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Arabisk

نصائح مفیدة وقائمة مراجعة عند اإلنتقال إلی منزل مشترك

 .1السکن مع آخرین یتطلب أن یراعي جمیع الساکنین بعضهم
بعضا.

 .7إذا کنت تسکن في شقة مملوکة للبلدی ،ة فإن ه یجب أن یکون
عندك عقد إیجار خاص بك لکي تتمکن من احلصول علی
اإلعانة السکنیة من بنك اإلسکان.
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 .2السکن في منزل مشترك في البلدیة یختلف عن السکن في مرکز
استقبال الالجئین .ستکون لك غرفة نوم خاصة بك ،ولکنك
ستشارك اآلخرین المطبخ والحمام وغرف الجلوس الموجودة في
المنزل.

 .8إذا کنت تسکن مع آخرین في شقة خاصة لیست حتت تصرف
البلدی ،ة فإن ه یجب علیکم أن تقدموا طلبا مشترکا للحصول علی
اإلعانة السکنیة.

 .3تعرف علی الواجبات المترتبة علیك المنصوص علیها في عقد
اإلیجار و قواعد السکن.

 .9إذا إنتقلت من املنزل املشترك فإن ه یجب علیك أن جتد مسکنا
جدیدا بنفسك.

 .4یجب أن یفهم جمیع الساکنین بشکل واضح ما هي الغرف
المشترکة (غرفة الجلوس ،الحمام ،المطبخ) والغرف الخاصة
(غرفة نومك).
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غرفة خاصة

غرف مشترکة =

غرفة جلوس
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 3قواعد
السکن

معلومات لالجئین العزاب الذين حصلوا علی عرض باحلصول علی مساعدة
حکومیة من أجل إسکانهم في البلدیة
جتد هذا املنشور مترجما الی تسع لغات مختلفة کملف  PDFعلی موقع االنترنت

مدیریة اإلدماج والتعددیة

ممر

غرفة نوم غرفة نوم غرفة نوم

 .6اتفق مع األشخاص الذین ستسکن معهم حول توزیع العمل
المنزلي فیما بینکم والمصاریف المشترکة.

مدیریة اإلدماج والتعددیة
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حمام
مطبخ

 .5قوموا ،إذا رغبتم ،بوضع قواعد حول کیفیة استخدام الغرف
المشترکة.

www.imdi.no/bosetting/bofellesskap

=

 .10یمکنك أن تنهي عقد اإلیجار وأن تنتقل من املنزل املشترك عندما
تتمکن من احلصول علی مسکن تقدر علی دفع نفقات ه بنفسك.
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هذه المعلومات موجهة لك إذا کنت:

 .6ال یمکنك اإلستمرار في السکن في مرکز استقبال الالجئین إذا رفضت
السکن في البلدیة أو في المسکن الذي عرض علیك.

 الجئا أعزبا و عمرك ال یقل عن  18سنة -حصلت علی تصریح إقامة

کل األشخاص الذین یحق لهم الحصول علی المساعدة من مدیریة اإلدماج والتعددیة ( )IMDiللعثور علی
مکان للعیش فیه ،ستصلهم رسالة بهذا الخصوص عبر البرید .إذا کانت قد فرضت تقییدات علی تصریح
اإلقامة الذي حصلت علیه أو کان التصریح مشروطا ،فقد یعني هذا عدم تمکنك من الحصول علی مساعدة
في العثور علی مکان للسکن .یمکنك االتصال بمدیریة اإلدماج والتعددیة إذا کانت لدیك أیة استفسارات.

معلومات لالجئين العزاب الدين حصلوا على عرض بالحصول على
ممساعدة حكومية من أجل إسكانهم في البلدية

إنه أمر عادي أن يتقاسم الشباب المسكن في النرويج ،فهناك مزايا عديدة
تحصل عليها عندما تشارك اآلخرين السكن:
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عرض اإلسکان
ي البلدیة
ف

 .11یمکنك أن توفر نقودا ألنکم تتقاسمون أجرة البیت ونفقات الکهرباء
والنفقات األخری (أنظر الجدول الموضح)

اإلعانة السکنیة

 2 130کرونة

کهرباء

 1 122کرونة

إشتراك االنترنت والتلفون األرضي

 458کرونة

المجموع

 5 492کرونة

المبلغ الباقي بعد دفع المصاریف
الثابتة

 6 613کرونة

 12 105کرونة

المجموع

متر مربع)

املصاریف الشهریة

إعانة برنامج التعریف بالمجتمع ،بعد
خصم الضریبة

 9 975کرونة

ف 80
قیمة إیجار البیت ( 4 – 3غر ،

 2 130کرونة

اإلعانة السکنیة

 1 180کرونة

کهرباء

 617کرونة
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متر مربع)

إشتراك االنترنت والتلفون األرضي
المجموع

 11 155کرونة

 153کرونة

المجموع
المبلغ الباقي بعد دفع المصاریف
الثابتة

 8 255کرونة

هذا مثال من مدینة برغن .الفرق في األسعار بین السکن في منزل مشترك والسکن المفرد قد یختلف بعض الشيء من بلدیة الی أخری.

 .13تتعرف علی المزید من األشخاص.
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إعانة برنامج التعریف بالمجتمع ،بعد
خصم الضریبة

 9 975کرونة

قیمة إیجار البیت (غرفة واحدة20 ،

الدخل الشهري

 .12یمکنك أن تحصل علی إعانة سکنیة خاصة بك علی الرغم من سکنك
في منزل مشترك.

 .3هناك نقص في المساکن المخصصة للعزاب في العدید من
البلدیات .لذلك فقد تعرض بعض البلدیات علیك تقاسم المسکن مع
شخص آخر أو أکثر (منزل مشترك).

المصاریف الشهریة
 3 912کرونة

شخص أعزب یسکن في منزل مشترك مع الجئین آخرین في بلدیة برغن:

 .10تحصل علی بلدیة لإلستقرار فیها بسرعة أکبر.

 .2سوف تحصل علی عرض واحد فقط بالسکن في البلدیة من
طرف مدیریة اإلدماج والتعددیة.

 .5سریان العرض یبدأ من اللحظة التي تستلم فیها رسالة مدیریة
اإلدماج والتعددیة حول البلدیة المنوي إسکانك فیها.

الدخل الشهري

 .8المعتاد هو أن یعیش األشخاص الذین یتشارکون في اللغة والجنس
والعمر في نفس المسکن.
 .9إذا کنت ترغب في السکن مع أشخاص تعرفهم وینتظرون أن یتم
إسکانهم (أشخاص یقیمون في مرکز استقبال الالجئین حیث تسکن و
في مراکز أخری) ،بلغ الموظفین في مرکز استقبال الالجئین بذلك.

 .4إذا رفضت السکن في البلدیة التي عرضتها علیك مدیریة
اإلدماج والتعددیة أو رفضت المسکن الذي تعرض ه علیك البلدیة،
فإنك سوف تفقد حق اإلستفادة من برنامج التعریف بالمجتمع
وإجراءات المساعدة األخری التي تقدمها الجهات العامة لالجئین.
وهذا أیضا ینطبق علیك حتی إذا کان العرض متعلقا بالسکن في
منزل مشترك.

شخص أعزب یسکن في شقة مکونة من غرفة واحدة في بلدیة برغن:

 .7في العادة تقوم مدیریة اإلدماج والتعددیة ،و في بعض المرات البلدیة،
بإختیار األشخاص الذین سیتقاسمون المنزل المشترك.

 -تحتاج إلی مساعدة في العثور علی بلدیة لتسکن فیها.

 .1ستجد مدیریة اإلدماج والتعددیة بلدیة تستقبلك في أسرع وقت
ممکن.
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نتکلم نفس اللغة

السکن في منزل مشترك له فائدة إقتصادیة!

یظهر المثال بأن ه یمکنك أن تحصل علی حوالي  1500کرونة زیادة تکون تحت تصرفك کل شهر بعد تغطیة
المصاریف الثابتة إذا سکنت في منزل مشترك.
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www.husbanken.no

إضافة إلی ماسبق ستکون نفقات التأسیس ،مثل تلك التي تذهب لشراء المفروشات واإلشتراك في خط هاتف أرضي
واالنترنت ،أقل إذا سکنت مع آخرین.

