زندگی منصفانه  -مشاوره ای برای
مستاجران در شهر ماربورگ
شهر دانشگاه ماربورگ مشاوره و پشتیبانی مستاجران را ارائه می دهد .آیا در اجاره موجود مشکلی دارید؟ آیا سوال یا مشکلی
وجود دارد که شما نیاز به مشاوره داشته باشید یا در توضیح آنها کمک بخواهید؟ آیا موضوع باید با صاحبخانه شما روشن شود
و شما نمی دانید چگونه؟
افراد تماس در دفتر "زندگی منصفانه" به حل اختالفات و یافتن راه حل کمک می کنند.
شما می توانید با سواالت خود با ما تماس بگیرید!

مشاوره حقوقی در متن پیشنهاد صورت نمی گیرد .این دفتر اطالعاتی
را درباره وضعیت حقوقی پرونده های داوری ارائه می دهد و در
صورت لزوم  ،سپس با یک مشاور حقوقی مناسب تماس گرفته می
شود.

مشاوره
رایگان

دادستان
زندگی منصفانه

زندگی منصفانه – دادستان برای مستاجران یا کرایه نشینان (دادگستر= میانجی عادل)
دادستان شهر دانشگاه ماربورگ یک پیشنهاد رایگان برای مستاجران در شهر ماربورگ است .مدافعان حقوقی به روشی مشورتی و واسطه ای
عمل می کنند .هدف این است که مسائل را با دست اندرکاران روشن کنیم و راه حل های دوستانه پیدا کنیم.
در صوووووورت بروز درگیری در اجاره های موجود ،مسوووووئولین
دادستان شهر دانشگاه ماربورگ
اداره امور اجتماعی و مسکن
دادستان "زندگی منصفانه"
فریدریی شتراسه  ،36دفتر1.18-
 35037ماربورگ
تلفن0157/83927153 :
ایمیلfair-wohnen@marburg-stadt.de :
صفحه اصلیwww.marburg.de/fair-wohnen :
تماس و در دسترس بودن
← ساعات اداری تلفنی
دوشنبه  ،چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت  5عصر تا  6بعد از ظهر
← قرارهای شخصی با هماهنگی قبلی از طریق تلفن
تماس با اشخاص  /مدافعان حقوقی





بیتینا بویتشر – دوتون
هیلموت فیدلر
یانینا ویرت
و سایر داوطلبان

© دادستان شهر دانشگاه ماربورگ
اداره امور اجتماعی و مسکن  /برنامه ریزی اجتماعی

دادگسوووتری از شوووما پشوووتیبانی خواهند کرد .باید از تالی دیوان
ساالری جلوگیری شود .این کار از طریق:






مالحظه مستقل  ،عینی از پرونده های فردی،
وزن دو طرف ،استدالل های مطرح شده،
مقایسه آسیب و تالش و عوامل هزینه،
اظهار توصیه برای راه حل پرونده مربوطه،
رسیدن به یک راه حل عادالنه.

