
 

 

  
 

Vägen till egen bostad 

 

در   شما  هستید،  مسکن  جستجوی  در  مسکن  عمویم  بازار  در  شما  مدتی که  طول  در 

 میکنید.    SHISمسکن
ی

   زندگ
ی

این به این معناست که شما در طول مدتی که در اینجا زندگ

 میکنید، باید به طور فعال در جستجوی خانه باشید. 

 

اما این   میتوانیم برای تان نشان بدهیم که چطور باید در جستجوی خانه شوید.   SHISما در  

 مسئولیت خودتان است که باید یک خانه را پیدا کنید. 

 
 
وع کنید! این مهم است که در جستجوی خانه فعال باشید  .امروز شر

 معلومات و وسیله برای جستجوی مسکن 

نمود؟  فکر  د ی با مهم یهای   چ کدام  به  

 قرارداد  

. در همیشه یک قرارداد را داشته باشیداین مهم است که  

به طور واضح نوشته شده باشد که شما    این قرارداد باید 

مدت   و  قرارداد  مدت  دازید،  بپر باید  را  کرایه  چقدر 

 آن چقدر است.   uppsägningstidفسخ

 

 تمام تصدیق های تان باید مرتب باشند. 
 

بدهید که   نشان  را  اسنادی  باشید که  این  آماده 

تانرا تائید میکنند،    معاش، استخدام، یا تحصیالت 

یک   همچنان  از  و  رونوشت 

،  اگر صاحب خانه آینده   personbevisراجسی  

 تان درخواست آنرا نمود. 

 

 محتاط باشید! 

دازید.  نپر را هرگز  ندارید،  را  قرارداد آن   کرایه خانه ی که 

دازید.  ن کیل ها پول را نپر ول کنید که آیا   پیش از گرفتی کنپی

ید حق به   فردیکه شما میخواهید خانه را از او به کرایه بگپر

 .  کرایه دادن آپارتمان را دارد یا نخپر

 

 ما با میل به شما کمک میکنیم.   -اگر شما مطمئی   نیستید، از پرسونل سوال کنید

 



 

 

 

 

 

 

 

 

میکنم؟ من چطور خانه پیدا   

ین طریقه ی بدست آوردن   اولآسانپی از    قرارداد دست 

 میباشد.   bostadsköصف مسکنطریق 

شما باید در صف مسکن ثبت نام بوده و طور فعال در  

 جستجوی آپارتمانها باشید. 

این مهم است که شما فعال بوده و زیادتر اوقات داخل  

خانه   کت  شر نیت   انی  به  صفحه  عالقمندی  و  شده 

 آپارتمانها را ابراز کنید. 

 

یا یک    قرارداد دست دومعادی ترین طریقه پیدا کردن یک  

نیت ، جستجوی  اتاق  میباشد.  اعالنات مسکن در انی 

 چندین سایت با اعالنات مسکن وجود دارند. 

اگر میخواهید یک لیست سایتهای دارای اعالنات مسکن  

 صحبت کنید. را بدست آورید، با پرسونل 

 

در وقت جستجوی آپارتمانها بسیار مهم است که شما  

نمایید.  استفاده  تماسهای خود  به دوستان، همکاران   از 

خود در محل کار و دیگران بگویید که شما در جستجوی  

هستید.  اتاق  یا  های   آپارتمان  شبکه  طریق  از  همچنان 

اجتمایع هم جستجو کنید، مثال در فیس بوک نوشته کنید  

 شما در جستجوی مسکن هستید. که 

 

 SHIS    باشدیم خانه یجستجو  وقت در  مرجع  کی. 

سد  و   بزند  زنگ  ما  به تواند یم خانه صاحب که  معناست نیا  به مرجع   هیکرا   کی شما  ا یآ  که  بپر

ن نش   .پر نخ  ا ی د یهست  خوب  تر

 

o   نموده مراقبت  آپارتمان  از  شما  آیا 

 بودید؟ 

o آیا از شما کدام شکایت شده بود؟ 

o   نموده مراقبت  آپارتمان  از  شما  آیا 

 بودید؟ 

 

شما   خانهاگر  باشید    قرضهای کرایه  داشته 

بسیار مشکل خواهد بود که یک خانه جدید را  

 بدست آورید. 

اگر شما مشکل قرضهای کرایه خانه را دارید، 

از   هم  و  از کمون  هم  میتوانید    SHISشما 

 کمک بدست آورید. 

اگر شما میخواهید یک وقت نزد مشاور قرض  

با   صورت  این  در  کنید،  رزرو  ما  بودجه  و 

ید  .پرسونل تماس بگپر

وقت  که شما در جستجوی خانه باشید  

 مراجع خوب مهم است. 


