راهنمای تهيه مسکن برای پناهندگان در اسکاتلند
تعميرات
جزوه  - 5آوريل 2012
Housing – repairs – Farsi

اين جزوه مخصوص کسانی است که اجازه اقامت را دريافت کرده و در يک خانه موقتی يا اجاره ای سکونت دارند .اين جزوه توضيح
می دهد که چه کسانی مسئول تعميرات هستند و درباره نحوه اعالم نياز به تعمير ،اطالعات کلی را در اختيار می گذارد.

هر خانه در زمانهايی نياز به تعمير خواهد داشت .وقتی خانه ای را اجاره می کنيد ،صاحبخانه شما مسئول برخی از تعميرات است و
شما نيز مسئول برخی تعميرات ديگر .برای دريافت جزييات مربوط به خانه خود ،بايد قرارداد اجاره خود و نيز ساير اطالعاتی را که
صاحبخانه به شما ارائه کرده است را نيز مرور کنيد.
راهنمايی و توصيه های کامل را درباره تعميرات از وب سايت شلتر اسکاتلند ( )Shelter Scotlandدريافت کنيد:
http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/repairs_and_bad_conditions
 .1حقوق و مسئوليت های شما در منزل موقت بی خانمان ها
اگر شورای محلی شما درخواست بی خانمانی شما را پذيرفته است ،وظيفه دارد يک منزل موقت و مناسب را برای شما و خانواده تان
فراهم کند .اين منزل بايد از امکانات ايمنی کافی برای مقابله با آتش سوزی برخوردار باشد و نبايد مرطوب بوده يا به تعميرات عمده
نياز داشته باشد.
شما موظف هستيد تا منزل خود را تميز نگه داشته و از مبلمان و امکانات فراهم شده برای شما مراقبت کنيد و هر مشکلی را فوراً به
شورا اطالع دهيد .همچنين بايد اجازه ورود اعضای شورا يا مدير امالک را به درون منزل ،جهت انجام تعميرات بدهيد.
تعميرات مسکن موقت افراد بیخانمان را چگونه اطالع دهم؟
اگر فکر می کنيد که تعميراتی الزم است ،بايد اين موضوع را به مسئول پرونده بیخانمانی خود در شورا اطالع دهيد.
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 .2حقوق و مسئوليت های شما در خانه اجاره شده از شورا يا اتحاديه مسکن
صاحبخانه شما بايد اطمينان حاصل کند که خانه شما برای سکونت مناسب و امن است؛ يعنی "استاندارد قابل قبول" را داشته باشد .اين
خانه بايد شما را به طور مناسب از تغييرات جوی حفظ کند ،ايمن باشد و احتماالً سبب بيماری شما نشود .لوازم خانگی بايد به درستی
کار کنند و حسگرهای دود سالم داشته باشد .اطالعات بيشتر در مورد اين استاندارد را می توانيد در وب سايت شلتر اسکاتلند پيدا کنيد.
صاحبخانه شما همچنين بايد برخی موارد را در صورت فرسودگی ،شکستگی يا خرابی ،تعمير کند .اين موارد عبارتند از:


محيط خارج از خانه – پشت بام ،پنجره ها ،ديوارها ،ناودان ها



سيستم گرمايش يا بخاری ،لوله های آب گرم يا دودکش ها



لوله های آب ،لوله های گاز و سيم کشی



توالت ،حمام و لگن های بهداشتی



هرگونه لوازم خانگی يا مبلمان ارائه شده توسط صاحبخانه

وظايف شما به اين شرح است:


با تميز و گرم نگه داشتن مناسب خانه ،از آن محافظت کنيد؛



از هرگونه مبلمان و وسايل مربوط به صاحبخانه مراقبت کنيد؛



به تعميرات جزيی رسيدگی کنيد – نظير تعويض المپ روشنايی؛



هر مشکلی را فوراً اطالع دهيد – مثالً يک قسمت نمناک يا ترکها ،يا هرگونه آسيب؛ و



اجازه دهيد که صاحبخانه برای انجام تعميرات وارد منزل شود.

شما مسئول مراقبت از مبلمان و وسايل خود هستيد .شما احتماالً مسئول تزيين منزل خود خواهيد بود – اجاره نامه شما اين مورد را
مشخص خواهد کرد.
نياز به تعميرات را چگونه به شورا يا اتحاديه مسکن اطالع دهم؟
اجاره نامه يا کتابچه مستاجر شما ،حاوی اطالعات کافی در اين مورد است .معموالً اين موارد به وسيله تماس تلفنی يا حضوری با دفتر
تهيه مسکن اطالع داده می شود.
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 .3حقوق و مسئوليت های شما در خانه اجاره شده از يک صاحبخانه شخصی
صاحبخانه شما بايد اطمينان حاصل کند که خانه شما برای سکونت مناسب و امن است .صاحبخانه شما اين کار را با رعايت دو استاندارد
انجام می دهد – "استاندارد قابل قبول" و "استاندارد تعمير" .خانه بايد شما را به طور مناسب از تغييرات جوی حفظ کند ،ايمن باشد و
احتماالً سبب بيماری شما نشود .لوازم خانگی بايد به درستی کار کنند و حسگرهای دود سالم داشته باشد .وضعيت عمومی اين وسايل بايد
خوب باشد .اطالعات بيشتر در مورد اين استانداردها را می توانيد در وب سايت شلتر اسکاتلند پيدا کنيد.
مسئوليت شما برای مراقبت از اموال به اين شرح است:


تميز و گرم نگه داشتن منزل به طور مناسب؛



حفظ اتصاالت ،لوازم خانگی و مبلمان در وضعيت مناسب؛ و



انجام تعميرات جزيی (مثالً ،کنترل باتری های هشدار دود و تعويض المپهای روشنايی).

همچنين بايد اجازه دسترسی قابل قبول را ،برای انجام تعميرات درون منزل ،به صاحبخانه بدهيد.
شما مسئول مراقبت از مبلمان و وسايل خود هستيد .شما احتماالً مسئول تزيين منزل خود خواهيد بود – اجاره نامه شما اين مورد را
مشخص خواهد کرد.
نياز به تعميرات در ملک اجارهای خصوصی را چگونه اطالع دهم؟
شما بايد مشکالت را به صورت کتبی به صاحبخانه اطالع دهيد .در صورت تماس تلفنی با صاحبخانه ،بايد نامه ای را نيز برای تاييد
جزييات تهيه کنيد .نسخه ای از اين نامه ها را برای پيگيری گزارشها  ،نزد خود نگه داريد.
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صاحبخانه من تعميرات را انجام نداده است .چه کار می توانم بکنم؟
پاسخ به اين سوال به مفاد اجاره نامه شما بستگی دارد .اولين کاری که بايد انجام دهيد ،گرفتن مشاوره است .شما می توانيد با نهادهای
زير تماس بگيريد:
گروه ادغام پناهندگان در شورای مهاجرت اسکاتلند
سرویس مشاوره تلفنی – تلفن0800 085 6087 :
برای دریافت مشاوره و اطالعات با شماره باال با ما تماس بگیرید .برقراری تماس میتواند شما را از مراجعه حضوری برای به
دفتر بینیاز کند.
شلتر اسکاتلند ()Shelter Scotland
برای دریافت مشاوره رایگان ،با این شماره تماس بگیرید0800 800 4444 :
اقدام موثر در تهيه مسکن ()Positive Action in Housing
برای دریافت اطالعات درباره خدمات این نهاد ،با این شماره تماس بگیرید0141 353 2220 :
مرکز حقوقی محلی
برای دريافت اطالعات مربوط به نزديکترين مرکز ،با خط راهنمای  GAINبه شماره  0808 801 1011تماس بگيريد.
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