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مت اإل عرتاف يب كالجئ وأحبث عن سكن

لقد حصلت على إقامة وجيب عليك أن تغادر مركز اللجوء
إذاً رمبا إنك تبحث عن سكن لإلجيار.
جتد يف هذه النش رررع مملوماب إائدا ية حوي كي ية البحث عن س رركن ومن الذا ا مكاند م ،رراعدتك
وما جيب أن يئضمن عقد اإلجيار أو ما شااد ذلك.
هل لديك أسئلة حوي هذا املنشور؟
أطلب شرررحاً من امل،رراعد اإلجئماع أو من ررديت او إتصررل احلحد املصرراب أو املكاتب املذكورع هنا
يف النص.
ا مكانك أن تطلب دا ماً اس ر ر ر ر ر ررئ ،ر ر ر ر ر ر رراراً يف مركز الرعاية المام ( )CAWيف منطقئك عن طريت املوقع
الئايلhttp://www.caw.be/caw-in-je-buur:
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 .1البحث عن سكن
 .1.1البحث عن سكن

ليس من ال،هل دا ماً يف الجيكا أن جتد سكناً لإلجيار احلسمار ممقولة.
ال ينة أو الض حية؟

غالباً ما يكون األجار يف املدن الكبريع أو املئوسطة أعلى من األجار يف الضواح .
ا مكانك أن جتد يف املدن عرضاً أكرب لل،كن ووجوداً أكرب ملمظم اجلالياب.
يكون اآلجار يف القرى واملدن الصغريع غالباً أرخص وا مكانك الئمرف على اجلريان اشكل أسهل.
ععض النص ئح ل

ع ك

البحث

ميكنك البحث يف الشبكة المنكبوتية (اإلنرتنت) عن ال،كن وذلك عن طريت مواقع مكاتب ال،كن.
ا مكان املؤجرين وضررع إعالن مع ال،ررمر يئيل لك ال ر ررة لإلطالع على أمكنة ال،رركن املئوةرع .ا مكانك البحث
ا عطاء اململوماب عن ال،مر واملنطقة ونوع ال،كن الذا ترغب ةيد .هناك عدع مكاتب لل،كن أشهرها:
www.immoweb.be



 www.immovlan.be
 www.realo.be
 http://www.kapaza.be/nl/immo-te-huur
 http//:www.2dehands.be/immo
http//:www.immobeest.be



 http//:www.zimmo.be

ا مكانك أن تذهب إىل مكئب عقارا حيث ا سئطاعئك أن حتصل على مملوماب عن أنواع ال،كن املئاح.
قدم ن ،ك إليهم ليكونوا ةكرع عنك .من األةضل ان تقوم أحياناً هباذا عن طريت اهلاتف وأن ت،حلي عن مئطلباتك
(املوقع امل،احة سمر اإلجيار) وإشرح هلم ملاذا أنت موضع ققة.
ا مكانك أن جتد أيضاً إعالناب عن سكن األجار يف اجلرا د احمللية.
3

ا مكانك أن جتد يف املدن والض ر ر ر رواح لوا حاً على النواةذ كئب عليها ”لإلجيار“ .هنا ا مكانك اإلتص ر ر رراي االرقم
املوجود على الال حة.
إسحلي األ دقاء واألقارب واملمارف إن كانوا يمرةون أحداً عنده سكناً لإلجيار.
سجل ن ،ك يف مكئب ال،كن اإلجئماع ( )SVKعن طريت البلدية أو الضاحية اليت ترغب ال،كن ةيها.
ليس من الواضررل حالياً إن كان ا مكانك الئ،ررجيل يف مكئب ال،رركن اإلجئماع ( )SVKإن مل تكن قد سررجلت
ن ،ررك امد يف سررجالب البلدية .اسررئ ،ررر عن هذا يف مكئب ال،رركن اإلجئماع ( )SVKأو يف مكئب ال،رركن

اإلجئماع ال الماين ): (VMSW
هنا جتد موقع مكاتب ال،كن يف ةالندرن http://www.vmsw.be/home/zoek-een-organisatie
يف اروك،ل  http://www.fedais.be/nl/ kandidaat-huurder/contactويف والونيا http://www.swl.be/ contact
http://www.vmsw.be/home/contact

البحث؟

 .1.2من عثمك م ع

هناك عدع مصاب ومكاتب إجئماعية يف الجيكا .امض هذه املكاتب ت،اعدك يف البحث عن سكن حيث
يقومون ائنظيم جل،اب اسئمالم وي،اعدون يف البحث عن طريت اإلنرتنت أو يقومون ااإلتصاالب الالزمة مع
املؤجرين .خيئلف عمل هذه املكاتب من منطقة إىل أخرى .هنا جتد امض املكاتب اليت ا مكانك اإلتصاي هبا.
إحبث يف اإلنرتنت عن املكاتب القريبة منك وإسحلهلم إن كان ا مكاهنم م،اعدتك.
 -ا مكانك ان جتد مكاتب اإلسئقباي يف املوقع الئايلhttp://inburgering.be/node/5 :

مركز الرعاية المام (:)CAW
-

شباك ال،كن يف البلدية:

http://www.caw.be/caw-in-je-buurt
http://www.wonenvlaanderen.be/huren/u-zoekt-een-betaalbare-huurwoning

 تقوم منظمة كاريئاس الدولية لل،كن ا قامة منئدياب .إتصل ااملنئدى احملل وسجل ن ،ك ةيد.سئئم دعوتك للمنئدى ح،ب حاجئك لل،كن وهناك سيقوم مئطوعون مب،اعدتك يف البحث عن سكن.
 يف اروك،ل:

housingcafe@caritasint.be

 يف لييج ووالونيا:
 يف أنئورب

housingcafeliege@caritasint.be

وةالندرنhousingcafeantwerpen@caritasint.be :

إحبث يف اجملاي اإلجئماع عن منظماب حملية يف ةالندرن أو اروك،ل
إحبث على سبيل املثاي عن ال،كن للالجئن ”.“huisvesting erkende vluchteling
إن كنت طالباً وأردب الدراسر ررة يف اجلاممة أو املمهد المايل ةب مكانك أن تطلب عرض ر راً ل،ر رركن الطالب يف املكان
الذا سئ،جل ن ،ك ةيد .جيب أن ت،جل ن ،ك يف سجل املواطنن قبل أن حتصل على حقوق املواطنة.
www.deosocialekaart.be

 .1.3اال ص م ال

ر

خيئار املؤجر ان ،د الشخص الذا سيؤجره هلذا من األةضل أن تمط انطباعاً جيداً أقناء اتصالك ااملؤجر.
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هنا امض النصا ل إذا قمت ااإلتصاي:
 قدم ن ،ك (مرحباً أذكر إمسك .لقد قرأب إعالنكم .هل ال تزاي الشقة ةارغة؟) -تكلم مع اآلخرين اصيغة اإلحرتام أنئم ( )uادالً من أنت (.)jij

 هنا ا مكانك توجيد أسئلئك .مثالً :هل ا مكاين أن أسجل ن  ،على هذا المنوان؟ هل هناك مصاريفمشرررتكة؟ ماه هذه املصرراريف وكل ئها؟ هل املصرراريف الثاائة (املاء الغاز الكهرااء) مئضررمنة يف المقد؟
كم شهراً جيب أن تكون الضمانة؟
 .1.4زي مك ال كن

هنا امض النصا ل إذا أردب زيارع مكان ال،كن:
 إذهب يف الوقت احملدد للموعد .من األةضل أن تكون مبكراً من أن تكون مئحلخراً. قدم ن ،ك للمؤجر. -حاوي أن تكئب م،بقاً األسئلة اليت سئوجهها إىل املؤجر.

 من األةضل لك أن تحلخذ ممك من ي،اعدك ويكون على ممرةة الغة املؤجر.ضع النقاط الئالية امن اإلعئبار:
 -هل ا مكانك الئ،جيل على هذا المنوان؟ هذا األمر مهم جداً للبلدية وجينبك الشطب من ال،جالب.

 هل ال،كن ممزوي اشكل جيد؟ هل هناك زجاج مضاعف؟ الزجاج األحادا يرةع كل ة الئدةئة. هل تممل أجهزع الئدةئة اش ر رركل جيد؟ إنئبد :الئدةئة الكهراا ية غالية جداً .أةض ر ررل اتياراب ه الغاز أوالوقود .االن،بة للوقود جيب أن تضع يف عن اإلعئبار أن الئمبئة سئكون كبريع هلذا جيب عليك ان تئوقع
دةع ةاتورع (أو ةاتورتن) سنوياً وهذه ال واتري مرت مة ال،مر.
 هل هناك مشاكل يف الرطواة؟ هل هناك ةطرياب على اجلدران نئيجة الرطواة؟الرطواة يف ال،كن غري حية وقد متنع عنك م،اعدع اإلجيار.
 .1.5م ه ال يزا ية الت سأحصل عليه ؟

من حقك إن مل يكن عندك دخالً كاةياً أن حتصل على م،اعدع وه احلد األدىن للمميشة.
يقوم مكئب امل،اعداب اإلجئماعية ( )OCMWادراسة مواةاع طلبك للشروط .يكون مبلغ احلد األدىن للمميشة
ح،ب ظروةك وقد تقرر إعئباراً من  2016/4/1كالئايل:

  1133.85يورو شر ر ررهرياً للما لة اليت يوجد ةيها على األقل قا ر ر رراً واحداً مماالً غري مئزوج هذا املبلغ لكلالما لة ااإلضاةة إىل م،اعداب األوالد املمالن.
  850.39يورو شهرياً للشخص األعزب.5

  566.92يورو ش ر ررهرياً لكل مش ر رررتك يف ال ،ر رركن .ميكن إعئبارك مش ر رراركاً يف ال ،ر رركن إن كنت ت ،ر رركن معآخرين أو تكون املصاريف املنزلية مشرتكة.
هناك م،اعداب عا لية ملن عنده أوالد وتكون هذه امل،اعداب ةقط لألوالد املمالن .كل ما يئملت هبذا املوضوع
جتده الرااط الئايل:

http://vlaanderen.famifed.be/nl/gezinnen/werksituatie/geen-inkomen

 .1.6م ه التك ليف الت ستوا هن ؟
جيب عليك أن تدةع أجار ال،كن شهرياً .هناك ةوق هذا مصاريف أخرى للماء والغاز والكهرااء .كل زاد

اإلستع كل د عت أكثر .مئوسط مصروف هذه األشياء يف الجيكا إذا كنت وحيداً هو  100يورو شهرياً.
تدةع الما الب أكثر وذلك ح،ب عدد أةراد األسرع .هناك أيضاً مصاريف اإلنرتنت (الرتكيب واإلشرتاك) والئل زع

واهلاتف احملموي (مواايل) .كل هذا يمئمد على اخئيارك وقد تكون املصاريف ما ان  25و 80يورو شهرياً.
جتد على املوقع الئايل نصا حاً تئملت ائوةري الطاقة . http://www.energiesparen.be/tips
ا مكانك عندما جتد ايئاً أن تطلب كش اً جمانياً للطاقة .سيحليت أحدهم إىل البيت ويمطيك نصا ل حوي تقنن
الطاقة .إسحلي يف مكئب امل،اعداب اإلجئماعية ( )OCMWأو يف البلدية إن كان ااإلمكان أن ينظموا لك كش اً

جمانياً للطاقة.
ملزيد من اململوماب حوي كشف الطاقة جتدها على املوقع:

http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-enverwarming/gratis-energiesckan

الشقت هلا أيضاً مص يف مشتركة ألغراض الصيانة وامل،احاب املشرتكة مثل املدخل والدرج أو املصمد.

إذا طلبت مملوماب عن األجار إسحلي أيضاً عن الئكاليف الثاائة.
نصيحة :سئوةر نقوداً كثريع يف الشهر إذا حصلت على سكن وكان ممزوالً جيداً.
.2

إيج د ال كن

إن وجدب سكناً ةاتبع اتطواب الئالية:

الخطو األولى  :ض ة اإليج – كيف

عه ؟

إذا أردب أن ت،ئحلجر سكناً ةيجب عليك أن تدةع ضمانة للمؤجر ألن هذه الضمانة حتم املؤجر.
ا مكان املؤجر اإلحئ اظ االضمانة إن مل يطبت امل،ئحلجر الشروط( .مثالً إن كان هناك ختريب يف ال،كن أو مل يئم
دةع اإلجيار) .سئماد لك الضمانة مع ال ا دع إذا تركت ال،كن ح،ب الشروط املئ ت عليها.
ا مكانك كم،ئحلجر أن ختئار طريقة دةع الضمانة ولكن من الناحية المملية يقوم املؤجر ائقدمي اقرتاح.
هناك أرامة إحئماالب:
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.2

الض ر ررمانة يف ح ،ر رراب مق ل .يكون املبلغ ممادالً ألجار ش ر ررهرين .ال ي ،ر ررحب املبلغ إال مبواةقة امل ،ر ررئحلجر
واملؤجر مماً.
ضر ر ر ر ر ر ررمانة انكية :ا مكانك أن تطلب الضر ر ر ر ر ر ررمانة من البنك .يكون املبلغ ممادالً ألجار قالقة شر ر ر ر ر ر ررهور

وا مكانك رد هذا املبلغ إىل البنك االئق،رريط .ال ميكن للبنك رةض طلبك إذا كان عندك ح،رراب جارا
ي،ئقبل مدخولك ةيد .ا مكان البنك أن يضيف مبلغاً غرياً كل ة إجراءاب املماملة.
إتصل االبنك إذا أردب اتباع هذه اتطوع .اسئ ،ر جيداً عن كل ة إجراءاب املماملة .امض البنوك تطلب
.3

تمرةة عالية.
ا مكانك أيضر ر راً أن تطلب الض ر ررمانة من مكئب امل ،ر رراعداب اإلجئماعية ( )OCMWيف البلدية اليت تريد
ال ،ر رركن ةيها .يقوم ا خئيار هذه اتطوع من ال ي ،ر ررئطيع دةع الض ر ررمانة كاملة .جتد اململوماب عن مكئب
امل،اعداب اإلجئماعية ( )OCMWيف اتطوع الثالثة.

 .4ااإلمكان ويف امض األوقاب واش رركل إس ررئثنا أن تكون الض ررمانة عينية ولي ،ررت مادية أو عن طريت ما
ي،مى ضمانة كورةينا (مادع مؤمن عليها) .ال يوجد يف هذا اجملاي أية شروح إضاةية.
مالحظة :يطلب امض املؤجرين منك أن تدةع الضمانة نقداً أو أن حتوهلا إىل ح،اهبم يف البنك.

مع أن القانون ال ي،مل هبذا إال أن ذلك حيصل تكراراً .إذا طلب املؤجر هذا ةحلطلب مند و ل ت،ليم.
ا مكانك امد توقيع المقد أن تطلب من املؤجر أن يضع مبلغ الضمانة يف ح،اب مغلت ا مسك .هذا أضمن لك
ألن سحب املبلغ من هذا احل،اب يئطلب مواةقة امل،ئحلجر واملؤجر مماً أو قراراً من قاض الصلل.
الخطو الث ية  :عق اإليج

إحرص على توقيع المقد مع املؤجر ألن هذا يش رركل لك ض ررماناً من عدع نواح .جيب أن يكون عقد اإلجيار كئااياً
وحيص ررل كل من امل ،ررئحلجر واملؤجر على ن ،ررخة مند .جيب أن يش ررمل عقد اإلجيار على :اإلس ررم وعنوان امل ،ررئحلجر
واملؤجر وعنوان ال،كن وتاريخ اإلجيار ونوع المقد ومدع المقد واألجار الشهرا والئكاليف.
األشياء املهمة األخرى ه  :مبلغ الضمانة وطريقة دةمها ااإلضاةة إىل الئحلمن ضد احلريت وو ف ال،كن.
م هو وص ننف ال ننكن؟ هو عبارع عن وقيقة حتئوا و ر ر اً ش ررامالً لل ،رركن وت ،ررجل ةيها كل األش ررياء املخراة أو

املمطلة .حاوي أن تكون كل األشياء املمطلة م،جلة يف هذه الوقيقة وأن يكون ممك أحداً ي هم ما يئم و د.
إذا أراد املؤجر أن ال يقوم او ف ال،كن ةهذا لن يكون ضد مصلحئك .حاوي احلصوي على مملوماب من موقع
نقااة امل،ئحلجرين www.huurdersbond.be
ال وق عق اإليج مب ش ننر  .إقرأ المقد اش رركل جيد ه إذهب إىل مكئب امل ،رراعداب اإلجئماعية ()OCMW
يف البلدية اليت يوجد ةيها ال،كن.
الخطو الث لثة  :إلى مكتب ال

ع ات اإل ت عية

OCMW
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إذهب امقد ال ،ر رركن إىل مكئب امل ،ر رراعداب اإلجئماعية ( .)OCMWخذ ممك قرار امل وض ر ررية المليا للالجئن.
خذ ممك وقيقة تحلكيد اللجوء إن كنت قد حصر ر ر ر ر ر ررلت عليها .ا مكانك أن تبحث عن مملوماب ختص مكئب
امل،اعداب اإلجئماعية ( )OCMWيف املواقع الئالية:
 يف ةالندرن: يف اروك،ل: -يف والونيا :

http://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies
http://www.ocmw-info-caps.be/index.php/fiche
http://www.uvcw.be/communes/liste-caps.htm

إشرح وضمك للم،اعد اإلجئماع واسئ ،ر مند عن:
 هل عندك حت مب،اعدع احلد األدىن للمميشة. هل ا مكان مكئب امل،اعداب اإلجئماعية ( )OCMWدةع الضمانة إن مل يكن ا سئطاعئك دةمها؟وما ه الطريقة؟
 ا مكانك أن تطلب امل،اعدع من مكئب امل،اعداب اإلجئماعية ( )OCMWإذا كان من الصمب عليكأن تدةع أجار أوي شهر؟
 هل عندك حت مب،اعدع األقا؟؟ غالباً ما يكون هنا عندك حت هبذه امل،اعدع.تراجع نقااة امل،ئحلجرين www.huurdersbond.be

 إذا كان عندك أا اسئ ،ار يف هذا اجملاي ةب مكانك أن هل عندك حت مب،اعدع األجار ال المانية؟جيب على امل،ر ر ر ر رراعد اإلجئماع يف مكئب امل،ر ر ر ر رراعداب اإلجئماعية ( )OCMWأن ي،ر ر ر ر ررلمك وقيقة مدون ةيها
طلبك (م،اعدع احلد األدىن للمميشة وم،اعدع األقا؟ وأحياناً سل ة م،اعدع ال،كن والضمانة).

تشمل هذه الوقيقة أيضاً الئوقيت الذا سيحليت اد امل،اعد اإلجئماع لزيارع ال،كن وما ه الوقا ت املطلواة منك.
هذه الورقة ه دليل على تقدمي الطلب وجترب مكئب امل ،ر ر ر رراعداب اإلجئماعية ( )OCMWأن يئخذ قراراً ض ر ر ر ررمن
ةرتع  30يوماً االقبوي أو الرةض .إذا مل يقم مكئب امل ،ر ر ر ر ر ر رراعداب اإلجئماعية ( )OCMWهبذا أو رةض الطلب

ةب مكانك أن تقدم اسئئناةاً يف حمكمة الممل.
ا مكان مكاتب امل،اعداب اإلجئماعية ( )OCMW’sأن تمط م،اعداب مادية إضاةية لألجار وامض تكاليف
ال،كن وتكاليف املدرسة  ...إخل .ال توجد قاعدع تئملت هبذا األمر .يقرر كل مكئب م،اعداب إجئماع ان ،د
ألا س ر رربب وملن تمطى امل ،ر رراعداب اإلض ر رراةية .ااش ر ررر ااإلتص ر رراي مبكئب امل ،ر رراعداب اإلجئماعية ( )OCMWيف
البلدية اليت حتصل ةيها على ال،كن.
ا مكان موظف مكئب امل،اعداب اإلجئماعية ( )OCMWأن ي،اعدك أيضاً من الناحية اإلدارية.
الخطو الراععة  :وقي العق ود الض ة

وقع عقد اإلجيار وإدةع الضمانة ان ،ك أو عن طريت مكئب امل،اعداب اإلجئماعية ( )OCMWوإعلم أند:
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 جيب أن ت،جل أرقام ع ادات املاء والغاز والكهرااء قبل اإلنئقاي إىل ال،كن وإال ةرمبا تقوم ادةع ةواتريامل،ئحلجر ال،اات.
 جيب أن يئم وصيف ال كن حبضورك وأن توقع عليد شخصياً مع املؤجر.الخطو الخ م ة :التصرف عأسرع وقت
 .5.1الت جيل

البل ية

إذهب إىل مكئب احلالة املدنية يف البلدية اليت ت ،رركن ةيها خالي يانية أيام عمل امد إنئقالك إىل ال ،رركن اجلديد
وأطلب منهم أن ي،جلوك يف ال،جل املدين .سرتسل البلدية عنصر شرطة إىل سكنك للئحقت احلنك ت،كن هناك
ةملياً .جيب عليك أن ت ،مل لد ادخوي امل،كن واناء على هذه الزيارع سيقرر حماةظ البلدية ت ،جيلك يف ال،جل
املدين .وقئها يصبل ت،جيلك يف البلدية هنا ياً .هذا الئ،جيل مهم جداً لك ألند ميكنك من احلقوق اإلدارية.
 .5.2الت جيل

مكتب الض

الصح

جيب عليك أن ت ،ررجل يف مكئب الض ررمان الص ررح احلس رررع وقت ممكن .وذلك لئماد إليك امض تكاليف الطبااة
أو املش ى وتدةع القليل إذا ذهبت إىل طبيب الما لة أو طبيب األسنان أو الصيدلية .ا مكانك هنا الئوةري كثرياً.
يوجد مكاتب خمئل ة للض ر ررمان الص ر ررح يف الجيكا وكلها هلا ش ر ررروطها اتا ر ررة .ا مكان امل ،ر رراعد اإلجئماع يف
مكئب امل،اعداب اإلجئماعية ( )OCMWأن ي،اعدك ا خئيار مكئب الضمان الصح املناسب لك.
هنا جتد امض اململوماب عن خمئلف مكاتب الضمان الصح :
http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/andere-professionals/ziekenfonds/Paginas/contacteerziekenfondsen.aspx#.Vwl5vuKLSUK.

إن مل تقم ا خئيار مكئب ضررمان ررح ان ،ررك ة،رريقوم مكئب امل،رراعداب اإلجئماعية ( )OCMWائ،ررجيلك
يف مكئب ضمان األمراض واإلعاقة.
سر ررئكون حباجة إىل امض الوقا ت احملددع لئ،ر ررجل ن ،ر ررك يف مكئب الض ر ررمان الصر ررح  .إحدى هذه الوقا ت ه
اطاقة تمريف األجانب اإللكرتونية (اهلوية) .إذا مل حتصررل على اطاقة الئمريف هذه امد ةب مكانك أن تقدم امللحت
رقم  15أو اطاقة الئ،جيل املؤقئة (البطاقة الربتقالية) مع قرار امل وضية المليا.
ملزيد من اململوماب:
http://www.kruispuntmi.be/thema/sociaal-medisch/wie-betaalt-welke-medische-kosten/medischekosten-per-verblijfssituatie/wie-betaalt-welke-medische-kosten-van-een-erkend-vluchteling-ensubsidair-beschermde
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 .5.3التأمين ض الحريق
هل يوجد هناك تحلميناً ضد احلريت لل،كن الذا اسئحلجرتد؟ يغط هذا الئحلمن احلريت والكوار؟ الطبيمية وأضرار
الدخان واملاء .حيئوا عقد اإلجيار عادع على من يقع عليد هذا الئحلمن سواء كان امل،ئحلجر أو املؤجر.
إذا أردب أن تقوم هبذا الئحلمن ةيجب عليك أن ت مل هذا احلقصى سرعة.
ملزيد من اململوماب راجع موقع نقااة امل،ئحلجرين(www.huurdersbond.be) :
 .5.4الت جيل

مكتب ال كن اإل ت ع

ا مكانك إذا كان مدخولك الش ر ر ر ررهرا حمدوداً أن ت ،ر ر ر ررجل على قوا م اإلنئظار لل ،ر ر ر رركن اإلجئماع حيث يكون
األجار أرخص مند يف أسواق الئحلجري اتا ة.
هناك لوا ل إنئظار طويلة هلذا من األةضرل أن ت،رجل ن ،رك احلسررع وقت.إذهب إىل امل،راعد اإلجئماع أو أا
مرشد يف مكئب امل،اعداب اإلجئماعية ( )OCMWواسئ ،ر عن األوراق الالزمة ه أملئ اإلسئمارع.
.3

أسئلة أخرى
.1

ح ال ش كل عينك وعين ال

ر

إذا كان هناك أية مش رركلة مع املؤجر ةحاوي أن تئص ررل اد وحتاوره وتش رررح لد وجهة نظرك واس ررئمع إىل وجهة نظره.
حاوال أن جتدا حالً يرض ر ر ر رريكما .إذا مل حتل املش ر ر ر رركلة ةراجع نقااة امل ،ر ر ر ررئحلجرين  www.huurdersbond.beأو مركز
الرعاية المام (www.caw.be )CAW
.2

ح مغ د ال كن :إلغ ء عق اإليج

ليس ااإلمكان أن تنئقل إىل سكن آخر وأن تئوقف عن دةع األجار دون أن تنه أوالً عقد اإلجيار مع املؤجر.
راجع ةرتع إنئهاء عقد اإلجيار ألنك سئدةع اإلجيار عن هذه ال رتع حىت إنئقالك إىل سكن آخر .من األةضل أن
تنه المقد يف الوقت املناسب الذا يكون عادع قبل اإلنئقاي إىل سكن آخر اثالقة شهور أو عن طريت رسالة
م،جلة ه دليل أن الرسالة قد و لت إىل املؤجر .أطلب نصيحة نقااة امل،ئحلجرين لئئحلكد أن إهناء عقد ال،كن
قد مت اشكل حيل .إذا كان عندك عقد سكن م،جل لئ،مة أعوام وأردب إهناءه ضمن األعوام الثال؟ األوىل
ةمن حت املؤجر احلصوي على تمويض إهناء المقد .مزيداً من اململوماب حوي إهناء المقد جتدها يف املوقع الئايل:

http://www.wonenvlaanderen.be/huren/het-einde-en-de-opzeg-van-de-huurovereenkomst

إذا طلب املؤجر منك إخالء ال،كن ةاتصل مباشرع انقااة امل،ئحلجرين اليت سئشرح لك ما ه حقوقك.
.3

ح لم الش ل

هل عندك أسرع تريد أن ت،كن ممك؟ أنظر أوالً كم عدد األشخاص الذين ا مكاهنم ال،كن ممك.
أطلب نصيحة حمالب ال،كن أو نقااة امل،ئاجرين وذلك لئئجنب الئصريل احلن سكنك مكئظ ااألشخاص.
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ةكر م،بقاً يف ةرتع إهناء المقد إذا أتت عا لئك قريباً وأردب ال،كن يف مكان أكرب.
.4

أية ك ليف الت ق على ع ق ال تأ ر وأيته على ع ق ال

ر

إذا كان هناك شيئاً ما حباجة إىل الئصليل ةيجب عليك أن تملم املؤجر يف الوقت املناسب وإال ةحلنت امل،ؤوي عن
هذا الضرر وتئحمل تكاليف الئصليل.
إذا أردب اإلنئقاي إىل ال،كن والحظت أن هناك أعطاي ةاتصل احل سرع وقت انقااة امل،ئحلجرين وه سئشرح لك
ما جيب أن تقوم اد ).(www.huurdersbond.be
.5

اإلشترا

ال كن م خرين

رمبا يكون من األةضل إن كنت عازااً أن ت،ئحلجر ايئاً أو شقة ااإلشرتاك مع اآلخرين.
ا مكانك هبذه الطريقة أن توةر امض املصاريف ألنك تشرتك ادةع األجار والئكاليف مع اآلخرين.
إنئبد :إذا إشرتكت مع أكثر من شخص يف ن س المنوان ة ن امل،اعداب سئقل.
.4

مواق مه ة على اإل تر ت

ةالندرن للالجئن

Vluchtelingenwerk Vlaandern
www.vluchtelingenwerk.be/huisvesting

نقااة امل،ئحلجرين

De huurderbond
www.huurdersbond.be

مركز الرعاية المام ()CAW

)Centrum Algemeen welzijnwerk (CAW
www.caw.be

نقطة إلئقاء اهلجرع والئجنيس

Kruispunt Migratie - integratie
http://www.kruispntmi.be

نقطة إلئقاء الئجنيس واإلندماج

Agentschap inburgering en integratie
http://www.integratie-inburgering.be

البطاقة اإلجئماعية

De Sociala kaart
www.socialekaart.be

مركز تكاةؤ ال رص ومناهضة المنصرية

Unia – Interfederaal gelijkekansencentrum
www.unia.be

ال،كن سويا

Samenhuizen vzw
http://www.samenhuizen.be

الميش يف الجيكا
مجمية املدن والبلدياب ال المانية

Vivre en Belgique
http://www.vivreenbelgique.be
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeeten vzw
http://www.vvsg.be/Pages/Home.aspx

سكن ةالندرن

Wonen Vlaandern
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http://www.wonenvlaanderen.be

اجملئمع ال الماين لل،كن اإلجئماع

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen
www.vmsw.be

جديد يف املدينة

New in Town
http://www.newintown.be/nl
http://www.newintown.be/fr

كان آخر حتديث هلذا املوقع عام .2011
امض احملئوى أ بل قدمياً.

مت إنشاء هذا املنشور ارعاية اهليئة الوطنية إلسئقباي الالجئن وهيئة رعاية الشباب

Fedasil

Jongerenwelzijn

اهليئة الوطنية إلسئقباي الالجئن

هيئة رعاية الشباب
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