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ساڵو ساڵو بەخێر بێن بۆ ھامبۆرگ! ھیوادارین بھ زووترین کات لھ گەڵ ھامبۆرگ ڕابێن،                            دۆستو 
شووناس پەیدا بکەن. بێگومان دینەوەی شوقە، یان ژوورێک، پێویستھ بۆ ھاتن بۆ ھامبۆرگ. 

لەوانەیھ ێستا خەریکی گەڕان بی یان دەستپێبکەی.                                                                                           ھەرکھ 
مۆڵەتیان پێدایی، دەستپکە بەگەڕان!                                                                                                 دۆزینەوەی شوقھ 

لە ھامبۆرگ پێویستی بەکاتەو                                                                                         ھەروەھا کارێکی قورسە، 
تکایا نائومێد مەبھ.                                                                                             

ئەو مەلەفە دەبێ ئێوه، ھەنگاو بە ھەنگاو بۆ                                                                                           دینەوەی شوقھ 
یارمەتی بدات. بھ خوێندنەوەی                                                                                                مەلەفەکە زۆر شتو بۆ 

ڕووندەبێتەوە. ھاوکاریی                                                                                              دۆستان، خزمان، شوێنی 
ئامۆژکاریکردن،                                                                                                شوێنی تەنگانھ بۆ خانوو یان 

بەڕیوبەری سۆشیال،                                                                                           دەتوانن وەاڵمی پرسیارەکانتان بدەنەوه 
و کۆسپەکانتان                                                                                      البەن. ھەروەھا ئێمھ وەکوو کۆمەڵە "دووڕگھ                                                                                       

ئالیکاری دەکات'' ئامادەین لەکاتی ئامۆژگاریدان                                                                                               وەاڵمی 
پرسیارەکانتان  بۆ دۆزینەوەی شوقھ                                                                                           بدەینەوه. بەخۆشیەوە، 

لەگەڵمان بدوێن!  

ئەو مەلەفھ دەبی یارمەتی ئەو کەسانھ بدات کھ لھ                                                                                     ھامبۆرگ، بۆ 
شوقھ دەگەڕێن. بەو پێ یھ دەتوانن                                                                                             ئەو مەلەفە کۆپی بکەن 

یان باڵویی بکەنەوه. 

 ناوەرۆک: گێزا ئەلێکساندێر، کاترین ھاینێ، توەیال میشنێویچ                                                                               داوید
 نۆخ، میالن ڕۆڕیشت                                                                                                                     ڕێکخەر:

                                                                                                                          مۆڕتێن بێردەھۆف
www.kriegerart.com،لۆگۆی کۆمەڵ : کاتینکا کریگەر   

ھیوای سەرکەوتن لھ پێناو  دینەوەی شوقھ. ئەو مەلەفھ                                                                                       بھ 
باشترین شێوه بھ دەست کەسانی خێرخواز ئامادەکراوه.                                                                                   داتاکان 

زۆر زوو دەگۆڕێن، ئەگەر دودڵی ھەبێ لەسەر داتاکان                                                                             دەبێ 
بەزووترین کات، بەڕۆژ بکرێن. بۆ ئەو مەبەستھ دەتوانن                                                                       ماڵپەڕی پێویست 

لە الپەڕەکان دا بدۆزنەوه. ئەو زانیاریانھ بێ                                                                              گەرەنتین. 

                                                                                                                                                                                      

ناوەرۆک 
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شەریکھ و کۆمەڵەی ھەرەوەزی خانوو  الپەڕەی 10                                                                      ٧- لیستەی 
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١١- دەاڵڵی شوقھ الپەڕەی 20         

جێی یارمەتی                                                                                                                       12- 
کۆمەڵەی کرێچیان الپەڕەی 21                                                                                            ١٣- ووشەنامھ 

الپەڕەی 22-24                                                                                                 14- دوڕگھ یارمەتی 
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مەلەفی داواکاری شوقھ                                                                          1- 
نووسینی لیستەی پێویست بۆ کاتی سەیر کردنی شوقھ  

بەڵگەی پێویست: 

    کۆپی ناسنامە 

    کۆپی گەوانامەی دەسکەوتی مانگانھ(بڕیاری سەنتەری کار یان دایرەی سۆشیال و/یان بەراوردی موچھ ) 

    کۆپی گەوانامەی مافی خانوو پێدان  

    کۆپی داتاکانی شووفا 

ئەو بەڵگانەی دەتوانرێ پێتان بێت: 

    داوانامەی پرکراوەی کرێچیان 

    کۆپی شەھادەی زمانی ئەڵمانی 

    پێشنیاری نووسراو لە الیەن یاریدەدەر یان ئەو شوێنەی ئێستا، کاتی نیشتەجێت   



  

2- زۆرترین کرێ خانوو و گەورەیی شوقە بھ پێی توانای کۆمەاڵیەتی   

 بۆ گەڕان بەدوای شوقھ، بھ پێی خێزان چاو لھ تابیلەی ژێرەوه بکھ. سەرجەم کرێ و گەورەیی شوقە، بە پێی خێزان دیاری کراوه. 
سەرجەم کرێ پێکدێت لھ کرێی سافی و تێچووی ساردی مانگانەی شوقەکە. پارەی ئاو و گەرما، جیاواز لھ سەرجەم کرێ حیساب 

دەکرێ.  

  

1. سەرجەم کرێی سارد باو                                                                                                                    لھ 
ھامبۆرگ، ھەموو ئەو کەسانەی مووچەی مانگانھ لە سەنتەری کار یان دایرەی سۆشیال وەردەگرن، بھ پێی خێزان، ڕێژەی کرێ و 

گەورەیی شوقەی بۆ دیاری کراوه. 

2. سەرجەم کرێی سارد + %15                                                                                                     ئەوانەیی لھ 
کەمپی پەنابەران دەژین، وەک بێ ماڵ مامەلەیان لەگەڵ دەکرێ، بەو پێیھ دەتوانن تا %15 زۆرتر لھ کرێی باو، شوقە بگرن. بۆ 

وەرگرتنی بەڵگەی پێویست، بچن بۆ دایرەی بێ مااڵن.   

3. سەرجەم کرێی سارد + %30                                                                                                              ئەوانەی 
بەکەمەوه ٦ مانگ، بێ ئەنجام بەدوایی شوقھ دابوون، بەو پێیھ دەتوانن تا %٣٠ زۆرتر لھ کرێی باو، شوقە بگرن. بەاڵم دەبێ ئەو 

گەڕانھ بێ ئەنجامھ، بەڵگەکراو بێ، یانی حەوتوویی دوو ھەوڵی بێ ئھ نجامت ھەبێت. ئەوه دەتوانێ:  

 • نووسراوەی بانگھێشتن بۆ سەیری شوقھ لھ الیەن خاوەن ماڵ یان بەڕێوەبەرایەتی خانووبەره 

• تەسدیقی داخوازینامە بۆ خانوو لھ الیەن بەڕێوبەرایەتی خانووبەره یان کۆمەڵەی خانووبەره وەک SAGA GWG و             
شەریکەی تری خاوەن خانوو  

• تەسدیقی پەیوەندی تەلەفۆنی یان چوون بۆ شوێنی مەبەست 

• تەسدیقی مەوعیدی سەردانی گشتی 

  بێت.  

بۆ بە بەڵگە کردنی گەڕان بەدوایی شوقھ دەتوانن لھ ئیستمارەی ئامادەکراو کەڵک وەرگرن ( بچن بۆ الپەڕەی 6 و 7). 

 II سەرچاوه: بھ پێی بەندی 22 کتێبی یاسای مەدەنی

http://www.hamburg.de/basfi/fa-sgbii-kap03-22/4269084/fa-sgbii-22-kdu/ 
http://www.hamburg.de/basfi/ah-sgbii-kap03-22/8006916/ah-sgbii-22-sgbxii-35/ 
Stand 19.01.2017 

گەورەیی شوقە     
(مەتری چوارگۆشھ)

3. سەرجەم کرێی سارد 
                30% +

( یورو) 

2. سەرجەم کرێی سارد 
            15% +

( یورو)  

1. سەرجەم کرێی 
سارد  باو               ( 

یورو)

خێزان

50 55/602 03/533 50/463    1 کەس  

60 06/723 63/639 20/556  2 کەس

75 28/886 01/784 75/681  3 کەس 

85 45/1004 55/888 65/772  4 کەس

97 70/1283 58/1135 46/987  5 کەس

109 51/1442 06/1276 62/1109  6 کەس

16/122 + بۆ ھەر کەسی زیادە



3- بەڵگەکردنی گەڕان بەدوایی شوقھ   

گەڕانی بێ ئەنجام بەدوایی ماڵ، دەبێ بھ باشی  بەڵگھ بکرێ. ھەر حەوتوو دو ھەوڵی بێ ئەنجام بۆ شوقھ پێویستھ تۆمار بکرێن. 
ھەوڵەکان دەبێ لھ ریی تەلەفۆن یان چوون بۆ شوێنی شوقھ یان سەردانی مەوعیدی گشتی بێت. بۆ ئەو مەبەستھ دەتوانن لھ 

ئیستمارەی ژێرەوه کەڵک وەرگرن.  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Hiermit beantrage ich die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung für die vorgelegte Wohnung. 
Gemäß der Fachanweisung zu § 22 SGB II, Punkt 3.1.2. habe ich die sechs Monate andauernde, vergebliche 
Wohnungssuche dokumentiert (siehe Anhang), woraus sich die über dem Höchstwert liegende Miete ergibt. 

Ich bitte Sie um die Erstellung einer Mietübernahmeerklärung. 
Mit freundlichen Grüßen,------------------------------------------------- 

TELEFONISCHE UND PERSÖNLICHE KONTAKTE (پەیوەندیی تەلەفۆنی یان چوون بۆ شوێنی مەبەست ) 

Wohnungsunternehemen Geschäftsstell
e

Datum Uhrzeit
Mit wem 

gesprochen?
Ergebnis/Zweck des 

Anrufs und/oder 
Besuches?

Beispiel 
SAGA GWG

Geschäftsstelle 
Wilhelmsburg, 
Krieterstraße 18, 
21109 Hamburg

02.09.201
6

10:00 Fr. Müller
Ich habe nach einem 
Wohnungsangebot 
gefragt; kein neues 
Angebot bekommen.



3- بەڵگەکردنی گەڕان بەدوایی شوقھ   

WOHNUNGSBESICHTIGUNGEN ( سەیرکردنی شوقەکان) 

Wohnungsunternehemen Ansprechpartner_in

      

Datum Uhrzeit Ergebnis

Beispiel 
Erlerring 1 
21109 Hamburg

Fr. Müller 02.09.2016 10:00 Absage



5- لەکوێ و چۆن دەتوانن بەدوای ماڵ دا بگەڕێن؟

W W W
 لەسەر تۆڕی ئینتێڕنێتی دەاڵڵەکانی خانوو:  

immobilienscout24.de, immonet.de, 
immowelt.de, immobilienmarkt.de

      W W W  لەسەر تۆڕی ئینتێڕنێتی خاوەن ماڵەکان: 

ebay-kleinanzeigen.de, wohnungsboerse.det

  
پێشنیاری تایبەت بۆ پەنابەران:  

wohnbrücke.de, fluechtlinge-willkommen.de

بھ تۆمارکردن الی کۆمەڵەی ھەرەوەزی: 
بچن بۆ الپەڕەی 10

    W W W

  
بھ تۆمارکردن الی شەریکەی خانوو:   

saga.hamburg 
vonovia.de

  
 لەسەر تۆڕی ئینتێڕنێتی ماڵە ھاوبەشەکان:   

wg-gesucht.de, wg-suche.de, studenten-wg.de, 
wohngemeinschaft.de, wghamburg.net



ئەو زانیاری و تۆڕانھ تەنیا یەک بژاردەن.                                                                                                    بژاردەی 
زۆر ھەن. 

 

    

کۆمەڵەی ھەرەوەزی ماڵ و شەریکەی خانوو 

کۆمەڵەی ھەرەوەزی، خانوو بەکرێ دەدەن. ئەو کەسەی دەبێتھ کرێچی ئەو کۆمەڵەیە، دەبێتھ ئەندام و بەشدار. بھ پێی گەورویی 
شوقەکھ، بەشەکان دەکڕێ. 

بەاڵم: .بۆ کڕینی بەشەکان دەتوانن لھ سەنتەری کار یان دایرەی سۆشیال قەرز وەرگرن. قەرزەکە دەبێ بەشێوەی قیستی مانگانھ 
بدرێتەوه دایرەکان. قیستەکان دەتوانن تا % ١٠ی مووچەی مانگانھ بن.                                                                  بۆ 

وەرگرتنی قەرز، دەبێ پێش نووسینی عەقدەکھ لەگەڵ سەنتەری کار یان دایرەی سۆشیال بابەتەکە باس بکەی. دوای وازھێنان لە 
کۆمەڵەکە، پارەی بەشەکانت بۆ دەگەرێتەوە. ئەگەر قیستەکانت تەواو نەکردبن، ئەو بەشھ قرزەی کھ ماوه بۆ ئەو دایرەی کھ 

قرزەکەی پێداوی، دەگەرێتەوه. قازانجی سااڵنەی کۆمەڵەکھ، بھ پێی بەشەکان لەنێو خاوەندارەکان بەش دەکرێت. بۆ ھێندێک لھ 
شوقەکانی کۆمەڵەکان، گەوانامەی مافی خانوو پێدان پێویستھ(بچن بۆ تابیلەی الپەڕەی دوایی). ھێندێک لە شوقەی کۆمەڵەکان بۆ ئەو 

کەسانەی ئەو مافەیان ھەیھ، دەستنیشان کراون. 

 لھ اڵپەڕەکانیتر، دەتوانن لیستەی تەواوی کۆمەڵەکانی ھەرەوەزی خانوو لە ھامبۆرگ بھ ناو و نیشان، کاتی ئیش و چۆنیەتی ناو 
نووسین ببیننەوه. بۆ دۆزینەوەی خانوو، ئەو لیستھ زۆر بەنرخھ. لھ ئاخری لیستەکە ناو و نیشان و چۆنیەتی خۆ تۆمارکردن بۆ 

شوقھ الی ئەو کۆمەاڵنھ نوسراوه.                                                                                           لھ الپەڕەی ١٧ 
ئیستمارەی ناونووسین لھ شەریکەی SAGA بۆ شوقھ ھاتوه.                                                                                          

شەریکەی خانوو بەکرێدەری شوقھ بھ کرێچیانھ. بەپێچەوانەی کۆمەڵەی ھەرەوەزی خانوو، کرێچی بەش ناکڕێ، بەڵکوو بڕه 
پارەیێک بابەتی بارمتھ دەدات. بارمتەکە سەرجەم کرێی ساردی سێ مانگی شوقەکھ دەخایەنێ. بۆ دانی بارمتەکە، دەتوانن لھ 

سەنتەری کار یان دایرەی سۆشیال قەرز وەرگرن. بۆ وەرگرتنی قەرز، دەبێ پێش نووسینی عەقدەکھ، لەگەڵ سەنتەری کار یان 
دایرەی سۆشیال بابەتەکە باس بکەی.    

  .Vonovia و SAGA دوو لھ گەورەترین شەریکەی خانوو لھ ھامبۆرگ بریتین لھ

بھ ھاوکاری دەاڵڵەکان: 
بچن بۆ الپەڕەی 20



  کۆمەڵەی ھەرەوەزی–  و شەریکەی خانوو لھ ھامبۆرگ، اڵپەڕەی 6/1 

ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                    بەتایبەتی 
دەبێ ھەم بۆ شوقەی سۆشیال و ھەم بۆ شوقەیێک کە کرێکەی ئازاده ویستت دەربڕی (ھەر دووکیان لھ یەک داخوازینامھ دا 

دەنووسرێن). 

Genossenschaft Anmeldung Updates Wohnungsangebote      

Allgemeine Deutsche Schiffszim-  
merer Genossenschaft eG 
Fuhlsbüttler Straße 672 
22337 Hamburg 
Tel.: 040 638000 

Nur persönlich in der 
Sprechstunde: 
Mo. - Mi.: 07.30 - 16.30 
Do.: 07.30 - 18.00 
Fr.: 07.30 - 12

Werden per Post zugeschickt

Altonaer Spar- und Bauv-  
erein eG 
Max-Brauer-Allee 69 
22765 Hamburg 
Tel.: 040 3890100

Online oder persönlich in der 
Sprechstunde: 
Mo. – Mi.: 07.30 - 16.30 
Do.: 07.30 - 18.00 
Fr.: 07.30 - 12.00

Werden per E-Mail zugeschickt

Baugenossenschaft Dennerstraße- 
Selbsthilfe eG 
Hufnerstraße 28 
22083 Hamburg 
Tel.: 040 2020030

Nur persönlich in der 
Sprechstunde: 
Mi.: 09.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00

Werden per E-Mail/ Post 
zugeschickt

Baugenossenschaft der 
Buchdrucker eG 
Steilshooper Straße 94 
22305 Hamburg 
Tel.: 040 6970810

Fragebogen ausfüllen als An-
meldung, entweder online oder 
persönlich in der 
Sprechstunde: 
Mo., Mi. & Do.: 09.00 - 16.00 
Di.: 09.00 - 17.00

Werden per E-Mail/ Post 
zugeschickt



ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                    لھ کاتی 
سەیرکردنی شوقەکھ، داخوازینامەی پێویست بھ زانیاری گونجاو بۆ پەیوەندی کردن پڕکەوه. 

کۆمەڵەی ھەرەوەزی–  و شەریکەی خانوو لھ ھامبۆرگ، اڵپەڕەی 6/2 

ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                    حەتمەن 
ھەردوو داخوازینامە(یەکیان بھ گەوانامەی مافی خانوو پێدان و ئەوەی تر بێ گەوانامھ) پڕکەوه. پێش تەواوبوونی ٦ مانگ لە 

داخوازیەکانت، دووباره بھ تەلەفۆن نوێیان کەوه. 

Baugenossenschaft dhu eG 
Buchsbaumweg 10a 
22299 Hamburg-Winterhude 
Tel.: 040 5149430

Bewerbung per Telefon auf eine 
spezifische Wohnung, welche 
online unter ‘Mietangebote’ 
aufgelistet wird

Per Rückruf bzw. direkte 
Vereinbarung eines 
Besichtigungstermins

Baugenossenschaft Finkenwerder- 
Hoffnung eG 
Uhlenhoffweg 1a 
21129 Hamburg 
Tel.: 040 31186600 

Bewerbung per Telefon auf eine 
spezifische Wohnung, welche 
online unter ‘Vermietung > 
Wohnungsangebote’ aufgelistet 
wird
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Baugenossenschaft FLUWOG- 
NORDMARK eG 
Wiesendamm  9 
22305 Hamburg-Barmbek 
Tel.: 040 5310910

Online oder persönlich in der 
Sprechstunde: 
Di. & Do.: 08.00 - 18.00

Alles per E-Mail: 
Erste Rückmeldung: aufgenommen 
ja/nein? 
Wenn ja, dann für 6 Monate 
registriert und eine zweite 
Rückmeldung würde in dieser Zeit 
ggf. erfolgen.

Baugenossenschaft freier 
Gewerkschafter eG 
Willy-Brandt-Straße 67 
20457 Hamburg 
Tel.: 040 2111000

Online oder persönlich in der 
Sprechstunde: 
Mo. - Do.: 09.00 - 17.00

Werden per E-Mail/ 
Post zugeschickt



ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                    دوای 
داخوازی، مەوعیدێک بۆ وتووێژ لھ شەریکھ دادھندرێت. بۆ ئەو مەوعیده، پێویستھ ٢ کۆپی لھ ناسنامھ/پاسپۆڕت و گوانامەی 

موچەی ٣ مانگی ڕابردوت پێبێت. 

ڕوونکردنەوه:                                                                                                                            ھەبونی 
زیندەوەری گەورەی ماڵی، ناخوازرێت، گەوانامەی پۆزەتیڤی دایرەی شووفا پێویستھ. 

ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                    حەتمەن 
ھەردوو داخوازینامە(یەکیان بھ گەوانامەی مافی خانوو پێدان و ئەوەی تر بێ گەوانامھ) پڕکەوه. 
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ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                    لھ کاتی 
سەیرکردنی شوقەکھ، داخوازینامەی پێویست بھ زانیاری گونجاو بۆ پەیوەندی کردن پڕکەوه. 

Baugenossenschaft Fuhlsbüttel eG  
Sengelmannstraße 185 
22335 Hamburg 
Tel.: 040 595333

Online-Bewerbung auf eine 
spezifische Wohnung, die online 
aufgelistet wird. Dort steht ein 
Besichtigungstermin. Dieser kann 
bei Interesse wahrgenommen 
werden und vor Ort der 
Bewerbungsbogen ausgefüllt 
werden

Werden per E-Mail zugeschickt

Baugenossenschaft Hamburger 
Wohnen eG 
Försterweg 46 
22525 Hamburg 
Tel.: 040 5400060

Nur persönlich in der 
Sprechstunde: 
Di.: 8.00 - 18.00 
Mi. & Do.: 8.00 - 16.30

Werden per E-Mail/ 
Post zugeschickt

Baugenossenschaft KOLPING eG 
Eulenkamp 18 
22049 Hamburg 
Tel.: 040 689486040

Bewerbung per Telefon auf eine 
spezifische Wohnung, welche 
online unter ‘Freie Wohnungen’ 
aufgelistet wird

Werden per E-Mail/ 
Post zugeschickt

Bauverein der Elbgemeinden eG 
Heidrehmen 1 
22589 Hamburg 
Tel.: 040 244220

Online oder persönlich in der 
Sprechstunde: 
Mo. - Mi.: 8.00 - 15.00 
Do.: 10.00 - 18-00

Werden per Post zugeschickt
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Bauverein Reiherstieg eG 
Georg-Wilhelm-Straße 127a 
21107 Hamburg 
Tel.: 040 7524890

Online-Bewerbung auf eine  
spezifische Wohnung, welche 
unter 
‘Wohnungsangebote’ aufgelistet 
wird

Werden per E-mail zugeschickt



ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                    بەتایبەتی 
دەبێ ھەم بۆ شوقەی سۆشیال و ھەم بۆ شوقەیێک کە کرێکەی ئازاده، ویستت دەربڕی (ھەر دووکیان لھ یەک داخوازینامھ دا 

دەنووسرێن). 

ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                     ئەو 
کەسانەی موچھ لھ سەنتەری کار یان دایرەی سۆشیال وەردەگرن، لێرە دەتوانن  بەس داوای خانووی سۆشیال بکەن.   

ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                 ١-٢ رۆژ 
دوای نێونووسینی ئینتێرنێتی، بھ تەلەفۆن داخوازیەکەت تەسدیق بکھ، ئەگینا نێونووسینەکەت ئەنجام نەبوه.  

ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                  بەتایبەتی 
دەبێ ھەم بۆ شوقەی سۆشیال و ھەم بۆ شوقەیێک کە کرێکەی ئازاده، ویستت دەربڕی (ھەر دووکیان لھ یەک داخوازینامھ دا 

دەنووسرێن). 
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Gartenstadt Hamburg eG 
Wohnungsgenossenschaft 
Berner Allee 31 a 
22159 Hamburg 
Tel.: 040 6441060

Nur persönlich in der 
Sprechstunde: 
Mi.: 15.00 - 18.00

Werden per Post zugeschickt

HARABAU Hamburg-Rahlstedter 
Baugenossenschaft eG 
Bargteheider Straße 99 
22143 Hamburg 
Tel.: 040 6736090

Online-Bewerbung auf eine 
spezifische Wohnung, welche 
unter 
‘Wohnungsangebote’ aufgelistet 
wird

Besichtigungstermin wird direkt 
vereinbart bzw. Information per 
E-Mail zugeschickt

Hamburger Lehrer-
Baugenossenschaft eG 
Lokstedter Steindamm 74a 
22529 Hamburg 
Tel.: 040 5600780

Online-Bewerbung auf eine 
spezifische Wohnung, welche 
unter 
‘Wohnungsangebote’ aufgelistet 
wird

Werden per E-Mail 
 zugeschickt

HANSA Baugenossenschaft eG  
Lämmersieth 49 
22305 Hamburg 
Tel.: 040 69201110

Online oder persönlich in der 
Sprechstunde: 
Di.: 9.00 - 18.00 
Do.: 9.00 - 12.00

Werden per E-Mail zugeschickt

Hanseatische Baugenossenschaft 
Hamburg eG 
Lämmersieth 9 
22305 Hamburg 
Tel.: 040 299090

Online „Interessentenbogen“ 
ausfüllen

Werden nur per Post 
zugeschickt



ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                    بەتایبەتی 
دەبێ ھەم بۆ شوقەی سۆشیال و ھەم بۆ شوقەیێک کە کرێکەی ئازاده، ویستت دەربڕی (ھەر دووکیان لھ یەک داخوازینامھ دا 

دەنووسرێن). 

ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                     ھەر ٣ 
مانگ جارێک، پێویستھ داخوازینامەکھ بھ تەلەفۆن تازەبکرێتەوه. 
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mgf Gartenstadt Farmsen Mieter- und 
Wohnungsbaugenossenschaft eG 
Bramfelder Weg 35 
22159 Hamburg 
Tel.: 040 6455720

Nur persönlich in der 
Sprechstunde: 
Di.: 9.30 - 12.00 
Do.: 14.30 - 19.30

Werden per E-Mail/ 
Post zugeschickt

Mietergenossenschaft Falkenried- 
Terrassen eG 
Falkenried 34g 
20251 Hamburg 
Tel.: 040 4205421

Nur persönlich in der 
Sprechstunde: 
Mo., Mi. & Fr.: 10.00 - 12.00; 
Mi.: 18.00-19.00

Werden per Email 
zugeschickt

Vereinigte Hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaft eG 
Hohenfelder Allee 2 
22087 Hamburg 
Tel.: 040 2515120

Online „Interessentenbogen“ 
ausfüllen

Werden per E-Mail zugeschickt

Walddörfer 
Wohnungsbaugenossenschaft 
eG Volksdorfer Damm 188 
22344 Hamburg 
Tel.: 040 6044760

Online-Bewerbung auf eine 
spezifische Wohnung, welche 
unter ‘Freie Wohnungen’ 
aufgelistet wird. Dort steht ein 
Besichtigungstermin. 
Dieser kann bei Interesse 
wahrgenommen werden und 
vor Ort der Bewerbungsbogen 
ausgefüllt werden

Werden per E-Mail/ 
Post zugeschickt

Wohnungsbaugenossenschaft 
"Süderelbe" eG 
Kleinfeld 86 
21149 Hamburg 
Tel.: 040 7020520

Nur persönlich in der 
Sprechstunde: 
Mo. - Do.: 09:00 - 12:00 
Mo. & Di.: 14:00 - 16:00 
Do.: 14.00 - 18.00

Werden per E-Mail/ 
Post zugeschickt

Wohnungsbaugenossenschaft 

Gartenstadt Wandsbek eG 
Gartenstadtweg 81 
22049 Hamburg 
Tel.: 040 6969590

Online-Bewerbung auf eine 
spezifische 
Wohnung, welche unter 
‘Wohnungen > freie 
Wohnungen’ aufgelistet wird 

Werden nur per Post 
zugeschickt
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ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                  بەتایبەتی 
دەبێ ھەم بۆ شوقەی سۆشیال و ھەم بۆ شوقەیێک کە کرێکەی ئازاده، ویستت دەربڕی (ھەر دووکیان لھ یەک داخوازینامھ دا 

دەنووسرێن). 

Wohnungsbaugenossenschaft 

Gartenstadt Wandsbek eG 
Gartenstadtweg 81 
22049 Hamburg 
Tel.: 040 6969590

Online-Bewerbung auf eine 
spezifische Wohnung, welche 
unter ‘Wohnungen > freie 
Wohnungen’ aufgelistet wird 

Werden per E-Mail/ 
Post zugeschickt
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Wohnungsbaugenossenschaft 
KAIFU-NORDLAND eG 
Sophienallee 33 
20257 Hamburg 
Tel.: 040 4317020

Online-Bewerbung auf eine 
spezifische Wohnung, welche 
unter ‘Vermietung > 
Wohnungsangebote’ aufgelistet 
wird

Werden per E-Mail/ 
Post zugeschickt

Wohnungsgenossenschaft 
Hamburg-Wandsbek von 
1897 eG 
Gladowstraße 20 
22041 Hamburg 
Tel.: 040 6828770

Nur persönlich in der Sprechstunde: 
Mo.: 07:30 - 12:00 / 13.00 - 18.00 
Di. - Do.: 07.30 - 12.00 / 13:00 - 
16:00 
Fr.: 07.30 - 12.00

Werden per E-Mail zugeschickt

Wohnungsgenossenschaft 
von 1904 e.G. 
Landwehr 34 
22087 Hamburg 
Tel.: 040 4230080

Nur persönlich in der 
Sprechstunde: 
Mo. - Do.: 08.00 - 17.00 
Fr.: 08.00-12.00

Werden per E-Mail/ 
Post zugeschickt

Wohnungsverein Hamburg von 
1902 eG 
Angerstraße 3 
22087 Hamburg 
Tel.: 040 2519270

Online „Interessentenbogen“ 
ausfüllen

Werden per Post 
zugeschickt



ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                  بەتایبەتی 
دەبێ ھەم بۆ شوقەی سۆشیال و ھەم بۆ شوقەیێک کە کرێکەی ئازاده، ویستت دەربڕی (ھەر دووکیان لھ یەک داخوازینامھ دا 

دەنووسرێن). 
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ڕوونکردنەوه:                                                                                                                                    لھ 
ئینتێڕنێتەوه دەتوانن نووسینگەی گەڕەکەکان بدۆزنەوه. تکایھ بچن بۆ نووسینگەی گەڕەکەکەی خۆتان. بەتایبەتی دەبێ ھەم بۆ 

شوقەی سۆشیال و ھەم بۆ شوقەیێک کە کرێکەی ئازاده، ویستت دەربڕی. پێویستھ کۆپی گەوانامەی مافی خانوو پێدانت پێبێت.  
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SAGA Unternehmensgruppe 
Poppenhusenstraße 2 
22305 Hamburg 
Tel.: 040 42666 0 
kontakt@saga.hamburg 
https://www.saga.hamburg/

Online, telefonisch oder persönlich 
in der Sprechstunde 
(Öffnungszeiten abhängig von der 
Geschäftsstelle, siehe Kommentare) 

 Der auf der nächsten Seite 
beigelegte 
‘Mietinteressentenbogen’ muss für 
jede Wohnung neu ausgefüllt 
werden und wird Ihnen bei jeder 
Wohnungsbesichtigung 
überreicht

Werden per E-Mail/ 
Post zugeschickt

Vonovia 
Mittelstraße 10C 
22851 Norderstedt 
Tel.: 0234 414 700 000 
(Deutsch, Englisch und Türkisch) 
0234 414 700 017 (Arabisch) 
https://www.vonovia.de/

Online-Bewerbung auf eine 
spezifische Wohnung, welche unter 
‘Zuhause finden > Hamburg’ (z.B.) 
aufgelistet wird 

Besser: in der ersten Woche jedes 
Monats telefonischen Kontakt 
aufnehmen und fragen, ob etwas 
passendes frei ist/ wird

Werden per E-Mail/ 
Post zugeschickt 

Wenn eine passende Wohnung 
verfügbar ist, wird alles 
weitere direkt am Telefon 
besprochen



9- خانووه ھاوبەشەکان 

 خانووە ھاوبەشەکان، ئەو شوقانەن کھ کەسانێک پێکەوه لەوێ دا دەژین، کھ مەرج نیھ خزم بن. ھەر کەسەو ژووری خۆی ھەیھ، 
بەاڵم مەتبەخ و حەمام پێکەوەیە. لھ ئەڵمانیا زۆرێک لھ گەنجان، تەلەبەکانی زانکۆ و فێرەوانەکان لەو شوقانھ دا دەژین، ھێندێ جار 
بەتەمەنیش لەو شوقانەدا ھەن. لە زۆرێک لەو خانووانە دا، پێکەوە ژیان گەرم و گوڕه. مەبەست لەو جۆره شوقانھ، سەربەخۆیی و 

کەمکردنەوەی مەسرەفی ژیانھ.  

ئەگەر حەز لەو جۆره ژیانھ دەکەی، دەتوانی لھ ڕێی ئینتێرنێت، خۆت بۆ ئەو شوقانھ تۆمار کەی. ھەروە ھا دەتوانی لھ گەڵ دۆستان 
یان خزمان خانووی ھاوبەش، بەکرێ بگری. 

                                                                                                                                           ماڵپەڕی تایبەتی بۆ پەیوەندی پەنابەر و خاوەنماڵ:
www.fluechtlinge-willkommen.de 

 ماڵپەڕی تر بۆ دۆزینەوەی خانووه هاوبەشەکان :.    

 www.wg-gesucht.de, www.studenten-wg.de, www.wohngemeinschaft.de 

لەکاتی داخوازی بۆ ژوورێک لھ خانووه ھاوبەشەکان، پێشنیار دەکرێ، نووسراوەیەکی کورت لەبارەی خۆتاندا ئامادەکەن، ئەوکاره  
بەختی وەرگرتنی کات بۆ ووتووێژ دەباتەسەر. لھ نووسراوەکەدا دەتوانی باسی ویستەکانت، خوێندەواری، شوێنی لھ دایک بوون، 

جۆری خواردن(حەاڵڵ؟گیاخۆر؟وێگان) و بیری ژیانی ھاوبەش بکەی.  

ئەوه نووسراوەی ژێرەوه نموونەی داخوازینامەیێکە بۆ خانووی ھاوبەش. 

Hallo, ich heiße--------------------------------------- . Ich würde mich gerne auf das WG Zimmer bewerben. 
Ich könnte frühestens am----------------------------------------- einziehen. 
Ich komme aus------------------------------------- und lebe seit----------------------------------- in Hamburg. 
Ich spreche------------------------------------------------- . 
Ich bin---------- Jahre alt. Mein Beruf/ meine Ausbildung ist-------------------------------------------------------- . 
Meine Hobbies sind------------------------------------------------------------- . 
Ich würde mich freuen, wenn ich für ein Kennenlernen vorbeikommen könnte. 
Viele Grüße,--------------------------------------------------                                                                                                       

http://www.wohngemeinschaft.de


باشھ ئەوه بزانی : ئەگەر لھ خانووی ھاوبەش دای بەاڵم بژیوی ژیانت ھاوبەش نیھ ، وەکوو "کۆمەڵەی خاوەن پێویستی" ھەژمار ناکرێی، ئەوە بۆ 
ئەو کەسانەی موچھ لە سەنتەری کار یان دایرەی سۆشیال وەردەگرن زۆر گرینگھ، لەبەر ئەوەی وەکوو ئەندامێکی کۆمەڵھ، موچەکەت کەمتره.  

10- پردی ژیان 

پردی ژیان تایبەتمەندیێکھ لە ھامبۆرگ بۆ پشتگیری کردن لھ پەنابەران بۆ دۆزینەوەی شوقھ.                                          
پرۆژەی پردی ژیان دەیەوێ، کەسانیکی ئەڵمانی زوان،  بۆ ماوەیێکی زۆر وەکوو یاریدەدەر، ھاوکاری ئەو کەسانەی بەدوا 

خانوودان، بکەن. پەنابەر دەتوانێ لەگەڵ یاریدەدەرەکەی، ڕاستەوخۆ لھ پردی ژیان خۆی تۆمارکا.     

ئەوەی وەک یاریدەدەر خۆی تۆماردەکا، دەبێ ٣ کات ژمێر بەشداری "پەروەردەی یاریدەدەر"  لھ بابەتەکانی گەڕان بەدوای خانوو 
و یاساکانی کرێجی، بکا. یاریدەدەر لھ ھەموو ھەوڵەکانی گەڕان، پشتگیریت دەکا، ھەروە ھا، دوای نووسینی عەقدیش بۆ ماوەیەک 
لە نێوان کرێچی و خاوەن خانوو دەمێنێتەوه. بێگومان پردی ژیان لە ھەموو بابەتەکان دا ھاوکاری ئێوه و یاریدەدەرەکەتان دەکات.  

دوای خۆتۆمارکردن الی پردی ژیان، یەکێک لە مووەزەفەکان لەسەر چوارچێوەی ئیشەکە و داخوازیەکانی ئێوه لەگەڵتان دەدوێت. 
بۆ قۆزینەوەی دەرفەتی باش بۆ دینەوەی شوقە، دەبێ زۆر راشکاو بدوێی. پردی ژیان، تەنیا دەاڵڵی شوقەی کرێ یھ. دینەوەی ژوور 

لە خانووه ھاوبەشەکان یان شوقە بھ عەقدی بێ مۆڵەت، ئیشی پردی ژیان نیھ.  

ئەگەر پردی ژیان شوقەی گونجاوتان بۆ بدۆزێتەوه، دوای ئەوە پێکەوە بھ ھیوای نووسینی عەقد، سەیری شوقەکە دەکەن.   

                                                                    بۆ زانیاری زۆرتر لەبارەی پردی ژیان چاو لھ ماڵپەڕی خوارەوه بکەن:     
http://www.wohnbrücke.de/             

                                                                                                       



                       

  11- دەالڵی خانوو 

ھەلێکی تر بۆ دۆزینەوەی خانوو، یاری وەرگرتن لھ دەاڵڵی خانوویە. بۆ ئەو مەبەستھ، کرێچی یان خاوەن ماڵ، دەتوانن دەاڵڵی 
خانوو راسپێرن. ئەوەی رایسپاردوە خەرجەکە دەدات(حەقی دەاڵڵی). راسپاردنی دەاڵڵ بۆ خانووی کرێ، دەبێ بھ گرێبەست بێ. لھ 

گرێبەستەکھ دا دەنووسرێ، ھەرکھ شوقەی چاوەڕوانکراو دۆزرایەوه، حەقی دەاڵل دەدرێت.   

گرینگ:حەقی دەاڵلی دوای عەقدی شوقەکھ دەبێ بدرێت، پێش عەقد ھەرگیز. زۆرینەی حەقی دەاڵڵی، کرێی ٢ مانگی شوقەکە لە 
گەل % ١٩ ی زەریبەکەی دەخەمڵێ.    

لھ گەڵ دەاڵڵی خانوو زۆر بھ شک و ھۆشیار مامەلھ بکە، لەبەر ئەوەی بێ ئەنجام داوای پاره نەکەن. بٶ ئەو مەبەستھ 
ئامۆژگاریەکانی خوارەوە لەبەر چاو بگره : 

- لھ ئەڵمانیا ھەر کەسێک دەتوانێ بڵی، من دەاڵڵی خانووم. تکایھ بڕوانامەکەی لھ بەر چاو بگرن. دەبێ پەروەردە و ئەزمونی دەاڵڵی 
خانووی تەواو کردبێ.  

- گرێبەستی زارەکیش ڕەواجھ، بەاڵم گرێبەستی نووسراو باشتره. گرێبەستی نووسراو، پێش لھ ھەڵە تێگەیشتن دەگرێ و 
ڕێکەوتنەکھ بھ دڵنیایی دەسەلمێنێ. بڕه پارەی حەقی دەاڵلیەکە و کاتی دانەکەی لھ گرێبەستەکە دا دەبێ دیاریکراو بێ.           

- دەاڵڵی باش سەبری ھەیھ، ھەوڵی سەپاندنی عەقد بەسەر کرێچی بۆ وەرگرتنی حەقی دەاڵڵی نادات. تەنیا دوای نووسینی عەقدی 
شوقھ، حەقی دەاڵڵی دەدرێت.  

- دەاڵڵەکان تەنیا دوای نووسینی عەقدی شوقھ، دەتوانن داوای حەقی دەاڵڵی بکەن. دەاڵڵ نابێ داوای تێچووی ھاتووچۆ و 
سەیرکردنی شوقەکە بکا، بێجگھ لەوەی لھ گرێبەستەکھ دا ھاتبێ. 

- گەر دەاڵڵ، خاوەن ماڵەکھ یان سەرپەرەشتیکەری خانووەکھ یان بەڕێوەبەری خانووبەرەکھ بێ، ناتوانێ داوای حەقی دەاڵڵی بکا. 

- سەنتەری کار یان دایرەی سۆشیال پارەی دەاڵڵی خانوو لھ ئەستۆ ناگرێت، کرێچی دەبێ ئەو بڕ پارەیھ بدات. 

  



12- کۆمەڵەی کرێچیان لھ ھامبۆرگ 

لێرە دەتوانی لیستەی کۆمەڵەی کرێچیان لھ ھامبۆرگ بدۆزیەوە. کۆمەڵەی کرێجیان بەرژەوەندی ئەندامەکانیان نوێنەریدەکەن و 
ئەندامەکانیان لھ بواری یاسای کرێ و کرێچی ئاگاداردەکەن. لھ کاتی کێشھ لە نێوان کرێچی و خاوەن ماڵ یان بەڕێوەبەرایەتی 

خانووبەره، کۆمەڵەی کرێجیان دەتوانن یاریدەدەری زۆر باش لەو  بواره دا بن. سەنتەری کار یان دایرەی سۆشیال دەتوانێ، کرێی 
ئەندام بوون یان خەرجی داخوازی ئەندامەتی لھ کۆمەڵەی کرێجیان، لھ ئەستۆ بگرێ. بەس پێش تەقدیمی ئەندامەتی، دەبێ بابەتەکە لە 

گەڵ سەنتەری کار یان دایرەی سۆشیال باس بکرێت.   

Landesverband hamburgischer 
Mieterschutz e.V. 

Schillerstraße 47-49 
22767 Hamburg-Altona 
(direkt am Bahnhof Altona) 

Kontakt 
Tel.: 040 39 53 15 
Fax: 040 3 90 69 92 
E-Mail: info@mieterschutz-hamburg.de 
www.mieterschutz-hamburg.de 

Öffnungszeiten 
Mo, Di, Mi: 15.30 bis 19.00 Uhr 

Beiträge 
48,00 € jährlicher Mitgliedsbeitrag 
8,00 € Aufnahmegebühr

Mieterverein zu Hamburg von 
1890 r. V. 

Beim Strohhause 20 
20097 Hamburg 
(bei den U- und S-Bahnstationen Berliner Tor) 

Kontakt 
Tel: 040 8 79 79 0 
Fax: 040 8 79 79 110 
E-Mail: info@mieterverein-hamburg.de 
www.mieterverein-hamburg.de 
Mieter-Telefon: 040 8 79 79345 

Öffnungszeiten 
Mo-Fr: 8.30 bis 18.00 Uhr 
Sa: 10.00 bis 16.00 Uhr 

Anrufszeiten 
Mo-Do: 10.00 bis 17.00 Uhr 
Fr-Sa: 10.00 bis 14.00 Uhr 

Beiträge 
75,00 € jährlicher Mitgliedsbeitrag 
15,00 € Aufnahmegebühr

http://www.mieterschutz-hamburg.de


13- ووشھ نامھ 

Interessenverband 
Mieterschutz e.V. 

Fuhlsbüttler Str. 108 
22305 Hamburg 
(S-Bahn Barmbek) 

Kontakt 
Tel: 040 690 74 73 
Fax: 040 690 36 63 
Email: hamburg@iv-mieterschutz.de 
www.iv-mieterschutz.de/ 

Beiträge 
49,50 € jährlicher Mitgliedsbeitrag 
65,45 € jährlich 
Mietrechtsschutzversicherung

Mieter helfen Mietern · 
Hamburger Mieterverein e.V. 

Kontakt 
Beratungsstellen: www.mhmhamburg.de/ 
mhm-beratungsstellen.html 

Beiträge 
65 € Mitgliedsbeitrag 
29 € Prozesskostenversicherung 
keine Aufnahmegebühr

Arbeitslosengeld  I چاو لە خزمەت لە کتێبی یاسای کۆمەاڵیەتی ٣ بکەن

Arbeitslosengeld  II چاو لە خزمەت لە کتێبی یاسای کۆمەاڵیەتی ٢ بکەن 

Ausstattung مەبەست کەلوپەلی ناوماڵە، وەک پەنجەرە، بانێو، مۆبیلە و کەنتۆری ناو چێشتخانھ. خاوەنی ئەو 
کەلوپەالنھ، خاوەن ماڵھ. ئەو شوقانەی کەلوپەلی باشیان تێدایھ، کرێیەکەیان گرانتره.  

Befristeter Mietvertrag عەقدی خانوو بۆ کاتێکی دیاریکراو، کھ دوای کاتی عەقدەکھ، کرێچی دەبێ شوقەکە چۆلکا. بھ 
پێی دەستور زۆرینەی عەقدەکان بێ مۆڵەتن، بەاڵم دەکرێ ھەڵوەشێندرێنەوه.

Betriebskosten مەسرەفی مانگانھ ی خانووبەره، کە جیا لە کرێی ساردی مانگانەی باو دەدرێت، وەک 
خاوێنکردنەوه( قادرمھ، ڕاڕەو، فرێدانی پاشەرۆ)، سەرپەرشتیکەری خانوو، ئاو، ئاوی گەرم، 

گەرما. ھێندێ جار مەسرەفی مانگانھ ی خانووبەره و تێچووی ئاوی گەرم و گەرما جیا 
حیسابدەکرێن. تێچووی کارەبا، تەلەفۆن، ئینتێرنێت و رادیۆ و تەلەفیزیۆن، لەگەڵ مەسرەفی 

مانگانھ ی خانووبەره نیە.   

Bezugsfertig ab  =Bezugstermin 

Bezugstermin  کاتی ماڵ گواستنەوەی کرێچی، کاتی دەستپێکردنی عەقدەکھ .

Bruttokaltmiete کرێی ساردی مانگانەی باو لەگەڵ مەسرەفی مانگانھ ی خانووبەره، بێ تێچووی ئاو و گەرما . 

Courtage = Maklercourtage 



Dringlichkeitsbestätigung ھێندێک شوقە تەرخان کراون بۆ ئەو مرۆڤانەی باری نیشتەجێ بوونیان باش نیھ، وەک ئەو 
پەنابەرانەی لھ کەمپە کاتیەکان دان. بۆ ئەو مەبەستھ گەوانامەی تایبەتی پێویستھ. ئەو گەوانامھ 

دەبێ لە دایرەی خانووبەره داوا کرێ و بەالشھ. 
.

Einkommensnachweis گەوانامەی داھات یان موچەی مانگانھ، کھ دەبی بدرێ بھ خاوەن ماڵ،  بۆ ئەوەی خاوەن ماڵ 
دڵنیابێ کھ کرێچی، کرێی مانگانھ دەتوانێ بدا. ئەو گەوانامھ دەتوانرێ لھ الیەن خاوەن کار یان 

سەنتەری کار بھ پێی موچەی بێکاری ٢ (بھ زمانی بازاڕی ھارتز ٤) بێت. 

Einverständniserklärung zur 
Einholung von Auskünften 
bei der SCHUFA

چاو لە  شووفا بکەن 

Genossenschaft کۆمەڵەی ھەرەوەزی یان کۆمەڵەی ھەرەوەزی خانوو، خانوو بھ ئەندامەکانی بەکرێ دەدا. 
بۆ ئەندام بوون و وەرگرتنی شوقە، دەبێ ھیندێک بەش بکڕی (بچن بۆ الپەڕەی 10). 

Genossenschaftsanteile ئەو بەشانەن کھ لھ کۆمەڵەی ھەرەوەزی دەکڕدرێن، ئەگەر شوقەیەان لێ بەکرێ بگری و ببیھ 
ئەندام(بچن بۆ الپەڕەی 10). 

Gesamtmiete  کرێی ساردی مانگانەی باو لەگەڵ مەسرەفی مانگانھ ی خانووبەره (تێچووی سارد، - ئاو، - 
تێچووی گەرما) پێکەوه. 

GEZ = Rundfunkbeitrag

Haftpflichtversicherung یەکێک لھ دڵنیاییھ گرینگەکانھ. قەرەبووی ئەو زیانانھ دەکات کھ بێ مەبەست بھ خەڵکانی تری 
دەگەیێنی. ئەو زیانانھ دەتوانن لھ شوێنی ژیان روبدەن، بۆ نموونھ مناڵەکانتان بێ مەبەست لھ سەر 

قادرمەکان، زیان بھ کەلوپەلی ھاوسێکان بگەیێنن یان لھ ماڵەکەتانەوه بەھۆی ئاو یان ئاگر زیان بھ 
ھاوسێکانتان بگات.    

Hauptmieter_in ئەو کەسانەن کھ بۆ نموونھ لھ خانووه ھاوبەشەکان کرێچی سەرەکین و بەرپرسیاری خانووەکەن و 
دەتوانن بەشێک لھ شوقەکە بەکرێ بدەن. 

Hausordnung ئەو دەستورەی کھ لھ ناو خانووبەرەیێک دەبێ لھ الیەن ئەو کەسانەی تێیدا نیشتەجێن لەبەر چاو 
بگیردرێت. بۆ نموونھ کاتی ھێوری و ئارامی یان دەستوری ئاسایش. ئەوانھ دەتوانن لھ عەقدەکھ دابن 

یان وەک نووسراوه لھ شوێنێکی تایبەت لھ بیناکھ دا ھەڵواسرابن.

Hausratsversicherung  ئەو دڵنیاییھ قەرەبووی مۆبیالنھ یان ئامێرەکانی کارەبا دەکات کھ بھ ھۆی ئاو یان ئاگر لە ناو شوقەکھ 
دا زیانیان پێگەیشتوه..  

Heizkosten تێچووی گەرما و ئاوی گەرم. 



Kaltmiete = Nettokaltmiete

Kaution بارمتھ، ئەو بڕه پارەیھ کھ کرێچی دەیدا بھ خاوەن ماڵ یان شەریکەی خانوو. ئەو بڕه پارەیھ، بریتیھ 
لھ کرێی ساردی باوی ٣ مانگ، کھ دەتواندرێ لھ سەنتەری کار قەرز بکرێ.                         
بارمتھ گەرەنتیھ بۆ خاوەن ماڵ، ئەگەر کرێچی نەتوانێ کرێ بدات یان دوای چۆلکردن، شوقەکھ 

زیانی بینیبێ و پێویستی بھ نۆژەن کردنەوه بێ. ئەگەر شوقەکھ دوای چۆلکردن کەمووکۆڕی نەبێت، 
کریچی سەرجەم بارمتەکھ وەردەگرێتەوه. 

Kündigung ھەڵوەشاندنەوەی عەقدی خانوو لھ الیەن کرێچی یان خاوەن ماڵ، کھ بەدوایدا پێویستھ شوقەکھ 
چۆلبکرێ. کرێچی دەتوانێ بێ بەڵگھ عەقد ھەڵوەشێنێتەوه. خاوەن ماڵ بۆ ھەڵوەشاندنەوەی عەقد 

پێویستی بھ بەڵگەیھ و دەبێ بەالی کەمەوه ٣ مانگ مۆڵەت بدەنھ کرێچی. زۆر بھ دیگمەن، خاوەن 
ماڵ دەتوانێ بێ مۆڵەت عەقد ھەڵوەشێنێتەوه.  

Kündigungsfrist ئەگەر کرێچی یان خاوەن ماڵ بیانەوێ عەقد کۆتایی بێت، دەبێ ئەو مەبەستھ لھ کاتی خۆی 
ڕاگەیێنرێ تا عەقد ھەڵوەشێتەوه. مۆڵەتی ھەڵوەشاندنەوه، کاتی راگەیاندنی تا کۆتایی عەقده. بۆ 

کرێچی، ئەو کاتھ ٣ مانگ و بۆ خاوەن ماڵ بھ الیکەمەوه ٣ مانگھ.  

Leistungen nach 
Asylbewerberleistungsges
etz(AsylbLG)

مەبەست لەو مووچەیھ کھ پەنابەر لە دایرەی دڵنیایی ژیان یان سۆشیال وەری دەگرێ. 

Leistungen nach SGB II ئەو بڕه پارەیەی کھ لھ سەنتەری کار دەدرێ، بۆ نموونھ مووچەی بێکاری 2 (ئا ل گ ٢ یان بھ 
زمانی بازار ھارتز ٤). 

Leistungen nach SGB III ئەو بڕه پارەیەی کھ لھ دایرەی کار دەدرێ، بۆ نموونھ مووچەی بێکاری  1 (ئا ل گ 1). 

Leistungen nach SGB XII مەبەست لەو مووچەیھ کھ پەنابەر لە دایرەی دڵنیایی ژیان یان سۆشیال وەری دەگرێ.

Makler_in ئەو کەسەی لھ پێناو پاره شوقھ بۆ کرێجی دەدۆزێتەوه (بچن بۆ الپەڕەی 20). 

Maklercourtage ئەو بڕه پارەیەی کھ دەاڵل بابەتی حەقدەست لھ پێناو دەاڵڵی یان دۆزینەوەی شوقھ وەری دەگرێ. ئەو 
کەسەی دەاڵڵ رادەسپێرێ، حەقدەست دەدات(بچن بۆ الپەڕەی 20). 

Maklerprovision = Maklercourtage 

Miete kalt = Nettokaltmiete 

Miete warm = Gesamtmiete 

Mieter_in کرێچی .

Mieter_innenverein کۆمەڵەی کرێچیان بەرژەوەندی ئەندامەکانیان نوێنەریدەکەن و ئەندامەکانیان لھ بواری یاسای کرێ 
و کرێچی ئاگاداردەکەن.                                                                                سەنتەری 
کار یان دایرەی سۆشیال دەتوانێ، کرێی ئەندام بوون یان خەرجی داخوازی ئەندامەتی لھ کۆمەڵەی 
کرێچیان، لھ ئەستۆ بگرێ. بەس پێش تەقدیمی ئەندامەتی، دەبێ بابەتەکە لە گەڵ سەنتەری کار یان 

دایرەی سۆشیال باس بکرێت(بچن بۆ الپەرەی 21). 



Mieter_innenschu
tzbund

= Mieter_innenverein 

Mietübernahmebe
stätigung

= Zustimmung des Jobcenters bzw. Grundsicherungs- und Sozialamts zur      
Übernahme der Mietkosten 

Mietvertrag عەقدێکھ لھ نێوان خاوەن ماڵ و کرێچی، کھ ئەو شتانھ لھ خۆ دەگرێ:بڕی کرێ، مەسرەفی مانگانەی 
خانووبەره، چۆنیەتی بینا(گەورەیی، کەلووپەل)، ماف و ئەرکی بەرامبەر، ھەڵوەشاندنەوه. 

möbliert شوقھ یان غورفەی بھ مۆبیلھ. ئەو شوێنانھ زۆرتر بۆ بەکرێدانی کاتین. مۆبیلەکان نابێ لەناوببردرێن. 

Nettokaltmiete ئەو بڕه پارەیەیی بەس بۆ کەڵک وەرگرتن لھ شوقەکھ دەدری. ئەو پارەیھ تێچووی مەسرەفی مانگانەی شوقەکھ 
یان گەرما لەخۆ ناگرێ. ھەروەھا تێچووی کارەباش لەخۆ ناگرێ. 

Nebenkosten Siehe Betriebskosten 

Private 
Vermieter_innen

ئەو کەسانەی کھ خاوەن ماڵن(شەریکھ نین) و بۆ خۆیان لەناو خانووبەرەکھ دا ژیان ناکەن بەڵکو بھ کەسانی تری 
بەکرێی دەدەن. 

Provision = Maklercourtage 

Rundfunkbeitrag  بڕه پارەیێکھ کە ھەموو عائیلەیەک، مانگانھ بابەتی کەڵک وەرگرتن لھ رادیۆ و تەلەفیزیۆن دەبێ بیدا. ئەوانەی
 مووچھ لھ سەنتەری کار وەردەگرن، پێویست نیھ ئەو بڕه پاره بدەن. بەاڵم بۆ ئەو مەبەستھ داوانامەی نووسراو
/www.rundfunkbeitrag.de                                 پێویستھ، بۆ نموونھ بۆ ناوونیشانی خوارەوه:
buergerinnen_und_buerger/formulare/
befreiung_oder_ermaessigung_beantragen/index_ger.html .  

SAGA شەریکەیێکی خانووه لھ ھامبۆرگ، کھ شوقەی زۆری بۆ کرێ ھەیھ(بچن بۆ الپەڕەی 10).  

SCHUFA دایرێکھ کھ زانیاری توانا ماڵیەکانی جەماوەر بۆ دایره حوکمیەکان و شەریکە و خاوەن ماڵەکان رووندەکاتەوه. 
ئەوانھ بریتین لھ ھەموو جۆره قەرزێک. لھ کاتی نووسینی عەقد، خاوەن ماڵ، بھ ڕەزامەندی کرێچی، داوای 

زانیاری توانا ماڵیەکانی کرێچی لھ شووفا دەکات(ڕەزامەندی بۆ وەرگرتنی زانیاری توانا ماڵیەکان). کرێچیەکان 
پێویستھ ئەو زانیاریانھ بھ پڕکردنەوەی ئیستمارەیەکی تایبەتی، لھ شووفا داوابکەن و بیدەن بھ خاوەن ماڵ(بچن بۆ 

الپەرەی 8).   
 

Stromkosten تێچووی بەکارھێنانی کارەبا، کھ دەبێ بدرێ. سەرجەم کرێی مانگانھ و مەسرەفی مانگانەی شوقە، ئەو بڕه 
پارەیھ لھ خۆ ناگرێ، سەنتەری کار و دایرەی سۆشیالش ئەو پارەیھ نادات. تێچووی کارەبای ئامێری 

گەرمکردنی ئاو و ئامێری کۆکردنەوەی گەرما بۆ شەوان بھ نیسبەی ھەموو تێچووی مەسرەفی کارەبا، لەالیەن 
سەنتەری کار دەدرێت.  

Telefonkosten/ 
Internetanschluss

تێچووی تەلەفۆن و ئینتێڕنێت، کھ لھ الیەن کرێچیەوه دەدرێت و لھ گەڵ سەرجەم کرێ نیھ.

Untermiete وەکوو کرێچی لھ شوقەیێکدا نیشتەجێی، کھ لھ گەڵ خاوەن ماڵ عەقدت نیھ، بەڵکو لھ گەڵ کرێچی سەرەکی. 
خاوەن ماڵیش دەبێ ئەو عەقده واژۆ بکات. کرێچی دووەم دەتوانێ، ژورێک، بەشێک یان تەواوی شوقەکھ بۆ 

ماوەیێک بەکرێ بگرێ.   

Verfügbar ab = Bezugstermin

Vermieter_in/ 
Vermietung

شەریکھ یان کەسسانێک کھ لھ پێناو پارەدا، خانوو بەکرێ دەدەن.



                  

Warmmiete = Gesamtmiete 

WG = Wohngemeinschaft 

Wohnberechtigungsschein ھێندیک شوقەی سۆشیال لھ ھامبۆرگ بۆ ئەو کەسانھ  تەرخان کراون، کھ داھاتیان کەمھ. بۆیھ کرێی ئەو 
شوقانھ ھەرزانھ. بۆ داخوازی ئەو جۆره شوقانھ، گەوانامەی مافی ھەبوونی ئەو مااڵنھ پێویستھ(گەوانامەی 
مافی خانوو پێدان یان گەوانامەی بەندی ٥). بۆ وەرگرتنی ئەو گەوانامانھ، داخوازنامە بنووسن بۆ دایرەی 

خانووبەره.  

Wohnbrücke پەنابەران بۆ دینەوەی شوقھ یاری دەکات. بۆ ناو نووسین لھ گەڵ بوونی یاریدەدەرێکی ئەڵمانی زوان، کھ 
پێشوو ٣ کاتژمێر بۆ یاریدەدەری پەروەردە کراوە، پێویستھ(بچن بۆ الپەڕەی 19). 

Wohngemeinschaft پێکەوەژیانی چەند کەس لھ شوقەیێکدا، کھ مەرج نیھ خزم بن. ھەر کەسەو ژووری خۆی ھەیھ، 
بەاڵم مەتبەخ و حەمام پێکەوەیە (بجن بۆ الپەڕەی  18). 

Wohnungsangebot پێشنیاری سەیر کردنی خانووێک بۆ کرێ، بۆ ئەو کەسانەی خوازیارن. خوازیاری تریش ئەو پێشنیاره 
وەردەگرن. 

Wohnungsbesichtigung بەرنامەی سەیر کردنی شوقە لھ الیەن خوازیار و پرسیارکردن لھ خاوەن ماڵ. خوازیاری تریش بۆ 
سەیرکردن لھ ھەمان کات دا ھەن.  لھ کاتی سەیرکردن، داوانامەی پێویست بھ ناوونیشان و ژومارەی 

پەیوەندی پێکردن، پڕکەوە.   

Wohnungsübernahme پێش ماڵ گواستنەوه، کرێچی دەبێ شوقەکھ وەرگرێ. کرێچی لھ گەڵ خاوەن مال سەیری خانووەکھ دەکا و 
زانیاری تەواو لەسەر بینا و ژێرخان وەردەگری و کلیلی پێویست وەردەگرێ. لەگەڵ ئەوەش بەڵگەکردنی 

کەمووکۆڕیەکانی بیناکھ لھ الیەن کرێجی زۆر گرینگھ. 

Wohnungsunternehmen ئەو شەریکانەی کاری سسازکردن،  فرۆشتن و بەکرێدانی خانووبەره دەکەن(بچن بۆ الپەڕەی 16). 

Zustimmung des Jobcenters 
bzw. Grundsicherungs- und 
Sozialamts zur Übernahme 
der Mietkosten

 ئەو کەسانەی مووچەی مانگانھ لھ سەنتەری کار یان دایرەی سۆشیال وەردەگرن و خوازیاری خانووی 
کرێن، پێویستھ  تێچووی کرێی مانگانەی شوقەکھ لھ الیەن ئەو دایرانھ تەسدیق کەن. بۆ ئەو مەبەستھ دەبێ 

گەورەیی و کرێی خانووەکھ بھ پێی خواستی سەنتەری کار یان دایرەی سۆشیال بێت( بچن بۆ الپەڕەی 5).  

Zwischenmiete نێوکرێ، جۆرێکی تایبەت لھ کرێچێتیە. کاتی چۆلکردنی سوقەکھ دیاریکراوه و عەقد لھ گەڵ کرێچی 
سەرەکی دەنووسرێ، نەک لھ گەڵ خاوەن ماڵ. ئەو شوقانھ بھ گشتی مۆبیلەن.


