کمک کردن بە شما برای پیدا کردن خانەی جدید
اطالعاتی برای ساکنان برج گرنفل و گرنفل واک

نگاھی اجمالی

یک راھنمایی سریع برای آغاز

دولت و منطقەی سلطنتی کنزینگتون و چلسی متعھد شدە اند کە در طول  12ماە
مسکنی دائمی برای شما بیابند.تمرکز کامل ما بر روی اینست کە خانەای را
بیابیم کە مورد رضایت شما باشد .در این فرایند بە شما مشاورە و پشیبانی ارائە
می دھیم .برای مطلع شدن از اینکە چە کمک ھایی در دسترس است ،لطفا
صندوق پایین را مشاھدە نمایید.

راھنمایی با جزئیات بیشتر در صفحەی  3قرار داددە شدە است.
این وبسایت از روز دوشنبە  21اوت برای ساکنان باز خواھد شد.
برای وارد کردن عالیق خود:
.1

چگونە بدانم کدام خانە در دسترس است؟

.2
.3

ما میخواھیم بیشترین انتخاب ممکن را در اختیار شما قرار دھیم .برای انجام
این کار ،از وبسایت Home Connections
)(www.homeconnections.org.ukاستفادە خواھیم کرد .ما محیطی
مجزا از وبسایت را برای ساکنان برج گرنفل و گرنفل واک ایجاد کردە ایم.

.4

ممکن است شما قبال از این وبسایت استفادە کردە باشید و با سیستم کاری آن آشنا
باشید.اگرچە برای یافتن خانەای کە موجب رضایت شما را فراھم کند ،ما
میتوانیم در اسرع وقت تغییراتی را در این شیوە کاری ایجاد نماییم .ھیچ
محدودیتی در این وجود ندارد کە شما چندین خانە را بپسندید.

.5

.6

این وبسایت از سیستمی بە نام اجارە انتخاب محور ) (CBLاستفادە میکند.
این سیستم بە شما فرصت می دھد کە جزئیات ھمەی خانەھای موجود را
نمایید ،و بر اساس آن تصمیمی بگیرید کە کدامیک مناسب
مشاھدە
تراست.

.7
.8

اکنون شما شمارەی شناسایی و رمز عبور خود را دارyد کە با آن میتوانید
بە  Home Connectionsدسترسی داشتە باشید.

بە وبسایت www.homeconnections.org.uk
مراجعە نمایید و گزینەی کنزینگتون و چلسی را انتخاب کنید.
شناسەو رمز عبور خود را وارد کنید.
برای مشاھدەی ھمەی خانەھایی کە ممکن است برای شما مناسب
باشند ،بر روی گزینەی "مشاھدەی ھمەی امالک" کلیک کنید.
جزئیات خانە ھا را مطالعە نمایید و با کلیک بر روی "ارائە
نظرات" بە ما بگویید کە چە مکانی را میپسندید.
شما میتوانید نظر خود را در مورد ھر تعداد خانە کە دوست
دارید بیان کنید یا روی گزینەی "صرف نظر" کلیک کنید و و
نظرتان را تغییر دھید.
شما ھر چند بار کە بخواھید میتوانید وارد سیستم شوید و خانەای
را انتخاب کنید کە مورد پسندتان است ،و دفعات متعدد تغییرات
الزم را اعمال کنید.
ما با مردم تماس خواھیم گرفت برای اینکە از خانە مورد نظر
دیدن نمایند.
امالک جدید مرتبا در وبسایت قرار دادە میشوند.

اگر شما مشکلی در استفادە از سیستم آنالین دارید ،شناسەی کاربری خود را گم کردەاید ،یا بە اینترنت دسترسی ندارید ،لطفا مسئول بخش مسکن یا
مددکار اصلی خود را مطلع نمایید و ما بە شما اطمینان می دھیم کە کمک الزم را بە شما ارائە خواھیم داد.

پیامی از مسئول بخش مسکن شما
مطمئن باشید کە انجام این فرایند اولویت اصلی من است .من می خواھم پشتیبانی مناسب و الزم بە شما ارائە دھم تا بتوانید تصمیمی در مورد خانە جدیدتان بگیرید.





قبال با شما تماس گرفتم تا مطمئن شوم کە اطالعات مورد در
اختیار شما قرار دادە شدە است.
من با شما کار خواھم کرد تا در زمانی کە برای شما مناسب است
در مورد فرایند صحبت کنیم ،بە شما در مورد نحوەی ورورد بە
وبسایت کمک کنم و ھمچنین بە ھرگونە سوالی کە دارید پاسخ دھم.
لطفا نگران نباشید اگر استفادە از کامپیوتر برای شما آسان نیست یا
بە اینترنت دسترسی ندارید ،ما با شما کار خواھیم کرد تا اطمینان
حاصل کنید کە عالیق شما در مورد خانەای کە دوست دارید مدنظر
قرار دادە می شود.





شمارە تماس من در اختیار شما قرار دادە شدە و در ھر زمان کە الزم
باشد بین ساعات  9صبح تا  5عصر میتوانید با من تماس بگیرید .من
تلفنی بە ھمەی سواالت پاسخ خواھم داد و ھرچند باری کە بخواھید با
شما مالقات خواھم کرد تا بە شمما در این فرایند کمک کنم.
اگر در استفادە از سیستم مشکلی ندارید و نمیخواھید با من مالقاتی
داشتە باشید ،کامال آن را درک میکنیم .اما اگر بە کمک من نیاز
داشتید ،ھمیشە در دسترس ھستم.

اگر بە کمک نیاز دارید یا میخواھید با کسی صحبت کنید ،لطفا مستقیما با من تماس بگیرید یا با دفتر بخش مسکن بە شمارە 0207 361 3985
تماس حاصل فرمایید ،من و دیگر اعضای تیم برای کمک رسانی با شمارە تماس خواھیم گرفت.

صفحەی 1

چگونە بە شما اعالم کنم کە
خانەای را پسندیدە ام؟

سپس چە اتفاقی می افتد؟
 Home Connectionsپسندیدن ھر خانە از سوی ھر کسی را بە ما نشان می دھد .ما این
لیست را برای ھر ملک مورد بررسی قرار خواھیم داد و خانواده را با توجە بە اولویت بیشتر
برای دیدن خانە دعوت خواھیم کرد .اطالعات بیشتری در مورد گروە ھای اولویتی در زیر وجود
دارد و نحوه تصمیم گیری در صورتی کە دو یا چند خانوار در یک گروه قرار گیرند.

اگر شما خانەای را در  Home Connectionsپسندیدە اید ،می توانید
از طریق سیستم آنالین بە ما اعالم کنید کە آن خانە مناسب شما است.
زمانی کە خانە در دسترس باشد ،صبح روز دوشنبە اضافە خواھد شد
و تا یک شنبەی ھمان ھفتە بصور آنالین خواھد ماند .برای اینکە ھمە
بتوانند از سیستم استفادە کنند ،نخستین موج خانەھا برای مدتی طوالنی در
دسترس خواھند بود – از روز دوشنبە  21اوت تا جمعە  1سپتامبر.

یک عضو تیم تخصیص مسکن و یک نماینده صاحبخانە در ھر دیدار خواھد بود تا در پاسخ بە
سواالت بە شما کمک کند.

اگر خانەای را پسندیدید ،لطفا از وبسایت برای اطالع دادن بە ما استفادە
کنید .ھیچ اولویتی برای ساکنانی کە در طول ھفتە زودتر خانەی خود را
پسندیدە باشند وجود ندارد.

اگر شما برای دیدن خانە دعوت شدە اید ،اما نظرتان در مورد خانە تغییر کردە است ،لطفا ما را
مطلع کنید .این بدین معنی است کە ما می توانیم مکان شـما را بە خانواری ارائە دھیم کە آنرا
پسندیدە اند .اطالعات تماس برای مسئول بخش اسکان در نامەای گنجاندە شدە است کە ھمراە با این
اطالعات آمدە است.

زمانی کە شما از وبسایت استفادە می کنید تا بە ما بگویید کە بە یک خانە
عالقەمند ھستید ،اطمینان می دھیم کە شما برای آن خانە در نظر گرفتە شدە
اید.
سیاست اسکان دوبارە گرنفل برای اولویت بندی ھمەی کسانی کە عالقەمەند
ھستند استفادە میشود.

ھر خانە در یک زمان تنھا بە یک خانوادە پیشنھاد می شود و فقط آنھا از آن دیدن خواھند کرد .اگر
شما از ملکی دیدن نمودە اید ،تنھا مستاجری ھستید کە درآن زمان خانە را می بینید و تنھا کسی
خواھید بود کە پیشنھادی را دریافت می کنید .اگر این خانە برای شما مناسب است ،سپس زمان
خواھید داشت کە آنرا بررسی نمایید.

ھیچ محدودیتی در تعداد خانەھایی کە شما می پسندید وجود ندارد .اگر شما
خانەای را پسندیدەاید ،لطفا بە ما بگوید.

گروەھای اولویت
در آنجا چە اطالعاتی مورد خانەھا وجود دارد؟
 Home Connectionsاطالعات محل قرارگرفتن خانە ،طبقە ،تعداد
اتاق خواب ھا و صاحب خانە ھا را در اختیار شما قرار می دھد.
ھمچنین اطالعاتی در این زمینە وجود دارد کە آیا این خانەھا سھل
الوصول برای افراد دارای مشکل حرکتی در دسترس است یا نە.
(برای اطالع بیشتر از در مورد در دسترس بودن ،بە صفحەی  4را
مراجعە کنید).

ھمەی ساکنان قبلی برج گرنفل و گرنفل واک متحمل رنجھای بسیاری شدە اند و مدام
رنج می برند .پس از بررسی بسیار دقیق ،انجمن تصمیم گرفت کە "چھار گروە اولویت"
را بەکار گیرد تا مطمئن شود کە بە خانوادەھای بسیار آسیبپذیر فرصت دادە شدە است
کە بعنوان گروە اول دوبارە اسکان دادە شوند .چھار گروە بدین شیوە ھستند:



چە خانەھایی بە من ارائە دادە می شود؟
این اطالعات ھمراە با جزئیات ورود شما بە Home Connections
از طریق نامەای برای شما ارسال شدە است.
در بیشتر موارد ،خانەھایی کە ما بە شما نشان می دھیم ،بە ھمان اندازە
اتاق خواب دارند کە خانەی شما در برج گرنفل یا گرنفل واک داشت.
ھرچند اگر شما خانوادە پرجمعیتی ھستید ،ما میتوانیم خانەھایی بە شما
ارائە دھیم کە بە اندازە کافی بزرگ و پاسخگوی نیازھای شما نیز باشند.
زمانی کە ما ھمەی نیازھای خانوار را در نظر می گیریم ،از دستورالعملھای
ملی مشخص اس تفادە می کنیم .این بدین معنی است کە انتظار می رود کودکان
ھمجنس تا رسیدن بە سن  16سالگی و دختران و پسران تا رسیدن بە سن 10
سالگی اتاقھای مشترک داشتە باشند.

صفحەی 2




اولویت گروە اول بە کسانی دادە خواھد شد کە در اثر آتش سوزی زیان بسیاری
دیدە اند.
اولویت گروە دوم بە خانوارھایی اطالق می شود کە یک عضو یا اعضای آن:
 معلولیت جدی جسمی یا روانی دارند
 معلولیت /مشکل جدی در یادگیری دارند
 نیاز بە مراقبت و پشتیبانی دارند یا نیاز بە مراقبی دارند کە آنھا را حمایت
کند
اولویت گروە سوم بە ھر خانواری اطالق می شود کە فرزند وابستە داشتە باشد.
اولویت گروە چھارم بە ھمەی خانوادەھایی اطالق می شود کە قبال ساکن برج
گرنفل یا گرنفل واک بودە اند.

اگر دو یا چند خانوار برای اسکان دوبارە دارای اولویت مشابە باشند( ،برای مثال ،یکی
از اعضای خانوادە معلولیت جسمی داشتە باشد و ھمچنین خانوادە دارای فرزند وابستە
باشد) اولویت برای ملک مورد نظر بە خانوادەای دادە می شود کە بە مدت بیشتری در
برج گرنفل و گرنفل واک زندگی کردە باشد.
این بدین معنی است کە مسکن اجتماعی موجود ،نخست بە کسانی دادە می شود کە در
اثر آتش سوزی بیخانمان شدە اند .سپس خانەھای موجود بە دیگر ساکنان عالقەمند دادە
می شود کە خانەھایشان را از دست دادە اند .این ساکنان در اولویت قرار می گیرند بە
ترتیب از آنھایی کە مشکل سالمت و/یا نیاز بە مراقبت دارند ،و سپس بە خانوادەھایی کە
فرزندان وابستە دارند .مسکن اجتماعی کە توسط گروەھای ساکنین باال پذیرفتە نشدە باشد
بە ھمەی ساکنان قبلی برج گرنفل و گرنفل واک پیشنھاد می شود.

چطور بە ما بگویید کە خانەای مورد پسند شما است :راھنمایی گام بە گام
اگر بە کمک نیاز دارید یا ترجیح می دھید در مورد نحوە کارکردن این فرایند با مسئول بخش مسکن صحبت کنید،
لطفا آن را بە آنھا اطالع دھید.
می توانید از روز دوشنبە  21اوت از خانەھای موجود بازدید نمایید .این نخستین سری از خانەھای موجود بە مدت دو ھفتە ،تا روز جمعە  1سپتامبر بر روی سیستم
خواھند بود ،ھمە می توانند بر روی سیستم از آنھا استفادە نمایند .پس آن زمانی کە خانەھای جدید در دسترس باشند ،صبح دوشنبە اضافە خواھند شد و تا شب یکشنبەی
ھمان ھفتە بر روی سیستم و آنالین می مانند.
.1

.2
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.4
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بە وبسایت www.homeconnections.org.uk
مراجعە نمایید و گزینە بخش سلطنتنی کنزینگتون و چلسی را
انتخاب نمایید.
در سمت چپ فھرست ،بر روی "ورود" کلیک کنید وجزئیات
نامەی خود را وارد نمایید سپس بر روی "وارد کردن" کلیک
نمایید.
صفحەی شخصی شما ظاھر می شود .این بخش حاوی جزئیاتی
است کە شما در مورد یک خانە نیاز دارید ،ھمانند تعداد اتاق
خواب و اطالعاتی در خصوص سایر امکانات آن.
در باالی صفحە ،سمت چپ روی "مشاھدەی ھمە امالک" کلیک
نمایید .این بخش بە صورت خودکار تمام خانەھای موجود را
نشان می دھد کە برای شما مناسب است.
برای مشاھدەی جزئیات خانە ،بر روی "اطالعات کامل خانە"
کلیک کنید .این بخش تمام اطالعات مورد نیاز را بە شما می
دھد ،اگر شما خانە را مناسب بدانید.
اگر بخواھید بە ما بگویید کە خانەای مورد پسند شما است ،روی
دگمەی " اظھار نظر و ثبت عالیق" کلیک کنید ،کە در سمت
چپ ،باالی تصویر قرار دارد.
شما می توانید عالقەمندی خود را بە خانەھای متعددی کە
پسندیدەاید را بیان کنید .ھمەی آنھا بە لیست خانەھای پسندیدە شما
در صفحەی اصلی اضافە خواھند شد.

 .8اگر نظرتان در مورد خانەای عوض و شما دیگر آن خانە را نمی
خواھید .در لیست خانەھایتان روی گزینەی "انصراف" کلیک کنید،
اینگونە بە ما اطالع می دھید ،سپس در لیست شخصی خودتان روی
"انصراف از عالقەمندی" ،در باالی تصویر ،سمت چپ کلیک کنید.
بعدا این خانە در لیست خانەھای انصراف دادە شدە شما قرار
میگیرد .شما می توانید ھر تعداد خانەای کە پسندیدەاید را اضافە یا
حذف کنید.
 .9لطفا اطمینان حاصل کنید کە تا نصف شب روز یکشنبە ھمەی
خانەھای پسندیدە شدە خود را انتخاب کردە باشید .در این مقطع شما
نمی توانید عالقە خود را نسبت بە خانەھای موجود دیگر ھمان ھفتە
ابراز نمایید و اطالعات ھر فردی کە ھر خانەای را پسندیدە باشد
برای ما ارسال می شود ،بدین شیوە ،ما میتوانیم با آنھا تماس بگیریم
و ھمانگی الزم برای بازدید از خانە را انجام دھیم.
 .10اگر شما یک بازدید را دریافت کردید ،مسئول بخش مسکن مستقیما
با شما تماس خواھد گرفت.
 .11خانەھای موجود جدید ھر صبح دوشنبە بە سیستم اضافە می شود تا
شما آن ھا را مشاھدە نمایید و عالقەمندی خود را نشان دھید .زمانی
کە شما ھنوز منتظر پاسخ مسئول بخش مسکن در مورد امالک
ھفتەی گذشتە ھستید ،می توانید این خانەھا را نیز مشاھدە کنید و
عالقە خود را نسبت بە آن ابراز نمایید.
 .12اگر شما از یک کامپیوتر عمومی یا مشترک استفادە می کنید ،لطفا
پس از اتمام کار خود/استفادە از سیستم وگزینەھا در منوی سمت چپ
گزینەی خروج را بزنید و از سیستم خارج شوید.

اگر در طول فرایند در ھر مقطعی بە کمک نیاز داشتید ،با شمارەی  0207 361 3985تماس بگیرید.

پس از بازدید چە اتفاقی می افتد؟
اگر ھنوز خانەای را پسندیدەاید ،مسئول بخش مسکن را مطلع کنید ،شما مجبور بە
پذیرفتن خانەای نیستید کە بە شما پیشنھاد می شود .ممکن است برای فکر کردن
در مورد آن زمان نیاز داشتە باشید.
ما میدانم کە پس از شوکی کە بە شما وارد شدە است ،این تصمیم بزرگی است کە
شمما باید بگیرید و ما تا آنجا کە نیاز باشد کمک و پشتیبانی ارائە می دھیم.
اگر شما می خواھید بە این خانە نقل مکان کنید ،رسما نامەای در خصوص
پیشنھاد این خانە برایتان ارسال می گردد .مسئول بخش مسکن یا مددکار اصلی
شما می تواند اطالعات بیشتری را در مورد این پیشنھاد و پشتیبانی موجود بە شما
بدھد ،تا بە شما کمک شود کە بە آسانترین شیوەی ممکن نقل مکان کنید.
اگر شما این خانە را نمی پسندید ،در اسرع وقت بە ما اطالع بدھید ،برای اینکە
ما بتوانیم این خانە را بە خانوادەای دیگر کە ممکن است آن را پسندیدە باشند نشان
دھیم.

صفحەی 3

در صورت امکان اگر ظرف سە روز نظر خود را اعالم کنید ،بسیارمفید خواھد
بود .مسئول بخش مسکن در طول این مدت در دسترس خواھد بود تا در مورد
پیشنھاد با شما گفتگو کند و بە ھرگونە سوالی کە ممکن است شما داشتە باشید
پاسخ دھد.
اگر آنچە کە ما پیشنھاد کردەایم را نمی پذیرید ،لطفا دلیل خود را با مسئول بخش
مسکن در میان بگذارید .ما میخواھیم مطمئن شویم کە ھمە خانوادەھا خانەای
دارند کە مناسب آنھا است ،و بیان کردن نظرات از سوی شما باعث می شود کە
ما در سریعترین زمان ممکن گزینەی بسیار مناسبی را بیابیم.
اسکان دوبارەی خانوادەھایی کە در اثر آتش سوزی برج گرنفل بی خانمان شدند
اولویت ما خواھد بود .رد کردن یک پیشنھاد ھیچ تاثیری در واجد شرایط بودن
فوری شما برای مسکن دائمی نخواھد داشت ،و شما در ھیچ مقطعی بی خانمان
نخواھید ماند .ما ھمچنان با شما کار خواھیم کرد تا زمانی کە عملی و معقول
است خانەھایی بە شما پیشنھاد شوند.

مسکن آسان
برای آندستە از کسانی کە نیاز بە مسکن آمادە دارند ،ھمانند خانە بدون پلە یا حمام فاقد پلە یا لبە ،پشتیبانی و کمک الزم بە شما دادە خواھد شد تا شما
خانەای را بیابید کە پاسخگوی نیازھای شما باشد .بیشتر خانەھای آسان برای آن خا نوادەھایی در اولویت قرار دادە می شون د کە بە آن نیاز دارند.
اگر شما نیاز خاصی دارید ،ما می توانید مستقیما مسکن آسان را بە شما پیشنھاد کنیم .پیشنھاد مستقیم زمانی است کە ما با کسی تماس می گیریم
و جزئیات خانەای کە فکر می کنیم برای آنھا مناسب است را بە آنھا توضیح می دھیم ،بدون اینکە منتظر بمانیم عالیق خود را ثبت نمایید .آنھا
می توانند خانە را ببینند و تصمیم بگیرند کە آیا خانە را می خواھند یا نە .شمما می توانید در مورد اولویت ھای خود با مسئول بخش مسکن
گفتگو کنید او می تواند در طول این فرایند بە شما کمک کند.
اگر پیشنھادی بە شما ارائە شدە است ،اجباری در کار نیست کە آنرا بپذیرید .پیشنھاد مستقیم برای کمک بە ساکنان ارائە می شود تا خانەی درخور بیابند کە پاسخگوی
نیازھای ویژەی آنان باشد .کنزینگتون و چلسی بخش کوچکی ھستنند کە تعداد محدودی خانە را دارند کە مناسب ،یا سازگار برای ،خانوادەھایی با این نیازمندی ھا باشد.
کاردرمانگر انجمن مسکن ) (OTدر بازدید از خانە برای ساکنان دارای نیازمندی خاص حضور خواھد داشت .ما می توانیم در بازدید خانە برای افراد مسن و معلول،
کمک بیشتری بە آن ھا در حمل و نقل بە /و از آن خانە ارائە دھیم.

اگر می خواھید در مورد نیازھای خاص گفت و گو کنید  ،لطفا با مسئول بخش مسکن تماس بگیرید.

موارد مفیدی کە باید بدانید:
دستەبندی امکانات امالک موجود
امالک بە یکی از این گروەھای زیر تقسیم می شود:


دسترسی بە صندلی چرخ دار :ملکی در ساختمان کە ممکن است آسانسور
داشتە باشد و در طبقەی ھمکف قرار نگرفتە باشد.



بدون پلە و با راھرو و داالن ھای بزرگ :ملکی در ساختمان کە ممکن است
آسانسور داشتە باشد و در طبقەی ھمکف قرار نگرفتە باشد.



محل اسکان بدون پلکان :ملکی در ساختمان کە ممکن است آسانسور داشتە
باشد و در طبقەی ھمکف قرار گرفتە باشد.



دارای پلکان کم :ملکی کە تعداد معدودی پلکان دارد (تقریبا  6پلە).



نیازھای عمومی :ملکی کە دارای حداقل یک راەپلە باشد.









اولویت :ھمەی ساکنان برج گرنفل و گرنفل واک در ثبت انجمن
مسکن دارای اولویت باالیی خواھند بود کە درپروفایل شما لحاظ می
شود .برای کسب اطالعات بیشتر لطفا بە دستەھای اولویت در صفحە
 2مراجعە نمایید.
'اتاق ھای خواب' بە شما می گوید کە یک خانە چند اتاق خواب دارد،
در حالی کە 'فضای خواب' بە معنی اندازەی این اتاق ھای خواب
است .بعنوان مثال ،مکانی با اتاق خواب/فضای خواب  3/2خانەی
دوخوابەای است کە یک اتاق مجز (یک خوابە)ا و یک اتاق دو خوابە
دارد.
'منطقە' بە محلی اطالق می شود کە بخش کنزینگتون و چلسی در آن
قرار دارد .اطالعات بیشتر در مورد مکان ،از جملە نقشەھا ،در
لیست شخصی امالک آوردە شدە است.
تعھد کامل ما در مراقبت از شما در خانەی جدیدتان در سند تعھدات
مسکن بە ساکنان بیان شدە است.اگر نسخەای دیگر از این سند را می
خواھید لطفا از مسئول بخش مسکن خود درخواست کنید.

اطالعات بیشتر و پشتیبانی
اگر برای استفادە از وبسایت بە تلفن ھای ھوشمند ،کامپیوتر یا تبلت دسترسی ندارید،
باید با مددکار اصلی یا مسئول بخش مسکن صحبت کنید .این کار بە شما کمک می
کند کە بە خدمات  Home Connectionsدسترسی داشتە باشید .اگر در استفادە
ازسیستم با مشکل مواجە شدید یا اصال نمی خواھید از وبسایت استفادە کنید ،یا اگر
بخواھید خودتان عالقە خود نسبت بە خانەی مناسب و درخور ثبت کنید ،آنھا می
توانند بە شما کمک کنند.
شما باید نسخەای از تعھدنامەی انجمن مسکن بە ساکنان را دریافت کردە باشید .اگر
آنرا دریافت نکردەاید ،بر روی سایت انجمن قرار دادە شدە است یا می توانید از
مددکار اصلی و/یا مسئول بخش مسکن خود بخواھید کە نسخەای از آن را برای شما
چاپ کند.

این بروشور بە ھر دو زبان فارسی و عربی موجود است .اگر این اطالعات را بە زبان دیگر می خواھید ،یا می خواھید از
سایر شرایط دسترسی مطلع شود  ،لطفا آنرا از مددکار اصلی یا مسئول بخش مسکن خود مطالبە نمایید.
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