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شوێنێک بۆ نیشتەجێبوون
Housing – Renting a Flat

ی
زانیاری بۆ ئەو کەسانەی کە تازەیک ماف مانەوەیان وەرگرتووە وەک پەنابەر لە
ا
ڵ یت ئایسالندا
Information for people who have just been granted the status of
refugees in Iceland

.1

شوێنێک بۆ نیشتەجێبوون
 )aلە دووای وەرگر یتن ی
ی
مۆڵەت هەتا دوو هەفتە مانەوە هەیە لەو شوێنانەی دەستنیشان کراون
ماف پەنابەر یێن
بۆ ئەو کەسانەی داوای ی
ی
شوێن نیشتەجێبووندا لە کارە
ماف پەنابەرییان کردووە .پێویستە گەڕان بەدووای
هەنووکەییەکان بێت .
 )bبۆ گەڕان بە دووای ژور/فالت/خانوو بۆ کرێ بڕوانە :
http://leigulistinn.is/
https://www.al.is/
https://www.leiga.is
http://fasteignir.visir.is/#rent
https://www.mbl.is/fasteignir/leiga/
https://www.heimavellir.is/
https://bland.is/solutorg/fasteignir/herbergi-ibudir-husnaedi-til-leigu/?categoryId=59&sub=1
https://leiguskjol.is/leiguvefur/ibudir/leit/

 هەروەها لە یبەش بۆ کرێ لەناو Facebook

.2

ی
گرێبەست کرێ
ی
کرێچ دەگەڕێنێتەوە .
 )aڕێکەوتن لەسەر
گرێبەسن کرێ خانوو هەندێک ماف بۆ ی
 )bمۆرکردن و تۆمار ی
ی
کردت گرێبەست لە الی  Syslymaðurقایمقامیەتەوە بەڕێوە دەچێت .بۆ ز ی
شوێن
انین
قایمقایم ناوچەی دانیشتنت بڕوانە رئێە /https://www.syslumenn.is :
ی
گرێبەسن کرێ خانووت ئامادە بێت بۆ ئەوەی بتوانیت داواکاری پێشکەش بکەیت بۆ وەرگر یتن
 )cپێویستە
ی
ی
قەرزی پێشینەی کرێ و هاوکاری تایبەت کرێچێن .
 )dپێویستە پێشەکیەک،وەک ڕەهن ،ی
دابێێت الی خاوەن موڵک .دەتوانیت داوای وەرگر یتن قەرز بۆ پێشەیک
ا
کرێ خانوو لە بنکەی خزمەتە کۆمەڵیەتییەکان پێشکەش بکەیت ،یان لەجێگای تربە نمونە:
 :https://leiguvernd.isو https://leiguskjol.is
ی
ی
 )eپێویستە بە ی
ی
ێساکات بلۆک و
شوێن نیشتەج ،ڕەچاوی ڕ
باش هەڵس و کەوت بکرێت ،گرنگ بدرێت ،بە
ی
ی
بەندەکات گرێبەست بکرێت .پێویستە کرێخانوو لە کات خۆیدا بدرێت بکە ئەوانە زۆر گرنگن بۆ نامەی
ا
ی
ماڵ داهاتوو.
پشتیوات بۆ خاوەن

.3

ی
گرێبەست کرێ
وادەی هەڵوەشاندنەوەی
ی
گرێبەسن کراوە/دیاری نەکراو:
 )1سەبارەت بە
ی
گرێبەسن ژور.
 ٣ .aمانگ بۆ هەردووال بۆ

2

ا
ی
کرێچ زانیاری تەواوی پێشکەش نەکردبوو
 ٦ .bمانگ بۆ
گرێبەسن فالت/خانوو ،بەڵم  ٣مانگ ئەگەر ی
ی
یان مەرجەکات ناو گرێبەستەکەی ج بەج نەکرد .
)2
-

.4

ی
ی
کاتن  /دیاری کراو:
پێهێنات
سەبارەت بە کۆتا
گرێبەسن ر
گرێبەسن کرت ی
ی
کات تەواو دەبێت لە ڕۆژی دیاریکراویدا بەت ڕاگەیاندن و ت
ڕێکەوتن لەسەر
ی
ی
کرێچ زانیاری تەواوی پێشکەش نەکرد یان مەرجەکات ناو
ئاگادارکردنەوەی تایبەت .ئەگەر ی
گرێبەستەکەی ج بەج نەکرد ،ئەوا خاوەن موڵک بۆی هەیە گرێبەستەکە هەڵبوەشێنێتەوە بە
ی
پێدات وادەی تا  ٣مانگ بۆ چۆڵ کردن.

ی
ی
نشیت/هاوس بینیفیت
یارمەت کرێ
ی
ی
ی
ی
یارمەت کرێ خانوو بۆ ئەوانەی داهاتیان نزمە.
مەبەسن
نشین بڕە پارەیەیک مانگانەیە بە
یارمەت کرێ
)a
ی
ئەندامات ر ی
خێان ،کۆی داهات و موڵک .
کرت نیشتەج ،ژمارەی
 )bبڕی یارمەتییەکە ئەوەستێتە سەر ،ی
ی
ی
گرێبەسن فەریم و مۆرکراو لەالیەن  Syslymaðurوە .
پیشاندات
 )cپێویست دەکات بە
ی
یاسات و تۆمارکراو لە ئاماری
شوێن
 )dپێویست دەکات بە گواستنەوەی خانە و گۆڕ یین ناونیشان بۆ
ی
ی
ی
ری
کرێنشی :
یارمەت
نیشتیمات ئایسالندی لە پێش داوای
/https://www.skra.is/umsoknir/rafraen-skil/flutningstilkynning
ی
ی
نشین پێشکەش بکەیتhttps://www.husbot.is :
یارمەت کرێ
 )eرلێەوە دەتوانیت فۆریم داوای
 )fبۆ زانیاری زیاتر /https://hms.is/husnaedisbaetur/housing -benefit :

ا
ی
ێ
نیشتەج بوون
یەتییەکات
 .5هاوکارییە کۆمەڵ
ا
مەبەسن وەر ی
ی
گرتن ئەم
دەتوانرێت داوایەک پێشکەش بکرێت لە الی کارمەندی خزمەتگوزارییە کۆمەڵیەتییەکان بە
ا
ی
هەڵدەسەنگێێێن بە رپن مەرج
هاوکارییە کۆمەڵیەتییانەی لەی خوارەوە .پێویستە بزانیت کە هەموو داواکارییەکان
ی
ی
ی
پێدات هەر هاوکارییەیک شایستە:
شوێن نیشتەج بۆ هەر شارەوانییەک بۆ
ێساکات
خۆیان و بە پابەند بوون بە ڕ
ری
کرت  ٢بۆ  ٣مانگ کرێ
 )aقەرز بۆ پێشەیک کرێ خانوو
(تەئمی/ڕەهن) ،هاوتای ی
ی
ی
پشتیوات ناوماڵ :بڕە پارەیەک بۆ ی
سەرەکییەکات ناوماڵ  ،بەم شێوەیە :
کڕین پێداویستییە
)b
کڕین ناوماڵ  ،ی
 100.000 .1كرۆنە .ئەوپەڕەکەی بۆ ی
شن پێویست .
 100.000 .2كرۆنە .ئەوپەڕەکەی بۆ ی
ئامێە پێویستەکان.
کڕین ئام رێی
کارەبات  ،ر
ی
ی
 50.000 .3كرۆنە بۆ هەر منداڵێک .هاوکاری بۆ ی
سەرەکن.
پێداویسن
کڕین کەلو پەیل منداڵ ،
ر
ی
یارمەتییەکات تری نیشتەج بوون .ئەم بڕە پارە تایبەتە
تایبەتن کرێ :مانگانەیەیک تایبەتە بۆ سەر
یارمەتن
(c
ر
ر
جیاوازی هەیە لە نێوان شارەوانییەکاندا.
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ی
.6
تەئمی یان پێشەیک کرێ خانوو
ری
تەئمی/ڕەهن کە بڕەکەی هێندەی  ٢بۆ  ٣مانگ کرێیە.
کرێچ پێشەکیەک دابنێت وەک
 )aدیاردەیەیک باوە کە ی
ا
ی
دەتوانیت داوای وەرگرتن قەرز بۆ پێشەیک کرێ خانوو لە بنکەی خزمەتە کۆمەڵیەتییەکان پێشکەش بکەیت.
پێویستە قەرزەکە بە شێوەی مانگانە بدرێتەوە.
کرێچ لە دووای چۆڵکردن.
 )bبڕە پارەی پێشەیک/تەئمینەکە دەگەڕێتەوە سەر حسات ی
کرێچ ئەگوێزێتەوە؛ زۆر گرنگە فالتەکە لە حاڵەتێیک باشدا بگەڕێنێتەوە  ،هەموو کەل و پەلەکان
 )cکاتێک ی
وەک ڕۆژی چوونە ناو ماڵەکە و ێ
ت زیان بن هەتا بتوانرێت هەموو پێشەکییەکە وەربگیێتەوە.
ا
ی
ی
گشن لەسەر خاوەن موڵکە ،بەڵم ئەریک کرێچییە کە ئاگاداری خاوەن مال
پیاهێنات
 )dچاککردنەوە و دەست
ی
ڕوودات زەرەر و شکاوی .
بکاتەوە لە
لێێرساوە لە هەر زەرەر و زیانێک کە دەیدات لە موڵک .تێچووی چاککردنەوەی ئەرز و دیوار  ،دەرگا و
)e
ی
کرێچ ی
ی
ی
ئامێ و کەل و پەلێگ ناوماڵ لە پارەی تەئمینەکە دادەشکێێێت لە کات چۆڵکردن و
پەنجەرە یان هەر ر
کرێچ جیاوازییەکە بدات بە
گواستنەوە .ئەگەر تێجووی زیانەکان لە پێشەکییەکە زیاتر بوو ئەوا پێویستە ی
خاوەن موڵک.
کات بە کرێ گر یتن خانوو/فالت/ژور وا پێویستە وێنەی شوێنەکە بگێێت لەگەڵ وێنەی ئامێ ی
 )fلە ی
ەکات ناوی کە
ر
ر
لە گرێ بەستەکەدا هاتووە ،وێنەکان بە یت مایڵ بنێرێت بۆ خاوەن موڵک وەک بەڵگەیەک بۆ ی
کات چۆڵکردن تا
ر
دڵنیات بکرێت لە بەرپرسیار یێن لە هەر زیانێک کە ڕووی دابێت.
ی

ی
ێ
نیشتەج
شوێت
 .7ئەو زیانە باوانەی کە ڕەنگە ڕوو بدەن لە
بۆ بەرگرتن لە ی
زیات گەورە بە ناو ماڵ  ،پێویستە ڕەچاوی ئەم خاالنە بکرێت:
ً
نظرا إلستخدام الماء الساخن ر ً
شائعا یف أيسلندا ً
 )aيعد التلف الناتج عن الرطوبة ً
وبالتایل
كثێا داخل البیوت،
أمرا
ی
ی
الكثێ من الرطوبة عند اإلستحمام أو الطه أو غسل و تجفیف المالبس أو جل الصحون .يجب ی
توج
تتكون
ر
ی
ی
ی
ی
ی
الحذر للحد من تكون الرطوبة عن طريق التهوية عدة مرات یف اليوم لمدة  15-10دقيقة یف كل مرة ومسح
ی
الن تتشكل ی یف النوافذ عل الفور.
الرطوبة ی
ً
جيدا لمسح األرضية.
 )bال تصب الماء عل األرض لتنظيفها  ،ولكن إستخدم قطعة قماش معصورة
ی
ی
ی
الن يمكن
 )cیف البیوت اآليسلندية  ،ليس من المعتاد إرتداء األحذية یف الداخل ،إلنها تحمل الرطوبة و األوساخ ی
أن تلحق ی
الضر باألرضية.
 )dإستخدم ً
دائما لوح التقطيع .ال تقطع االفواکه  /ی
ی
مبارسة عل الطاوالت.
خضوات

 .8شوێنە هاوبەشەکان
ی
المبات السكنية  ،توجد جمعيات إسكان وتعقد إجتماعات ی ی
مێلية حيث يتفق المالك عل قواعد
 )aی یف معظم
ی
ً
ی
یی
ی
شهريا.
والن يتم دفعها
المێل ،واتفاقية حول المناطق المشێكة  ،ودفعات لصندوق اإلسكان  ،ی
ی
ی
ی
وف حاالت أخرى يتناوب السكان
 )bیف بعض جمعيات السكان  ،يتم دفع تكاليف تنظيف المناطق المشێكة  ،ی
ی
يتعی عليهم التعرف عل ما يجب القيام به ومراقبة المناوبة ی
المشێكة ثم ر ی
حن یعرفوا
عل تنظيف المناطق
ی ی
یأت الدور علیهم.
من ی
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ً
ی
المشێکة للبنایة .ال
 )cيمكن تخزين الدراجات و عربات األطفال و وأحيانا عربات الثلوج ی یف مخزن الدراجات
ً
ی
المشێكة للبنایة أن تكون مخزنا ألشیاء أخری غ رێ مدرجة ی یف األتفاق ،ولهذا الغرض يتم
ُيقصد من المناطق
صغێ للتخزين بكل شقة.
إرفاق مخزن
ر
ی
 )dمن ی
المشێکة قاعدات التنشیف
الضوري أن تتعرف عل أي قواعد أو لوائح تتعلق بإستخدام غرفة الغسيل
ی
والغساالت والمجففات المشێكة.
 )eيجب التعامل مع مقالب القمامة بعناية وفرزها ی یف صناديق إعادة التدوير .توجد معلومات حول ما يمكن
ی
اإللكێونيات
وضعه ی یف كل برميل عل الغطاء .ال تضع البالستيك والورق ی یف القمامة العامة .يجب نقل
ی
ی
السکن إیل الحاويات المحلية أو مراكز
الن ال تتناسب مع الحاويات ی یف المجمع
ی
والنفايات الخطرة والقمامة ی
إعادة التدوير.
ً
ً
ی
مساء ی
حن السابعة صباحا.
العارسة
 )fيجب أن يكون مراعات الهدوء من الساعة
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