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 معلومات مفيدة!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيجاد شقة في بريمن

 شقة... عن أبحث أنا

 التالٌة:  األشٌاء  أوالً باختصار اعتبارن فً ضع أٌن؟ إلى لكن النمل إلى بٌت جدٌد. ترٌد

؟ مشتركة شمة فً أو بمفردن تعٌش أن تفضل هل 

تحتاجها؟ التً الغرف وعدد الشمة حجم هو ما  

؟ تعٌش أن ترٌد أٌن 

الحد األلصى لإلٌجار الذي ٌمكنً أن ادفعه؟  ما 
 

 العثور سرعة زادت ، مرونة أكثر كنت كلما .برٌمن فً شمة على العثور جًدا الصعب من
  .شمة كل تأخذ أن ٌجب ال .الشمة حالة إلى االنتباه جًدا المهم من :ولكن .شمة على

 

 إليه؟ أحتاج الذي ما

اإللكترونً: ٌفضل أغلب  البرٌد عنوان
التواصل عن طرٌك  أصحاب البٌوت 

 البرٌد االلكترونً 

 رخصة حك السكن
(Wohnberechtigungsschein, 

WBS) الذٌن لألشخاص وهً ورلة 
 الورلة مع .لإلٌجار المال من الملٌل لدٌهم

 شمة رخٌصة. إذا كنت إلى الذهاب ٌمكنن
 من معونات اجتماعٌة على تحصل

Jobcenter من أو Sozialamt   فطلب
WBS  مجاناً لن. إذا لم تحصل على

 WBSمعونات اجتماعٌة فستكلف طلب 
فمط  WBSٌورو. ٌمكنن المدٌم إلى  15

 السفر جواز أو إلامة تصرٌحإذا كان لدٌن 
 على للحصول بطلب التمدم ألمانً. ٌمكنن

WBS  :هنا 
Die Senatorin für 

Klimaschutz, Umwelt, 
Wohnungsbau 

 –Referat Wohnungswesen,  
Contrescarpe 73, 28195 

Bremen 

 للحصول أسابٌع 3 حوالً األمر فٌستغرق
 إجابة.  على

 

 النصائح

تمدم إلى(WBS) ثم الشمة،  بزٌارة لبل ما تموم 
 مباشرة إظهاره ٌمكنن

 إذا كان لدٌن موعد لزٌارة شمة ولم ترغب أن
تموم بالزٌارة لوحدن فٌمكن أن ٌساعدن برنامج 

Lotsenprogrammكنن االسفسار فً . ٌم
 Fluchtraum Bremen ممهى االستشارة ل

e.V. 

 

  شقة زيارة

 لألشٌاء انتبه !جدا جٌد موعد لزٌارة شمة؟ هل لدٌن
  :التالٌة

من الكثٌر ٌبحث !دلٌك فً المواعٌد كن 
 فإن ، تأخرت وإذا ، شمة عن األشخاص

  انتهت.  لد فرصتن

الحمامفً  وخاصة ، العفن من احترس 
 الزواٌا وفً السمف وعلى والمطبخ
إذا كانت هنان رائحة عفنة فهذا   .والنوافذ

 أٌضاً مؤشر إلى العفن.

كبٌرة حاجة هنان أن أم الشمة تجدٌد تم هل 
 إلصالحها؟

الشمة صور مشاهدة أًٌضا ٌمكنن 
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 شقة؟ أجد أن يمكنني أين

بشكل  أو واإلشعارات فً الجرائد واإلعالنات شمة: اإلنترنت على للعثور خٌارات ثالثة لدٌن برٌمن فً 
  .اإلسكان جمعٌات من مباشر

 
 شمك. والتالٌة من أهم الموالع: البحث عن ٌمكنن حٌث اإلنترنت على الموالع من العدٌد هنان :اإلنترنت

Schwarzes Brett Bremen,Wohnungen 

Ebay Kleinanzeigen 

WG-Gesucht 

Weser Kurier 

 :وغٌرهImmobilienscout24 ، Immnonet 
 

  :العامة األماكن فً اإلعالنات فً الجرائد واإلشعارات

Weser Kurier, Weser Report وغٌر جرائد 

المراد الشمك نوافذ على مباشرة أو ماركت السوبر فً المثال سبٌل على ، اإلعالنات لوحات 
 تأجٌرها

 
 :برٌمن فً اإلسكان جمعٌات

Gewoba 

Vonovia 

Brebau 

Gewosie Bremen-Nord 

Espabau 

WGS-Bremen 

Grand City Property Bremen-Nord, Tenever 

 شقة وإيجاد اإلقامة حالة

البحث عند أًٌضا مهمة اإللامة حالة 
 ، إلامة تصرٌح لدٌن كان إذا .شمة عن
 شمة على العثور األسهل من فهو

 إذا كان لٌدنDuldung فلٌس من
 بعض فً. WBSالممكن التمدٌم إلى 

 جمعٌات اإلسكان تسجل ال األحٌان
 على Duldungالناس الذي لدٌهم 

 على الحصول فحاول ..االنتظار لائمة
شخص خاص ولٌس التً صاحبها  شمة

 شركة.

 

 النصائح

من تعوٌض على للحصول طلب 
Jobcenter أوSozialamtهو 

 الورلة أخذ ٌمكنن ثم .شخصًٌا األفضل
 .مباشرة معن

لوكاالت خاصٌن ألفراد أمواالً  تدفع ال 
 ، احتٌال عملٌة تكون ما غالبًا .اإلسكان

 أو موجودة غٌر الشمك ما تكون وغالبًا
 .سٌئة حالة فً

بالكامل. تفهمه ال شًء أي على تولع ال 
 

 


