Farsi Version

روش و رشایط پرداخت ماهیانه یارانه اجاره

چه باید انجام بدهم تا یارانه ماهیانه اجاره را دریافت کنم ؟
کدام مدارک را باید فراهم کنم؟
سند پرداخت باید به شکل زیر جزئیات
قراردادی را واضحأ مشخص کند:
✓
✓

✓
✓

ی
نام و نام خوانودگ شما
شماره ن
آیب صاحب خانه
مبلغ ماهیانه اجاره
اشاره به ماه مربوط اجاره و شماره
اجاره نامه شما

هر ماه باید رسید بانیک را به عنوان سند پرداخت اجاره به کارمندان
هلیوس برسانید
کارمندان هلیوس تنها اسناد ذکر شده را میتوانند به عنوان مدرک
پرداخت قبول کنند:
•

•

•

•

سند پرداخت پول از کارمند بانک در بانک صاحب خانه شما
( به عکس  1نگاه کنید)
سند پرداخت از دستگاه عابر بانک در بانک صاحب خانه
شما ( به عکس  2نگاه کنید)
سند پرداخت ر
ر
الکتونییک بانیک اگر به حساب الکتونییک بانک
خود ر
دستیس دارید( به عکس  3نگاه کنید)
سند دستور انتقال پول از بانک خود(بانک آ) به بانک
صاحب آپارتمان( بانک ب) اگر به وسیله صندوق بانک
انجام دهید

عکس 1

ن
آیب صاحب
آپارتمان

مشخصات
شخیص شما

تاییدامضای بهره مند
توسط کارمند بانک

نام و نام
ی
خوانوادگ
صاحب آپارتمان

اشاره به ماه
مربوط اجاره و
شماره اجاره
نامه

Farsi Version

روش و رشایط پرداخت ماهیانه یارانه اجاره
عکس 2
کجا باید مدارک را ارائه دهم؟
ر
ر
آموزیس ادغام در منطقه ای که در آن
نزدیکتین مرکز
شما باید شخصأ در
آپارتمان خود را زیر نظر پروژه هلیوس اجاره کردید مدارک را به کارمندان
هلیوس برسانید
استثناب  ،اگر نیم توانید به ییک از مراکز ما مراجعه کنید  ،یم توانید
فقط در موارد
ی
برای راهنماب با شماره  WHATSAPPدر ن
پایب سمت چپ این صفحه با مابه تماس
ی

ن
آیب صاحب
آپارتمان

ن
آیب صاحب
آپارتمان

نام و نام
ی
خوانوادگ
صاحب
آپارتمان

عکس 3

نام و نام
ی
خوانوادگ شما

شماره اجاره
نامه
ن
آیب شما
ی
نام و نام خوانوادگ
صاحب حساب
(دریافت کننده)
نام و نام
ی
خوانوادگ شما

ما را پیدا کنید

لیست کامیل از موقعت ها در  www.greece.iom.intوfacebook.com/heliosintegration
یا
بعد از ظهر دوشنبه ایل جمعه به تماس شویدوخارج ازوقت کاری پیام ارسال کنید 3:00صبح ایل 9:00در شماره واتساپ زیراز ساعت
زبان

شماره واتساپ

ن
یوناب  -فرانسوی
انگلییس –

+ 30 690 986 8980
+ 30 690 665 6125

فاریس  -پشتو

زبان
عرب-کرمانج -سور ناب
اردو – هندی  -پنجاب

شماره واتساپ

+ 30 690 665 6134
+ 30 690 695 6107

