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اقدامات لزم
 : در جستجوی یک مسکن1فیش شماره 

Farsiفارسی - 

در جستجوی یک مسکن
 نوع مسکن یافت میشود 3در بلژیک 

 ( مسکن خصوصی 1
و کرایه آن را بطور آزاد معین مینماید.  یک مالک منزلی  را به شما پیشنهاد میکند 

  قراردارد های اجاره منزل بوسیله قانون فدرال مقرر شده است.)که در همه بلژیک یکی میباشد(
 ( مسکن اجتماعی 2

 هر کدام از مناطق بلژیک ) منطقه بروکسل، منطقه والون و منطقه فلماند( دارای شرکتهای
 منزل بستگی به درآمداجاره مسکونی. مختص بوده و قرارداد های اجاره منزل را مقرر کرده. 

مستاجر و تعداد افراد خانواده و همچنین وضعیت و قدمت منزل دارد.
 ( مسکن با مشخصات اجتماعی 3 

 بها ی اجاره کمتر از مسکن خصوصی میباشد : 
آژانس مساکن اجتماعی  ●
 منزل بوسیله ذخیره های صندوق مسکن اجاره داده میشوند ) صندوق بروکسل،●

(صندوق والون، صندوق فلماند
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تـــوجه ! 
مستاجر مسئول تمیز کردن قرنیس و ناودان منزل میباشد.
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برای پیدا کردن یک مسکن خصوصی
(.VLANبه آگهی های معاملت ملکی روزنامه  ولن رجوع نمائید )●
به آگهی های که در لوازم تحریر فروشی ها و مغازه ها و سوپر ها  نصب شده نگاه کنید.●
به سایت های مخصوص انترنت مراجعه کنید.●
 –کنید در کوچه و خیابان ها به آگهی های نارنجی  سیاه رنگ●

.A  LOUER)اجاره( توجه  

 از اطرافیان ، از دوستان ، از آشنایان خود و غیره●
.سئوال کنید

.رای بدست آوردن اطلعات کامل یا قرار گذاشتن به صاحب خانه تلفن کنید ●

. سرویس های اجتماعی هستند که میتوانند برای پیدا  کردن مسکن به شما کمک کنند
.نوع  سرویس و ساعت های کار آنها را برسی کنید قبل از مراجع به آنها 

 .در برگ لیست ، کلیه انجمن ها موجود نوشته نشده .نگاه به برگ لیست  

 به ویژه متقاضیان پناهندگی ( میتوانند در شرکتهای مسکن نام نویسی کنند*  )دیگر خارجی های قانونی
 SISPمورد انتخاب خود نام نویسی نموده و هر دو سال تمدید نمایند . ولی حق نام نویسی متعدد را ندارند. 

 در  آنها باید بطور جداگانه اختصاص دادن مسکن فقط  پس از مشخص شدن موقعیت اجتماعی انجام خواهد
شد.

 * رجوع به جزوه "مسکن اجتماعی : دسترسی ـ شرط"  یا در سایت اینترنت  شرکت مسکن منطقه بروکسل ـ پایتخت 
http://www.slrb.irisnet.be/ 

 صندوق مسکن بروکسل
Rue de l'été , 73 – 1050 Bruxelles    : 02/504.32.11برای گرفتن وقت بوسیله تلفن

 بهای اجاره بر حسب. مسا کن متعلق به صندوق مسکن میباشد :    سرویس کمک برای اجاره●
ارزش اجاره ای بوده و امکان  تخفیف  بر مبنای درآمد پیش بینی شده است .

  وام بدون سود بر حسب بعضی شرایط . متقاضیان پناهندگی بدان :  سرویس ضمانت اجاره●
دسترسی ندارند.

: وام بر حسب سن ، درآمد ، تعداد افراد تحت حمایت و غیره .    وام رهنی  سرویس ●

در یکی از آژانس مسا کن اجتماعی نام نویسی  کنید
 شرکت مسکونی برای سرویس عمومی موجود میباشد. رجوع به برگ لیست. 33 در بروکسل 

ر حسب برخی از شرایط میتوانید در آنجا نام نویسی  کنید )درآمد ، ویژگی ،اقامت و غیره( *
) برای شما نام نویسی باید هر سال تأئید و تمدید گردد لیست انتظار طولنی میباشد. 

( در صورت تغیر مکان ) یا تغیرات دیگر( باید به شرکت اطلع دهید. بدون SISPنامه ارسال میکند. 
اطلع دادن یا جواب ندادن به نامه از لیست حذف شده و سابقه خود را از دست خواهید داد.

)برای اشخاصی که نامشان  در دفتر جمعیت و یا در دفتر خارجیان  ثبت شده ( نام نویسی  متعدد

 قبًل باید فرم نام نویسی را  پر کرده و یک سری مدارک ارائه شود * و
 شما یک شماره نام نویسی واحد دریافت میکنید . که نام نویسی

  در.SISPمیکنید، آن شرکت ، شرکت ر فرانس شما محسوب میشود 
 شما میتوانید شرکتهای  مسکونی دیگر را بر حسب سلیقه خود انتخاب
 کنید و در این صورت  این شرکتهای رده  دّوم. محسوب میشوند.  شما
 اقدامات اداری دیگری نباید انجام دهید شرکت ر فرانس آنها را به عهده

میگیرد.

 Les  AISآژانس های مسا کن اجتماعی - 
آژانس های مساکن اجتماعی، انجمن های هستند که بوسیله مناطق رسمی شناخته شده اند .

این آژانس ها واسط ای بین مالکین و مستاجر ها میباشند .
AISمالک اداره مسکن را به آژانس انتخاب مستاجر و توزیع مساکن موجود را واگذار میکند به عهده   

 در منطقه آژانس رسمی 17( دارای FEDDAISی مساکن اجتماعی )فدراسیون آژانسهامیگیرد. 
 /http://www.fedais.beبروکسل ـ پایتخت میباشد. برای اطلعات بیشتر رجوع به 

  AIS  برای نام نویسی در یک آژانس مسکن    

هر آژانس مسکن اجتماعی دارای روش نام نویسی ویژه
.خود بوده و اکثر آنها از طریق سرویس مددکار اقدام میکنند

فدراسیون آژانسهای مساکن اجتماعی در منطقه بروکسل.شرایط نام نویسی و روش توزیع مساکن "  نگاه به  " 
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