
 

  

 

 2021 آگوست -1 ویرایش resetuk.org-training منبع

 نقل مکان/تغییِر خانه 

است که از  ( طراحی شده Community Sponsorship Groupsهای حمایت جامعه محلی )این منبع برای استفاده گروپ 

کنند.  مسائلی که ضرورت است برای انجام یک نقل مکان موفق، به آنها فکر  فامیلی که قصد نقل مکان از منطقه را دارد حمایت می 

انجام  سازد.  این سند را به لسان عربی در دسترس قرار دادیم تا شما بتوانید مستقیما آن را در دسترس فامیلی که در شود را مطرح می 

 کنید، قرار دهید.  شان به آنها کمک میتحقیقات

 جایداد/خانه 

 پیدا زندگی برای را مکانی قسم چی
 به نزدیک هستید مطمئن که کرد خواهید
 شماست؟  فامیل  مناسب و صرفه

 

 نشینیکرایه  امنیت کدام خانه این در

 داشت؟  خواهید( سکونت حق)

مدت زمان آن چقدر است؟ با  - ای که امضا خواهید کردبا توجه به قرارداد کرایه 

   کدام شرایط شما موافق هستید؟

 

 

 

داشته خواهد است که ِگَروی پرداخت کنید؟ تا چی وقت نگه آیا از شما خواسته شده  ِگَرو

  م مبلغ خواهد بود؟ آیا توانایی تامین آن را دارید؟شد؟ به کدا

 

 

 

 خانٔه فعلی 

رسانی هستید که باید به مالک بدهید؟ آیا برای خانٔه فعلی دارای یک مهلت اطالع  رسانی/ فسخ کرایه مهلت اطالع 

آیا فسخ زودهنگام این قرارداد عواقب  نشینی را فسخ کنید؟ توانید کرایهچی وقت می 

   ای خواهد داشت؟یا کدام جریمه

 

 

 

توانید با خود ببرید و کدام  دانید کدام لوازم خانٔه فعلی را می آیا بطور مشخص می  لیست لوازم 

   لوازم را باید بگذارید بمانند؟

 

 

قسم و چی وقت باید آن را آیا پول کرایٔه پس مانده دارید؟ در این صورت، چی  معوقات پول کرایه 

  بازپرداخت کنید؟
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های خدماتی هستید؟ آیا ضرور است در مورد آنها شما مسئول پرداخت کدام بِل  های به تاخیر افتاده ِبل

آیا موجودی برای پرداخت خواهید داشت؟ آیا الزم خواهد بود در  اطالع بدهید؟ 

دهندگان و مقامات محلی  مورد مالیات شورا خود )مالیات بر امالک( به دیگر ارائه 

 اطالع بدهید؟

 

 

 کشی کوچ

کشی خواهید  قسم به خانٔه جدید کوچ چی

 کرد؟  

آیا ضرورت به کرایه کردن یک موتر حمل اسباب خانه دارید؟ مصرف آن چقدر  

   قسم آن را پرداخت خواهید کرد؟است؟ چی 

 

 

 

 شروع زندگی در منطقه جدید خود  

این لیست جامع نیست و صرفاً بعضی از مواردی را بیان می کند که باید در زمان نقل مکان به یک منطقه جدید در مورد آنها فکر  

 ها را انجام بدهید.   نامتوانید قبل یا بعد از نقل مکان خود ثبتنید.  مهم است بررسی کنید آیا میک

 مزایا  

  ترین مرکز کاریابی به خانٔه جدید خود را پیدا کنید نزدیک

  اداره مزایای فعلی خود را از نقل مکان خود مطلع سازید 

  کنید )مثل مزایای طفل( به آدرس جدیدتان منتقل خواهند شدمطمئن شوید هر مزایای اضافه ای که دریافت می 

 مراقبت صحی 

  ( به خانٔه جدید خود را پیدا کنید GP) ترین داکتر فامیلینزدیک

  جدید را جویا شوید  نام برای داکتر فامیلیپروسه ثبت 

  در منطقه جدید خود یک داکتردندان پیدا کنید 

  سازی جدید انتقال دهید ها را به یک عینکها و نسخه در صورت ضرورت، تصدیق 

 تحصیل/تعلیم 

  نام در مکتب واقع در منطقه جدید خود را جویا شوید روند ثبت

تان در حال حاضر واجد شرایط دریافت رایگان غذا، ترانسپورت یا یونیفرم مکتب هستند، در در صورتی که اطفال 

 صورت امکان طرز انتقال آنها را به مکتب جدید جویا شوید 
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  های تعلیمی محلی تحقیق کنیدیا صنف  ESOLدر صورت ضرورت در مورد 

 خانه/آدرس 

  دهندگان خدمات عامه )آب، برق، گاز( در منطقه جدید خود تحقیق کنید در مورد ارائه 

  نام کنید برای مالیات شورا ثبت

  دهندگان خدمات را تغییر دهیدها، ارائهمعلومات آدرس بانک

  را به وزارت داخله راپور دهید BRPsتغییر شرایط 

 غیره
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