
Život v zahraničí
Bydlení

Bydlení - 
arabsky finsky

أنا أبحث عن ____________ لإليجار. Haluaisin vuorata _________.

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة huoneen

نوع المسكن

شقة kerrostaloasunnon

نوع المسكن

شقة كبيرة yksiön

نوع المسكن

منزل منفصل omakotitalon

نوع المسكن

منزل شبه منفصل paritalon

نوع المسكن

منزل ذي شرفة rivitalon

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa?

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ Sisältyykö hintaan myös sivukulut?

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ Kuinka paljon takuuvuokra on?

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ Koska pääsen tutustumaan asuntoon?

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  Asunto on _________.

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة kalustettu

وضع الشقة

غير مفروشة kalustamaton

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ Ovatko kotieläimet sallittuja?

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ Kuinka voin vaihtaa sähköntarjoajaa?

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

Kuinka monta vuokralaista asunnossa asuu?

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ Kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Voinko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat?

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ Kuinka pitkä sopimus on?

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ Onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä?

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ Mitä remontteja asuntoon on tehty?

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة
األخيرة التي تم فحصها؟

Missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska viimeksi
se on tarkastettu?

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ Koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ Kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä?

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ Onko parkkipaikkoja saatavilla?

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ Onko ketään murhattu täällä?

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ Toimivatko _________?

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة putkistot

المرافق

التسخين lämmitykset

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ Onko vuokranantaja vastuussa korjauksista?

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ Missä kaasu- ja sähkömittarit ovat?

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

Onko sähkölaitteille mitään käyttöohjeita tai takuuta?

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

Miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja
kotipuhelin tulevat?

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ Missä termostaatti on?

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

Voinko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen?

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز

Bydlení - 
arabsky finsky

كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ Kuinka moni on jättänyt tarjouksen?

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ Kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla?

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ Miksi talo on myynnissä?

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

Kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä?

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا
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ما الذي تتضمنه عملية البيع Mitä kauppa pitää sisällään?

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ Onko asunnon kanssa ollut vajoamisongelmia?

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

Onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden
muutos?

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

Tullaanko tälle alueelle rakentamaan jotakin
lähitulevaisuudessa?

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ Voitko ottaa talon pois markkinoilta?

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ Mistä keittiön ja kylpyhuoneen laatat ovat peräisin?

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

Mistä kalusteet, esim. keittiökaapit, on ostettu?

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Stránka 5 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

