راهنمای تهيه مسکن برای پناهندگان در اسکاتلند
اجاره از يک صاحبخانه شخصی
بروشور  – 6آوریل 2012
Housing – renting private landlord: Farsi

اگر مجوز اقامت را دريافت کرده ايد و در فکر اجاره يک خانه از صاحبخانه شخصی هستيد ،اطالعات اين جزوه برای شما مفيد است.

اجاره نامه های صاحبخانه های شخصی ،نسبت به اجاره نامه های شوراها يا اتحاديه های مسکن امنيت کمتری دارند.
الزم است هم واره قبل از اجاره کردن ملک از يک صاحبخانه شخصی ،از ديگران مشاوره بگيريد .در انتهای اين جزوه اطالعات تماس
برای دريافت مشاوره وجود دارد.
چگونه يک ملک خصوصی برای اجاره پيدا کنم؟
صاحبخانه شخصی می تواند شخص يا شرکت دارای ملک يا يک آژانس اجاره که امالک متعددی را از طرف صاحبان امالک
سرپرستی می کند ،باشد .صاحبخانه های شخصی مختلف می توانند انواع مختلفی از خانه ها را اجاره دهند:
 يک خانه يا آپارتمان برای خود شما
 يک خانه يا آپارتمان مشارکتی
 يک اتاق يا اتاقهايی در خانه خودشان
آگهی امالک خصوصی در وبسايتها ،روزنامههای محلی و تابلوهای اعالنات فروشگاهها و مراکز عمومی درج میشود .شما
میتوانيد شخصا ً با درج آگهی نياز خود را به مسکن اعالم کنيد .همچنين میتوانيد به آژانسهای اجاره مراجعه کنيد.
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اگر دانشجو هستيد ،برای کسب اطالعات درباره مسکن دانشجويی با دانشگاه خود تماس بگيريد.
طرح سپرده اجاره به افراد بیخانمان يا در معرض بیخانمانی کمک میکند تا به خانههای اجارهای خصوصی دسترسی پيدا کنند .آنها
میتوانند شما را برای برقراری تماس با صاحبخانههای خصوصی کمک کنند و میتوانند به جای سپرده اجاره يک وثيقه معتبر ارائه
کنند .اطالعات تماس آنها در گالسکو در انتهای اين بروشور آمده است .برای کسب اطالعات بيشتر به وب سايت خدمات تهيه مسکن
شورا مراجعه کنيد.

اول ايمنی!
هنگام بازديد از يک محل ،اين قوانين ايمنی را رعايت کنيد:


بازديد را به تنهايی انجام ندهيد .همواره برای بازديد يک خانه يا آپارتمان کسی را به همراه خود ببريد.



محل بازديد ،شخص مالقات شونده و زمان بازگشت را به اشخاص مورد اعتماد خود اطالع دهيد.



سپس با تماس تلفنی سالمت خود را به آنها اطالع دهيد.



به ويژه در صورتی که قرار مالقات برای ديدن يک ملک از طريق اينترنت تنظيم شود ،بسيار مراقب باشيد.

من ظاهر اين مکان را دوست دارم .آيا قبل از اجاره چيز ديگری وجود دارد که بايد آن را در نظر بگيرم؟
مشورت با شورای محل برای اطالع از ثبت نام صاحبخانه در آنجا ،ضروری است .در صورت عدم ثبت نام ،از مشاوره استفاده کنيد.
اگر هنوز مايليد که خانه يا آپارتمان را اجاره کنيد ،مواردی وجود دارد که در نظر گرفتن آنها برای اتخاذ تصميم درست و پرهيز از
مشکالت آتی ،مفيد خواهد بود:
 oاز توانايی خود در پرداخت اجاره اطمينان حاصل کنيد.
در اينجا يک فهرست بازبينی برای استفاده ارائه می شود:
 oآيا صاحبخانه سپرده ای طلب خواهد کرد؟ اگر بله ،چقدر؟
 oموعد پرداخت اجاره خانه چه زمانی است؟
 oدر صورت دريافت کمک هزينه محلی مسکن ،از صاحبخانه بپرسيد که آيا اين را به عنوان اجاره بها می پذيرد يا خير؟
 oماليات پرداختی به شورا چقدر خواهد بود؟
 oدرخواست کنيد که گواهينامه بهره وری انرژی به شما نشان داده شود تا برآوردی از ميزان هزينه گرمايش داشته باشيد.
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شما می توانيد اجاره بها را از طريق کمک هزينه تهيه مسکن محلی پرداخت کنيد .تشخيص صالحيت شما کمکی پيچيده است
بنابراين بايد برای کسب اطالعات با دفتر مزايای مربوط به مسکن مستقر در شورای محل تماس بگيريد .همچنين ممکن است مايل
باشيد که جزوه  7از اين مجموعه را بخوانيد" :مزايای مربوط به مسکن/عقب افتادگی اجاره بها" ،که بر روی وب سايت شورای
مهاجرت اسکاتلند نيز قابل دسترسی است .شورا و مراکز مشاوره مالی محلی می توانند در مورد ميزان کمکهای قابل دريافت شما
را راهنمايی کنند.
o

آيا وضعيت داخلی و خارجی ملک مناسب است؟
آيا ظاهر ملک مناسب به نظر می رسد؟ آيا وضعيت همه چيز از جمله گرمايش ،چراغها ،شيرهای آب ،توالت و  ...مناسب است؟

 oآيا ملک دارای اثاثيه است؟
اگر بله ،چه چيزهايی دارد؟ آيا وضعيت اثاثيه مرتب است؟ آيا بر روی تشکها و صندلی ها برچسبهای ايمنی وجود دارد؟
بايد فهرستی از اثاثيه – يک سياهه اموال -وجود داشته باشد .نسخه ای از اين فهرست را برای خود نگه داريد و آن را با موارد
اثاثيه تطبيق دهيد .در صورت عدم تطابق فهرست اموال و اثاثيه ،اين موضوع را به صاحبخانه اطالع دهيد.
 oميزان امنيت آن چقدر است؟
صاحبخانه بايد بتواند ثابت کند که کنترل های مناسب ساالنه بر روی لوازم خانگی گازی و برقی انجام می شود .آيا حسگرهای دود
سالم هستند؟ آيا قفل دربها و پنجره ها محکم است؟

 oوضعيت بيرون چگونه است؟
آيا تميز ،مرتب و ايمن است؟ سطل های زباله در کجا قرار دارند؟
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من اين مکان را دوست دارم .چگونه آن را اجاره کنم؟
صاحبخانه از شما خواهد خواست که اجاره نامه را امضا کنيد .قبل از اينکه چيزی را امضا کنيد ،از فهم تمام مفاد و موافقت با آنها
اطمينان حاصل کنيد .اين بخش نکات اصلی را مطرح می کند ولی در صورت عدم اطمينان از هريک از مفاد ،استفاده از مشورت
ضروری است .دقت کنيد که بايد برای هر سپرده پرداخت شده رسيد دريافت کنيد.
دو نوع اصلی اجاره نامه وجود دارد:
 oتضمينی
 oتضمينی کوتاه مدت
هريک از اين دو نوع ،حقوق مختلفی را برای شما به همراه دارد ،بنابراين بايد در مورد آنها مشاوره دريافت کنيد .با گروه ادغام
پناهندگان به شماره  0800 085 6078تماس بگيريد.
برای اطالعات بيشتر در مورد اجاره نامه های مربوط به مستاجران خصوصی ،به وب سايت شلتر اسکاتلند مراجعه کنيد:
http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/finding_a_place_to_live/renting_privately/
tenancy_agreements_for_private_tenants
اجاره نامه بايد شامل موارد زير باشد:


نام صاحبخانه و نام شما؛



آدرس ملک؛



مقدار اجاره بهای قابل پرداخت؛ و



مدت اجاره (اگر اين مورد در اجاره نامه قيد نشود ،مدت اجاره يک سال در نظر گرفته می شود).



نوع اجاره ارائه شده



اينکه آيا اجاره خدمات (مانند گاز و برق) را نيز پوشش می دهد



مسئول پرداخت ماليات شورا چه کسی است (معموالً شما هستيد ،مگر اينکه صاحبخانه در ملک زندگی کند)



زمان پرداخت اجاره بها توسط شما (مثالً ،اولين روز ماه) و نحوه پرداخت آن (مثالً از طريق چک يا )Direct Debit



مقدار سپرده (در صورت وجود) و شرايط بازگرداندن آن در هنگام ترک ملک



اينکه آيا شما ملک را تزيين يا تعمير خواهيد کرد



اينکه آيا صاحبخانه اثاثيه در اختيار شما می گذارد



شرايط پايان اجاره :تعداد اخطارها قبل از خروج از ملک چقدر است و تعداد اخطارهای صاحبخانه قبل از درخواست ترک
ملک چقدر بايد باشد.



اينکه آيا اجازه داشتن ميهمان ،اجاره فرعی ملک ،يا واگذاری اجاره به ديگران را داريد يا خير.



ساير شرايط اجاره
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اطالعات بيشتر را از کجا می توان دريافت کرد؟
اطالعات کلی بيشتر را از وب سايت شلتر اسکاتلند دريافت کنيد:
http://scotland.shelter.org.uk/getadvice/advice_topics/finding_a_place_to_live/renting_privately
اگر ساکن اسکاتلند هستيد ،به وب سايت شورا مراجعه کنيد:
http://www.glasgow.gov.uk/en/Residents/YourHome/HousingOptions/PrivateRenting/
برای اطالعات مناسب با وضعيت خود ،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 مشاوره محلی
برای کسب اطالعات در خصوص نزدیک ترین مرکز مشاوره منطقه خود ،از طریق شماره تلفن  0808 801 1011با مرکز
 GAINتماس بگیرید.
طرح پشتيبانی سپرده اجاره گالسکو ()GRDSS
 GRDSSيک موسسه خيريه است که به افراد بیخانمان يا در معرض بیخانمانی کمک میکند تا به خانههای اجارهای
خصوصی در گالسکو دسترسی پيدا کنند .آنها میتوانند شما را برای برقراری تماس با صاحبخانههای خصوصی کمک کنند و
میتوانند به جای سپرده اجاره يک وثيقه معتبر ارائه کنند .برای کسب اطالعات بيشتر به وبسايت آنها به نشانی
 http://www.grdss.com/مراجعه کرده يا با شماره  0141 550 7140تماس بگيريد
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