
Imigrație
Cazare

Cazare - 
Arabă Chineză

أنا أبحث عن ____________ لإليجار. 我在寻找租用 _______________ 。

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة 房间

نوع المسكن

شقة 公寓

نوع المسكن

شقة كبيرة 单人套间

نوع المسكن

منزل منفصل 独立住宅

نوع المسكن

منزل شبه منفصل 半独立住宅

نوع المسكن

منزل ذي شرفة 排屋

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ 每月租金多少？

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ 请问电气水费包含在月租里面吗？

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ 押金多少？

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ 我什么时候可以过来看房？

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  这间公寓________________。

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة 提供家具

وضع الشقة

غير مفروشة 不提供家具

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ 请问可以养宠物吗？

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ 我如何更换能源供应商？

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

这间公寓里还有几个租客呢？

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ 有多少人已经看过这间公寓了？

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

我能否看一看电气安装检查表/报告？

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ 请问租期多久？

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ 请问邻居相处和睦吗？

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ 请问有哪些地方重新装修过？

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة
األخيرة التي تم فحصها؟

请问热水器使用多久了，以及上一次检查是何时？

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ 请问上一次公寓重组电路是何时？

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ 住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁？

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ 请问包含停车位吗？

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ 这里有发生过命案吗？

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ 请问___________能正常运作吗？

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة 水管设备

المرافق

التسخين 暖气

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ 请问房东负责维修吗？

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ 请问煤气表和电表在哪里？

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

你有电器使用手册和保修卡吗？

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

请问谁提供能源、宽带和固定电话？

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ 温度调节器在哪里？

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

我可以看看煤气安全证明书吗？

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز
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كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ 这个房子有多少人愿意买？

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ 请问这个房子待价而沽多久了？

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ 请问房主为什么要卖房呢？

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

请问房主在这里居住多久了？

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا
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ما الذي تتضمنه عملية البيع 请问哪些包含在售价里？

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ 请问是否有沉降问题？

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

请问有无便宜点的房产所有权转让？

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

请问这片区域未来有哪些发展项目？

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ 您能把这个房子从卖房市场上下架吗？

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ 请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖？

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

请问前任房主在哪里购买的家具，比如碗柜？

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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