
  ماگنھ ھیلوا یاھ کمک
یبای ھناخ رازاب رد ضیعبت  

 
 یقحان ینعی "یبای ھناخ رازاب رد ضیعبت "
 ای ھناخ ندرک ادیپ ماگنھ رد ناسنا کی ھب
.ناگیاسمھ اب تافالتخا رد  
 

 صخش کی  ندرک بستنم یقحان نیا لیلد
.تسا یگ هژیو دنچ ھب  
صخشم هاگداز .  
نابز .  
نید .  
تیسنج  .  
یسنج شیارگ .  
تیلولعم .  
نس .  
یعامتجا تیعقوم .  
یگداوناخ تیعقوم .  
 
 
 دنک یم کمک امش ھب ھحفص تشپ تاراشا
!دینک تابثا ار ضیعبت ات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!دینک هدافتسا کمک زا و دینک ظفح ار شمارآ  
 ھب  دنناوت یم ھک دنتسھ هرواشم زکرم یدایز دادعت

 ات دننک یھارمھ و تیامح ار امش ای و کمک امش
 نآ  ای و تیاکش ،هداد یور امش یارب ھک یقافتا زا

 هدافتسا یا ھفرح یاھ تیامح زا .دینک تابثا ار
!دینک  
 

!دیراد ھگن ار کرادم   
 ای و هرواشم زکارم رد ھعقاو کی یریگ یپ یارب
:دنا مھم رایسب کرادم هاگداد ربارب رد  
 یور ھک یتاقافتا زا )تشاد دای( لکترپ کی  -1
 و یک :دینکن شومارف ات دیسیونب دوخ یارب هداد
 درک یراک ھچ یسک ھچ ؟هداد یور قافتا نیا اجک
؟تفگ ھچ و  
 

 ؟هدید ار ھعقاو یسک ایآ :دینزب فرح نیدھاش اب -2
.دیسرپب ار اھ نآ نفلت هرامش و سردآ ،نانآ مسا  
 

 ،دینک هریخذ ار اھ لیم ،دیراد ھگن ار اھ ھمان -3
 سپ .دیریگب سکع ھناخ یاھ یھگآ زا لاثم ناونعب
 ھچ اب ھک دیرادرب یتشاددای یتبحص ای ینفلت رھ زا
.دیدز فرح یعوضوم ھچ هراب رد و یسک  
 
 

!دینکن لطعم دایز  
 هام 2 طقف امش یقافتا رھ زا سپ تیاکش یارب
.دیراد تقو  
 

 یبای ھناخ رازاب رد ضیعبت ھیلع نیلرب رد یصصخت زکرم
"میوش ھناخ یاراد ھنالداع -مینک هراجا ھنالذاع "  
.دھد یم هرواشم امش ھب لیم لامک اب و یناجم  
 
:ام اب سامت  
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 دنناوت یم ھک دنتسھ هرواشم زکرم یدایز دادعت   
 یھارمھ و تیامح ار امش ای و کمک امش ھب ھک
 تیاکش ،هداد یور امش یارب ھک یقافتا زا ات دننک
 یا ھفرح یاھ تیامح زا .دینک تابثا ار نآ  ای و
!دینک هدافتسا  
 
!دیراد ھگن ار کرادم   
 ای و هرواشم زکارم رد ھعقاو کی یریگ یپ یارب
:دنا مھم رایسب کرادم هاگداد ربارب رد  

 یور ھک یتاقافتا زا )تشاد دای( لکترپ کی  -1
 و یک :دینکن شومارف ات دیسیونب دوخ یارب هداد
 درک یراک ھچ یسک ھچ ؟هداد یور قافتا نیا اجک
؟تفگ ھچ و  
 

 ؟هدید ار ھعقاو یسک ایآ :دینزب فرح نیدھاش اب -2
.دیسرپب ار اھ نآ نفلت هرامش و سردآ ،نانآ مسا  
 

 ،دینک هریخذ ار اھ لیم ،دیراد ھگن ار اھ ھمان -3
 سپ .دیریگب سکع ھناخ یاھ یھگآ زا لاثم ناونعب
 ھچ اب ھک دیرادرب یتشاددای یتبحص ای ینفلت رھ زا
.دیدز فرح یعوضوم ھچ هراب رد و یسک  
 
 

!دینکن لطعم دایز  
 هام 2 طقف امش یقافتا رھ زا سپ تیاکش یارب
.دیراد تقو  
 

 یبای ھناخ رازاب رد ضیعبت ھیلع نیلرب رد یصصخت زکرم
"میوش ھناخ یاراد ھنالداع -مینک هراجا ھنالذاع "  
.دھد یم هرواشم امش ھب لیم لامک اب و یناجم  
 
:ام اب سامت  

www.fairmeten-fairwohnen.de  
E-Mail: fachstelle@fairmieten.fairwohnen.de 

Telefon: 030- 623 26 24 
 

 
 


