال کنید.(برای کسب اطلعات بیشتر در این باره به قسمت „

 جستجو و پیدا کنید . برای این کار WGشما می توانید چیز های زیادی و همچنین یک اتاق در www.willhaben.atدر سایت 
” و درWohnung mieten”قسمت “Alle Immobilien“   کلیک کنید و سپس روی گزینه ,”Immobilien“کافیست ابتدا شما در قسمت 

”.  استان مورد نظر خود را وارد نمایید.Suchenقسمت سمت راست در محل  “

http://www.bazar.at/


 ( در قسمت بال و پایین این منوWG”  را وارد کنید(جستجوی اتاق Zimmer/WG”  مجدد کلمه “Objekttyp زیر عبارت “کافیست شما
شما می توانید جستجوی خود را برحسب تنظیمات دیگر مانند جستجو براساس حداکثر قسمت یا حداقل متراژ اتاق، وارد کنید.و در

صورت مشاهده آگهی های مورد پسند خود با آنها تماس بگیرید.

توجه  :
”برای خود یک اکانت ساخته باشید، میتوانید با تنظیم گزین هایRegistrieren و با استفاده از گزینه “Willhaben.atاگر شما در سایت 

 است .(توضیح درwg-gesucht.deجستجو از طریق ایمیل خود ، آگهی های مربوطه را دریافت کنید.این دقیقا مانند ثبت نام در سایت 
قسمت بال)

 جستجو کنید.WG نیز شما می توانید با انتخاب استان مورد نظر خود ، اتاقی در easywg.atدر سایت 

 مشخصات اتاق موردFilterدر این سایت شما باید بعد از ساخت یک پروفایل برای خود ، همانند سایت های دیگر، با استفاده از گزینه 
”  (تماس)Kontaktنظر خود را انتخاب و از آگهی های مربوطه مطلع شوید و در صورت پیدا کردن اتاق مورد نظر خود از طریق گزینه “

برای آنها یک پیام ارسال نمایید.

/  می توانید اتاقهای زیادی از دانشجویان پیدا کنید.شما باید در صفحهschwarzesbrett.oeh.ac.at/wohnenدر سایت 
”. (اجاره) کلید کنید.درMieteاول این سایت مشخص کنید که دنبال چه اتاقی و در کجا(مثل در شهر وین) هستید و سپس روی گزینه   “

این سایت شما همانند سایتهای قبل می توانید جستجوی خود را براساس حداکثر مبلغ اجاره یا متراژاتاق تنظیم نمایید.سپس با کلیک بر
” به راحتی تمام آگهی های مربوطه را مشاهده خواهید کرد. اغلب اوقات در آگهی ها یک شماره تلفن یا یکFindenروی گزینه   “

آدرس ایمیل از کسی که اتاقی برای اجاره دارد، وجود دارد.



WGعبارات و اصطلحات مربوط به آگهی های اتاق در 

Ablöse
می دهد وسایلی در این اتاق دارد( مانند مبل و وسایل برقی) کهاجاره  به این معنی است که کسی که اتاقی  به شما Ablöseاصطلح 

از شما انتظار دارد مبلغی را بابت آنها به او پرداخت نماید.

Keine Zweck-WG
 نه تنها می خواهند با هم و بصورت مشترک زندگی کنند بلکه میخواهند با هم دوستWGاین اصطلح به این معنی است که ساکنین 

باشند و در انجام اموری مانند آشپزی، غذا خوردن، سینما رفتن با هم باشند و مانند چند دوست با هم وقت بگذرانند.

Befristetاجاره با محدوده زمانی /
اصلح محدودیت زمانی  به این معنی است که شما می توانید اتاقی را برای مدتی محدود مثل برای حداکثر دوسال اجاره کنید. و

محدودیت زمانی برای اجاره کردن اتاق وجود دارد.

  Unbefristetاجاره بدون محدوده زمانی /
اجاره اتاق بدون محدوده زمانی ،به این معنی است که شما می توانید مدت زیادی در این اتاق زندگی کنید و نیازی نیست اتاق خواب

خود را به فرد دیگری 
بدهید یا فرد دیگری به اتاق شما بیاید. و این اتاق تا زمانی که شما دوست داشته باشید بدون محدودیت زمانی در اختیار شما خواهد

بود.

getrennt begehbarاتاق مستقل/ 
شما مجبور نیستید  برای رفتن به اتاق خواب خود ، از داخل اتاق خواب شخص دیگری عبور کنید.

چقدر است ؟ WGاجاره بهای یک اتاق در 

اجاره بها  
 یورو شروع می شود که اغلب در آگهی300 در شهر وین مبلغ اجاره بسیار متفاوت است اجاره هر اتاق از  WGبرای اجاره اتاقهای 

 یورو و300  :قابل مشاهده است (مبلغ اجاره  .”Kosten: 300.- € inkl. Betriebskosten, Strom, Gas, Internet“تحت عنوان 
شامل برق/ گاز/اینترنت و هزینه های جاری )و شما باید هر ماه دقیقا همین مبلغ را پرداخت کنید چرا که سایر هزینه ها مانند هزینه برق

و گاز و ... در آن گنجانده شده است.

Kaution  /پول پیشپرداخت 
 برابر مبلغ اجاره هر ماه است). و در مواردی که شما چیزی را3 تا 2مبلغی است که شما بعنوان ضمانت باید پرداخت کنید (معمول 

خراب کنید یا مثل یک ماه اجاره را پرداخت نکنید، هزین ها از این مبلغ قابل برداشت می باشند.اگر شما در زمان اقامت در این آپارتمان،
به چیزی آسیب نرسانید و یا اجاره های خود را پرداخت کرده باشید، در پایان قرار داد و در زمان تحویل اتاق، این مبلغ به شما بطور

کامل قابل پرداخت میباشد.
و ما سعی می کنیم برایآدرس زیر ایمیل ارسال نمائید اگر شما پول کافی برای پیش پرداخت اجاره یک اتاق ندارید لطفا برای ما  به 

تامین آن به شما کمک کنیم.
 hallo@fluechtlinge-willkommen.at



ارسال پیام یا ایمیل 
 یک ایمیل بنویسم ؟WGچطور می توانم برای یک آگهی اتاق 

زمانی که شما در یک وب سایت اتاق مورد پسند خود را پیدا کردید باید سریع با آنها تماس برقرار کنید. و این بسیار مهم است که فقط
ننویسید سلم من میخواهم اتاق را بازدید کنم. بلکه باید خودتان را به درستی معرفی کنید و اگر شما در ایمیلی که می نویسید به

سوالت زیر پاسخ داده باشید، به این ترتیب شما سریعتر اتاق مورد نظر خود را خواهید داشت

نام شما چیست؟-
چند ساله هستید؟-
چه مدارکی(زبان آلمانی/ مدرسه/ دانشگاه) دارید و یا چه شغلی دارید؟-
چه علیقی دارید و در اوقات فراقت چه کارهایی انجام می دهید؟-
چرا می خواهید در این اتاق زندگی کنید و چه چیزی برای شما در این اتاق مهمتر بوده و چرا فکر می کنید که زندگی مشترک-

به خوبی پیش می رود؟
در روابط با ساکنین آپارتمان مشترک چه موضوعی از همه برای شما مهم تر است؟-
 چه زمانی تمایل دارید که از آپارتمان بازدید کنید ؟-

اگر شما بخاطر اینکه زبان آلمانی تان زیاد خوب نیست، نمی توانید موارد فوق را در ایمیل خود بنویسید ، می توانید از طریق
hallo@fluechtlinge-willkommen.atبرای ما ایمیل ارسال نمائید و ما به شما در این مورد کمک خواهیم کرد. ما برای شما یک  

قرار ملقات تنظیم می کنیم و می توانیم با کمک هم یک ایمیل برای شما بنویسیم و اگر ایمیل مورد قبول شما واقغ شد می توانید برای
سایر آگهی های دیگر هم به راحتی استفاده کنید

شما می توانید با توجه به هر آگهی چند قسمت یا چند جمله از ایمیل را تفیر بدهید کافی است که فقط حداقل یک جمله راجب آن اتاق
مورد نظر خود در ایمیلتان بنویسید و از نظر آگهی دهنده این بسیار با ارزش است.

:بازدید از آپارتمان 
اگر بعد از ارسال ایمیل برای آشنایی و دیدن آپارتمان از من دعوت شد،

چه کاری باید انجام دهم؟

باید توجه داشته باشید که الزاماٌ به تمام ایمیل های شما پاسخ داده نخواهد شد چرا که آگهی دهندگان ، آگهی اجاره آپارتمان خود را در
 ایمیل در طول یک روز دریافت کنند و احتمال دارد که اصل ایمیل شما را نخوانند.100اینترنت انتشار می دهند و شاید 

به همین دلیل باید توجه داشته باشید که شما هم باید برای آگهی های بیشتری ایمیل بزنید و صرفاٌ با ارسال یک ایمیل برای یک آگهی ،
آپارتمان مورد نظر خود را پیدا نخواهید کرد.

اگر به ایمیل شما پاسخ داده شود از شما پرسیده خواهد شد که چه روزی شما  می توانید برای دیدن آپارتمان به آنجا مراجعه نمایید.
(تاریخ بازید از آپارتمان)

برای انتخاب یک آپارتمان مشترک ، بهترین حالت این است که شما بصور حضوری به آنجا مراجعه کنید و تمام اتاقها را ببیند و با ساکنین
آنجا صحبت کنید. و این موضوع بسیار حائز اهمیت است که شما بفهمید آیا آنها مهربان هستند و دوست دارید با آنها بصورت مشترک

زندگی کنید.
به همین دلیل بهتر است که در زمان بازید از آپارتمان با ساکنین زیاد صحبت کنید، سوال هایتان را مطرح کنید  و در مورد خودتان برای

آنها حرف بزنید تا بدرستی متوجه بشوید که آیا تمایل دارید با آنها بصورت مشترک در یک آپارتمان زندگی کنید یا خیر.

این قرار بازید و ملقات ساکنین آپارتمان ، مانند یک قرار ملقات کاری برای پیدا کردن کار نیست بلکه بیشتر شبیه یک قرار ملقات با
دوستانتان است و می تواند، آشنایی با افراد دیگر هم ، خیلی هم جالب باشد.

اگر شما نگرانید و یا کمی خجالتی هستید ، یک نفر از گروه ما می تواند با کمال میل با شما به آن آپارتمان بیاید.
اگر دوست داشتید که با ما، آپارتمان مورد نظر خود را مورد بازدید قرار دهید کافی است از طریق ایمیل



hallo@fluechtlinge-willkommen.at.به ما اطلع دهید  
البته باید در نظر داشته باشید که احتمال دارد به سرعت به شما اطلع ندهند که آیا شما می توانید به آن آپارتمان اسباب کشی کنید یا

خیر. اغلب اوقات ، اعلم نظر آنها در این مورد چند روز طول خواهد کشید در صورتی که تمایل به اجاره اتاق به شما را داشته باشند یا
به شما ایمیل می زنند( و یا از طریق تلفن با شما تماس خواهند گرفت).

افراد زیادی،اتاق مورد نظر را بازدید خواهند کرد، و آگهی دهنده تلش می کند که اتاق را به کسی اجاره بدهد که از همه بهتر و با
  سازگار تر باشد.WGشرایط 

قوانین زندگی مشترک

 قانون مربوط به خودش را دارد. بعضی از آنها قانون خاصی ندارند . اما بسیار حائز اهمیت است که از آنها بپرسید چه قوانینی WGهر 
وجود دارد که شما باید آنها را رعایت کنید تا برای کسی مشکل و سوء تفاهمی پیش نیاید.

 ، یک برنامه نظافت وجود دارد. بدین صورت که در یک تقویم نوشته شده که چه کسی چه تاریخی یا WG آپارتمانهای مشترگدر بیشتر
چه روزی باید چه مکانی را تمیز کند( مثل تمیز کاری آشپزخانه،حمام، دستشوئی). بدین ترتیب همیشه بطور عادلنه کارها تقسیم شده

اند و همه به یکدیگر در انجام کارهای خانه کمک خواهند کرد.
در بسیاری از آپارتمانی متشرک، غذاخوردن هم بصورت مشترک است . یعنی همه ساکنین مبلغ مشخصی پول در یک صندوق قرار می

دهند که با آن پول وسایل و مایحتاج لزم برای پخت و پز خریداری می شود(مثل نان، شیر، نمک، فلفل و غیره).

اطلعات قانونی که باید مورد توجه قرار گیرد
تاریخ شروع اجاره اتاق

در هر آپارتمان مشترکی، فردی وجود دارد که قرار داد اصلی اجاره آپارتمان را امضاء کرده است. سایر مستاجرین که در آن آپارتمان
ساکن هستند، یک قرار داد اجاره داخلی را باید امضاء کنند.که در آن اطلعات شخصی شما و تاریخ اسباب کشی شما به آن آپارتمان و

همچنین مقدار اجاره قابل پرداخت قید شده است.اغلب اوقات وقتی شما یک اتاق در یک آپارتمان مشترک اجاره می کنید، باید این
اجاره نامه داخلی را برای ارائه به ادارات یا موسسات ارائه دهید.

زمانی که شما در یک آپارتمان دیگری نقل مکان میکنید شما باید این قرار داد اجاره را در یک
 “Wiener Meldeservicestelle.ثبت کنید  .”
 

 این مکانها برای مناطق مختلف در سایت زیر قابل مشاهده هستند .
 https://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/stellen.html

:حداکثر سه روز پس از نقل مکان به آپارتمان جدید،شما باید با در دست داشتن موارد زیر به آن محل مراجعه کنید 

”که می توانید از طریق لینک زیر آن را تهیه کنید :Meldezettelفرم مربوط به “•

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/resources/documents/Meldez.pdf
پاسپورت یا هر مدرک شناسایی•

قرار داد اجاره اصلی یا قرار داد اجاره داخلی•

برای کسب اطلعات بیشتر در موارد فوق الذکر می توانید در لینک زیر،کلیک نمایید.
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/verwaltung/meldeservice/anmeldung.html

https://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/verwaltung/meldeservice/anmeldung.html


اجاره یک آپارتمان بصورت مستقل

اگر شما تمایل دارید برای خود یا خانواده خود یک آپارتمان مستقل داشته باشید ، شخصا باید یک آپارتمان اجاره نمائید.
  است و چرا که شما باید به موارد بیشتریWGاجاره یک آپارتمان مستقل پیچیده تر از اجاره کردن یک اتاق در یک آپارتمان مشترک 

توجه نمائید.
در صفحات بعدی ، می توانید نکات و موارد مهمی که برای اجاره کردن یک آپارتمان شخصی به آنها نیاز دارید را مطالعه نمائید.

مبلغ اجاره یک آپارتمان چقدر است؟

 یورو میباشد. که این مبلغ با توجه به وضعیت آپارتمان و موقعیت مکانی آن متغیر20 تا 10اجاره هر متر مربع آپارتمان در وین بین 
خواهد بود.

قوانین زیادی برای تعیین نرخ اجاره هر آپارتمان در شهر وین وجود دارد که فهم آنها زیاد راحت نیست. اما شما می تونید  با استفاده از
لینک زیر،بصورت آنلین و با توجه به شرایط آپارتمان مورد نظرتان، اجاره بهای قانونی آن را بصورت تقریبی بدست آورید.

https://mietervereinigung.at/706/MietzinsrechnerModule

“  درRechtliche Beratungعلوه براین، سازمانهایی زیادی وجود دارند که از مستاجران حمایت میکنند. اطلعات بیشتر در قسمت „
دسترس می باشد.

 متر55زمانی که آگهی اجاره یک آپارتمان را در اینترنت پیدا می کنید،مبالغ مختلفی در آن نوشته شده است مثل برای یک آپارتمان 
مربعی، بطور مثال ،مقادیر زیر نوشته شده است .

 یورو کرایه خالص، بدون هزینه های جانبی480
 یور ، هزینه های جانبی،که با هم جمع شده اند برای مثال هزینه آب، تعمیرات سیستم آب رسانی و برق و یا تعمیرات و100

سرویس آسانسور
جمع مبالغ فوق الذکر، مبلغ اجاره(کرایه خانه) ، مقدار پولی است که مستقیم باید به صاحبخانه پرداخت شود

برای اجاره آپارتمانهای مندرج در اینترنت معمول مبالغی مشخص شده که باید بیش تر از مقدار اجاره خالص پرداخت شود و شما باید
 یورو بیشتر پرداخت کنید. علوه بر مبلغ اجاره بها شما باید مبالغ بیشتری برای هزینه برق،100توجه داشته باشید که آیا مثل می توانید 

گاز، اینترنت، و غیره پرداخت نمائید.
:این بدین معنی است که مقدار قابل پرداخت در هر ماه می تواند به صورت زیر تفکیک شود 

 یورو480  :اجاره قابل پرداخت = مبلغ اجاره خالص 
 یورو100   :+ هزینه های جانبی 
+ 20یورو هرینه اینترنت 
+ 40یورو هزینه برق 
+ 30هزینه گاز 
+ 10هزینه بیمه آپارتمان 

 یورو ، خواهد شد که در پایان هر ماه باید برای اجاره منزل خود پرداخت نمائید.680 که مجموعا 

زمانی که شما یک آپارتمانی را اجاره می کنید علوه بر مبلغ اجاره همیشه باید مبلغ پیش پرداخت نیز بپردازید. که معمول این مقدار ،
Wieviel kostet einمعادل سه برابر مبلغ اجاره خالص می باشد. اطلعات بیشتر در قسمت „ ؛ WGدرست مانند آپارتمانهای مشترک 

WG-Zimmer.قابل مشاهده است  .“
 باید پرداخت نمائید ، اطلعات بیشتر در این زمینه در قسمت„Ablöseگاهی اوقات علوه بر موارد فوق الذکر ، مبلغی هم تحت عنوان 

Wörter und Begriffe in WG-Anzeigen.قابل مشاهده است  .“



از کجا می توانیم برای درک بهتر قرار داد اجاره ا کمک و مشاوره قانونی
دریافت نماییم ؟

شما بعنوان مستاجر، ازحقوق خاصی برخوردار هستید به عنوان مثال، صاحبخانه شما اجازه ندارد پول زیادی برای تعمیرات احتمالی
لوازم خانه از شما مطالبه نماید او خودش مسئول تعمیرات لوازم خانگی آپارتمان است . اگر او اینکار را انجام نداد شما می توانید از

سازمانهای مختلی در این مورد کمک بگیرید علوه بر این اگر اجاره آپارتمان شما در قرار داد شما زیاد باشد این سازمانها برای کاهش
قیمت اجاره نیز می توانند به شما کمک کنند.

شما میتوانبد قبل ار امصاء قرارداد اجاره ،آنرا به یکی از این سازمانها ارائه دهید و آنها  بعد از مطالعه آن قرار داد به شما خواهند گفت
که آیا همه موارد قانونی برای اجاره رعایت شده است یا خیر.

:است  در زیر لیست این سازمانها در اختیار شما قرار گرفته 

Mieter_innen-Initiative
01 319 44 86, office@mieterinnen.org

https://mieterinnen.org/

Mieterhilfe
01 4000 25900, Rathausstraße 2 (Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr)

https://mieterhilfe.at/

Mieterinteressensgemeinschaft
Antonsplatz 22 (Montag und Mittwoch 15:00-18.30)

http://mig.at/

Mietervereinigung
0501953000

https://mietervereinigung.at/
14 لغا  8.30و روز جمعه است ساعت  17 لغایت 8.30 و پنجشنبه از ساعت 19 لغایت   8.30دوشنبه و چهارشنبه از ساعت

Mieterschutzverband
01 523 23 15

: Der Mieterschutzverbandدارای دو آدرس می باشد      
1020 Wien, Praterstraße 25/9 a;

17 لغایت 14 پنجشنبه است ساعت 17  لغایت  14.30چهارشنبه از ساعت
1070 Wien, Döblergasse 2;
17 لغایت 14سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 

https://www.mieterschutzwien.at/schwerpunkte

Wohnberatungsstelle an der Uni Wien
13 تا 10پنج شنبه از ساعت 

im Antira-Referat in der Spitalgasse 2, Hof 1
wohnrecht@oeh.univie.ac.at

https://neu.oeh.univie.ac.at/beratung/faqs/wohnrechtsberatung

https://neu.oeh.univie.ac.at/beratung/faqs/wohnrechtsberatung
https://www.mieterschutzwien.at/schwerpunkte
http://mig.at/
mailto:office@mieterinnen.org


چگونه بک آپارتمان پیدا کنم؟
شما می توانید اکثر آپارتمانهای اجاره ای را در اینترنت  پیدا نمائید. در اینجا اسامی سایتهای اینترنتی که

در این مورد می توانید از آنها استفاده کنید به شرح زیر میباشد.

:توجه 
به محض دریافت یک قرار داد اجاره ، سریع آنرا امضا نکنید. بهتر است که قبل از امضا قرارداد اجاره به یکی از سازمانهای مشاوره

) مراجعه نموده تا آنها ضمن مطالعه قرار داد اجاره ، شما را از صحت تمام موارد,“Rechtliche Beratungحقوقی ( در قسمت „
قرارداد مطلع سازند.

 می توانید چیزهای زیادی همچنین یک آپارتمان اجاره ای جستجو و پیدا نماید.برای شما www.willhaben.at  در وب سایت
Wohnung”قسمت “Alle Immobilien”, کلیک کنید و سپس روی گزینه  “Immobilienانجام این کار کافیست ابتدا شما در قسمت “

mieten“  و در قسمت سمت راست در محل ”Suchen شهر  .”Wien.را وارد نمایید 
 

”  و موارد دیگر   وارد کنید  در قسمت بال و پایینErdgeschosswohnung ”   و“Wohnung”  مجدد کلمه “ Objekttypدر زیر عبارت “
این منو شما می توانید جستجوی خود را برحسب تنظیمات دیگر مانند جستجو براساس حداکثر قیمت یا حداقل متراژ آپارتمان، وارد

کنید.و در صورت مشاهده آگهی های مورد پسند خود با آنها تماس بگیرید.

:توجه 
آگهی های مربوط به آپارتمانهای اجاره ای یا توسط فرد یا توسط یک مشاوره املکی ارائه میشوند در صورتی که آگهی دهنده، یک
مشاوره املک باشد، شما باید مبلغی بابت کمیسیون به آن ،پرداخت کنید.که این مبلغ کمسیون معمول معادل دو ماه اجاره بها، می

باشد. آگهی های که از طریق مشاوران املک در اینترنت قرار دارند اغلب با درج نام شرکت آنها همراه است مثل به اشکال زیر ممکن
است در آگهی درج شده باشد.

Müller GmbH,
Müller KG, Müller

GmbH & Co KG
Müller Immobilien

 اگر آگهی آپارتمان اجاره ای توسط یک فرد بصورت شخصی در اینترنت قرار داده شده باشد ، نیازی به پرداخت کمسیون نمیباشد.
 آگهی های مربوطه به آپارتمانهای اجاره ای هم بصورت شخصی و هم از طرف یک شرکت می تواندwillhaben.atهمچنین در سایت 

ارائه شده باشد.  در تصاویر پایین شما می توانید دو نمونه مثال در این مورد مشاهده نمایید یک آگهی توسط شخصی و دیگری توسط
یک شرکت در این سایت قرار داده شده است.



:توجه 
” نوشته شده باشد، اجاره کردن این نوع آپارتمانها کمی سخت تر است.وGemeindewohnung Privatvergabe اگر در آگهی عبارت “

” نیز ارائه دهید.Wiener Wohnenباید درخواست خودتان را به “
 سال در شهر وین زندگی کرده باشید می توانید از این نمونه آپارتمانها در همان شهر2و معمول به این صورت است که اگر حداقل 

اجاره کنید.
:برای کسب اطلعات بیشتر به ادرس اینترنتی زیر مراجعه فرمائید  

  https://www.wohnberatung-wien.at/wiener-wohn-ticket/1-voraussetzungen-klaeren/   

:توجه 
آپارتمانهای زیادی در شهر وین دارای محدودیت هستند این بدان معنا است که قرار اجاره نامه فقط برای مدت محدودی تنظیم خواهد

شد( مثل برای مدت سه سال).
اگر شما قصد دارید در چنین آپارتمانهایی مدت طولنی تری زندگی کنید،باید مجدد با صاحب خانه در مورد آن صحبت کنید. متاسفانه

 آپارتمانهایی که چنینآپارتمانهایی که چنین محدودیتی نداشته باشند بسیار کم هستند.در صورت تمایل شما میتوانید برای همیشه در
 زندگی کنید.محدودیتی را نداشته باشند

 شما آگهی های از افراد بصورت شخصی، نه مربوط به یک شرکت، پیدا کنید و به همینwww.jobwohnen.atدر وب سایت 
دلیل شما برای آنها هیج کمیسیونی نباید پرداخت کنید. همچنین می توانید به راحتی با آگهی دهنده تماس بگیرید. برای اطلعات بیشتر

“.  کلیک نمایید.Wie finde ich ein WG-Zimmerدر قسمت„

 در مناطق آلمانی زیانWGs یکی از معروفترین پلت فرمهای جستجوی آپارتمانهای مشترک www.wg-gesucht.deوب سایت 
است . ، افراد زیادی آپارتمان های خود را برای اجاره در اینجا قرار می دهند. برای شروع جستجو، باید یک حساب کاربری داشته باشید
که برای اینکار می توانید در قسمت       ثبت نام نمائید و پس از واردکردن اطلعات شخصی خود، می توانید تمام آگهی های مندرج در

سایت را مشاهده کنید و بلفاصله با آنها تماس بگیرید. استفاده از فیلتر ها برای محدود کردن دامنه جستجوی شما بسیار مفید است .
، انجام می دهیم  به بخش «چگونه می توانم آن را پیدا کنم؟ نگاه کنید.WG(دقیقا مشابه همان روشی که در قسمت  جستجوی 

 شما می توانید ابتدا با انتخاب استان مورد نظر خود و تعیین فاکتور های مورد نظر خود با استفاده ازwww.bazar.atدر سایت 
 ، آپارتمان مورد نظر خود را در آگهی های مربوطه جستجو نمایید. Filterگزینه 

 باید انتخاب شود. بعد از این کار شما از تمام آگهی های مورد نظر ”Wohnungen”  اتاق “Alle Rubriken“ برای این منظور در قسمت
” یک پنجره ای برای شما باز خواهد شد که در آن شما میNachricht senden“  خود آگاه خواهید شد همچنین با کلیک بر روی گزینه

“. مراجعه نمایید.)Kontakttexteتوانید یک پیام شخصی ارسال کنید.(برای کسب اطلعات بیشتر در این باره به قسمت „

 با انتخاب استان مورد نظر خود، از حداکثر قیمت اجاره و حداقلwww.immobilienscout24.deدر صفحه اول وب سایت 
متراز آپارتمانها مطلع میشوید .اگر در این سایت ثبت نام کنید می توانید تنظیمات جستجوی بیشتری را برای خود انتخاب کنید. مهمترین

یون”  (آپارتمانها provisionsfreiموضوع در این سایت این است که  بر روی گزینه  “ س  و بدون دخالت مشاوره املک) کلیلک کنید.بدون کم
“ در دسترس می باشد.Wie finde ich ein WG-Zimmerاطلعات بیشتر در قسمت  „



 شما می توانید موضوعات مختلفی را جستجو کنید( مثل ایا شما در جستجویwww.immowelt.atدر صفحه اول وب سایت 
آپارتمان اجاره ای هستید؟ در چه محلی ؟ در شهر وین ؟ )همچنین می توانید از حداکثر قیمت اجاره  اطلع پیدا کنید .

  شما می توانید تنها آگهی آپارتمانهای اجاره ای بدون/www.schwarzesbrett.oeh.ac.at/wohnenدر وب سایت 
”. کلیک کنید. در این جا شما میتوانید. طبق حداکثر مبلغ اجاره وMieteکمسیون را پیدا کنید.در صفحه اول این وب سایت در قسمت “

 کلیک می کنید می توانید آگهیFinden” klickstحداقل متراژ آپارتمان خانه مودر نظر خود را جستجو کنید .وقتی که شما روی گزینه “
های آپارتمانهای اجاره ای را مشاهده کنید در این قسمت می توانید سایر فاکتور های جستجو را وارد کنید و طبق آنها راحتتر آگهی

مناسب خود را پیدا کنید. در هر آگهی اغلب تلفن ویا آدرس ایمیل مالک برای برقراری تماس با او وجود دارد.

:تماس با آگهی دهنده 
اگر اگهی مورد نظر خود را پیدا کردید و آپارتمان مورد پسند شما قرار گرفت، باید همان لحظه به مالک پیام بفرستید. و این پیام نباید

 خیلی طولنی باشد .WGمانند درخواست 
شما می توانید یک نمونه از پیام را در زیر مشاهده نمائید.

http://www.schwarzesbrett.oeh.ac.at/wohnen/
http://www.schwarzesbrett.oeh.ac.at/wohnen/
http://www.immowelt.at/


سر کار خانم مولر
من آگهی مربوط به آپارتمان شما را دیدم و در صورت امکان خواست بازدید از آن آپارتمان را دارم.

من و همسرم(دوستم) دنبال یک آپارتمان دو اتاقه هستیم و آپارتمان شما برای ما بسیار مناسب است.
همسر من معلم است و در یک مدرسه کار می کند و من هم کارمند بیمارستان هستم.

پیشاپیش از اینکه به ما اجازه بازدید از آپارتمان را می دهید از شما سپاسگزاریم. و منتظر پاسخ از طرف شما هستم.
ارادتمند شما

نام شما

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

متن نامه شما طبیعتا باید مطابق با اطلعات داخل آگهی باشد و شما می توانید از این نمونه ارائه شده استفاده کنید و جاهایی که
مطابق آگهی یا مشخصات شما نیست را تغییر دهید( مثل این نامه برای یک آپارتمان دو اتاقه تنظیم شده و همچنین برای دو نفر که

یکی معلم و دیگری کارمند بیمارستان است.)

بازدید آپارتمان :
در زمان بازدید آپارتمان به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

تمام درخواستهایی که شما برای بازدید آپارتمانها می فرسید پاسخ داده نمیشود و اغلب دریافت جواب کمی طول می کشد. اما زمانی
که از طرف مالک آپارتمان پاسخ دریافت کردید احتمال از شما پرسیده شده که چه روزی برای بازدید آپارتمان تشریف می آورید ؟

اگر شما نگرانید و یا کمی خجالتی هستید ، یک نفر از گروه ما می تواند با کمال میل با شما به آن آپارتمان بیاید.
اگر دوست داشتید که با ما، آپارتمان مورد نظر خود را مورد بازدید قرار دهید کافی است از طریق ایمیل

hallo@fluechtlingewillkommen.at.به ما اطلع دهید 
در همان روز بازید، نمی توانید به آن آپارتمان اسباب کشی کنید ،معمول افراد زیادی برای بازدید آپارتمان مراجعه خواهند کرد و مالک
از بین آنها بهترین را انتخاب خواهد کرد و به همین دلیل این کار چند روز طول خواهد کشید تا بعد از بازدید به شما اطلع بدهند که آیا

شما می توانید در آنجا زندگی کنید یا خیر. در صورت مثبت بودن نظر مالک، از طریق ایمیل یا تلفن با شما تماس خواهند گرفت.

مراقب باشید- در آگهی های مندرج در اینترنت امکان تقلب وجود دارد.

الزاما تمام اطلعات مندرج در آگهی صحیح نمی باشد بسیاری از افراد بدنبال پول شما هستند.
و آگهی های تقلبی بسیار شبیه آگهی های واقعی هستند و نکته مهم این است که شما به محض دریافت ایمیل از طرف مالک( تقلبی)

هرگز پولی به حساب او واریز نکنید.
: معمول در چنین آگهی های تقلبی عباراتی به صورت زیر نوشته می شود 

من به دلیل کاری نمی توانم به وین بیام و شما را حضوری ملقات کنم.
من در شهر وین زندگی نمی کنم و راجب خانواده خود برای شما توضیحاتی می دهند.



) از شما دریافت کنم.Airbnbتمایل دارم پول اجاره و پول پیش آپارتمان را بصورت (
من اصل زبان آلمانی بلد نیستم و فقط می توانم به زبان انگلیسی با شما در ارتباط باشم.

این گونه ایمیل ها معمول خیلی طولنی هستند یک نمونه از آنها در زیر قابل مشاهده است.
سلم استفانی

بخاطر تاخیر در پاسخ ایمل شما عذر خواهی می کنم من ،مگان و همسرم پاتریک در تعطیلت به سر می بریم . سفر و تعطیلت
بخش بزرگی از زندگی ما است. ما علقه زیادی به  کوه ها و اسکی  داریم در سال گذشته برای شروع یک کسب و کار گردشگری جدید

به نروژ  سفر کردبم ما یک کلبه داریم که در حال حاضر منبع اصلی درآمد ماست. شروع کار جدید، کار خیلی سختی بود، ما تا مرز
ورشکستگی رفتیم  اما در نهایت موفق به انجام آن کار شدیم.

ما در ابتدا قصد فروش این آپارتمان را داشتیم ولی با مشورت با همسرم تصمیم گرفتیم آنرا اجاره بدهیم .آپارتمان در  :
Spengergasse 22-32، 1050 Wien  یورو میباشد.710. قرار دارد تمام امکانات لزم در این آپارتمان موجود است  و اجاره هر ماه 

شما می توانید تصاویری این آپارتمان را مشاهده کنید.
ما دوست داریم با شما بیشتر آشنا شویم لطفا کمی در مورد خود برایمان بنویسید و اینکه چرا آپارتمان ما را برای اجاره انتخاب کرده

اید. متاسفانه ما در حال حاضر نمی توانیم بخاطر مسائل کاری به اتریش بیاییم و شما را ملقات کنیم اما نگران نباشید شما می توانید
بزودی به این آپارتمان نقل مکان کنید

اگر به اطلعات بیشتری نیاز داشتید به ما اطلع بدهید.
 با تشکر

مگان و پاتریک بلینک
در صورت امکان ، به زبان انگلیسی به ما پاسخ بدهید

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!”

در هنگام اسباب کشی به آپارتمان جدید چه نکاتی را باید مد نظر قرار
دهیم؟

Wienerدر هنگام اسباب کشی به آپارتمان جدید باید به موارد زیادی توجه کنید. در ابتدا شما باید ، نقل مکان خود را به “
Meldeservicestelleاطلع دهید.و بعد از این کار شما یک ”Meldezetteمطابق با آدرس جدید تان دریافت خواهید کرد. کلیه 

“.  ملحظه فرمائید.Rechtliche Infosاطلعات قانونی در این مورد را می توانید در قسمت „
  

برای داشتن یک زندگی راحت در آپارتمان جدید شما به برق، گاز و اینترنت نیاز دارید در ادامه ما به شما خواهیم گفت که سریعترین راه
برای انجام آن چگونه است.

برق و گاز :
 ارزانترین قیمت برق را پیدا کنید و همانجا برای برق آپارتمان خود ثبت نام کنید.باwww.durchblicker.at  شما می توانید در وب سایت

 و وارد کردن اطلعات لزم ، پایین ترین قیمت به شما نشان داده خواهد شد.”Strom & Gasکلیک  قسمت  “
 می توانید همان لحظه برای بسته برق مورد نظر خود ثبت نام کنید.سمت راست ” در zum Abschluss“در قسمت 



:اینترنت 
برای ثبت نام اینترنت آپارتمان خود می توانید در وب سایت

www.durchblicker.at“ ثبت نام کنید.با کلیک بر روی قسمت  Telefon &Internetاز بهترین پشنهاد برای اینترنت مطلع خواهید ”
شد.

GIS :
 یورو) برای آنها پرداخت کنید.برای این کار در وب20 تا 10اگر در آپارتمان تلوزیون یا رادیو دارید بصورت ماهیانه میبایست مبلغی(حدود 

 ثبت نام کنید./https://www.gis.at/anmeldung/privatسایت 

:بیمه ساختمان 
 زمانی که آپارتمانی را اجاره می کنید باید برای آن یک بیمه نامه تهیه کنید در برخی از قراردادهای اجاره، بیمه نامه هم قید شده که

 یورو باید پرداخت کنید تا در مقابل حوادثی چون آتش سوزی یا، گم15شما باید آنرا پرداخت کنید.برای چنین بیمه نامه ای هر ماه حداد
شدن کلید های  آپارتمان بیمه باشد.

بیمه نامه آپارتمان شامل موارد مختلفی می تواند باشد که شما باید با توجه به موضوعات مورد نظر خود در انتخاب آن دقت کنید .
ملحظه و مناسب ترین بیمه نامه را برای .www.durchblicker.atمواردی که قابل بیمه کردن هستند را می توانید از طریق وب سایت 

خود انتخاب نمائید.
” کلیک نمائید .Versicherungen”و سپس بر روی “Versicherungenبرای اینکار ابتدا در قسمت   “

اسباب و اثاثیه آپارتمان :
 معمول در یک آپارتمان جدید به وسایل زیادی نیاز دارید که می تواند خیلی گران باشد. اما افراد زیادی در شهر وین هستند که اسباب و
اثاثیه خودشان را خیلی ارزان می فروشند و یا حتی آنها را هدیه می دهند. این یک امکان بسیار خوب است که شما بتوانید وسایل منزل

خود را بدون پرداخت مبالغ زیاد از این طریق تهیه نمائید.

”Marktplatz معمول همه چیز را می توانید به راحتی پیدا کنید در صفحه اول این سایت در قسمت“www.willhaben.atدر وب سایت 
” شما اولینAktualität”  را وارد کنید با کلیک بر روی گزینه “Esstischکلیک کنید و بطور مثال برای پیدا کردن میز نهار خوری کلمه “

”. می توانید ازPreis aufsteigendکسی خواهید بود که از آگهی های مربوطه در این مورد مطلع خواهید شد و از طریق انتخاب گزینه“
قیمت ها بیشتر و کمتر کالی مورد جستجوی خود با خبر شوید.

در ابتدای لیست جستجو شما می توانید کالهای رایگان را مشاهده کنید.و مانند آنچه در بخش
 „Wie finde ich eine Wohnungبه شما گفتیم می توانید خیلی راحت به افراد ایمیل بزنید و از آنها بپرسید چه زمانی شما می توانید “

کالی مورد نظر را از آنها بگیرید.

http://www.durchblicker.at/
http://www.durchblicker.at/


البته گروه های فیسبوک زیادی وجود دارد که افراد مختلف کالهایی برای هدیه دادند در آنجا ارائه می
دهند که شما می توانید بصورت رایگان آنها را دریافت کنید . در ادامه چند عدد از این صفحات فیس

بود به شما ارائه می شود

 share & care - wien
 share & care - Wien NEU!

 WIEN VERSCHENKT
 kostenlose Möbel für Asylwerber

مواد غذایی  :
 مواد غذایی خاصلی بسیار ارزان قابلSozialmärkte 3در شهر وین امکان خرید مواد غذایی بسیار ارزان وجود دارد بطور مثل در 

عرضه است.
 یورو در ماه)دارند و یا دانشجو هستند می توانند از این فروشگاهها خرید نمایند.1104کسانی که درامد کمی ( حداکثر 

برای این کار شما باید برای اولین بار با دردست داشتن کارت شناسای و تاییده ای از درامدماهیانه خود مثل فیش حقوقی ،تاییده اداره
کار،گواهی از سوشیال،و ملده سته خود، ثبت نام کنید .

ادرس این مرکز را می توانید در لینک زیر مشاهده نمائید.
  http://www.sozialmarkt.com/home

 علوه بر این در سرتاسر وین مکانهای وجود دارد که به اصطلح ، توزیع عادلنه ، نامیده می شوند در این مکانها افراد مختلف غذایی
اضافی خود را به یخچالهایی در این مکان منتقل می کنند و شما می توانید از این غذا ها بصورت رایگان استفاده کنید همچنین اگر

خودتان در منزل غذایی دارید که از آن استفاده نمی کنید می توانید آنرا برای استفاده سایرین به این مکان تحویل بدهید.

لیست این مراکز در لینک زیر قابل مشاهده است.
علوه بر موارد فوق الذکر، گروه های فیسبوک دیگری هم وجوددارد که افراد مختلف غذاهایی را بصورت رایگان در اختیار دیگران

قرار می دهند در ادامه لیست برخی از این گروههای فیسبوکی در اختیار شما قرار میگرید .

 Food Sharing Wien
Kostenlose Lebensmittel in Wien
Share & Care Lebensmittel Wien

اگر محلی برای خوابیدن ندارید
در صورتی که شما خانه ای ندارید، اجازه ندارید در خیابان بخوابید.در شهر وین محل هایی وجود دارد که بدون نیاز به ثبت نام، می

توانید از آنها برای خوابیدن استفاده نمائید.در زیر اطلعات مربوط به این مکانها در اختیار شما قرار میگیرد.

محل خواب زنان و مردان بدون نیاز به ثبت نام

Gruft – Notschlafstelle (Caritas Wien) https://www.gruft.at
Barnabitengasse 12a, 1060 Wien

Notschlafstelle: 21:30-7:30, Tageszentrum: 07:30-21:30
+4315878754, gruft@caritas-wien.at

 سال18محل خواب مخصوص افراد بالی 



Zweite Gruft (Caritas Wien)
Lacknergasse 98, 1180 Wien

Notschlafstelle: 19:00-7:00, Tageszentrum: 08:00-17:00
+4366488798830, zweite.gruft@caritas-wien.at

یک قسمت نفکبک شده برای خانمها

VinziBett (Verein Vinzenzgemeinschaft St. Martin) http://www.vinzi.at
Ottakringer Straße 20/1, 1170 Wien

Einlass: 18:00-23:00
+4369911048778, vinzibett@vinzi.at

یک قسمت نفکبک شده برای خانمها

VinziRast (Verein Vinzenzgemeinschaft St. Stephan) https://www.vinzirast.at
Wilhelmstraße 10, 1120 Wien

Einlass: 18:30-21:00
+4318107432, cortihaus@vinzirast.at

شبی دو یورو باید پرداخت گردد

Haus Amadou (Caritas Wien)
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/asyl-integration/wohnen/notversorgung/haus-amadou

Robert Hamerlinggasse 7, 1150 Wien
+4318940280, haus.amadou@caritas-wien.at

مخصوص پناهندگان و مهاجران

محل های خواب مخصوص جوانان، در شرایط اضطراری بدون نیاز به ثبت
نام  

a_way – Notschlafstelle für Jugendliche (Caritas Wien)
www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdachwohnen/notschlafstellen/notschlafstelle-fuer-jugendliche

Felberstraße 1/7, 1150 Wien
Einlass: 19:30-08:30

+4318975219, a_way@caritas-wien.at
 سال21 تا 14مخصوص جوانان 

JUCA - Haus für junge Erwachsene (Caritas Wien)
محل خواب برای بزرگسالن

www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/wohnhaeuser/fuer-jugendliche-junge-erwachsene/juca
Römergasse 64-66, 1160 Wien

+4314852727600, juca@caritas-wien.at
 تا سی سال18زنان  و مردان بین 

https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/wohnhaeuser/fuer-jugendliche-junge-erwachsene/juca
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/notschlafstellen/notschlafstelle-fuer-jugendliche/
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/asyl-integration/wohnen/notversorgung/haus-amadou


محل های خواب مخصوص خانمها، در شرایط اضطراری بدون نیاز به ثبت
نام

(مرکز زنان (کاریتاس وین
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/wohnhaeuser/fuerfrauen/frauenwohnzentrum

Springergasse 5, 1020 Wien
Einlass: 0:00-24:00

+431971807, frauenwohnzimmer@caritas-wien.at

خانه زنان شهر وین
Amerlingstraße 1, 1060 Wien

Einlass: Mo-Fr: 08:00-15:00
+43057722, verein@frauenhaeuser-wien.at

http://www.frauenhaeuser-wien.at/

مخصوص خواب زنانی  که در معرض خشونت قرار گرفته اند ، به همراه
فرزندانشان

اگر شما بی خانمان هستید، با این سازمانها تماس بگیرید آنها به شما محل خواب نمی دهند، اما برای
پیدا کردن محلی برای زندگی به شما کمک خواهند کرد.

مراکز مشاوره برای افراد بی خانمان
P7 – Wiener Service für Wohnungslose (Caritas Wien)

مرکز ارائه خدمات برای افراد بی خانمان
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/beratung/p7-wienerservicefuerwohnungslose

Adresse: Wiedner Gürtel 10, 1040 Wien
16 تا 9 و شنبه ،یکشنبه و پنجشنبه از ساعت 18 لغایت 8دوشنبه تا جمعه از ساعت 

+4318923389, p7@caritas-wien.at

مرکز مشاوره،و خدمات به افراد بی خانمان
bzWO – Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe (FSW)

wohnen.fsw.at/wohnungslos/bz_wohnungslosenhilfe.html
Lederergasse 25, 1080 Wien
Einlass: Mo-Fr: 08:00-15:00

+4350537966430, bzwo@fsw.at

Flüchtlingsprojekt Ute Bock https://www.fraubock.at
Zohmanngasse 28, 1100 Wien

+431929242424
beratung@fraubock.at

 شهر وینFonds Sozialesمراکز مشاوره به بی خانمانهای 
Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe des Fonds Soziales Wien

Lederergasse 25, 1080 Wien
Tel. 01 4000 66430

mailto:beratung@fraubock.at
http://wohnen.fsw.at/wohnungslos/bz_wohnungslosenhilfe.html
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/beratung/p7-wiener-service-fuer-wohnungslose
http://www.frauenhaeuser-wien.at/
mailto:verein@frauenhaeuser-wien.at
mailto:frauenwohnzimmer@caritas-wien.at
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/wohnhaeuser/fuer-frauen/frauenwohnzentrum/


سایر گزینه ها برای داشتن آپارتمان
اگر شما بی خانمان نیستید و در جستجوی آپارتمانی برای خود هستید، سازمانهای زیادی وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند.در

این کتاب کوچک ما برخی از اطلعات مهم را در اختیار شما قرار می دهیم اما برای اطلعات بیشتر می توانید از مشاوره خصوصی هم
استفاده نمائید.

در اینجا لیست سازمانهایی که در این مورد می توانند به شما کمک کنند در اختیار شما قرار میگیرد.

اطلعات عمومی
محل های زندگی برای پناهندگان .

 برای ما پیغام بگذارید.ما برای) ارسال کنید و یا در وب سایت hallo@fluechtlinge-willkommen.atدر صورت نیاز برای ما یک ایمیل(
 و یا یک آپارتمان به شما کمک خواهیم کرد. WGپیداکردن یک اتاق در 

 
 سال در محل های مربوط به آنها اطمینان3کاریتاس وین بعنوان اولین ارائه دهنده خانه برای مهاجران است و شما می توانید حداکثر 

در آنجا زندگی کنید.
البته لیست طولنی از افرادی که در انتظار این مکانها هستند وجود دارد ما بهرحال، در صورت نیاز شما هم می توانید در آن لیست

خودتان را ثبت نام کنید.
  .2355-06 36 545 01مراجعه نمائید و یا از طریق شماره تلفن Mommsengasse 35 1040 Wienبرای اینکار می توانید به ادرس 

با ما تماس بگیرید.
همچنین سازمان دیاکونی به مشاوره هایی در ارتباط با پیدا کردن آپارتمان به پناهندگان ارائه می دهد که می توانید در آنجا ثبت نام

. قرار دارد و شما همچنین می توانید از طریق شماره تلفن  +Künstlergasse 11/5, 1150 Wienکنید این مرکز مشاوره در  
و یا ایمیل زیر با ما تماس برقرار کنید .431905402472

wohnberatung.wien@diakonie.at  
برای کسب اطلعات بیشتر می توانید وب سایت ما به ادرس زیر را مشاهده نمائید.

   http://fluechtlingsdienst.diakonie.at

 کمک های مردمی ، نیز به شما در پیدا کردن خانه و همچنین سایر موضوعات حقوقی کمکWohndrehscheibeمراکز مسکونی 
.wds@volkshilfe-wien.at و یا ایمیل 431360644343میکنند برای استفاده از خدمات آنها شما باید از طریق شماره تلفن +

درخواست تنظیم یک قرار ملقات از آنها نمائید.
. می باشد.  سایر اطلعات مورد نیاز در مورد آنها را می توانید ازLandstraßer Hauptstraße 146-148/11/1.Stockآدرس آنها 

طریق لینک زیر بدست آورید.
https://www.volkshilfe-wien.at/wohnungslosenhilfe/wohndrehscheibe/

مراقبتهای اولیه برای پناهجویان :
سازمان الحاق به جامعه، نیز به شما برای پیدا کردن آپارتمان به شما کمک می کند.بهترین حالت این است که با آنها از طریق شماره

تماس بگیرید.592 44 33-1-43تلفن   +
تمام اطلعات مورد نیاز در این موضوع به وب سایت زیر مراجعه فرمائید.

 https://www.integrationshaus.at/de/beratungsstelle

:  GBTIQبرای پناهندگان  
بطور منظم قرار هایی را برای پیدا کردن خانه به همراه شما تنظیم می کنند و به افراد همجنسگر در جستجوی QueerBaseسازمان 

آپارتمان کمک می کنند.
 با آنها تماس بگیرید. برایasylum@queebase.at و یا آدرس ایمیل  6594171 664 43شما می توانید از طریق شماره تلفن +

 مراجعه کنید.www.queerbase.atکسب اطلعات بیشتربه سایت  



درباره ما

یا اتاق دربرای پناهندگان به همراه خانواده و  (پناهنده خوش آمدی) در پیدا کردن آپارتمان Flüchtlinge Willkommenما با نام 

آپارتمانهای مشترک  کمک میکنیم .همچنین ما در برقراری ارتباط  با جامعه اتریشی، حذف تعصبات نزادی ضمن تشکیل گروه های

اجتماعی به شما در یادگیری زبان المانی کمک میکنیم. در بلند مدت ما به شکل گیری یک جامعه باز، که در آن همبستگی و همزیستی

بر پایه های برابر به طور عادلنه مورد توجه قرار گیرد، کمک می کنیم.

خدمات قابل ارائه  ما برای پناهندگان:
ما به شما کمک می کنیم یک اتاق را در یک آپارتمان مشترک با افرادی که مدت ها در وین زندگی میکنند پیدا کنید. آنها می توانند در
زندگی روزمره در کنار شما باشند و از آنها چیزهای زیادی یاد بگیرید. هنگام تنظیم قرار داد خانه تلش می کنیم که شما با افرادی

زندگی کنید که با آنها دارای منافع مشترک باشید و بتوانند به خوبی با شما سازگار باشند. علوه بر این ، اگر میخواهید در یک آپارتمان به
تنهایی یا با خانواده خود زندگی کنید، به شما در جستجوی شما کمک می کنیم.

   دارید ما می توانیم برای پیدا کردن یک هم اتاقی به شما کمک کنیم و لزم نیست که شماWGزمانی که شما یک اتاق خالی در 
صدها ایمیل را برای پیدا کردن هم اتاقی پاسخ دهید. کافی است از طریق وب سایت ما به ما اطلع دهید ما برای شما یک هم اتاقی

پیدا خواهیم کرد نه تنها با شما سازگار باشد بلکه اجاره معمولی خود را هم بپردازد. در صورت نیاز به پیدا کردن یک هم اتاقی و یا
 در وب سایت زیر ثبت نام کنید.WGداشتن یک اتاق خالی در 

http://www.fluechtlinge-willkommen.at/

:خدمات قابل ارائه به مهاجران تازه وارد 
در کنار سایر افرادی که مدت طولنی تری در شهر وین زندگی کرده اند کمک می WGما برای پیدا کردن یک اتاق در آپارتمانهای 

کنیم.شما می توانید در طول زندگی روز مره به خودتان نشان دهید که چگونه می توانید موقعیت های خوب و عالی بدست آورید. ما
برای این هدف شما مراقب شما خواهیم بود و مطمن هستیم که شما همزمان با زندگی با افراد دیگری که مورد علقه شما هستند

می توانید پیشرفت نمائید.
همچنین اگر شما بخواهید با خانواده و یا به تنهایی زندگی کنید برای پیدا کردن مکان مناسب ما در کنار شما هستیم . همچنین در صورت

نیاز به یک هم اتاقی می توانید با ارسال یک ایمیل برای ما از کمک ما برخوردار شوید.

چگونه با ما ارتباط برقرار کنید ؟
 برای ما ایمیل بزنید و یا در صفحه فیس بوک ما “hallo@fluechtlinge-willkommen.atهر زمان که نیاز داشتید از طریق ایمیل 

Flüchtlinge Willkommen Österreichبرای ما یک پیام خصوصی ارسال کنید. ما می توانیم به سوالت شما پاسخ بدهیم همچنین .”
می توانیم برای شما یک قرار ملقات برای ارائه مشاوره تنظیم کنیم.. به شما قول می دهیم که خیلی سریع به شما پاسخ خواهیم

داد !

http://www.fluechtlinge-willkommen.at/
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