Imigrație
Cazare
Cazare - Chirie
Suedeză

Arabă

Jag vill hyra en/ett ________.

.ﺃﻧﺎ ﺃﺑﺤﺚ ﻋﻦ ____________ ﻟﻺﻳﺠﺎﺭ

Menționează că vrei să închiriezi o locuință
rum

ﻏﺮﻓﺔ

Tipul de chirie
lägenhet

ﺷﻘﺔ

Tipul de chirie
enrumslägenhet

ﺷﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ

Tipul de chirie
fristående hus/villa

ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻨﻔﺼﻞ

Tipul de chirie
parhus

ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻔﺼﻞ

Tipul de chirie
radhus

ﻣﻨﺰﻝ ﺫﻱ ﺷﺮﻓﺔ

Tipul de chirie
Hur mycket är hyran per månad?

ﻛﻢ ﺳﻴﻜﻠﻔﻨﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ؟

Întreabă cât costă chiria
Ingår driftskostnader?

ﻫﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ؟

Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse
Hur mycket är depositionen?

ﻛﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ؟

Întreabă cât este depozitul
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Imigrație
Cazare
När kan jag komma för en visning?

ﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺪﺓ؟

Întreabă când poți vedea locuința
Lägenheten är_________.

.______________ ﺍﻟﺸﻘﺔ

Menționează dacă locuința este mobilată sau nu
möblerad

ﻣﻔﺮﻭﺷﺔ

Condiții ale locuinței
omöblerad

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻭﺷﺔ

Condiții ale locuinței
Är husdjur tillåtna?

ﻫﻞ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻷﻟﻴﻔﺔ ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ؟

Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie
Hur byter jag energileverantör?

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ؟

Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie
Hur många andra personer bor i lägenheten?

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻘﺔ؟

Întreabă câți oameni locuiesc în apartament
Hur många andra personer har varit och tittat på
lägenheten?
Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؟

Kan jag få kolla på
installationskontrollerna/rapporterna för elen och
gasen?
Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz
Hur länge är kontraktet?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺭؤﻳﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺷﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ؟
ﻛﻢ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ؟

Întreabă cât durează contractul de închiriere
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Cazare
Har det varit någon osämja mellan grannarna?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ؟

Întreabă care este relația cu vecinii
Vilka renovationer har gjorts?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ؟

Întreabă ce renovări s-au făcut
Hur gammal är pannan och när var den senast
inspekterad?

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻐﻼﻳﺔ ﻭﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ؟

Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția
När var ledningarna senast omkopplade?

ﻣﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻟﺸﻘﺔ؟

Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?

ﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ؟/ﺍﻟﺴﻔﻠﯩ/ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

Întreabă care sunt vecinii din apropiere
Finns det en parkeringsplats för min bil?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﺮﻛﻦ؟

Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta
Har någon blivit mördad här?

ﻫﻞ ﻗﺘﻞ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟

Întreabă dacă au avut loc crime
Fungerar ______?

ﻫﻞ _________________ ﻳﻌﻤﻞ؟

Întreabă dacă funcționează instalațiile
rörläggningen

ﺍﻟﺴﺒﺎﻛﺔ

Instalații
värmesystemet

ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻦ

Instalații
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?

ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴؤﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ؟

Întreabă cine face reparații
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Var är gas- och elmätarna?

ﺃﻳﻦ ﻫﻲ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ؟

Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric
Finns det bruksanvisningar och garantier för de
elektriska apparaterna?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺃﻳﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻌﻠﻤﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ؟

Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice
Vilka företag levererar energi, bredband och
ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ؟
hemtelefon?
Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix
Var är termostaten?

 ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒ،ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺃﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ؟

Întreabă dacă poți vedea termostatul
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺭؤﻳﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ؟

Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz

Cazare - Cumpărarea unei locuințe
Suedeză

Arabă

Hur många har budat på huset?

ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ؟

Întreabă câte oferte a avut casa
Hur länge har huset varit på marknaden?

ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ؟

Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare
Varför säljer ägarna huset?

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﻮﻥ؟

Întreabă de ce se vinde casa
Hur länge har säljarna bott här?

ﻛﻢ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ؟

Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând
Var är inkluderat i köpet?

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ

Întreabă ce este inclus în vânzare
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Cazare
Har det varit något problem med sättningarna på
huset?
Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren

ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ؟

Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring
ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﺳﻌﺮﺍ؟
av egendomens äganderätt?
Întreabă dacă există o variantă mai ieftină de a face transfer de titlu de proprietate
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?

ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎؤﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟

Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă
Kan du ta bort huset för marknaden?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ؟

Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață
Var köpte de tidigare ägarna köks- och
ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﺦ ؟
badrumskaklet?
Întreabă de unde au cumpărat foștii proprietari gresia și faianța din baie și bucătărie?
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?

ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺗﻢ ﺟﻠﺐ ﺑﻼﻁ

 ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ،ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻮﻥ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ
ﺍﻟﻤﻄﺒﺦ؟

Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă

Pagină 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

18.11.2019

