معلومات عن السكن

معلومات للشخص الذي يبحث عن السكن

يوجد انواع مختلفة من السكن والعقود مثل ايجار الفيال او الشقة بعقد اولي او العقد الثانوي,
بامكانك السكن عند االخرين او ( سكن مشترك) او سكن ملك .مدة البحث عن السكن يمكن ان
تكون طويلة ولذلك نحن جمعنا بعض النصائح واالرشادات للشخص الذي يبحث عن السكن.

انتظارالحصول على السكن ( طابور)
للحصول على سكن بعقد اولي يجب عليك في اغلب االحيان التسجيل في قائمة انتظارالسكن.
عليك التسجيل لدى المؤجرين وشركات السكن عن طريق المواقع االلكترونية .في بعض
االحيان يتطلب دفع رسوم قليلة لكي يمكنك االنتظار في الطابور .اويمكن ان يكون التسجيل
مجاني .تحتاج الى الدخول على صفحتك الخاصة لكي تحافظ على مكانك في طابور السكن.
فكر ان توسع في البحث عن السكن في العديد من البلديات والمدن الصغيرة والمناطق الريفية.
حتى لو لم يكن لديك سيارة يوجد مناطق صغيرة والتنقل فيها سهل ,المواصالت العامة تعمل
بشكل جيد للوصول الى المدارس و محالت المواد الغذائية.

سكن مشترك او العقد الثانوي
في اغلب االحيان توجد صعوبات في الحصول على سكن بعقد اولي في المدن الكبيرة .يمكنك
االطالع على العروض الموجودة بعقد ثانوي او السكن المشترك .العقد الثانوي يعني انك تاجر
من شخص يملك السكن او يوجد لديه سكن بعقد اولي.

البحث عن سكن في كل انحاء السويد
البحث عن سكن بشكل واسع وهذا يعني ان يكون البحث في كل انحاء البالد .يمكنك االتصال
مبا َش َرة على جميع البلديات في السويد والحصول على ارشادات عن وضع السكن لديهم وما
هي افضل طريقة للحصول على السكن في تلك البلدية.

يمكنك الحصول على كل اسماء البلديات في السويد على الموقع االلكتروني التابع للبلديات
والمحافظات  .ارقام تليفون البلديات مدونة في مواقعهم االلكترونية .ابحث في المواقع
االلكترونية التابعة للبلديات (الكومون) .اغلب البلديات لديهم قائمة بشركات السكن االهلية او
الشركات التابعة للبلديات.
الموقع االلكتروني الخاص في البلديات والمحافاظات
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting

اكبر المؤجريين و شركات السكن في البلدية
https://www.kristianstad.se/bostadsupplysning

السكن المؤقت
هل انت بحاجة الى سكن مؤقت لبضعة ايام او خالل فترة انتقالية؟ بامكانك البحث عن طريق
االنترنت .توجد معلومات في الكثير من المواقع االلكترونية اليجاد وايجار بيوت صغيرة
(ستوغا ) بيت قضاء العطلة او فندق او بيت سياحي والى اخره .هل انت بحاجة الى سكن
مؤقت لفترة اطول يرجو االتصال على المؤجر وتقوم بالسؤال اذا كان يمكنك الحصول على
سكن بسعر ارخص.
اذا اليوجد لديك انترنت او الحاسوب يمكنك الذهاب الى المكتبة او مركز خدمات المواطنين في
دار البلدية (راد هوست سكونة) واستعارة الحاسوب هناك.
اذا كنت تواجه صعوبات في اللغة السويدية يمكنك مراجعة غرفة النصائح (رود روم)
www.radrumskane.se

ابحث عن سكن شاغر
www.blocket.se, www.kvalster.se, www.samtrygg.se,
www.facebook.com, www.ksk.nu
)بالدرجة االولى لك انت كطالب او غير طالب وتريد ان تأجر بعقد ثانوي(
اصحاب السكن يقومون باعالن عن السكن الشاغر لديهم في الجرائد المحلية واغلب االحيان
في العطل.

السكن المؤقت
www.allarum.se, www.stugknuten.se, www.booking.com

للمزيد من المعلومات
Arbete och välfärdsförvaltningen
ادارة العمل والرفاهية (السوسيال)
Mottagningsteamet för ekonomiskt bistånd
måndag-fredag 09:30 - 12:00
Tel: 044 13 55 59

