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اطالعات مطابق ماده 33 قانون تامین حداقل هزینه 
معیشت وین 

 در مورد درخواست کمک هزینه ی اجاره
برای بازنشستگان

Mobilpass  کارت تحرک 

 این برگ اطالعات، توضیحاتی مهم در رابطه با ارائه درخواست و مراحل رسیدگی به شما عرضه می کند.
 این اطالعات را با دقت بخوانید! ًلطفا

 آیین نامه قانون حفظ داده ها 13 اطالعات راجع به حفظ داده ها مطابق ماده
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/ds-info/index.html 

 در اختیار قرار دارد. www.wien.gv.at/amtshelfer این برگ اطالعات به زبانهای مختلف در

 اجاره چیست؟ ِکمک هزینه ی
 اجاره ِدریافت می کنند، می توانند کمک مالی تحت عنوان کمک هزینه ی Ausgleichszulage) کسانی که حداقل بازنشتگی )فوق العاده تعدیلی

 درخواست نمایند.

 اجاره می باشید؟ ِتحت کدام شرایط شما مشمول کمک هزینه ی
 اجاره مطابق قانون تامین حداقل هزینه معیشت وین در صورتی به شما تعلق می-گیرد که ِکمک هزینه ی

 زانی که در قانون تامین اجتماعی تعیین شده = حقوق بازنشستگیدریافت بازنشستگی به میزان حداقل )درآمد قابل احتساب مطابق می ›
 بازنشستگان )پیش از موقع( سنواتی، بازنشستگان معلولیت و یا عدم توانایی به کار دائمی، بازنشستگان ًبعالوه فوق العاده تعدیلی( مثال

 سال که مستمری بیوه گان دریافت می کنند )اشخاص زیر سن 65 سال و مردان باالی 60 موقت )فقط برای مدت تعیین شده(، زنان باالی
فقط اگر حداقل یک سال توانایی کار نداشته باشند(، اشخاصی که حقوق بازنشستگی یتیمان را دریافت کرده و از زمان تولد معلول بوده

 سال که درآمد آنها حداقل به میزان تعیین شده در قانون 65 سال و مردان باالی 60 و یا حداقل یک سال توانایی کار ندارند، زنان باالی 
 تامین اجتماعی باشد.

 در وین زندگی کنید و ًده و واقعانین محل اقامت اصلی شما در وین بومحور زندگی روزمره و همچ ‹
 درآمدی نداشته باشید یا درآمد شما زیر میزان حداقل باشد و ‹
 با تابعین اتریشی برابر بوده و همچنین واجد شرایط مشخصی باشید و تابعیت اتریش داشته و یا ‹
 ، ندارند.ی و ثروت قابل بهره برداری بیش از آنچه در قانون تعیین شدهدارای ‹

 کسانی برابر با تابعین اتریش می باشند که:
 ادی اروپا بوده یاا و محدوده اقتصتابع اتحادیه اروپ ‹
 بوده یا پناهنده ‹
 بوده یا Subsidiär Schutzberechtigte پناهگیر موقت ‹
 ارند یامبنای معاهده خروج، حقوق برابر با تابعین اتریش د که بر Artikel 50 EUV تابعین کشور بریتانیا با اجازه اقامت مطابق ‹
 و یا اجازه اقامت مشابه دارند. Daueraufenthalt-EU تابعین کشورهای ثالث بوده که اجازه اقامت درازمدت به عنوان ‹

 شهرداری وین
 اداره امور اجتماعی، قوانین اجتماعی و درمانی

+804043 تلفن: 1 4000 
www.soziales.wien.at 

www.soziales.wien.at
www.wien.gv.at/amtshelfer
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/ds-info/index.html
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 اجاره به شما تعلق می گیرد؟ ِچگونه کمک هزینه ی
 . فرم درخواست را تکمیل کنید!1
 ریافت می کنید.ا از طریق ذیل دفرم درخواست ر ‹

Stadt Wien - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht 

1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8 

01 تلفن خدمات: 8040-4000 

http://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesundheit/gesundheitsrecht/sozialhilfe/mietbeihilfe.html 

 ت تکمیل کنید.مل و مطابق حقیقدرخواست را کا ‹
 درخواست را ارائه می کنند. ًسال در خانوار برسد که مشترکا 18 درخواست باید به امضای تمامی افراد باالی ‹

. فتوکپی تمام مدارک را ضمیمه کنید!1
 فتوکپی مدارک ذیل برای تمامی افراد یک خانوار )همچنین فرزندان( باید کامل ضمیمه شود: 

 گذرنامه( ً)مثال کارت شناسایی ‹
 مدارک ‹

 طالق، ِحکم قبولی پناهندگی صادره از اداره امور اتباع خارجه و پناهندگی، اجازه ی اقامت، عقدنامه، حکم رسمی طالق، توافق نامه ی
 شناسنامه فرزندان و غیره

 درآمد مدارک به روز ‹
 حق نقاهت(، احکام اداری هر نوع ًحکم بازنشستگی، نفقه، گواهی حقوق )درآمد خالص(، کمک هزینه از بیمه تامین اجتماعی )مثال

کمک هزینه، دیگر درآمدها گواهی حقوق )درآمد خالص(، مدرک دریافت کمک هزینه سرپرستی کودکان(، نفقه، حکم بازنشستگی، احکام
 در مورد هر نوع کمک هزینه، مدارک در مورد نوع و مقدار دیگر درآمدها Bescheid اداری 

مدارک در مورد دیگر کمک های درخواست شده ‹
مسکن ، تامین اجتماعی، نفقه و خرجی، بازنشستگی و دیگر درآمدها، کمک هزینه یAMS درخواست های کمک از اداره کار  ِ 

مدارک در مورد ثروت و دارایی ‹
 صورتحساب بانکی، پس اندازهای بانکی، اوراق بهادار، قرارداد پس انداز مسکن، ارزش بازخرید بیمه عمر یا بیمه بازنشستگی، ارث، 

 هبه، اتومبیل و امالک، بیمه مخارج تشییع جنازه
 مدارک اجاره ‹

 اجاره نامه، مدرک مقدار به روز حق االجاره )با جزییات آن(
 ب بانکی()مانند صورتحسا انکیمدارک حساب ب ‹

 . درخواست و فتوکپی مدارک را تحویل دهید!3
 پست به از طریق ›

 ,Stadt Wien - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht – Fachzentrum Soziale Leistungen 

1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8 

 )طبقه همکف( در دفتر پذیرش ًشخصا ›
,Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien 

1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8 

 40639994000 با نمابر به شماره ›

 mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at از طریق پست الکترونیکی ›

 www.wien.gv.at/amtshelfer به صورت آنالین در ›

. چگونه مطلع می شوید که آیا حداقل هزینه معیشت به شما تعلق می گیرد؟4
 اداره امور اجتماعی، قوانین اجتماعی و درمانی شهر وین پس از بررسی درخواست شما تصمیم می گیرد که آیا حداقل هزینه معیشت و یا 

تصمیم خود را اعالم می کند. پیش-شرط آن این است که شما Bescheid اجاره به شما تعلق گرفته و با صدور حکم اداری کمک هزینه ی ِ 
 درخواست را کامل تکمیل کرده و امضا کرده باشید. حکم اداری از طریق پست به شما ابالغ خواهد شد.

 2 صفحه

www.wien.gv.at/amtshelfer
mailto:mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesundheit/gesundheitsrecht/sozialhilfe/mietbeihilfe.html


  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

 

    

 شما چه حقوقی دارید؟

 شما حق آن را دارید که
 درخواست ارائه کنید ›
 در مورد مراحل رسیدگی اطالعات دریافت کنید ›
 شرایط دشوار خود را تشریح کنید ›
 ک کامل ارائه کرده باشید(حکم اداری دریافت کنید )اگر مدار ›
 ه حکم اداری اعتراض کنید.ب ›

 شما چه وظایفی دارید؟

وظیفه همکاری در رسیدگی
 شما باید 

 ا ارائه دادهتمامی مدارک الزم ر ‹
 دهحقیقت بو ید کامل و مطابقداده های شما با ‹
 درخواست کرده باشید. )مانند نفقه، کمک هزینه ی مسکن( را تمامی حقوق و مزایای دیگر خود ‹

 وگرنه درخواست شما رد شده و یا متوقف خواهد شد. برای زمانی که درخواست رد و یا متوفق می شود، هیچگونه پولی پرداخت نمی شود.

 وظیفه اطالع
 تغییرات ذیل باید بالفاصله اعالم شوند:

 و مسکونی شرایط خانوادگی درآمد، دارایی، ‹
 ر اجارهمقدا ‹
 بیمارستان و یا نقاهتگاه، حبس در زندان و غیره ر، بستری شدن دراقامت خارج از وین، مسافرت به خارج از کشو ‹
 یا اجازه اقامت تابعیت و ‹
 زینه مسکنتغییرات کمک ه ‹

 کمک هزینه های دریافتی زیادی دریافت شده از شما مطالبه خواهند شد.

دارایی که در محاسبات در نظر گرفته نخواهند شد
دارایی از منابع مالی برای تامین خسارت قربانیان، خسارت مالی برای تحمل درد، درآمد مطابق قانون تامین خسارت اجتماعی و همچنین 

 کمک هزینه خانواده که با تاخیر پرداخت شده است و به روشنی جدا از دیگر دارایی ها مشخص بوده )مانند حساب پس انداز جداگانه( 
بعنوان دارایی محسوب نخواهند شد.

 تماس 
 شهرداری وین

 اداره امور اجتماعی، قوانین اجتماعی و درمانی
 مرکز فنی کمکهای اجتماعی

1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8

mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at پست الکترونیکی به 

+(1)40639994000 نمابر:  43 

 سئواالت و اطالعات در مورد تامین حداقل هزینه معیشت وین
 ربعدازظه 6 صبح تا 8 دوشنبه تا جمعه از ،4000–8040:تلفن خدمات

 2023 ویرایش: مارس

 3 صفحه

mailto:mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at

