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أنا أبحث عن ____________ لإليجار. Mi serĉas _______________ por lui.

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة ĉambron

نوع المسكن

شقة apartamenton

نوع المسكن

شقة كبيرة studĉambron

نوع المسكن

منزل منفصل izolite starantan domon

نوع المسكن

منزل شبه منفصل partizolite starantan domon

نوع المسكن

منزل ذي شرفة vicdomon

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ Kiom estas la monate lupago?

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ Ĉu estas utilecoj inkludata?

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ Kiom estas la deponejo?

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ Kiam mi povas veni por spektado?

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  La apartamento estas _____________.

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة meblita

وضع الشقة

غير مفروشة nemeblita

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ Ĉu estas dombestoj permesataj?

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ Kiom da personoj jam videblis la apartamenton

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj
gasaj instaladoj?

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ Kiom longa estas la lizkontrakto?

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ Kio renovigadoj estis faritaj?

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

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

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ Kiu vivas supre/malsupre/apude?

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ Ĉu estas parkadospaco?

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ Ĉu iu iam murdis tie?

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ Ĉu _____________ funkcias?

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة la dukto

المرافق

التسخين la hejtado

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj
eroj?

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la
telefonon?

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ Kie estas la termostato?

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز
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كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ Kiom da proponoj jam havis?

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ Kiom longe ĝi estis sur la merkato?

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ Kial la vendistoj movas?

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

Kiom longe la vendisto vivis tie?

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا
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ما الذي تتضمنه عملية البيع Kio inkluzivas en la vendo?

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ Ĉu estis ia sinkadoproblemo?

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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