Amharisk
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1. ከሌሎች ሰዎች ጋር በአንድ ላይ በሚኖሩ ጊዜ፣
ሁላችሁም እርስ በእርስ መተሳሰብ ያስፈልጋቹሃል።
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2. በኣስተዳደር ውስጥ በመኖሪያ-መጋራት መኖር
ከቅበላ ማዕከል መኖር የተለየ ይሆናል። የራስዎ የሆነ
መኝታ ክፍል ይኖርዎታል፣ ሆኖም ግን በመደበኛ
መልኩ ወጥ ቤት፣ መታጠቢያ ቤት እና የሳሎን ቤት
አካባቢዎች የጋራ ናቸው።
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= የግል ክፍል

3. በኪራይ ኮንትራተ ውሉን እና በመኖሪያ ቤት
ህግጋቱን በመመስረት የእርስዎ ግዴታዎች ምን
እንደሆኑ ይወቁ።

8.	
በኣስተዳደሩ የማይተዳደር የግል ኣፓርታማ ውስጥ
ተጋርተው የሚኖሩ ከሆነ ለመኖሪያ ቤት ኣበል
ኣብራቹ ኣንድ ላይ ማመልከት ይኖርባቹሃል።
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= የጋራ ክፍሎች

መታጠቢያ
ቤት
ኮሪደር

ሳሎን

መኝታ ቤት መኝታ ቤት መኝታ ቤት
1

2

9.	
ከመኖሪያ-መጋራት ለቀው ከወጡ፣ የሚኖሩበትን ቦታ
እራስዎ ፈልገው ማግኘት ይኖርብዎታል።
10.	አቅምዎ በሚፈቅደው መሰረት የራስዎን የመኖሪያ
ስፍራ ካገኙ የኪራይ ኮንትራት ውሉን ኣቋርጠው
ከመኖሪያ-መጋራት ቦታዎ መውጣት ይችላሉ።

4. ሁላችሁም የትኞቹን ቦታዎች ወይም አካባቢዎች
መጋራት እንዳለባችሁ (ሳሎን፣ መታጠቢያ ቤት፣
ወጥ ቤት) እና የትኛው የግል (መኝታ ቤቶች)
እንደሆነ በግልጽ መረዳት አለባችሁ።

ወጥ ቤት

7.	
የኣስተዳደር ቤት ውስጥ የምትኖሩ ከሆነ የግል
የኪራይ ኮንትራት ሊኖርዎ ይገባል ከ Husbanken
(የኖርወይ መንግስት የመኖሪያ ኣገለግሎት ባንክ)
የመኖሪያ ቤት ኣበል ለመቀበል እንድትችሉ።

3

5. የጋራ ክፍሎቹን እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ
በአንድነት ህግጋትን ማውጣት ሊረዳ ይችላል።
የመኖሪያ ቤት
ህግጋቶች
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6. በመኖሪያ-መጋራት አብረው ከሚኖሩት ሰዎች ጋር
የቤት ስራን ስለመጋራት እና የጋራ ወጭዎችን
በተመለከተ ስምምነት ላይ ይድረሱ።
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ወደ መኖሪያ-መጋራት በሚገቡበት ጊዜ ሊያስታውሱ
የሚገባዎ ነገሮች

መኖሪያ-መጋራት እንደ
ያላገባ ስደተኛ
በኖርዌይ ውስጥ ባለ ኣስተዳደር ለመስፈር እርዳታ የተሰጣቸው ላላገቡ
ስደተኞች የሚሆን መረጃ

ይህ በራሪ ወረቀት በዘጠኝ ቋንቋዎች በፒዲኤፍ ቅርፀት በዌብ ሳይት
www.imdi.no/bosetting/bofellesskap ላይ ሊገኝ ይችላል።

የውህደት እና የዓይነት ብዛት መምሪያ

የውህደት እና የዓይነት ብዛት መምሪያ

የሚከተሉት የሚመለከትዎ ከሆነ ይህ መረጃ ለእርስዎ ነው:– ያላገቡ ስደተኛ ከሆኑ፣ እና ቢያንስ 18 ዓመት ከሆነዎ

ቋ
አንድ አይነት ቋን
ነው የምንናገረው
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– የመኖሪያ ፈቃድ ከተሰጥዎ

7. የመኖሪያ-መጋራት ምደባ የሚደረገው በ IMDi አማካኝነት
ነው፣ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ በኣስተዳደሩም ይደረጋል።

– የምትሰፍሩበትን ኣስተዳደር ለማግኘት እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ።
ማንኛውም ሰው የሚኖርበትን ስፍራ ለማግኘት ከ IMDi እርዳታ ማግኘት የሚገባው ከሆነ ይህን
የሚነግረው ደብዳቤ ይቀበላል። የተሰጥዎ የመኖሪያ ፈቃድዎ ገደቦች ያሉት ከሆነ ወይም ልዩ
የሆኑ ሁኔታዎች ካሉ፣ የሚኖሩበትን ስፍራ ለማግኘት እርዳታ ሊያገኙ አይችሉም ማለት ሊሆን
ይችላል። ማንኛውም አይነት ጥያቄዎች ካለዎ፣ IMDi ማነጋገር ይችላሉ።

6. በተሰጥዎ ኣስተዳደር እና/ወይም ቦታ ለመኖር ፈቃደኛ
ካልሆኑ በቅበላ ማዕከሉ በቀጣይነት መኖር አይችሉም።

የመኖሪያ ቤት-መጋራት ገንዘብ ይቆጥብልዎታል!
በአንድ ክፍል የመኖሪያ ቤት ውስጥ በበርገን ኣስተዳደር የሚኖር ያላገባ
ስደተኛ፡
ወርሃዊ ገቢ

8. ኣብዛኛውን ጊዜ፣ በአንድ ላይ መኖሪያ እንዲጋሩ
የሚደረጉ ሰዎች አንድ አይነት ቋንቋ የሚናገሩ እና
አንድ አይነት ፆታ ያላቸው እና በተመሳሳይ የዕድሜ
ክልል ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው።

ወርሃዊ ወጪዎች

የመተዋወቂያ ጥቅሞች፣
ከቀረጥ በኋላ

9,975 ክሮነር

ኪራይ (1 ክፍል፣ 20 ሜ²)

3,912 ክሮነር

የመኖሪያ ቤት አበል

2,130 ክሮነር

መብራት

1,122 ክሮነር

ኢንተርኔት እና የስልክ መስመር

458 ክሮነር

አጠቃላይ

5,492 ክሮነር

ቋሚ ወጪዎች ከተከፈሉ በኋላ
እርስዎ እንዲጠቀሙበት የቀረ

6,613 ክሮነር
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9. እርስዎ የሚያውቁት እና የሰፈራ አገልግሎት በመጠበቅ
ላይ ያለ እርስዎ ባሉበት የቅበላ ማዕከል ውስጥ የሚኖር
ወይም በሌላ የቅበላ ማዕከል ውስጥ የሚኖር እና
አብረዉት ሊኖሩ ማለትም መኖሪያ ሊጋሩ የሚፈልጉት
ሰው ካለ በቅበላ ማዕከል ላሉ ሰራኞች ይንገሩ።

ሰፈራን ለሚጠብቁ ላላገቡ ስደተኞች የሚሆን መረጃ

አጠቃላይ

12,105 ክሮነር

በበርገን ኣስተዳደር የመኖሪያ-መጋራት ውስጥ ከሌሎች ሁለት ስደተኞች ጋር
የሚኖር ያላገባ ስደተኛ፡
ወርሃዊ ገቢ

1
“የሰፈራ አሰጣጥ
በኣስተዳደር ውስጥ

1. IMDi እርስዎን ሊቀበልዎ የሚችል ኣስተዳደር
በተቻለ ፍጥነት ያገኛል።
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2. IMDi የሚሰፍሩበት አንድ ኣስተዳደር ብቻ ነው
የሚያቀርብልዎ።

10. የሚሰፍሩበት ኣስተዳደር በበለጠ ፍጥነት ያገኛሉ።
11. የመኖሪያ ኪራይ ወጪ፣ የኤሌክትሪክ እና ሌሎች
ወጪዎች የጋራ ስለሚሆኑ ገንዘብ ሊቆጥቡ ይችላሉ
(በሰንጠረዡ ላይ በቀኝ በኩል ያለውን አሃዝ ይመልከቱ)።

3. በብዙ ኣስተዳደሮች ውስጥ፣ ላላገቡ ሰዎች
የመኖሪያ ቤቶች እጥረት አለ። ስለዚህም፣ አንዳንድ
ኣስተዳደሮች ከአንድ ወይም ከአንድ በላይ ከሆኑ
ሰዎች ጋር ተጋርተው የሚኖሩበት (የመኖሪያ ቤትመጋራት) መኖሪያ ቤት ሊሰጥዎ ይችላል።
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4. IMDi የሚያቀርብልዎትን ኣስተዳደር እና/ወይም
ከኣስተዳደሩ የሚቀርብልዎትን የመኖሪያ ስፍራ
ለመቀበል ፈቃደኛ ካልሆኑ በመተዋወቂያ መርሃግብር
የመሳተፍ መብትዎን እንዲሁም ደግሞ ለስደተኞች
የሚሰጡ ሌሎች የመንግስት እርዳታዎችን ያጣሉ።
ይህ እንዲኖሩበት የተሰጥዎ ስፍራ በጋራ የመኖሪያ
ስፍራም ከሆነ በስራ ላይ ይውላል።
5. አሰጣጡ በስራ ላይ የሚውለው ከ IMDi
የሚሰፍሩበትን ኣስተዳደር የሚገልጽ ደብዳቤ
ከተቀበሉ በኋላ ነው።

የሚኖሩበትን ቦታ መጋራት በኖርዌይ ወጣቶች የተለመደ
ነው። የመኖሪያ-መጋራት ብዙ ጥቅም አለው።

12. በመኖሪያ-መጋራት ቤት ውስጥ ቢኖሩም ከ Husbanken
(የኖርዌይ መንግስት የመኖሪያ አገልግሎት ባንክ)
የግለሰብ የመኖሪያ ቤት አበል ሊቀበሉ ይችላሉ።

ወርሃዊ ወጪዎች

የመተዋቀቂያ ጥቅሞች፣
ከቀረጥ በኋላ

9,975 ክሮነር

ኪራይ (3-4 ክፍሎች፣ 20 ሜ²)

2,130 ክሮነር

የመኖሪያ ቤት አበል

1,180 ክሮነር

መብራት

617 ክሮነር

ኢንተርኔት እና የስልክ መስመር

153 ክሮነር

አጠቃላይ

2,900 ክሮነር

ቋሚ ወጪዎች ከተከፈሉ በኋላ
እርስዎ እንዲጠቀሙበት የቀረ

8,255 ክሮነር

አጠቃላይ

11,155 ክሮነር

ይህ ምሳሌ በበርገን ውስጥ ለሚኖር ሰው ነው። በመኖሪያ-መጋራት እና ለብቻ የመኖር የዋጋ ልዩነት በሌሎች ኣስተዳደሮች
ውስጥ የተለየ ሊሆን ይችላል።

ይህ ምሳሌ መኖሪያ-መጋራት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ቋሚ ወጪዎችዎ ከተከፈሉ በኋላ
በእያንዳንዱ ወር በእጅዎ ወደ 1,500 ክሮነር ተጨማሪ ሊኖርዎት እንደሚችል ያሳያል።

13. ተጨማሪ ሰዎች እያወቁ ይመጣሉ።
በተጨማሪም፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር አብረው የሚኖሩ ከሆነ፣ የመነሻ ወጭዎ ያነሰ ይሆናል፣
ለምሳሌ የቤት እቃዎችን መግዛት እና የስልክ መስመር ማስገጠም እንዲሁም የኢንተርኔት
ግንኙነት ማስገባት።
www.husbanken.no

