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 در تيرول بی خانمان شدن پيشگيری ازمرکز مشاوره   

  .کرد خواهيم حمايت خانه دادن دست از صورت در را شما ما

  
 به مستاجرينی که در معرض خطر از دست دادن  پيشگيری از بی خانمان شدن در تيرول.مرکز مشاوره

يا  محل زندگی شما و حفظ  ماهدف. پشتيبانی می کند  از آنهاو  می دهدمشاوره ،خانه خود می باشند
 .ديگر است  مناسبجايگزين های

 
  : شما اگر که هستيم اينجا ما

  دیهراجا هقوعم راد •
   دينکخالی هک هناخ دوخ ار است هب تروص یهافش اي یبتک زا امش هتساوخ هدش •
  دی ار تفايرد هدرک اتانخسف یياضق نامتراپآ •

  
  : شما به ما رايگان و پنهان خدمات

  
  هسلج لوا - نشور ندش تيعضو •
  خانواده مخارج و خانواده هيهت همانرب هجدوب •
   يالمو  يعامتجاهای کمک ، تساوخرد هميببرای مشاوره و توضيح •
  آن قانونیتاعالطا رد دروم هراجا و روما  •
  ساختمان و يرگيجنايم اب ،ناکالم تاماقم و تيريدم اختالفات،سامت لح  •
  ها معوقه  تخادرپزابیحاکمک رد رط •
  اختالفات خادمهل رد نارحب •

  
  تاعالطا سامت

  .داد خواهيم تاعالطا و هرواشم شما به عالقه بااب ام سامت ،ديريگب ام  نياز صورت در
 
 

 
 
 

 .تماس بگيريد یتلفن خواهشمنديم با ما

Innsbruck 
 
Kapuzinergasse 43 
6020 Innsbruck 
 
 
0664/1954348 
 
Mo, Di, Do, Fr 
09:00 – 12:00 Uhr 
Mi 16:00 – 18:00 Uhr 
 

office@delo.tirol 

Wörgl 
 
Bahnhofstraße 53, 
2. Stock 
6300 Wörgl 
 
0664/9179419 
 
Mo, Do 
09:00 – 12:00 Uhr 
Di 13:00 – 16:00 Uhr 
 

woergl@delo.tirol 

Imst 
 
Christian-Plattner-Str. 6 
6460 Imst 
 
 
0664/1674854 
 
Di 09:00 – 12:00 Uhr 
Do 13:00 – 16:00 Uhr 
 
 
office@delo.tirol 

 
 
 آدرس
 
 
 
 تلفن
 
 ساعات کاری
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  چه مدارکی نياز دارم؟
 

      
 
می يابيم. برای روشن شدن وضعيت شما   ديگری برای آنگزينجای يا  وبه همراه شما راه حل هايی برای حفظ آپارتمان شما

   . نياز است  ذيلمدارک
  
  .کنيم تهيه را آن يکديگر، کمک به شود می سعی مدرکی، کسر صورت در
  
   خانه ساکنين تمامی اقامت اجازه و مدارک -١

  شناسايی کارت
  )است  تيعضو تماقا يفاکگواهیهمانرذگ )رگا زونه همانرذگ رداص هدشن تسا، 

  اقامت کارت
  EWR  هقطنم يداصتقا اپورادریهاوگ تبث  
  
  - یارب همه دارفای هک رد هناخ یگدنز یم دننک )Meldezettel( زندگی محل ثبت فرم -٢

 
   - همه دارفا نکاس رد هناخی دمآردمدارک گواهی  -٣

  شيف یقوقح 

   AMSکار اداره وقتهيدييات کمک هنيزه یراکيب/کمک یرارطضا - نينچمه تراک 

  قوقح یگتسشنزاب

   يراميبايام پول

  کمک هنيزه تبقارم زا کدوک

  درآمد  لقادحگواهی

  نفقه

   زندگی وکمک هنيزه هراجا 

   تفايرد کمک هنيزه هلئاع يدنمگواهی

  

  ها هزينه گواهی -۴

  نامه هراجا

  ساختمان شارژ غلبم هراجا و يهدييات

  برق و گازهنيزه یاه 

   تخادرپ هقفنگواهی

   تخادرپ طاسقاگواهی

  اموال ضبط حکم گواهی

 
   هيلک همان يياه هک زا هناخبحاص و/اي هاگداد رد صوصخ تاقوعم هراجا اهب تفايرد هدرک ديا زين مهم دنتسه.-۵

 
  .باشيم می شما پاسخگوی ميل کمال با سوال، داشتن صورت درل

 Website:  www. delo.tirol 
Mail:  office@delo.tirol 
  woergl@delo.tirol 
 


