
        یتڕێەگدە دادوای ماڵبەبەم شێوەیە 
 ڕێنمایی بۆ ئەوانەی کە بە دوای ماڵدا دەگەڕێن، لە نێو    

 شاری یۆتۆبۆری و دەرەوەیدا                     
 

 

Söka bostad بەدوای ماڵدا بگەڕێ  
goteborg.se/sokabostad 

http://goteborg.se/sokabostad


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ئامۆژگاری و پشتگیری وەرگرە بۆ گەران بەدوای ماڵدا                                    

 بە بێ گوێدانە ئەوەی لە چ ناوچەیەکی یۆتۆبۆریدا دەژیت، بۆت هەیە ئامۆژگاری 

 کە چۆن ناوی خۆت  لێرەدا ڕێنوێنیت دەکەین. بهێنیتلەسەر ماڵپەیداکردن بەدەست 

 کەیت و ڕێنمایی چۆن بەڕێ داخوازیەکەتکەیت، لە ماڵپەڕی ماڵدۆزینەوەدا تۆمار

 .چۆڵدا دەگەڕێیت  لەسەر ئەوەی کە چۆن بە دوای ماڵێکی وەرگری

 

 گ لێدە بۆ سەنتەری نزە ئایا پێویستیت بە ئامۆژگاری و پشتگیری زیاتر هەیە؟

  Göteborgs Stads kontaktcenter پەیوەندیەکان لە شارەوانی یۆتۆبۆری 

 لە کوێ دەتوانیت  بزانیتبۆ ئەوەی  00 00 365-031ژمارە تەلەفۆنی  بە

 . لەسەر ماڵپەیداکردن بەدەست بهێنیت ڕێنمایی



 گونجاودا داوای ماڵ بکە لە کاتێکی
 گەڕان پێویست دەکات زوو دەست بکەیت بە بۆیە. لە  یۆتۆبۆری ماڵ کەمە        

 لە ماڵپەیداکردن، بگریت بۆ نۆبەوا باشە لە چەندین شوێن . بە دوای ماڵدا      

 . یۆتۆبۆری  و دەرەوەی شاریش هەردووکیان      

 

ئەگەر تۆ دەتەوێت لە یۆتۆبۆری بژیت، دەتوانیت 

و  دا تۆمارکەیت boplats.seناوت لە ماڵپەڕی 

تۆ پێویست ناکات لە .  لە نۆبەدا بۆ ماڵ ڕاوەستیت

ناوی  boplats.seیۆتۆبۆری بژیت بۆ ئەوەی لە 

 .خۆت تۆمار کەیت
سویددا  سەرتاسەری لە ماڵیک جۆرە هەموو
  داواکە
 گرنگە دادەڕێژیت ماڵ بارودۆخی بۆ پالن کاتێک

 لە هەر یان داوانەکەیت، ماڵ جۆر یەک تەنها هەر

دەشێت . دیاریکراودا گیرنەخۆیت ناوچەی یەک
 بگەڕێیت لە پەیماننامەیەکدا جۆرە هەموو بەدوای

 لەسەر ئەرکێکت خۆت تۆ. سویددا سەرتاسەری
 بارودۆخی ئەوەی بۆ دانییت پالن کە شانە

 . ڕێکخەیتبۆ خۆت  ماڵپەیداکردن
 وا ڕەنگە بوو ماڵ بە پێویستیت کوتوپڕ تۆ ئەگەر

 بەکرێ ژوورێک سەرەتاوە لە ئاسانتربێت کە
 نیشتەجێبوون یەکەیەکی لە بەشێک یان بدۆزیتەوە

 . بگریت بەکرێ( شوقە) 
 یەکەیەکی کە هەوڵدەیت بێت ئاسانتر واش ڕەنگە

 دەستکەوێت تردا شارەوانیەکی لە نیشتەجێبوونت

 تۆ بۆ ئەگەر لێ. ئاسانتر پەیداکرێت ماڵ لەوێ کە
 وەکوا چاکە  بژیت، یۆتۆبۆری لە بێت گرنگ

 بژیت یۆتۆبۆری دەرەوەی لە کاتی چارەسەرێکی
 لە کە کاتەدا لەو دا بژیتتر شارێکی لە یان

  دانۆبەلە یماوە وە دەگەڕێیت ماڵ بۆ یۆتۆبۆری
 

 

 .boplats.se الی کۆکەیتەوە وەستان

   

 وهیچ بگەڕێ ماڵدا بەدوای چاالکانە
 مەدە لەدەست پێشکەشکاریەک

ڕیکالمەوە  دانانی لە ڕێگەی خانەخوێ ڕەنگە

   . بەکرێ بدا ماڵەکەی نێتابتو ترخێرا( ئیعالن)
 بۆ بەکرێدانەکە پەیماننامەی ئەوەی گوێدانە بێ

 ئاگات گرنگە بۆیە. دووە دەستی یان یەک دەستی
 - پێشکەش هیچ ئەوەی بۆ بێت ئیمەیڵەکانت لە

 .نەدەیت لەدەست کاریەک
 خێرایی بە هات، بۆ پێشکەشکاریەک تۆ ئەگەر

 نیشتەجێبوونەکە یەکەی ئەوەی بۆ بکە، پەسەندی

 . تر کەسێکی بۆ نەچێت
 خۆت دۆزینەوەماڵ ماڵپەڕی چەندین الی تۆ ئەگەر

 ژوورەوە چوونە زانیاری چاکە وا ت،ێتۆمارکردب
تا  کۆکەیتەوە لیستەیەکدا لە ماڵپەڕەکان ناو بۆ

  .ناویانەوە بچیتە زوو زوو و دەستدابێت لەبەر

 

 بگەڕێ ڕۆژنامەکەندا و ئینتەرنێت لە
 یەکەی زوربەی بەدوای ئینتەرنێتدا لە دەتوانیت

 تۆ ئەگەر. بگەڕێیت چۆڵەکاندا نیشتەجێبوونە
 لە دەتوانیت ئەوا نەبێت، خۆت کۆمپیتەری

 هەر تەنانەت. قەرزکەیت کۆمپیەتەرێک کتێبخانە
 کە کەیتسەیر ڕۆژانە ڕۆژنامەی دەتوانیت لەوێش
 چۆڵەکان نیشتەجێبوونە یەکەی بۆ بانگەشە لەوێدا

 .  دەکرێت

 

   

 
    

 



 



 ماڵپەیداکرن ماڵپەڕی

 ماپەیداکرد     

  ناوی بەکارهێنەر یان 

 ئیمەیـڵ        
 تێبینی 

 
 

 

 
 

 
لێرەدا 
پڕی 

 !      بکەرەوە



  ماڵپەیداکردن سایتی چەندین الی لە  
   تۆمارکە خۆت              

 ماڵپەڕی چەندین و شارەوانی بە سەر ماڵڕاگەیاندنی نوسینگەیەکی یۆتۆبۆری لە

 ئەمەش. تۆمارکەیت الیان لە ناوت دەتوانیت کە هەیە پریڤاتیش یماڵدۆزینەوە
  ماڵپەڕی چەندین الی ناوت ئەگەر ماڵ  دۆزینەوەی بۆ دەکات ئاسانکاری

 . تۆمارکردبێت ماڵدۆزینەوە
 

  شارەوانی  بە سەر کە خانەخوێیانەی ئەو
   یۆتۆبۆرین

 :هەن شارەوانی سەربە خانەخوێی چوار یۆتۆبۆری لە

- Bostadsbolaget 

- Familjebostäder 

- Gårdstensbostäder 

- Poseidon 
  چۆڵەکان نیشتەجێبوونە یەکەی بۆ ڕیکالم ئەوان

  شوێنی لە یان دا boplats.se لە دەکەن

 . خۆیاندا ناوخۆییەکانی جێگۆڕکێ

 

                      تۆمارکە دا boplats.se ماڵپەڕی لە ناوت
   ماڵدۆزینەوەی یماڵپەڕ یۆتۆبۆری بوپالتسی

  نۆبەی لە ڕاوەستان.  یۆتۆبۆریە شارەوانی
  ڕۆژانی و ەکرۆن ٠٢٢ بە ساڵی داماڵپەیداکردن

 . هەژماردەکات بۆ دا boplats.se لە گرتنتنۆبە
  نیشتەوجێبونە یەکەی ئەو هەموو ئەوەی لەبەر

  بۆ یانڕیکالم دا boplats.se لە چۆاڵنەی
  زۆرترین کە یەکەس ئەو بۆ دەچێتماڵەکە  دەکرێت،

  بخایەنێت زۆر کاتێکی ڕەنگە ،ەڕاوەستاو نۆبەدا لەماوە 

 . تیوەردەگر یەک دەستی پەیماننامەیەکیتۆ  تاوەکو

  دا boplats.se لە  خۆت زوو هەر باشە وا بۆیە
  ئەوەی بۆ بدەیت سااڵنە میرانەی وە بکەیت ناونوس

 .  بگەڕێیت ماڵدا دوای بە ئایندەدا لە بتوانیت

 
 بگەڕێ ڕێنمایی بۆ دا boplats.se لە   

 بگەڕێ تازەدروستکراو ماڵی دوای بە - 
 بگەڕێ بچوکتردا نیشتەجێبوونی یەکەی دوای بە - 
 کورتدابگەڕێ ماوە  پەیمانەی دوای بە - 

 

 بخوێنەرەوە زیاتر دا boplats.se لە 

 

 
 الی ناوت دەتوانیت شێوەیە بەم     

     boplats.se تۆمارکەیت 
 وە boplats.se ناو بچۆرە     - 
 کرتەیەک پەڕەکەدا سەرەوەی سوچی لە     - 
 بکە ردنەوەک ئەکاونت لەسەر       
 پڕکەرەوە   زانیاریەکانت -
 بچۆرە تۆمارکردنەکە تەواوکردنی بۆ -

 ژوورەوە

 میرانەی پێویستە کە بکەرەوە لەوە بیر

 نۆبەی لە ئەوەی بۆ بدەیت سااڵنە

 ئاسانترین. ڕاوەستیت ماڵدا وەرگرتنی

 بانک کارتی بە پارەدان بۆ شێواز

 دا boplats.se لە ڕاستەوخۆ

 .دەکرێت



 تۆمارکە پریڤاتەکان خانەخوێ  الی لە ناوت
 کیماڵپەڕ چەند لە دەتوانیت نەکات، بەش گرتووە boplats.se الی نۆبەت ڕۆژانەی ئەو ژمارەی ئەگەر

. یۆتۆبۆری لە ڕادەگەیەنن یەک دەستی پەیماننامەی کە تۆمارکەیت ناوت  ماڵدۆزینەوە تری
 جیاوازن چونکە بگەڕییت، ماڵدۆزینەوەدا چاالکەکانی ماڵپەڕە بەدوای ئینتەرنێتدا لە کە ئەوەیە شێواز سادەترین

 .نچۆن و نکوێ لە چۆڵەکان کە نیشتەجێبوونە بانگەشەکردندا بۆ یەکەی لە

 گەورەکانی پریڤاتە  ماڵپەڕە
   یۆتۆبۆری لە ماڵدۆزینەوە

» www.holgerblomstrand.se 

» www.homeq.se

» www.hsb.se/goteborg

» www.kjellberg.se

» www.robertdicksons.se

» www.willhem.se

» www.wallenstam.se

 یۆتۆبۆری لە بچووکترەکان خانەخوێ
  کەن ەنه بچوکتریش خانەخوێیەکی چەند هەروەها

 .یۆتۆبۆری لە ڕادەگەیەنن یەک دەستی پەیماننامەی کە
 بەدوایاندا ئینتەرنێتدا لە کە  ئەوەیە شێواز ئاسانترین

 لەسەر زانیاری کە هەیە ماڵپەڕ چەندین. بگەڕێیت

 . کۆکردۆتەوە خۆی الی بەوانەوە پەیوەندیکردن

 چ بۆ بکەرەوە لەوە بیر 

 !پارە دەدەیت شتێک      
  کە هەیە وا ماڵدۆزینەوەی یماڵپەڕ 
  ئەوەی بۆ لێوەردەگرێت میرانەیەکت         
  ەنیشتەجێبوون یەکەی لیستەی بتوانیت         

 کات پاشان زوربەی. ببینیت چۆڵەکان         

 boplats.se سەر دەتباتەوە" بانگەشەکان" 

 .ماڵدۆزینەوە تری یماڵپەڕ هەندێک یان         

 بخوازیت گەر خۆت سەر دەگەڕیتەوە ئەوە 
 بەکاربهێنیت ماڵدۆزینەوانە یماڵپەڕی ئەو         
 جۆرە چ کە ئاگاداربە  بەاڵم نا، یان         
 بەرلەوەی ندەگر لەخۆ خزمتگوزاریەک        
. بدەیت یەپارەک 

Det finns bostadssajter 

som tar ut en avgift för att 

visa en lista över lediga 

lägenheter. Ofta leder

sedan ”annonserna” tillba-

ka till boplats.se eller andra

bostadssajter.

Det är upp till dig om du

vill använda dig av dessa

bostadssajter eller inte,

men tänk på vilken tjänst

som ingår innan du betalar

för den.

http://www.holgerblomstrand.se/
http://www.homeq.se/
http://www.hsb.se/goteborg
http://www.kjellberg.se/
http://www.robertdicksons.se/
http://www.willhem.se/
http://www.wallenstam.se/
https://nya.boplats.se/
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Motorväg Tågräls 



 

 
 ڕێنمایی سەبارەت بە             

 یماڵپەڕی ماڵپەڕی ماڵدۆزینەوە        

 لە نیشتەجێبوون   یەکەی   کە تر      

 :سویددا ڕادەگەیەنن سەرتاسەری      

               

» www.homeq.se 

» www.boplatssverige.se 

» www.qasa.se 

 لە سەرتاسەری سویددا بە فراوانی   
 بە دوای ماڵدا بگەڕێ  

تۆ دەتوانیت لە شارەوانی تریش بەدوای ماڵدا بگەڕێیت لەو ماوەیەدا کە چاوەڕوانی 

 .وەرگرتنی ماڵ دەکەیت لە یۆتۆبۆری
 

 
 دەرفەتی باش هەیە بۆ هاتوچۆ 

 بوس و شەمەندەفەری باش هەیە کە یۆتۆبۆری 
بە چەندین شارەوانی نزیک بە دەوروبەریەوە 

وەک بژاردەیرەک   بۆ هاتوچۆ لە نێوان .  دەبەستێتەوە

 ئیش یان خوێندنگا بڕوانە دەرفەتەکانت بۆ 

 . ژیان لە شارەوانیەکانی تردا

     » www.vasttrafik.se 

 

   

 

 

 

 

  یۆتۆبۆریەوە لە کانشارەوانیانە نزیکترین 
شارەوانیانەش  دا لەو boplats.se تۆ دەتوانیت لە

یەکەی نیشتەجێبوون بکەیت کە لە یۆتۆبۆریەوە  دوای

 ماڵدۆزینەوەهەروەها چەند نۆبەیەکی تری . نزیکترین
هەیە کە دەتوانیت لە الیان   ماڵپەڕی ماڵپەیداکردنو 

 : خۆت تۆمارکەیت

» www.alebyggen.se 

» www.bofast.se 

» www.förbo.se 

» www.kungalvsbostader.se 

» www.partillebo.se 

      

لە سەرتاسەری سویددا بە دوای ماڵدا 

 بگەڕێ

 داتۆ دەتوانیت  لە سەرتاسەری سویددا بە دوای ماڵ

 کاتی لە نۆبەداوەستان بۆ وەرگرتنی ماڵ . بگەڕێیت

 .  کی تر جیاوازی هەیەارێکەوە بۆ شارێلە ش

    لە هەموو شارەوانیەکدا خانەخوێی سەر بە شارەوانی 

 و پریڤاتیش هەن، کە دەتوانیت الی ئەوان داوای ماڵ 

  لە  خۆت تۆماربکەیت بۆ ڕاوەستان ناوی بکەیت و 

 بچۆرە ناو جێوێبی شارەوانیەکەوە بۆ . نۆبەکانیاندا 

ئەوەی زیاتر زانیاریت دەستکەوێت و بزانیت کە 

زوربەی کات ئەو . خانەخوێکانی ناوچەکە کامانەن

 دا ”Bygga och Bo” زانیاریانە لەژێر بابەتی

دەدۆزیتەوە، کە دەتوانیت کرتەیەکی لەسەر بکەیت و 

.ەوەیان خانەخوێکانبچیتە ناو ماڵە چۆڵەکان 

http://www.homeq.se/
http://www.boplatssverige.se/
http://www.qasa.se/
http://www.vasttrafik.se/
http://www.alebyggen.se/
http://www.bofast.se/
http://www.förbo.se/
http://www.kungalvsbostader.se/
http://www.partillebo.se/


 بە دوای ماڵی دەستی دوو یان    
 ژوورێکدا بگەڕێ   

، پێدەچێت زۆریپەیماننامەی دەستی یەک  ستهێنانیبەدە ی زوربەی کاتلەبەر ئەوە

بتوانیت    یان  بگریت بەکرێدەستی دوو  ڵێکیما دەیتڕەنگە وەک بژاردەیەک هەوڵ

 .   الی کەسێک بژیت
 

 بۆ پەیداکردنی ماڵی دەستی دوو یان ژوور ماڵپەڕ
 دوو وەبۆ ماڵی دەستی  ماڵپەڕی ماڵدۆزینەوەچەندین 

  . ژوور لە ئارادایە کە دەشێت چاویان بۆ بگێڕیت
  ڕیکالمخۆت  یانبدەیتەوە   ڕیکالمتۆ دەتوانیت وەاڵمی 

 :دانێیت کە تۆ بە دوای ماڵدا دەگەڕێیت لە

                               » www.blocket.se      

» www.samtrygg.se                             

   www.qasa.se «ئەمەیان ڕیکالم بۆ یەکەی   )

                                     (ڤێلال دەکاتنیشتەجێبوونی گەورە و یان 

 

 لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکاندا بگەڕێ
  ڕیکالمهەروەها لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانیشدا زۆر کەس 

 بۆ یەکەی نیشتەجێبوونی دەستی دووی چۆڵ و ژوور 

   ، هاوکاتبەشداری لەگەڵ ئەو گروپانەدا بکە .دەکات

 . زانیاریەکانتبۆ نوێبکردنەوەی  کەسەکۆیە

 

 

 

 لەوەی بنووسە بەرپەیماننامەیەک   
 پارە بدەیت  
 لە یادت نەچێت کە هەمیشە پەیماننامەیەک 
  لەگەڵ ئەو کەسەدا بنوسیت کە شوێنەکەی ال 
 بەکرێ دەگریت بەر لەوەی پارەی یەکەی 

 . نیشتەجێبوونەکە یان ژوورەکە بدەیت 
 هەندێک جار بەکرێدەر داوادەکات بڕە 
 پارەیەکی ال بخەوێنیت بەر لەوەی  

 . بگوێزیتەوە ناوی 

 
 بڕەپارەی خەوێنراو وەک دڵنیاییەک وایە بۆ 
 ئەو کەسەی یەکەی نیشتەجێبوونەکە بەکرێ 
 دەدات بۆ ئەوەی ماڵەکەی بە جوانی ڕادەست 

 زوربەی کات بریتیە لە کرێی یەک. کەیتەوە 
 دوو مانگ کە وەریدەگریتەوە کاتێک 

 . شوێنەکە چوڵ دەکەیت 

 

http://www.blocket.se/
http://www.samtrygg.se/
http://www.qasa.se/


  
 

 

جۆرەکانی ماڵ و پەیماننامەی کرێی  

 جۆراوجۆر
بریتیە لە پەیماننامەی  –پەیماننامەی دەستی یەک 

یەکەیەکی نیشتەجێبوون ڕاستەوخۆ لەگەڵ خانەخوێدا 

 .دەکرێت

بریتیە لە پەیماننامەیەک  – دووپەیماننامەی دەستی 

کەسێکدا کە پەیماننامەی دەستی یەکی  لە نێوان تۆ و

یەکەیەکی نیشتەجێبوونی هەیە،  زوربەی کات بۆ 

. ماوەیەکی دیاریکراوە  بۆ وێنە شەش مانگ یان ساڵێک
پێویست دەکات ئەو کەسەی ماڵەکەی بەکرێ دەدات بە 

دەستی دوو ئیزن لە خانەخوێکەی وەرگرێت بۆ ئەو 

 . کارە

تۆ بەشێک لە ماڵی کەسێکی تر بە  –الی کەسێک ژیان 

کرێ دەگریت، بۆ نموونە ژوورێک لە یەکەیەکی 

ئەو کەسەی پەیماننامەی دەستی . نیشتەجێبوونەکەیدا

یەکی هەیە خۆی لە ماڵەکەدا دەمێنێتەوە  وە شوێنە 

هاوبەشەکانی لەگەڵدا بەکاردەهێنیت وەک چێشتخانە، 

بۆ ئەوەی الی کەسێک بژیت . تەوالێت و گەرماو

 . ێویستی بە ئیزنی الیەنێکی تایبەت نیەپ

ئەگەر هەنووکە تۆ  –گۆڕینەوەی یەکەی نیشتەجێبوون 

پەیماننامەی دەستی یەکت هەیە بۆ یەکەیەکی 

نیشتەجێبوون دەتوانیت ماڵەکەت لەگەڵ کەسێکی تردا 

. پەیماننامەی دەستی یەکی هەیە بگۆڕیتەوە کە ئەویش
گۆڕینەوەی یەکەی نیشتەجێبوون ڕەزامەندی خانەخوێی 

 . هەردوو کرێچیەکەی دەوێت

 
مافەکان و ئەرکەکانت وەک کرێچی یان کە الی 

 کەسێک دەژیت
دەتوانیت لە جێوێبی دادگاکانی سویددا بیخوێنیتەوە  کە 

تۆ وەک کرێچی بە بێ گوێدانە ئەوەی پەیماننامەی 

ی یەک یان دووت هەیە،  مافەکان و ئەرکەکانت دەست

 . چین

» https://www.domstol.se/amnen/ 

hyra-bostadsratt-och-arrende/ 

hyra-av-bostad-och-lokal/ 

 

https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/hyra-av-bostad-och-lokal/
https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/hyra-av-bostad-och-lokal/
https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/hyra-av-bostad-och-lokal/


ە لە ئەستۆی ئەرکێک -ماڵپەیداکردن 

 خۆتایە
  ەکەت بکەیت وئەوە ئەرکێکە  دەکەوێتە سەر شانی خۆت کە چارەسەری بارودۆخ

 فەرمانگەی سۆشیال بە گشتی هیچ ئەرکیکی لە ئەستۆدا نیە ماڵت . کەیتپەیداماڵ 
 ێککەسهیچ   بۆ پەیداکات و هیچ جۆرە یەکەیەکی نیشتەجێبوون یان ژوور بە

 . ڕاناگەیەنێت
 

 
پەیماننامەی دەستی یەک لە یۆتۆبۆری لە الیەن 

boplats.se  ڵدۆزینەوەتری ما ماڵپەڕییان 

 . ڕادەگەیەنرێت

 ماڵت نەبێتئەگەر مەترسی ئەوە بێتە پێشەوە کە 
بە ) النەواز بیتئەگەر مەترسی ئەوە بێتە پێشەوە کە 

گرنگە بە بەرفراوانی بەدوای ( تەواوەتی بێ النە بیت

واتە تۆ هەموو جۆرە ماڵێک داوا . ماڵدا بگەڕێیت

 :بکەیت، وەک بۆ نموونە

 نوستن بۆ قەرەوێڵەیەک -

 ژوور -

 ڤاندرارهێم -

 ی هاوینەداکوخێک لە ژیان -

 نیشتەجێبوون یەکەی -

 خانوو -

 

 باسی بکە کە بەدوای ماڵدا دەگەڕییت
هەروەها گرنگە سەر بە هەموو کونێکدا بکەیت و 

 کەڵک لە هەموو ڕایەڵەیەکی پەیوەندی وەرگریت 

ئەگەر ڕەنگە . بۆ ئەوەی ماڵێک پەیدا بکەیت

 بارودۆخەکەت بە هاوڕێ و ناسیاوەکانت راگەیەنیت 

 .بێتیارمەتیدەر  ،کە بۆ ماڵ دەگەڕێیت

  . 

 
 بەدوای ماڵدا گەڕانەکانت یاداشتکە

بنووسە    ڕیکالمدانەرانناوی هەموو خانەخوێکان و 

 :شتی کەکە تۆ پەیوەندیت لەگەڵیاندا هەبووە و یادا
 چۆن پەیوەندیت پێوە کردوون -

 پەیوەندیت پێوە کردوونکەی  -

 ئەو وەاڵمانەی وەرتگرتوونەتەوە  -

هەموو ئەو شوێنانەی داوات کردوون و هەموو ئەو 

. وەاڵمانەش کە وەرتگرتوونەتەوە الی خۆت هەڵگرە

هەروەها بۆ . ئەو شتانە بۆ یاداشتکردنی خۆت باشن

ئەوەش گرنگە کە بتوانیت پیشانیان بدەیت کە چیت 

 وڵت داوە ماڵێک بۆ کردووە  وە چەندە خۆت هە
خۆت دابین بکەیت، ئەگەر پێویستی کرد داوای 

 .  پشتگیری لە سۆشیال بکەیت بۆ ماڵپەیداکردن

 

 

ئەو چێکلیستەیە  

پشتی بەکاربهێنە لە 

 !             نامیلکەکەدایە



کەی سوشیال دەتوانیت یارمەتیت 

 بدات بۆ ماڵپەیداکردن؟ 
  انگەیفەرملە هەندێک حاڵەتدا دەکرێت تۆ لە الیەن 

 سۆشیالەوە پشتگیری بکرێیت بۆ ئەوەی چارەسەری 

 پێویست دەکات خۆت چیت . بارودۆخەکەت بکرێت
 لە توانادا هەبووە کردبێتت و هەوڵی دانانی نەخشەیەکت 

  لەوەداماڵ پەیدا بکەیت، بەاڵم  دابێت بۆ ئەوەی خۆت
  نەکەتبارودۆخی ماڵپەیداکردکە  سەرکەوتوو نەبوویت

 .  چارەسەرکەیت
 ڕاستە کەمیی ماڵ باڵی کیشاوە بەسەر یۆتۆبۆریدا، بەاڵم 

 ی سۆشیال بتوانێت فەرمانگەنابێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی 

 هەروەها قەرزاریش نابێتە هۆیەکی . پشتگیریت بکات
 ی سۆشیال یارمەتیت بدات بۆ فەرمانگەگونجاو بۆ ئەوەی 

 بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر ڕوو بکەرە . ماڵپەیداکردن

 .ی سۆشیالە کە لەو شوێنەدا هەیە لێی دەژیتفەرمانگە ئەو

 بارودۆخی ئابوریت ڕێکخە
ئەگەر تۆ قەرزت لەسەر بێت، دەرفەتەکانت سەخت دەکات 

 . بتوانیت پەیماننامەی کرێ بەدەست بهێنیت

 دەکرێت یارمەتی بدرێیت بۆ ئەوەی باری ئابوریت 
ڕێکخەیت و تەنانەت داوای قەرزپاککردنەوەش بکەیت 

 ئەوەیتو ڕێنماییکردن بۆ  -لە ڕێگەی بودجەبۆدانان

 .بێتەوە کۆڵ لە ەکەتقەرز

 زانیاری بۆ پەیوەندیکردن بە 

و ڕێنماییکردن  -بودجەبۆدانان 

 :بۆ لەکۆڵبوونەوەی قەرز 

 :تەلەفۆنژمارەی 
031-368 08 00

:ئیمەیڵ

 

 Ekelundsgatan 1:ئھدرێسی سھردان  
 بڕوانە کاتەکانی تەلەفۆن و دیدەنی کردن

goteborg.se/privatekonomi

budget@demokratimedborgarservice.goteborg.se

mailto:budget@kom.goteborg.se
http://goteborg.se/privatekonomi


 



 

 چێکە لیستە بۆ گەڕان                   
 بە دوای ماڵدا                

                 

               

 

 و دەس بکە بە کۆکردنەوەی ڕۆژانی نۆبەگرتن تۆمارکە boplats.seخۆت الی    0              
 بدەیت سااڵنە میرانەی نەچێت یادت لە -
  نەچێت کیس لە پێشکەشکاریت ئەوەی بۆ نوێکەرەوە خۆتەوە بە پەیوەندیکردن بۆی زانیار -

 ناوی خۆت الی ماڵپەڕە پریڤاتەکانیش تۆمارکە    0              
  تریش ژمارەیەکی وە HomeQ, Willhem, Wallenstam, HSB نموونە بۆ وەک -

 زەنگ لێدە و ئیمەیڵ بنێرە بۆ  ماڵپەڕە پریڤاتەکان    0              
  ئەوەی بۆ دەکەیت چی وە و بکە چۆڵەکان نیشتەجێبوونە یەکەی دەربارەی پرسیار -

 ڕەوانەکەیت بۆداخوازینامەیان 

 یان پەیماننامەیەک کە الی کەسێک بژیت -داوای  پەیماننامەی دەستی دوو بکە   0              
  ژوور و دوو دەستی ماڵی بۆ  بگەڕێ ماڵپەڕدا چەندین بەدوای چاالکانە -
 کۆمەاڵیەتیەکاندا تۆڕە لە نموونە بۆ بنووسە، جۆراوجۆر شێوازی بە ڕیکالم -
   بدەیت پارە لەوەی بەر بنووسە پەیماننامەیەک هەمیشە -

 بە هاوڕی و ناسیاوەکانت بڵێ  کە تۆ بەدوای ماڵدا دەگەڕێیت   0              
  کۆمەاڵیەتیەکاندا تۆڕە لە و زیاتر یارمەتی وەرگرتنی بۆ بەکاربهێنە پەیوەندیەکانت ڕایەڵەی -

 بنووسە پۆستێک

 لە ناوچەکەدا کاغەزێک هەڵواسە  کە تۆ بە دوای ماڵدا دەگەڕێیت   0              
 هەڵیانواسە داتر گشتیەکانی شوێنە و کتێبخانە خواردنکڕین، دوکانەکانی لە و بکە ڕیکالم -

 لە دەرەوەی یۆتۆبۆری بۆ ماڵ بگەڕێ   0            
 خوێندنگادا یان ئیش و ماڵەوە نێوان لە هاتوچۆکردن بۆ کامانەن دەرفەتانەت کۆنتڕۆڵیکە -
 ماڵپەیداکردن بۆ دەتوانیت چۆن ئەوەی زانینی بۆ تردا شارەوانیەکانی جێوێبی بە چاوبخشێنە -

 بگریت نۆبە 

 لەو ڕێنماییکردن بۆ  -بودجە دانانقەرزەکانت بدەرەوە یان داوای یارمەتی بکە الی    0            
  کۆڵبوونەوەی قەرز                  
 دەستکەوێت کرێت پەیماننامەیەکی کە دەکات بۆ کارئاسانیت ئەمەش -

 ڕێنماییکردنی بۆ ماڵپەیداکردن بۆ ئەوەی پشتگیری کرێیت و یارمەتی پەیوەندی بکە بە   0            
 بە دوای ماڵدا بۆ گەڕان بدرێیت                   

  گریمان باشەئەوە  بۆ هەروەها -باشن خۆت بۆ چونکی بکە ماڵدا دوای بە گەڕان یاداشتی  0              
  بکەیت سۆشیال لەماڵپەیداکردن  بۆ پشتگیری داخوازی  کە پێشەوە بێتەێک ئەگەر                  

 

                        



 
 
 
 
 
 

 

 زانیاری بۆ پەیوەندیکردن 

 Boplats Göteborgبوپالتس یۆتۆبۆری 

 250 100-031  :ژمارەی تەلەفۆن

 Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg  :ئەدرەسی سەردان

    boplats.se :ماڵپەڕ

: بڕوانە ژمارەی تەلەفۆن و کاتەکانی سەردان لە

 boplats.se/kontakta/kundtjanst 

 
 Boenderådgivningڕێنماییکردن بۆ ماڵپەیداکردن 

 00 00 365-031   :ژمارەی تەلەفۆن

(Göteborgs Stads kontaktcenter) 

    سەنتەری پەیوەندیەکانی شارەوانی یۆتۆبۆری 

 www.goteborg.se/sokabostad : جێوێب
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https://nya.boplats.se/
https://nya.boplats.se/kontakta/kundtjanst
http://www.goteborg.se/sokabostad



