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کرایہ سبسڈی ک فراہم ےکل طریقہ کار
PROCEDURES FOR THE PROVI
کیا مایل مددحاصل کروں گا؟
می ابتدائ مایل مددکو کیےس حاصل کرسکتاہو؟
SION OF RENTAL SUBSID
ز
S
ز
ممیوں ک
لی پر معاہدہ کرن ےک بعد  ،ہر خاندان کو کنبہ ےک ر
می ہیلیوس ٹیم کو کون ےس دستاویزات فراہم کروں؟
ی
شناخت دستاویزات ک کاپیاں
خاندان ےک تمام افراد ےک
ز
لی معاہدہ کو ر
ز
الیکیانک طور پر دستخط کرن ےک بعد ٹیکس نیٹ ک
پرنٹ آؤٹ۔
آپ ےک  IBANاکاؤنٹ کا ثبوت
ز
اپن مکان مالک ےک  IBANاکاؤنٹ کا ثبوت

می دستاویزات کہاں پیش کروں؟
ی
ٹیموں ےک دوروں ےک دوران آپ کو ذائ طور پر دستاویزات کو
ز
ہیلیوس اسٹاف ےک پاس اور جہاں آپ ی
سیکھن ےک
رہن ہی انضمام
مرکز می یا تو کھےل رہائش ےک مراکز یا فلکسینیا ہوٹلوں پر جمع کرائز
ی
ہوں ک۔
اگر می  ILCsتک نہی پہنچ سکتا تو کیا ہوگا؟
اگر آپ دور دراز ےک عال ی
ق می رہائش پذیر ہی اورآپ کو آئ ایل یس
تک رسائ نہی ےہ تو  ،آپ تمام مطلوبہ دستاویزات کو ای میل ےک
ی
ذریےع بھیج
سکت ہی۔

می کس طرح مایہ طور پر مایل مدد حاصل کر سکتا ہوں؟

ہیلیوس ٹیم کو می کون ےس دستاویزات فراہم کروں؟

ی
تعداد ےک مطابق مایل مدد مےل ک (جدول دیکھی)۔ رینٹل
سبسڈی مشتمل ہی:

ی
• ابتدائ طورپررصف ادائیگ ذیل می درج تمام مطلوبہ
ی
دستاویزات ہیلیوس عملہ ےک پاس جمع ز
کرن ےک بعد مےل ک۔
ی
ادائیگ ےک ثبوت پیش ز
کرن کہ بعد ماہانہ بنیاد
• آپ ےک کرایہ ک
ی
پر ایک معیاری رقم ادا ک جائ ےہ۔

کرایہاور اخراجات کیلن
مایل مدد

ابتدائ اخراجات ےک لت
مایل مدد

ماہانہ مایل مدد

ابتدائ مایل مدد

162 €

440 €

1

309 €

830 €

2

396 €

980 €

3

504 €

1.172 €

4 to 5

630 €

1.490 €

6+

ز
خاندائ سائز

ی
کرسکت ہی
ہمی تالش
آپ ہمیشہ ہیلیوس آئ ایل یس می پی ےس جمعہ صبح
بج ےک درمیان واقع ٹیموں کا دورہ  - 4:30شام 9:30
ر
ی
کرسکت ہی۔
موجودہ مقامات ک مکمل فہرست دستیاب
ےہ www.greece.iom.int
اور facebook.com/heliosintegration

ی
ادائیگ ک رسیدیں ی
ز
ذائ طور پر  ILCہیلیوس اسٹاف ےک
اپت ماہانہ کرایہ
ی
ز
کروائ ہوگ جہاں آپ ک اپارٹمنٹ ک قریب یا جہاں آپ ز
اپن
پاس جمع
انضمام نصاب ےک خاطر جا ی
ن ہی۔
اگر می  ILCsتک نہی پہنچ سکتا تو کیا ہوگا؟
رصف غی معمویل معامالت می  ،اگر آپ ہمارے کس ایک مراکز کا دورہ
ی
نمی
نیج بائی طرف واٹس ایپ ر
نہی کرسکت ہی تو  ،آپ اس صفج ےک ے
ی
پر ہدایات ےک ل ہم ےس رابطہ کرسکت ہی۔

ی
ی
ہوک  ،آپ کو ز
اپت
تازہ ترین  ،جب آپ کو پہیل ادائیگ موصول
موجودہ رہائش ک جگہ چھوڑ کر اپارٹمنٹ می جانا ہوگا جس ےک لت آپ
ز
ن ہیلیوس پروجیکٹ ےک تحت کرایہ لیا ےہ۔
ی
ادائیگ قبول نہی ک ی
جائ ےہ۔
اپارٹمنٹس ےک مالکان کو نقد رقم می

یا
بجے 9مندرجہ ذیل واٹس ایپ نمبروں پر صبح
بجے تک؛ مختلف وقت پر 3سے پیر سے جمعہ
نمبروں پر پہنچ سکتے ہیں اور پیغام چھوڑ سکتے
:ہیں
زبانی

نمی
واٹس ایپ ر

عرئ ۔کرمان رج۔ سور زائ
ر

+ 30 690 665 6134

پنجائ
اردو۔ ہندی۔
ر

+ 30 690 695 6107

ز
یونائ  -فرانسیس
انگریزی -

+ 30 690 986 8980

فاریس۔ پشتو

+ 30 690 665 6125
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کرایہ سبسڈی ک فراہم ےکل طریقہ کار
بینک اکاؤنٹ اور آی بنک ر ز
کھن واےل ک معلومات ےک ساتھ دستاویزات کا نمونہ

اکاؤنٹ ر ز
کھن
واےل کا نام اور
خاندان نام
اکاؤنٹ ر ز
کھن
واےل کا نام اور
خاندان نام

آی بنک

آی بنک

قبولیت ک تاری خ ےک ساتھ ز
لی معاہدے (ٹیکسنیٹ) کا مثال

ز
نمی
لیمعاہدہ ر

ٹیکس نیٹ می
قبولیت ک تاری خ
ز
لی معاہدہ ک
مدت
6کم یس کم (
)مہینہ

اپارٹمنٹ ےک
مالک کا نام اور
ز
خاندائ نام

گہریلو نام اور
ز
خاندائ نام

