
 درخواست یارانه

 در لوکزامبورگ  اجاره بها
 

 ؟  دیاقدام کن  بها چگونه  اجاره ارانه ی  یبرا

 

  ی جاری به مسکن است   یدسترس  یدرآمد برا  نی با کمتر  ییکمک به خانوارها  ی شود، برا  یکه توسط وزارت مسکن اعطا م  ارانهی   نی ا

 .مناسب در نظر گرفته شده است

 .شود یم نیی خانوار تع ب ی با توجه به درآمد و ترک انهی کمک ماه نی ا زانی م

 

 ذینفع  افراد 

به   لی ما  ای اند  دارند و قبالً مسکن اجاره کرده   ین یی اقامت دارند و درآمد پا  لوکزامبورگدر قلمرو    یکه به طور قانون   یبزرگساالن 

 .اجاره درخواست دهند ارانه ی  یبرا توانندی اجاره هستند، م

 کمک استفاده شود.  نفعی ذ ی و دائم  یبه عنوان اقامتگاه اصل دی اقامت مربوطه با محل

 

 شرط ها  شیپ

 (نهی کمک هز یدرخواست برا  یارهای مع)

 :دی اجاره شده با ای از کمک، مسکن اجاره شده  ی بهره مند یبرا

 .لوکزامبورگ واقع شده باشد کشور در خانه استیجاری باید  •

 Fonds du logement    ،Société Nationale desبه عنوان مثال:  ) شده باشد اجاره داده ن   ینهاد عموم  کی توسط   •

Habitations à Bon Marché (SNHBM)باشد ی خصوص ی مسکن اجاره ا کی  دی با ( یعنیی ، شهردار. 

 .و بهداشت در لوکزامبورگ یمن ی ا یاستانداردها تی رعا •

 

 :را داشته باشند اری مع نی چند دی کنند( با ی م یخانه زندگ  کی ر که با هم در چند نف  ای )مجرد   یخانواده متقاض ن،ی بر ا عالوه

  ا ی چه در لوکزامبورگ    گر،ی مسکن د  ک ی   ی دارنده حق سطح  ای   کی وت ی مالک، مالک مشترک، حق انتفاع، امفت   دی او نبا •

 .خارج از کشور باشد

 .تجاوز کند نی آستانه مع ک ی از  دی درآمد خانوار نبا •

 .باشد ی% درآمد و 25از   شی ب  دی با انهی اجاره ماه •

داشته    ی منظم  مالی  درآمد   ،اجاره بها  ارانهی ماه در زمان درخواست    3حداقل   دی کمک( با  درخواست کننده)فرد    یمتقاض •

 باشد. 

 

 درآمد در نظر گرفته شده

  ن ی آخر  ت،ی در صورت عدم موفق  ای درخواست کمک است    خی قبل از تار  یات ی در نظر گرفته شود مربوط به سال مال  دی که با  یدرآمد

 .کمک است ی درآمد شناخته شده در زمان اعطا
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 :است  ر ی حاصل جمع ز  ردی گ یمحاسبه قرار م یخانوار که مبنا درآمد

حق بیکاری ، کمک    ،یبر درآمد )به عنوان مثال: حقوق، مستمر   اتی مال  زانی م  نیی تع  ی خالص مورد استفاده برا  درآمد •

 .پرداخت شده ات ی و مال یاجتماع نی (، با کسر سهم تامرهی و غ ،اجتماعی

 ن؛ی والد ی مرخص نهی هز کمک •

 ؛یافت ی در نفقه •

 ;سنوات تصادف حق  •

 . ی ساعات اضافه کار ی ناخالص اختصاص داده شده برا دستمزد •

 

هر شخص    ای   ، شریک، همخانهیفرزندان متقاض  ن،ی کنند )مثالً: والد  ی م  یزندگ  بعنوان خانوادهمسکن    یک  که در   یدرآمد افراد 

 .شود ی( در درآمد خانوار لحاظ میگری د

 .شود  یکسر م ردی گ ی محاسبه قرار م یکه مبنا یخانوار از درآمد   یپرداخت  نفقه

 

 :شود، مانند  یدر درآمد خانوار در نظر گرفته نم یاجتماع یای مزا

 خانواده؛  نهی هز کمک •

 بازگشت به مدرسه؛  نهی هز کمک •

 فرزند؛ پاداش •

 ره ی و غ  یزندگ نهی هز کمک •

 

 ی زمان تیمحدود

 .طول سال ارسال کردهر زمان در  توان در  ی را م درخواست 

 

 ی عمل  باتیترت

 ( درخواست  ارائه)

با    دی اجاره بها هستند، با  ارانه ی از    ی به بهره مند  ل ی ( که مازندگی میکنند یواحد مسکون  ک ی با هم در    که   چند نفر  ای )مجرد    خانوار 

 کمک مسکن وزارت مسکن ارائه کنند.  یاستفاده از فرم مشخص، درخواست خود را به واحد تک مرحله ا 

 :زیر ارسال کرد به روش های مسکن  ی توان به دفتر کمک ها ی شده و امضا شده را م  لی فرم تکم

Guichet unique des aides au logement 

11, rue de Hollerich 

L-1741 Luxembourg 

 ؛پست  قی طر از •

ً ی مستق •  در محل سپرده شود،   ما

    Guichet@ml.etat.lu لی می به آدرس ا یکی صورت الکترون  به •

mailto:Guichet@ml.etat.lu
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 .درخواست را امضا کنند دی با یزندگ ک ی شر ای هر دو همسر  ،یقانون   یشرکا  ای زوج متاهل   ک ی صورت درخواست توسط  در

 

 :دمیبایس ارسال شو ری همراه با مدارک ز دی با فرم

که بتواند   یگری هر سند د  ای باشد  دهی رس خی و موجر امضا و به تار  یاز قرارداد اجاره که توسط خانوار متقاض یکپ  کی  •

 .کند  یم  یدر آن زندگ  یباشد که خانواده متقاض  یمحل  دی را ثابت کند. محل اقامت مربوطه با  یوجود قرارداد اجاره شفاه

 ر یی . در صورت تغcertificat de rémunération  سال قبل از درخواست   ی( حقوق برای)ها  یاز گواه  یکپ   کی  •

  .آخر  ی حقوق ش ی ف 3در نظر گرفته شده،  یات ی کارفرما در طول سال مال

 .کند یم دیی خانوار را تأ ی درآمدها ر ی که سا یاسناد •

 .کند ی م یمدرک پرداخت( اگر خانواده قبالً در محل اقامت زندگ ای )  پرداختی آخر اجاره  د ی رس 3 •

 Centre commun  یاجتماع  نی که توسط مرکز مشترک تام   d’affiliationcertificatسابقه بیمه اجتماعی    یگواه •

de la sécurité sociale  افراد ساکن در اقامتگاه مذکور صادر شده استهمه  یبرا که. 

 :یمعتبر مربوط به حق اقامت متقاض یلوکزامبورگ را نداشته باشد، گواه تی تابع یمتقاض اگر •

o یگواه  ا ی ثبت نام    ی (: گواهس ی نروژ و سوئ   ن،ی اشتا  ختن ی ل  سلند،ی کشور مشابه )ا  ک ی   ا ی اروپا    ه ی تبعه اتحاد  یبرا 

 اقامت دائم؛

o کارت اقامت    ای ،  ، اجازه اقامت پناهندگی  مدت   یاجازه اقامت طوالن   ا ی تبعه کشور ثالث: مجوز اقامت    یبرا

کشور مشابه    ک ی از    ای اروپا    هی خانواده شهروند اتحاد  ی از اعضا  یکی ( اگر تبعه کشور ثالث  یدائم  ری غ  ای )دائم  

 باشد. 

 

  یتلق  رش ی پذ  رقابلی آدرس محل اقامت مربوطه ذکر نشده باشد، غ  ای الزم نباشد    یشامل تمام امضاها  یکه درخواست   یدر صورت 

عودت داده خواهد شد. از    ی به متقاض  تمامی مدارک همراه با درخواست   اثر داده نخواهد شد و بی صورت ترت   نی خواهد شد. در ا

درخواست  را  اسناد    نی ا  تواندمی پرونده    ری وجود نداشته باشد، مد  بانی مدارک پشت   یاگر در هنگام ارسال پرونده، برخ  گر،ی د  یسو

 .را بدهد شتری ب  ی پرونده اجازه بررسدر کند تا 

کمک   سی را که سرو یکند، ملزم است در صورت درخواست، تمام اطالعات و اسناد یکه درخواست کمک م یواقع، خانوار در

 . نکی و مالی خانوار ، حتی کپی از تمام تراکنش های بابداند، ارائه دهد ی به درخواست ضرور یدگی رس یمسکن برا

 

  ی به برخ  ی امکان را دارد که به خدمات کمک مسکن اجازه دسترس  نی نکته مهم: هنگام پر کردن فرم، خانواده درخواست کننده ا

ها  داده  ا  ی شخص  یاز  بدهد.  را  م  نی خود  باعث  ساده   شودی امر  منظور  به  صرفه   یادار   ی سازکه  خانوار    ییجوو  وقت  در 

 .کرد یشود و بتوان پرونده را ساالنه بررس یدگی زمان ممکن رس نی ترع ی در سر هی کننده، به درخواست اولدرخواست 

  نی هر سال ا  ستی مجبور ن   گری د  یرا دارد. خانوار متقاض  ازی مدارک مورد ن   یاب ی مسکن امکان باز  وزارتمجوز،    نی ا  یاعطا  با

 را انجام دهد.  ارانه ی  دی تمام مراحل مربوط به تمد ای را ارائه کند  یت ی مدارک حما

 

 مجدد پرونده  یو بررس درخواست

 .شود ی م ارسالپست  ق ی از طر ی اجاره به خانوار متقاض ارانهی از پرداخت امتناع  ای  اعطاتصمیم 

https://ccss.public.lu/fr/commandes-certificats/particuliers/commande-certificat-affiliation.html
https://ccss.public.lu/fr/commandes-certificats/particuliers/commande-certificat-affiliation.html
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در آن زمان وجود داشته باشد، کمک   ط ی که تمام شرا یاجاره، در صورت  ارانهی درخواست   خی صورت پاسخ مثبت، از تار در

 .شود  یاعطا م

 

 پرونده  ی بررس

 .مجدد پرونده خود را داشته باشد یتواند درخواست بررس یم  یخانوار خود، خانوار متقاض  بی ترک ای در درآمد  ریی صورت تغ در

  ی درخواست بررس خی اجاره بهره مند شود، از تار ارانهی تواند از  ی م یبه نظر برسد که خانوار متقاض ،یدر طول بررس اگر

 .شود  یاعطا م یارانه با تغییر در نظر گرفته شده

 .شود ی م یکمک، پرونده ها هر سال مجدداً توسط سازمان خدمات مسکن بررس یصورت اعطا  در

بخواهد   ی که متقاض یاجاره بها(، در صورت  ارانه ی  افتی در  یبرا انی از متقاض یکی خانوار )خروج  ب ی در ترک ریی صورت تغ در

 مانده ارائه شود.  یباق ی توسط متقاض ی دی درخواست جد  دی از ادامه کمک بهره مند شود، با

 

 توقف پرداخت کمک ایامتناع 

 :شود اگر  ی متوقف م ای رد  کمک

 .شده باشدخانوار درخواست کننده اجاره    قرارداد مسکن اجاره ای توسط یکی از فرزندان •

 .ناقص است ا ی چند اطالعات نادرست  ای  ک ی شامل  درخواست  •

 .دکن  یرا ارائه نم ازی تمام مدارک مورد ن  یمتقاض •

 .شود یبرآورده نم گری د  ای کمک وجود ندارد  ی اعطا ی چند شرط برا ای  کی  •

 در سال است.  وروی  25اجاره کمتر از   ارانهی  مبلغ •

 

 مبلغ و پرداخت کمک

  ی برا  یخانوار، درآمد خانوار و سهم درآمد پرداخت   بی بسته به ترک  یاسی اجاره مرجع بر اساس مق  ک ی اجاره بها براساس    ارانهی 

 .شودی اجاره محاسبه م

 .خانوار در نظر گرفته شده آن است که در زمان درخواست کمک وجود دارد بی ترک

کمک مطابقت    افت ی در  یدرخواست برا   خی قبل از تار  یات ی درآمد سال مال  نی انگی محاسبه کمک با م  یدر نظر گرفته شده برا  درآمد

 :مربوطه، خانوار  یات ی حال، اگر در طول سال مال نی دارد. با ا

در کل سال مربوطه    دی کرده است، درآمد حاصل با  افتی شغل پرداخت شده درآمد در  کی از سال از    ی بخش  یبرا   فقط •

 .داده شود می تعم

در    دی درآمد شناخته شده با  نی داده است، آخر  ریی خود را تغ یکارفرما  ای نداشته است   یدرآمد حرفه ا   چی طول سال ه  در •

 . ابدی  می کل سال مربوطه تعم

 .شود یم نیی خانوار تع بی کمک با توجه به درآمد و ترک زانی م
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 شود.  ی پرداخت م نفعی اجاره ماهانه به ذ ارانهی 

 

 کمک پرداختباز

 :برگردانده شود اگر  دی کمک با

 .حفظ کمک ارائه شده است ای  ی اعطا یبرا ی ناقص توسط خانواده متقاض ای نادرست  اظهارات  •

لغو کمک داشته   ا ی اصالح  ، ینگهدار ،یبر اعطا  یخود که ممکن است عواقب  تی در وضع یریی تغ چی ه ی متقاض خانوار •

 .باشد، به خدمات کمک مسکن اطالع نداده است

 .برآورده نشده است گری چند شرط د ای  ک ی شود که  ی مجدد پرونده، مشخص م ی طول بررس در •

 .دهد یاز مسکن مربوطه را اجاره م یبخش ای شود، تمام  یکمک بهره مند م نی که از ا ی خانوار •

 

 از کمک  ی بیترک بدون

کنندگان    افت ی در  ای شده    نی کنندگان حداقل درآمد تضم  افت ی )"پاداش اجاره"( اعطا شده به در  شی توان با افزا  یاجاره بها را نم  ارانهی 

 .کرد ب ی ترک یمسکن اجاره ا  یبرا دی شد  تی معلول یافراد دارا  ی درآمد برا

 . ست ی قابل درخواست ن   2016  هی ژانو 1از   گری کرد، د افت ی درآمد در 2 نی از ا یکی  نفعی عنوان ذبه  توانی که م ی شی واقع، افزا در

 

  ای  ی مال تی در وضع ریی که تغ یتا زمان  کنند،ی م افتی را در هاش ی افزا نی ا 2016 هی ژانو  1 خی تار از که  ی نکته مهم: افراد

 مند خواهند شد. آن بهره  ی ای نشود، همچنان از مزا ش ی افزا نی شدن حق آنها در ا عی منجر به ضا یخانوادگ

 

 

 

 

 :   مأخذمنبع و 
loyer.html-logement/subvention-au-https://guichet.public.lu/fr/citoyens/logement/location/aides 

 

 

 

 

  

 تهیه و تنظیم :  هیئت تحریریه انجمن سیمرغ در لوکزامبورگ 

 

تمامی حقوق قانونی کپی رایت این سند متعلق به انجمن سیمرغ می باشد و هر گونه کپی برداری و سواستفاده از 

 این سند پیگرد قانونی دارد 

https://guichet.public.lu/fr/citoyens/logement/location/aides-au-logement/subvention-loyer.html
http://www.simourq.com/
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