
 

  

  مدینة ھاغن    )WBS( وثیقة أحقیة الحصول على شقة مدعومة
  دینة الجامعة عن بعدم            شقّةوالبحث عن 

  قسم شؤون السكن                

 58095، 11شارع راتهاوسشتراسه                 

  ھاغن

  ما ھي وثیقة أحقیة الحصول على شقة مدعومة؟

  َسر ذات دخل محدود.ال يجوز أن يسكن فيها إّال األُ التي ھناك بعض الشقق 

  ألَُسر ذات أطفال.المعاقين أو اكبار السن أو لمجموعات خاّصة من األشخاص، مثل كما أّن ھناك بعض الشقق تّم بناؤھا 

  ).WBSويُحتاج من أجل السكن في ھذه الشقق إلى وثيقة أحقية الحصول على شقة مدعومة (

حسب عدد على مساحة الشقة المسموح بها  تحديدالدائمين. ويتّم  أو البيت أسماء جميع أفراد األسرة WBSفي وثيقة  يُقَيَّد
 –مثل المعاقين  –مجموعة خاصة من األشخاص منتٍم لاألشخاص المسّجلين في الوثيقة. وإن كان أحد ھؤالء األشخاص 

  فإّنه يتّم تقييد ذلك في الوثيقة أيضا.

  من قسم شؤون السكن التابع لمدينة ھاغن. WBSة يمكنكم طلب إصدار وثيق

  تستغرق معالجة الطلب بضعة أيام.

أفراد األسرة. كثيرا ما تكون الحّد األقصى من الدخل  دخلقدر في األساس على  WBSيتوّقف الحصول على وثيقة 
  أكبر من المتوّقع. ومن المهّم أيضا وضع إقامتكم. به المسموح

  يورو، أّما من كان دخله قليال جّدا فإنّه يتّم إعفاؤه من دفع الرسوم. 20إلى  10ـب WBSتُقّدر رسوم وثيقة 

  الخلفي. وجهتجدون معلومات إضافية حول المستندات المطلوبة لطلب الوثيقة في ال

يمكنكم االّطالع على حدود الدخل األقصى واستمارة الطلب في موقع مدينة ھاغن في األنترنت تحت العنوان 
"Wohnen".  

  

  كیف یمكنني الحصول على المساعدة في البحث عن سكن؟

  إذا كنتم تحتاجون إلى مساعدة من أجل البحث عن سكن فيمكنكم إخبارنا بذلك من خالل استمارة الطلب.

ومساحتها وقدر اإليجار واللوازم  الشّقةالشقة التي تحتاجون إليها أو ترجونها، مثل موقع  مواصفاتكما يمكنكم ذكر 
  الخاّصة.

  سيتّم إعالمكم بذلك من قِبل قسم شؤون السكن.تتوافق مع مواصفاتكم فإّنه وإذا علمنا بوجود شّقة فارغة 

. سيقوم قسم شؤون السكن بتوفير قائمة بعض عن شّقة وبالطبع يمكنكم خالل فترة االنتظار ھذه أن تبحثوا بأنفسكم
   من أجل ذلك غنالمؤّجرين في ھا



  

  لى ماذا أحتاج لتقدیم الطلب؟

  منها فقط) ا(المرجو منكم أن ال تُرسلوا أصول المستندات المذكورة أدناه، بل ُصور

  استمارة الطلب −

الدخل  ، حتى ولو كانلكّل شخص له دخل) 1) (مرفق Einkommenserklärungبیان دخل (يلزم تقديم  −
  تدريب مهني أو تعويض بطالة أو معاش أو نفقة إلخ.) أو دخل Minijobمن وظيفة صغيرة (

  البطاقة الشخصية (الوجه الخلفي واألمامي) لمن كان ألماني الجنسية −

  جواز سفر وإثبات وضع اإلقامة لمن كانْت له جنسية أخرى −

  من أجل الرسوم )2إذن الخصم المباشر (مرفق  −

  

  ما ھي المستندات التي قد یُحتاج إلیها في أوضاع خاصة؟

  تعویض البطالة / اإلعانات االجتماعیة / الـتأمین األساسي للمعیشةإشعار الموافقة على دفع  −

  بطاقة إعاقة بالغة −

  بدل الرعایةإثبات  −

  )عاما 40 وال يبلغ عمر أحد الزوجينإن تّم عقد الزواج خالل السنوات الخمسة األخيرة ( وثیقة الزواج −

  وآخر موازنة وإثبات التأمين الصحي وتأمين المعاش آخر إعالم ضريبة الدخل لمن كان له عمل حر: −

  الحالية المعاشاتجميع قرارات  −

  للحامالت) / إثبات الحصول على إعانة األمومة Mutterpassدفتر األم الحامل ( −

  سنة أو أكثر 15بلغ عمرھم الذين ي للتالمیذشهادة مدرسية  −

  لطالب الجامعات BAföGشهادة القيد الدراسي / قرار  −

  بتدریب مهني/ قرار إعانة التدريب المهني لمن يقوم  التدريب المهنيعقد  −

للمطّلقین أو المتزّوجین الذین یعیشون االنفصال والنفقة وحق الحضانة ومحل إقامة األطفال  الطالق أو اتإثبات −
  بشكل منفصل

  في إجازة األمومة / األبوةإثبات اإلعانة المالية للوالدين لمن كان  −

  فيلزم تقديم الحسابات وإثباتات الدفع المتعلقة بذلك تكالیف لرعایة األطفالوإن كانت ھناك  −

  

  استفسارات فالمرجو االتّصال بنا: وجود وفي حالة

 A-Dللحروف   WBSطلبات وثيقة  3857-02331/207ھاتف:   والتر ةالسيد

 E-Mللحروف  WBSطلبات وثيقة  3462-02331/207ھاتف:   السيد كنوبس

  N-Zللحروف  WBSطلبات وثيقة  2668-02331/207ھاتف:   السيدة كالين
 (األحد إلى الخميس)

  المساعدة في البحث عن سكن WBSطلبات وثيقة  2666-02331/207ھاتف:   السيدة كالينماير


