Tigrinja
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1. ምስ ካልኦት ሰባት ክትነብሩ ከለኹም፡ ኩልኹም
ነንሕድሕድኩም ክትተሓላለዩ ኣለኩም።
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2. ብሓባር ተዳቢልካ ኣብ ሓደ ምምሕዳር ምንባር ካብ
ኣብ ማእከል መቐበሊ ምንባር ዝተፈለየ እዩ። ናይ
ገዛእ ርእስኹም መደቀሲ ክፍሊ ክህልወኩም እዩ፡
ክሽነ፡ ሽንቲ ቤትን ሳሎንን ግን ብሓባር ክትጥቀሙ
ኢኹም።

= ናይ ውልቂ ክፍሊ
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= ናይ ሓባር ክፍሊታት
ሽንቲ
ቤት
ኮሪደር

ሳሎን
ኽሽነ

2
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9. ካብቲ ናይ ሓባር ገዛ እንተድኣ ወጺእኩም፡ ሓድሽ
መንበሪ ቦታ ባዕልኹም ክትረኽቡ ኣለኩም።
10. ዓቕምኹም ዝኾነ ናይ ገዛእ ርእስኹም መንበሪ ቦታ
ምስረኸብኩም፡ ነቲ ናይ ክራይ ውዕል ኣፍሪስኩም
ካብ እቲ ናይ ሓባር ገዛ ክትወጹ ትኽእሉ ኢኹም።

5. ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ናይ እቶም ናይ ሓባር ክፍሊታት
ብሓባር ኮይንኩም ሕግታት ምውጻእ ጠቓሚ ክኸውን
ይኽእል እዩ።
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ሕጊታት ገዛ

8. ኣብ ብምምሕዳር ዘይመሓደር ናይ ውልቂ ገዛ
ተዳቢልኩም ትነብሩ እንተደኣ ኮይንኩም ምስ
መዳብልትኹም ብሓባር ኮይንኩም ንናይ ኣባይቲ
ክፍሊት ክተመልክቱ ኣለኩም።

4. ኩልኹም ኣየኖት ቦታታት ናይ ሓባር (ሳሎን፡ ሽንቲ
ቤት፡ ክሽነ) ምዃኖምን ኣየኖት ድማ ናይ ውልቂ
(መደቀሲ ክፍሊ) ምዃኖም ብግልጺ ክትርድኡ
ኣለኩም ።

መደቀሲ መደቀሲ መደቀሲ
1

3. ግቡኣትኩምን ናይ እቲ ገዛ ሕግታትን ብመሰረት ናይ
እቲ ክራይ ውዕል ክትፈልጡ ኣለኩም።

7. ኣብ ናይ ምምሕዳር ገዛ ትነብሩ እንተደኣ ኮይንኩም
ውልቃዊ ናይ ክራይ ውዕል ክህልወኩም ይግባእ ካብ
Husbanken (መንግስታዊ ባንክ ኣባይቲ ኖርወይ)
ናይ ኣባይቲ ክፍሊት መታን ክትረኽቡ።

3

6. ምስ እቶም ሓቢርኩም ትነብሩዎም ሰባት ብዛዕባ
ናይ ገዛ ስራሕ ምክፍፋልን ናይ ሓባር ወጻኢታትን
ክትሰማምዑ ኣለኩም።
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ኣብ ናይ ሓባር ገዛ ክትኣትዉ ከለኹም ክትዝክሩዎም
ዘለዉኹም ነገራት

ገዛ ተዳቢልካ ምንባር ከም
ዘይተመርዓወ ስደተኛ
ሓበሬታ ነቶም ኣብ ምምሕዳር ኣብ ኖርወይ ንምስፋር ካብ መንግስቲ
ሓገዝ ዝተወሃቡ ዘይተመርዓዉ ሰደተኛታት

እዚ ንኡስ-ጽሑፍ ብትሽዓተ ቋንቋታት እውን ብፒዲኤፍ መልክዕ ኣብ
www.imdi.no/bosetting/bofellesskap ይርከብ እዩ.።

ቤት ጽሕፈት ምውህሃድን ዓይነት ብዝሕን

ቤት ጽሕፈት ምውህሃድን ዓይነት ብዝሕን

እዚ ሓበሬታ ንዓኹም እዩ እንተድኣ፡
– እንተወሓደ 18 ዓመት ዕድመኹም ዘይተመርዓኹም ስደተኛ

ሓደ ቋንቋ ኢና
ንዛረብ
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ኮይንኩም፡
– ፍቓድ መንበሪ ተዋሂብኩምን

7. ተዳቢልካ ናይ ምንባር ምደባታት መብዛሕትኡ ግዜ ብ
IMDi እዮም ዝግበሩ፡ ሓደ ሓደ ግዜ ግን በቲ ምምሕዳር
እውን ይግበሩ እዮም።

– ትሰፍሩሉ ምምሕዳር ንምርካብ ሓገዝ ዘድልየኩም ኮይኑ።
ኩሉ ካብ IMDi መንበሪ ገዛ ንምርካብ ሓገዝ ናይ ምቕባል መሰል ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ እዚ ዝነግሮ
ደብዳቤ ክቕበል እዩ። ዝተወሃብኩሞ ፍቓድ መንበሪ ገደብ ዘለዎ እንተድኣ ኮይኑ ወይ ፍሉይ
ኩነታት እንተድኣ ሃልዮም፡ መንበሪ ገዛ ንምርካብ ሓገዝ ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ማለት
ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕቶታት እንተሃልዮምኹም ምስ IMDi ተራኸቡ።
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1
ዝወሃበካ መስፈሪ ቦታ
ኣብ ምምሕዳር

8. መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ብሓንሳብ ተዳቢሎም ክነብሩ
ዝምደቡ ሰባት ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡን ሓደ ዓይነት ጾታን
ዝቀራረብ ዕድመን ዘለዎም እዮም።
9. ንስኹም ትፈልጡዎ ሰብ ንኽሰፍር ዝጽበይ ዘሎ ኮይኑ
ምስኡ ክትነብሩ ትደልዩዎ፡ ኣብ እቲ ትነብሩሉ ማእከል
መቐበሊ ዝነብር ይኹን ወይ ኣብ ካልእ ዝነብር፡ እንተድኣ
ሃልዩ ነቶም ኣባላት ናይ እቲ ማእከል ሓብሩ፡ ።

ሓበሬታ ንዘይተመርዓዉ ኮይኖም ንኽሰፍሩ ዝጽበዩ ዘለዉ
ስደተኛት
1. IMDi ብዝቐልጠፈ ክቕበለኩም ዝኽእል ምምሕዳር
ክረኽበልኩም እዩ።

6. ነቲ ዝተወሃብኩሞ ምምሕዳርን/ወይ መንበሪ ቦታ ምቕባል
እንተደኣ ኣቢኹም ኣብ ማእከል መቐበሊ ክትነብሩ
ክትቅጽሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

11

ተዳቢልካ ምስ ካልእ ሰብ ምንባር ኣብ ኖርወይ መንእሰያት
ዝውቱር እዩ። ተዳቢልካ ምንባር ብዙሕ ጥቕሚታት ኣለዎ።
10. ትሰፍሩሉ ምምሕዳር ዝያዳ ብዝቐልጠፈ ክትረኽቡ
ኢኹም።

3. ኣብ መብዛሕትኡ ምምሕዳራት ሕጽረት ናይ ኣባይቲ
ንዘይተመርዓዉ ሰባት ኣሎ። ስለዚ፡ ሓደ ሓደ
ምምሕዳራት ምስ ሓደ ወይ ዝያዳ ሰባት ተዳቢልኩም
እትነብሩሉ ቦታ ክህቡኹም ይኽእሉ እዮም (ናይ
ሓባር ገዛ)።

11. ወጻኢታት ናይ ክራይ፡ ኤለክትሪክን ካልእ ወጻኢታትን
(ኣብ የማን ዝርከብ ጽሑፍ ተመልከቱ) ናይ ሓባር
ስለዝኸውን ገንዘብ ክትቁጥቡ ትኽእሉ ኢኹም።
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4. ነቲ IMDi ዝመደበልኩም ምምሕዳር ወይ በቲ
ምምሕዳር ዝቕረበልኩም መንበሪ ቦታ ንምቕባል
ፍቓደኛ እንተደኣ ዘይኮይንኩም፡ ኣብቲ መደብ
መላለዪ ንምስታፍን ካልእ ናይ መንግስቲ ሓገዝ
ንምቕባልን መሰል ኣይክህልወኩምን እዩ። እዚ ኸኣ
ዝተወሃብኩሞ ቦታ ናይ ሓባር እንተኾይኑ እውን
ይምልከት እዩ።
5. ካብ IMDi ትሰፍሩሉ ምምሕዳር ዝሕብር ደብዳቤ
ምስተቐበልኩም እቲ ዝተወሃብኩሞ ዕድል ኣብ ግብሪ
ክውዕል ይጅምር።

ዘይተመርዓወ ሰደተኛ ኣብ ሓደ ክፍሊ ገዛ ኣብ ምምሕዳር በርገን ዝቕመጥ፡
ወርሓዊ እቶት

ወርሓዊ ወጻኢታት

ናይ መላለዪ ረብሓ ድሕሪ
ቀረጽ

9,975 ክሮነር

ክራይ (1 ክፍሊ፡ 20 ሜ².)

3,912 ክሮነር

ናይ ኣባይቲ ክፍሊት

2,130 ክሮነር

ሓይሊ መብራህቲ (ኤለትሪክ)

1,122 ክሮነር

መስመር ኢንተርነትን ስልክን

458 ክሮነር

ድምር

12,105 ክሮነር

ድምር

5,492 ክሮነር

ቋሚ ወጻኢታት ምስተኸፈሉ
ንዓኹም ንኽትጥቀሙሉ ዝተርፈኩም

6,613 ክሮነር

ዘይተመርዓወ ስደተኛ ምስ ክልተ ካልኦት ስደተኛታት ተዳቢሉ ኣብ በርገን
ምምሕዳር ዝነብር፡
ወርሓዊ እቶት

2. IMDi ኣብ ሓደ ምምሕዳር ጥራሕ ክትሰፍሩ እዩ
ዕድል ዝህበኩም።
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ተዳቢልካ ምንባር ገንዘብ ይቑጥበልኩም እዩ!

12. ውልቃዊ ናይ ኣባይቲ ክፍሊት ካብ Husbanken
(መንግስታዊ ባንክ ኣባይቲ ኖርወይ) ክትቅበሉ ትኽእሉ
ኢኹም ዋላ ተዳቢልኩም ትነብሩ እንተኮይንኩም።
13. ብዝበለጸ ዝበዝሑ ሰባት ክትፋለጡ ኢኹም።

www.husbanken.no

ወርሓዊ ወጻኢታት

ናይ መላለዪ ረብሓ፡
ድሕሪ ቀረጽ

9,975 ክሮነር

ክራይ (3–4 ክፍልታት፡ 80 ሜ².)

2,130 ክሮነር

ናይ ኣባይቲ ክፍሊት

1,180 ክሮነር

ሓይሊ መብራህቲ (ኤለትሪክ)

617 ክሮነር

መስመር ኢንተርነትን ስልክን

153 ክሮነር

ድምር

11,155 ክሮነር

ድምር

2,900 ክሮነር

ቋሚ ወጻኢታት ምስተኸፈሉ
ንዓኹም ንኽትጥቀሙሉ ዝተርፈኩም

8,255 ክሮነር

እዚ ምሳሌ ኣብ በርገን ንዝነብር ሰብ እዩ። እቲ ናይ ወጻኢታት ፍልልይ ኣብ መንጎ ተዳቢልካ ምንባርን በይንኻ ምንባርን ኣብ
ካልእ ምምሕዳራት ዝተፈልየ ክኸውን ይኽእል እዩ።

እዚ ምሳሌ ምስ ካልኦት ሰባት ተዳቢልኩም እንተተቐሚጥኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ቋሚ
ወጻኢታትኩም ድሕሪ ምኽፋል፡ 1,500 ክሮነር ኣቢሉ ክተርፈኩም ከምዝኽእል የርእየና።
ብተወሳኺ፡ ምስ ካልኦት ተዳቢልኩም እንተተቐሚጥኩም፡ ናይ መጀመሪ ወጻኢታትኩም ዝተሓተ
ክኸውን እዩ፡ ንምሳሌ ኣቕሑት ገዛ ምግዛእን ናይ ቴለፎንን ኢንተርነትን መስመር ምእታውን።

