जानकारी
अपार्ट मेन्र् भाडाका लागि मद्दत
अष्ट्रियामा अपार्ट मेन्र् ल द
िं ा भाडा र सरु क्षा धरौर्ी

ाग्छ।

भाडा
तपाईं े अपार्ट मेन्र्को भाडा ल िँ दा भक्
ु तानी गने रकम नै भाडा हो।
तपाईं े प्रत्येक महहना भाडा बझ
ु ाउनप
ु छट ।
भाडा रकम प्रत्येक महहना एउर्ै हुन्छ।
सुरक्षा धरौर्ी
सरु क्षा धरौर्ी तीन महहनासम्मको भाडा हुनसक्छ।

तपाईं े एक पर्क मात्र सरु क्षा धरौर्ी बझ
ु ाउनप
ु छट : भाडामा बस्नु अगाडड।
यो धरौर्ी घरधनीका

ागग सरु क्षा रकम हो।

यस ाई आवश्यक ममटतहरूका

ागग प्रयोग गररन्छ

वा तपाईं े भाडा नततरे को अवस्थामा यस ाई प्रयोग गररन्छ।
सुरक्षा धरौर्ी ऋण
तपाईंसिँग सुरक्षा धरौर्ीका
यहद छै न भने,

ागग पयाटप्त रकम छ?

ोवर अष्ट्रिया राज्य े तपाईं ाई मद्दत गनट सक्छ।

ोवर अष्ट्रिया राज्य े तपाईं ाई सुरक्षा धरौर्ीका

ागग रकम हदनसक्छ।

यस ाई “सुरक्षा धरौर्ी ऋण” भतनन्छ।

तपाईं े यो रकम राज्य ाई फिताट गनप
ुट छट तर तपाईं े ऋणको ब्याज भक्
ु तान गनप
ुट दै न।
सुरक्षा धरौर्ी ऋण कसले ललन सक्छ?
 अष्ट्रियन नागररकता भएका व्यष्ट्क्तहरू।
 आश्रय प्राप्त गरे का व्यष्ट्क्तहरू।
अन्य व्यष्ट्क्तहरू े तनकायहरू ाई सम्पकट गनप
ुट छट ।
सरु क्षा धरौर्ी ऋण सम्भव छै न
 आश्रय खोष्ट्जरहे का आवेदकहरूका
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 सहायक सुरक्षाको अगधकार भएका व्यष्ट्क्तहरूका

ागग।

यी ती व्यष्ट्क्तहरू हुन ् जस ाई आश्रय प्रदान गररएको छै न तर दे श तनका ा पतन गररएको
छै न।

सरु क्षा धरौर्ी ऋण कसरी प्राप्त िने?
तपाईं े आवेदन पेश गनप
ुट छट ।

तपाईं े इन्र्रनेर्मा यहािँ आवेदन िाराम िे ा पानट सक्नुहुन्छ:
http://www.noe.gv.at/GesellschaftSoziales/Sozialhilfe/Sozialleistungen/Sozialhilfe_Hilfe_in_besonderen_Lebenslagen.
html
ध्यान ददनुपने कुरा: तपाईं े अगिम रूपमा आवेदन हदनुपछट र स्वीकृततको
तपाईं े त्यसपतछ मात्र बहा

सम्झौताका

ागग हस्ताक्षर गनट सक्नह
ु ु न्छ।

ागग प्रततक्षा गनप
ुट छट ।

यदद तपाईंले पदिले नै बिाल सम्झौतामा िस्ताक्षर िनभ
ुट एको छ भने तपाईंले सरु क्षा धरौर्ी ऋण
प्राप्त िनट सक्नि
ु ु न्न।

िाराम भनह
ुट ोस ्।

आवेदन ाई सही तनकायमा पठाउनुहोस ्, अथाटत ्:
 ष्ट्जल् ा प्रशासकीय तनकाय,
जन
ु ष्ट्जल् ा तनकाय, नगरपाल का तनकाय वा

 आवास नगरपाल का जस्ता स्थानीय तनकाय हुनसक्छ
तपाईं े सुरक्षा धरौर्ी ऋण प्राप्त गनह
ुट ु नेछ वा छै न भनी तनकाय े तनणटय गछट ।
तपाईं ाई एकपर्क मात्र मद्दतको आवश्यकता भएमा
मात्रै तपाईं े ऋण प्राप्त गनह
ुट ु न्छ।

यसको अथट: त्यसपतछ तपाईं े आफ्नो जीवनयापन लाित आफैं भुक्तान गनट सक्षम हुनुपछट ।
तपाईंसिँग भाडा, उपयोगगताहरू, खाद्य, कपडा र धेरैका

ागग पयाटप्त रकम हुनुपछट ।

सुरक्षा धरौर्ी ऋण तपाईं ाई वास्तवमा आवश्यक हुने रकम मात्र हो।
यस ाई आपतकालीन अवस्थािरूमा मात्र जारी गररन्छ।
सुरक्षा धरौर्ी ऋणका

ागग कुनै स्वचाललत अगधकार छै न।

तनकाय े तपाईंबार् ववलभन्न कुराहरू माग गनट सक्नेछ।
सुरक्षा धरौर्ी ऋण प्राप्त िनटका लागि तपाईंले के िनप
ुट छट ?
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 तपाईं े सबै प्रश्निरूको जवाफ ददनुपछट ।
 तपाईं े सबै आवश्यक कािजातिरू प्रदान गनप
ुट छट ।
 तपाईं े तनकाय ाई आि् नो सम्पत्तत र आफ्नो आम्दानीको बारे मा बताउनुपछट ।
तपाईंसिँग भएका सबै कुरा तपाईंको सम्पष्ट्त्त हो।

तपाईं े आजटन गने र प्राप्त गने सबै रकम तपाईंको आम्दानी हो।
तनकाय े तपाईंसिँग लम ेर घरे ु बजेर् छुट्याउनेछ।
तनकाय े तपाईंको सामाष्ट्जक ररपोर्ट तयार गनेछ।
तनकाय े तपाईंको घरको भ्रमण गनेछ।
 तपाईं े आफ्नो अवस्था सुधानट आफ्नो मद्दत गनप
ुट छट ।
उदाहरणका

ागग, तपाईं े सुरक्षा धरौर्ीको केही भाग आिैं े भुक्तान गनट सक्नह
ु ु न्छ।

तपाईं े अपार्ट मेन्र्मा सदाट मद्दत गनट सक्नुहुन्छ।

यहद आवश्यक भएमा तपाईं घरधनीसिँग कुरा गनट सक्नुहुन्छ।
 यहद तपाईंसिँग पतछ रकम हुन्छ भने,
तपाईं े ननकायलाई सूगचत गनप
ुट छट ।

 तपाईं े आफ्नो अगधकारमा भएका आगथटक सियोि तथा सिायताका अन्य सबै प्रकारिरू
दावी गनप
ुट छट , जस्तै, आवास भत्ता, आवास सहायता, इत्याहद।
रकम कसले प्राप्त िछट ?
 सरु क्षा धरौर्ी ऋणको रकम लसधै घरधनीलाई जान्छ।
 तपाईं े प्रनतज्ञा-पत्रमा हस्ताक्षर गनप
ुट छट ।
यस प्रततज्ञा-पत्र े तपाईं े

ोवर अष्ट्रिया ाई रकम फिताट गनप
ुट छट भनी घोषणा गछट ।

 तपाईं े ननयतन घोषणामा हस्ताक्षर गनप
ुट छट ।

यस े जब तपाईं े अपार्ट मेन्र् छोडेर जानुहुन्छ
तब घरधनी े यो रकम

ोवर अष्ट्रिया राज्यमा फिताट पठाउनुहुनेछ भनी घोषणा गछट ।

सुरक्षा धरौर्ी ऋण कसरी फफताट िने?
 यहद घरधनी े सुरक्षा धरौर्ी ऋणको रकम
तपाईं े फिताट गनप
ुट छट ।

ोवर अष्ट्रियाको राज्य ाई फिताट गनह
ुट ु न्न भने

प्रततज्ञा-पत्रमा व्याख्या गररएको छ फक:
तपाईं े कहह े र कतत रकम भुक्तान गनप
ुट छट ।
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तपाईं े अपार्ट मेन्र् छोडेपतछ,
तपाईं े पूणट रकम फिताट गनप
ुट छट ।
 तनयतन घोषणामा व्याख्या गररएको छ फक:
तपाईं अपार्ट मेन्र् छोडेर गएपतछ घरधनी े सरु क्षा धरौर्ी फिताट गनप
ुट नेछ।
घरधनी े सरु क्षा धरौर्ी रकम लसधै तनकाय ाई भक्
ु तान गनह
ुट ु न्छ।
 तनम्न अवस्थामा घरधनी े सुरक्षा धरौर्ी फिताट िनछ
ुट ै न:
* तपाईं े भाडा बुझाउनुभएको छै न
* ममटत गनट आवश्यक छ

* तपाईं े केही सामान िुर्ाउनुभएको छ।
त्यसपतछ, तपाईं े आिैं े नै

ोवर अष्ट्रिया राज्यलाई सुरक्षा धरौर्ी फिताट गनप
ुट छट ।

चेतावनी! ननम्न कुरा मिततवपूणट छन ्:
 तपाईं े प्रत्येक महहना भाडा बुझाउन सक्नुहुन्छ भने मात्र अपार्ट मेन्र् भाडामा ल ने
 बहा

सम्झौता गररएको छ भने मात्र अपार्ट मेन्र् भाडामा ल ने।

यहद बहा

सम्झौता गररएको छै न भने, ग्यारे ण्र्ी गररएको न्यूनतम आम्दानीमा समस्याहरू

हुनसक्छन ्।

 बीमा नीतत, हर्भी, इन्र्रनेर्, मोबाइ

िोन र खररदहरूका

ागग फकस्ता ाई ध्यानमा

राख्नप
ु छट । तपाईं े यसका ागग प्रत्येक महहना भक्
ु तान गनप
ुट छट ।
 तपाईंको खातामा भएको रकमभन्दा धेरै रकम खर्ट नगनह
ुट ोस ्।
 सामानहरू खररद गदाट मल्
ू यमा ध्यान हदनह
ु ोस ्।
सेकेण्ड-ह्याण्ड पस हरूबार् खररद गनह
ुट ोस ्:

त्यहािँ भएका धेरैजसो सामानहरू नयािँ होइनन ् तर सस्ता हुन्छन ्।
 प्रतयेक मदिना, सबैभन्दा पदिले भाडा, बबजुली र तापको रकम भुक्तान िनि
ुट ोस ्।
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