
احتياط در بدهکارى و

مقروض شدن

 هيچ کاغذ يا مدرکى را که مفهوم انرا کامال نفهميده ايد
 امضا نکنيد. اگر شما کاغذى يا قراردادى را امضا کنيد
پولش را بايد بدهيد حتى اگر مفهوم قرارداد را به زبان
  خود کامال درک نکرده ايد. از نظر قانونى اين قرارداد

  رسميت دارد و شما پايبند ان هستيد

 هيچوقت در اينترنت فيلم ، موزيک يا بازى دانلود
 نکنيد . اين کار غير قانونى است و ميتوانيد صدها

 يا هزارها يورو جريمه شويد . اگر بچه اى در خانه
 داريد در حضور يک شاهد به بچه ها تذکر دهيد که
 دانلود در بورسهاى مختلف در اينترنت غيرقانونى
 است . البته در يوتيوب و فيس بوک ميتوانيد بدون

دغدغه حرکت کنيد

 اگر احتياج به دندان مصنوعى ، پل يا روکش دندان
 پيدا کرديد از کسى از کميته کمک به پناهندگان

 در يوتربوگ کمک بگيريد . خرج اين چيزها را
 بيمه درمانى نميدهد . به همچنين يکسرى کارهاى

پزشکى هست که بيمه پول انها را قبول نميکند
 دوستان و همکاران کميته کمک به پناهندگان در اين

زمينه کمک می کنند

 اگر يک بازارياب شرکت بيمه به خانه شما امد
 هيچوقت قراردادى يا ورقه اى امضا نکنيد . تنها بيمه
 اى که شما احتاج داريد بيمه شخص ثالث خصوصى

 است . اين بيمه خرج خصارت احتمالى را ميدهد اگر
 شما به کسى بدون نظر ضررى رسانديد

 برای انتخاب بيمه از کميته کمک به پناهندگان
يوتربوگ کمک بگير

 براى هر سوالى راجع به خرجهاى مختلف در
المان دوستان شما از کميته کمک به پناهندگان در

 يوتربوگ در خدمت شما هستند و کمک ميکنند
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 اگر حساب بانکى داريد هميشه حساب پولتان را داشته 
 باشيد . پول برق و تلفن و اينرنت اتوماتيک از حساب

 شما برداشته ميشود و شما هميشه بايد براى اين خرجها
 به اندازه کافى پول در حسابتان داشته باشيد . اگر

 مطمئن نيستيد با کارت بانکى خريد نکنيد و پول نقد رج
 کنيد

  تلفن واينترنت براى ارتباط شما با ديگران مهم است.
 قيمت قراردادهاى مختلف را مقايسه کنيد و فقط کاربره

 هايى را در قرارداد خود وارد کنيد که به انها واقعا
 احتياج داريد. کاربره هاى تفننى خيلى زود گران

 درمى ايند و شما را مقروض ميکنند. خريد کارت
  شارژى بهترين راه براى کنترل خرج موبايل است.
 اگر شما خانه اى اجاره کرديد و احتياج به تلفن ثابت

 داريد دقت ، کنيد چه چيزهايى شامل قرارداد شما
 هستند. سعى کنيد شماره هاى تلفن پولى را از اول
   ببنديد تا ناخواسته خرج روى دستتان گذاشته نشود.

 اگر مطمئن نيستيد با کسى مشورت کنيد که به او
 اطمينان داريد

 اگر خانهاى اجاره کرديد و از اداره کار پول ميگيريد
 ، خواهش کنيد که اداره کارپول اجاره را مستقيم به

 حساب صاحبخانه شما بريزد. اگر اداره کار موافقت
 نکرد ، از يک نفر که به کارهاى ادارى در المان

 وارد است کمک بگيريد. اگر شما کارداريد و حقوق
 ميگيريد مواظب باشيد که هميشه به اندازه کافى براى

اجاره پول در حساب شما باشد

  هر خانه اى در المان بايد براى راديو و تلويزيون پول  بدهد.
 اگر هنوز کار پيدا نکرده ايد و از اداره کار پول ميگيريد

  ميتوانيد از پرداخت اين عوارض راديو تلويزيون ازاد شويد.
   براى اينکار بايد يک درخواست بنويسيد و يک فرم پر

کنيد. از يک دوست وارد کمک بگيريد هيچوقت. 
 هر بانکى براى باز کردن و داشتن حساب از شما

 کارمزد ميگيرد. بانکى را انتخاب کنيد که کمتر کارمزد
بگيرد و ارزانتر باشد. اگر نميدانيد با ديگران

 مشاورت کنيد

 در خانه خود شما به برق احتياج داريد و بايد با يک
شرکت برق قرارداد ببنديد. قيمت يرق شرکتهاى مختلف

 در المان متفاوت است. از يک دوست معتمد در اين
زمينه کمک بگيريد

 همکاران کميته حمايت از پناهندگان در اين مورد به شم
 کمک می کنند


