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أنا أبحث عن ____________ لإليجار. I am looking for a _______________ to rent.

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة room

نوع المسكن

شقة flat / apartment

نوع المسكن

شقة كبيرة studio flat / studio apartment

نوع المسكن

منزل منفصل detached house

نوع المسكن

منزل شبه منفصل semi-detached house

نوع المسكن

منزل ذي شرفة terraced house

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ How much is the rent per month?

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ Are utilities included?

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ How much is the deposit?

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ When can I come for a viewing?

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  The apartment is ________________.

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة furnished

وضع الشقة

غير مفروشة unfurnished

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ Are pets allowed?

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ How can I switch the energy supplier?

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

How many other tenants are living in the apartment?

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ How many viewings has it had?

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Can I see electrical and gas installation checks/reports?

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ How long is the lease?

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ Have there been any neighbor disputes?

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ What renovations have been done?

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

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

How old is the boiler and when was it last inspected?

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ When was it last rewired?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ Who lives upstairs/downstairs/next door?

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ Is there a parking space included?

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ Has anyone ever been murdered here?

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ Does ___________ work?

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة the plumbing

المرافق

التسخين the heating

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ Is the landlord in charge of doing repairs?

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ Where are the gas and electricity meters?

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

Do you have any instruction manuals or warranties on
electrical items?

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

 Who supplies the energy, broadband and home phone?

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ Where is the thermostat?

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

Can I see the gas safety certificate?

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز
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كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ How many offers has it had?

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ How long has it been on the market?

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ Why are the vendors moving?

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

How long has the seller lived there?

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا

Pagină 4 24.05.2023



Imigrație
Cazare

ما الذي تتضمنه عملية البيع What's included in the sale?

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ Have there been any subsidence problems?

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

Is it possible to find cheaper transferring?

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

What is going to be built in this area in the future?

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ Can you take the house off the market?

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ Where did the kitchen and bathroom tiles come from?

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen
cabinets?

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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