
 

ماینینګین-دشمال کالدین  

 منطقه

 دالرښوونی پاڼه

 څه ته باید پاملرنه وکړی کله چه کډه کول غواړی؟
 

، درخواست برخی سره سم باید دیو نوی هستوګنځی دقرارداد تر السلیکولو مخکی ٤مادی د  ٢٢. کتاب ٢دټولنیزو قوانینو د 

ترالسه کړی، چه دهستوګنځی خرڅ دهغوی پرغاړه دی.ورکونکی، په منطقه کی باید دهغه مسٔولی اداری موافقت   

په منطقه کی دکډو خرڅ دالندی اداری مسٔولیت دی ماینینګین-دشمال کالدین  

Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Kommunales Jobcenter, Obertshäuser Platz 1 in 98617 

Meiningen 

 یاهم د ماینینګین څانګه

Sandgasse 2 in 98574 Schmalkalden 

 که تاسو دبهر څخه دی منطقی ته راکډه کیږی نودکار دمحلی اداری )جاب سنټر( دموافقت اخیستل ضروری دی.

دمخکینی موافقی په صورت کی د کوردلټولو اودکډی خرڅ، کیدای شی داحتیاجاتودجملی څخه ومنل شی. دنوی هستوګنځی په 

کینی ضمانت )ډپازیټ( یاد ټولنیزو شرکتودعضویت داخیستلو خرڅمخمنطقه کی دمسٔولو ادارودخوا کیدای شی چه د   

  د احتیاجاتودجملی څخه ومنل شی.  

 

 ستاسو پردرخواست دکارکولودپاره ښاروالی ته ستاسو شخصی راتګ ضروری دی.

 

 تاسودراتګ پروقت باید داالندی اسناد دځان سره ولری:

ورت د    ● حه شوی دکډی درخواستی کډی ته دضر لو شهدالیشر  

، ضمتر خرڅونو اومرکزګریم دخرڅونو     ●  ددوه  کرایی کورونو پیشنهاد؛ د مساحت، اصیل کرایی
ً
معموال  

دقیق معلومات )که موجودوی(        

 

ی نودفعیل کور په هکله داالندی نورو معلوماتوته   ٢٥که ستاسوعمر ال  کلتر ته نه وی رسیدیل اوتاسو ال دموراوپالر په کوریک اوسی  ږ

ورت شته:  هم ضر  

دکور مساحت   ●  

داطاقونو مقدار   ●  

کوریک اوسیدونیک اشخاصپه     ●  

په کرایه یک ستاسو برخه   ●  

 

 پردی سربیره دکډی کول هغه وقت ضروری دی چه:

دسختو ټولنیزو دالیلو په وجهه نور دوالدینو/دمورپالر څخه دیوه په کورکی نشی اوسیدالی   ●  

 ●  و دپاره ضروری ویچه دکوربدلول دکارپیداکول 

دکاراداری ته دکاردقرارداددوړاندی کولو په صورت کی درخواست ورکول( یاهم   ●  

یوبل دی ته ورته مهم سبب.   ●  

 

حه وکړی.   تاسو بایدددایس یودلیل مفصله شر

 

 

 

 



 

 اصولوته پاملرنه وکړی: 
ی
 داالندی حقوق

ً
 لطفا

 

وری دی.    ● دکور دلټویر او کډی دخرڅ د په غاړه اخیستلو دپاره مخیک ترمخه موافقت اخیستل ضر  

وروی       ی چه کډه د ښاروایل په غوښتنه وی یاهم په نورودالیلو ضر  هغه وقت کی  ږ
ً
داموافقت معموال  

وی او یی له دی موافقته په یوه معینه مده یک کورنشر پیداکیدالی.        

وقوانینو       ر برخه(.  ٦ماده  ٢٢)دټولنی   

دخرڅ د په غاړه  دمخکینی ضمانت )ډپازیټ(  دقرضر په توګه دمحیل مسٔویل اداری دخوا دکور   ●  

وقوانینو       ر وری دی )دټولنی  برخه(.  ٦ماده  ٢٢اخیستلو دپاره هم کډی شه دموافقت اخیستل ضر  

، تراوسه منل     ● وری کډی وروسته دکور خرڅ، دکوردپاره ترمناستی اندازی زیات یسر ضر که تریوی غی   

وقوانینو شوی        ر ی )دټولنی  ورت قبلی  ږ برخه(. ١ماده  ٢٢ضر  

کلتر ته نه وی رسیدیل، مخصوص مقررات موجوددی   ٢٥دهغه اشخاصو دپاره چه ال    ●  

وقوانینو       ر (. برخه ٥ماده  ٢٢)دټولنی   

( باید چه دمنطقی ښاروایل ته نی له ځنډه،  ځای بدل شی )په موافقه یانی موافقی
ی

 که داوسیدن

  . ورکړای شی  په مصارفویک دبدلون خبی
ی

د کډی دوقت اوداوسیدن  

 

 تاسو نوری پوښتنی لری

( کارکونکو ته مراجعه وکړی  دکارداداری )جاب سنبیر
ً
 لطفا

 

      

     

 

  

 

  

       

  

 

 

 

 

 

 


