حق مسکن

این برگه ها با همکاری  asile.geو  Law Clinicدانشگاه ژنو تنظیم شده است .مخاطبين این برگه های حاوی اطالعات
کودکان بی سرپرست و جوانان تازه به سن قانونی رسیده ی تنها می باشد در هدف این کار ،آگاه سازی جوانان از برخی
حقوقشان به زبان ساده و آسان است به طوریکه که برای همه قابل فهم باشد .برای اطالعات بیشتر می توانید به
بروشور « حقوق کودکان و جوانان بی سرپرست و تنها » از  Law Clinicمراجعه کنید.

اصل ها
اگر شما متقاضی پناهندگی هستید ،اول شما در یک کمپ اسکان داده می شوید .محل سکونت باید متناسب با
نیازهای شما باشد و شما خودتان را بتوانید در امنیت احساس کنید .در برخی موارد شما میتوانید تقاضا کنید که نزد
خانواده ای مسکن و جای اقامت داشته باشید و یا یک مسکن فردی داشته باشید ولی برای عملی شدن آن هیچ
تضمینی نیست .اگر شما پناهندگی دریافت کرده و زیر سن قانونی هستید مسئوالن موظف هستند شما را در یک جای
مناسب اسکان بدهند .اگر شما باالی سن قانونی و بزرگسال هستید  ،حق داشتن حداقل کمک هزینه یا خرجی را دارید
که داشتن جای خواب هم شامل آن می شود .در عوض شما باید حضور تان را به مسئوالن کانتون اعالم نمایید .این اعالم
حضور با توجه به وضعیت پناهندگی تان ممکن است شما را به اخراج از کشور منتهی کند .اگر شما دارای پرمی یا همان
اجازه ی اقامت  B ,Fو یا  Réfugié- Fهستید  Hospice généralبه اسکان دادن شما تا آنجایی که نیاز دارید ادامه می
دهد اما شما را تشویق میکند که خودتان نیز در یافتن مسکن سهم بگیرید .به عنوان شخص  LGBTIQ+شما حق داشتن
حفاظت ویژه را دارید .به همین سبب صحبت کردن در مورد آن با فرد بزرگسالی که به او اطمینان دارید مهم است.
افرادی که در کمپ کار می کنند کمپ ها با همکاری افراد مختلفی اداره می شوند:
اسیستان سوسیال یا همان مدد کارهای اجتماعی که با کار گروهی فعالیت هایی را با انجمن ها و شهرداری های
مرتبط توسعه میدهند .شما میتوانید سوال های تان را در مورد زندگی گروهی و همسایه دار ی از این افراد بپرسید.
مباشر یا متولیان محل یا محله که مسئول رسیدگی به امور فنی و امنیت میباشند  .شما میتوانید برای مسائل
مربوط به ساختمان از قبیل در ،پنجره ،توالت یا تشناب ،آشپزخانه و غیره به این افراد مراجعه کنید.
پرستار ها یا نرس های برنامه ی سالمت مهاجرین پاسخگویی دائمی را عهده دار هستند .شما میتوانید تمام سواالت
مربوط به سالمتی تان را از پرستاران یا نرس ها بپرسید و آنها به شما خواهند گفت که شما احتیاج دارید که توسط
پزشک یا داکتر ویزیت شوید یا خیر.
زندگی و حریم خصوصی در کمپ ها:
شما حق داشتن الماری یا یک کمد را دارید که بتوانید لوازم شخصی تان را داخل آن قرار داده و آنرا قفل کنید .اشخاصی
که به دیدن شما می آیند میتوانند بازرسی بدنی شوند .نگهبانان حق دارند اتاق و وسایل شخصی شما را حتی بدون دلیل
مشخصی بازرسی کنند .اما پلیس بدون موافقت شما نمی تواند وارد اتاق تان شود  .پلیس اما با اجازه ی دادگاه می
تواند وارد اتاق تان بشود .نگهبان کمپ یا دیگر افرادی که در کمپ کار میکنند نمی توانند به جای شما اجازه ی ورود به
اتاق شما را به پلیس بدهند.

حق مسکن

پیدا کردن مسکن در ژنو:

پیدا کردن خانه و مسکن که کرایه و اجاره آن گران نباشد بسیار سخت است و مهلت انتظار برای داشتن خانه هم طوالنی
است général Hospice .میتواند به شما تحت شرایطی خانه های شخصی را پیشنهاد کند به خصوص اگر شما به
تنهایی بتوانید از عهده ی کارهایتان بر بیایید.
هم چنین شما میتوانید نزد افرادی که تمایل به پذیرایی از مهاجرین دارند اسکان داده شوید général Hospice .میتواند
اطالعات الزم در این زمینه را به شما بدهد و برای طی مراحل الزم به شما کمک کند .به خصوص که طرح و برنامه ی
خانواده ی میزبان وجود دارد.
شما هم چنین می توانید با ثبت نام در محالت یا ادارات مسکن دولتی  ،خودتان نیز در جستجوی منزل باشید.
 www://fidp.ch/images/fichiers/inscription/Formulaire-demande-de-logement.pdfشما میتوانید روی
سایت های جستجوی خانه » هشدار« را فعال کنید .اگر این کار را کردید ،پرونده تان را باید از قبل آماده کنیدgénéral .
 Hospiceمیتواند شما را در این امر یاری کند.
هشدار  :در مقابل سایت هایی که می خواهند با گرفتن پول به شما کمک کنند خیلی محتاط باشید .به طور کلی این طور
خدمات کاله برداری هستند  .اگر شما در این سایت ها اسم نویسی کرده و یک گزینه ی کوچک را عالمت بزنید  ،ممکن
است مجبور باشید پول زیادی پرداخت کنید .قبل از ثبت نام روی این سایت ها از مددکار اجتماعی یا سرویس قضایی
رایگان و یا یک فرد بالغ قابل اعتماد اطالعات الزم را دریافت کنید .اگر شما کار میکنید یا در حال گذراندن دوره ی آموزشی
حرفه ای تان هستید میتوانید به سایت  AGLAEمراجعه کنید که ساختمان هایی را برای دانشجویان و کارگران جوان در
نظر می گیرد.

راه های ارتباطی

AGLAE – Association Genevoise pour le logement des Apprentis et Etudiants : https://aglae.ch/
ADRET, logement intergénérationnel : www.adretlancy.ch/fr/Logements-pour-etudiants.htm
Secrétariat des Fondations immobilières de droit public / SFIDP :
Rue Gourgas 23bis, 1205 Genève,
tél. : 022 328 12 24
www.fidp.ch
Gérance immobilière municipale / GIM:
Rue de l’Hôtel-de-Ville 5, 1204 Genève,
tél. : 022 418 34 05
Asile LGBT : rue de la Navigation 36, Pâquis,
tél. : 076 663 78 29
https://asile-lgbt.ch/
Asloca-Genève:
Rue du Lac 12 (3e étage), Eaux-Vives,
tél. : 022 716 18 00
https://www.asloca.ch/geneve/

