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البيت الخاص بك مهم! سواء كان عبارة عن شقة صغيرة مكونة من 
غرفة واحدة أو سكن جماعي بوتيرة متسارعة أو شقة مشتركة 

مع الشخص الذي تحبه. بعضنا ُيعرفون بأنهم من ُمحبي البقاء في 
المنزل. يتم قضاء الوقت في البيت، وال ُيخرج من هناك حتى أثناء 

فترة حرارة الصيف الشديدة. البيت بالنسبة للبعض اآلخر هو ما بين 
المكان الُمخصص للدعم والمخزن. يذهبون هناك للنوم واالحتفاظ 

بذكريات الرحالت وفي بعض األحيان ُيحّضرون النودلز. ماذا يعنيه 
بيتك بالنسبة لك، فعندما تكون األمور في البيت على ما ُيرام، فإن 

األمور األخرى أيضًا تسير بشكل أفضل!
دليل - إلى بيتي تم الخطيط له ليدعم الشاب والشابة الذي سوف 
يستقل بخصوص األمور الصعبة المتعلقة بالسكن واألمور اليومية. 

تم جمع بين أكناف هذه الملفات معلومات عن أمور منها األماكن 
التي يتم البحث فيها عن المسكن وكيفية إعداد البالغ بشأن 

االنتقال ونوعية الدعم الذي من الممكن الحصول عليه بخصوص 
السكن والمعيشة. بإمكان القارئ أن يستعمل الدليل كقوائم 

تذكيرية في مراحل االنتقال المتعلقة بالسكن، ومن الجيد قراءة 
الدليل أيضًا عند التخطيط لالستقالل واالنتقال إلى البيت الخاص 

بك.
لقد نشر نال (NAL) أدلة مخصصة للشباب عن السكن لمدة تزيد 

عن 40 سنة. نأمل بأن تكون النسخة الجديدة للدليل ُمفيدة 
بالنسبة لك، وأن تتواصل معنا إذا كانت لديك اسئلة بخصوص 

السكن أو إذا كان لديك اقتراح بشأن كيفية تحسين الدليل في 
المستقبل.

)Ville Savilampi( فيّلي سافيالمبي
رئيس اإلدارة

)NAL( نال

 دليلك الخاص
بالسكن

مة
قد
لم
ا

الجمعية المسجلة التحاد 
مساكن الشباب 

info@nal.fi

الحجوزات والتواصل
tilaukset@nal.fi 

التحرير
كاّليه هاّكينين 

(Kalle Häkkinen) 

ماريا سادوفنوتشنكو 
(Mariya Sadovny chenko)

تصميم: 
يوهاّنا هورّكو 

(Johanna Hörkkö)

فيستو ديساين 
(Viisto Design)

كوّكا أهوكاس 
(Kukka Ahokas)

النقش والتصوير 
يوهاّنا هورّكو 

(Johanna Hörkkö)

قوت ستوديو 
(Gut Studio)

الصور: 
ماريا سادوفنوتشنكو 

(Mariya Sadovny chenko)

الطباعة: 
شركة المساهمة ليبريس 

(Libris Oy)

2019
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يستقل الشباب والشابات الفنلنديون في 
مرحلة ُمبكرة بقدر أكبر بكثير من الشباب 
في باقي الدول األوروبية.  هذا ُيعتبر أمر 

جيد من نواحي متعددة، ولكن ترتبط بذلك 
العديد من المخاطر أيضًا. الشيء الذي 

ُيصّعب االنتقال من عند الوالدين إلى البيت 
الشخصي، هو المنافسة الشديدة بخصوص 

مساكن اإليجار، على سبيل المثال في 
منطقة العاصمة وضواحيها وفي المدن 
الكبرى األخرى. لهذا السبب فإن وضع 

الشاب أو الشاب الذي لديه دخل قليل، 
ويبحث عن مسكن لإليجار يكون صعب 

جدًا. من الممكن أن ُيصبح الشاب أو الشابة 
بدون سكن في أسوأ األحوال.

االستقاللية والسكن بشكل مستقل 
تتطلب مهارات متعددة. لهذا السبب من 

المهم دعم مهارات الشباب والشابات 
الخاصة بالسكن والتحكم في الحياة 

اليومية، وكذلك تأمين نجاح سكن الشاب 
أو الشابة بشكل مستقل.

وزارة البيئة هي المسؤولة عن األمور 
المتعلقة بالسكن لدى الدولة. هدفنا هو 

أن تلبي ظروف السكن متطلبات السكن، 
وأن يكون سوق اإلسكان فاعاًل. كما 

أنه يتوجب تمكين الشباب والشابات من 

السكن في المساكن التي يرغبوا بها. من 
المهم أيضًا االستماع إلى ما يريده الشباب 
والشابات بخصوص سكنهم. قامت الوزارة 

بالتعاون مع جهات منها اتحاد مساكن 
الشباب نال )NAL( بإنجاز خالل فترات 

منتظمة األبحاث التي تستوضح مساكن 
الشباب والشابات ورغباتهم بشأنها.

إمكانيات الدراسة والعمل هي التي ُتحدد 
مكان سكن الشباب والشابات. وهي تؤثر 
بذلك مباشرًة أيضًا في الحاجة إلى مساكن 

اإليجار الصغيرة في بلدية السكن. تقوم 
وزارة البيئة ومركز تمويل وتطوير السكن 
أرا )ARA( الذي ُتشرف عليه، بتمويل بناء 
مساكن اإليجار ذات السعر الُمناسب في 

مناطق مراكز النمو التي يكون الطلب فيها 
على السكن هو األكبر. كما أن مختلف 

مساكن الطالب والشباب أيضًا تحصل على 
تمويل الدولة هذا. تقوم الدولة من ناحيتها 

بدعم الحصول على أول مسكن تمليك، من 
.)ASP( خالل منظومة أسب

باإلضافة إلى المساكن، هناك حاجة 
أيضًا إلى الخدمات. من السهل على 

الشباب التقدم بطلب الخدمات سهلة 
المنال، والتي تقدمها على سبيل المثال 

 )NAL( تعاونت نال  .)أوهياموت )الموجهات

بشكل جيد مع أوهياموت من أجل تطوير 
االستشارات المتعلقة بالسكن في العديد 

من بلديات السكن.
تم العمل في فنلندا منذ فترة طويلة أيضًا 

من أجل الوقاية من أن ُيصبح اإلنسان بدون 
سكن ومن أجل التغلب على ذلك. البرنامج 

الثالث قيد التنفيذ للتخلص من عدم توفر 
السكن، سوف ينتهي العام الجاري. تم 

التقليل من عدم توفر المساكن للشباب 
والشباب بقدر كبير بفضل هذه البرامج. 

يتوجب مواصلة هذا العمل. 
من المهم أن يحصل الشاب والشابة على 

المشورة والدعم من نوع آخر بخصوص 
السكن المستقل. دليل نال )NAL( يدعم 

بشكل ممتاز تحقيق هذا الهدف. نتمنى لك 
حظًا سعيدًا إلى بيتك!

)Hannele Pokka( هاّنيليه بوّكا
األمينة العامة

 البيت الشخصي
عزيز كالذهب



المحتويات

9 نال )NAL( ُيساعد في البحث عن بيت    
 نال )NAL( ُيساعد الشباب والشابات في 

 10 الحصول على مساكن خاصة بهم.  
12 الجمعيات المحلية التحاد مساكن الشباب  

21 البحث عن مسكن     
22 من أين تحصل على مسكن خاص بك؟ 
22 مساكن اإليجار  
23 الخيارات األخرى للسكن   
24 المسكن الشخصي أي مسكن التمليك   
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26  قبل االنتقال  
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 16   .)Keimola( الرجل المولع بالسيارات في كييموال
18 نحو البيت الخاص بك.   
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27 االنتقال إلى البيت الخاص     
28 عقد اإليجار 
31 األمور األخرى لعقد اإليجار  
32 نصائح يوم االنتقال   

35 في البيت الخاص بك     
36 حافظ على البيت في حالة جيدة 
36 مع َمن أتواصل؟  
37 إرشادات بخصوص السكن   
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49 العمل والدعم واالقتصاد     
50 عّداد حساب الميزانية 
52 المشاركة في حياة العمل  
55 دعم )ميزات( كيال للسكن والمعيشة   
57 ماذا لو انتهت النقود؟   
58 كيف تتطور مراحل دين اإليجار؟  
60    )Marttat( نصائح التوفير لمارّتات

63 االنتقال من السكن     
64 قائمة التذكير للمنتقل من المكان 
65 مفردات السكن  
68 مختصرات إعالنات المساكن   
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www.veronmaksajat.� 

Liity jäseneksemme, saat kullanarvoisia 
vinkkejä omaan verotukseen ja arkitalouteen:

www.puolenpitoa.� 

ONNEA UUTEEN KOTIIN!
– ME NEUVOMME SINUA VEROASIOISSA
Me pidämme puoliasi sinulle tärkeissä 
veroasioissa – esimerkiksi omaan kotiisi liittyen.

VERONMAKSAJIEN JÄSENENÄ SAAT MM.:
• Taloustaitoja kehittäviä digipalveluja käyttöösi

• Taloustaito-lehden kerran kuussa kotiisi

• Pääsyn verkkotietopankkiimme, jossa 
verojuristimme antavat vastauksia sinua 
askarruttaviin kysymyksiin

*Etukoodilla KE liittymismaksu 0 € (norm. 8 €). Veronmaksajien jäsenmaksu 28 €/vuosi.

vinkkejä omaan verotukseen ja arkitalouteen:

Taloustaitoja kehittäviä digipalveluja käyttöösi

JÄSENMAKSU 2020 

28  € 
KÄYTÄ ETUKOODISI*

 Sis. syksyn 2019 jäsenyyden

1
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 اتحاد مساكن
 الشباب

ما هو نال )NAL(؟ 
نال )NAL( هو ُمختصر السم »اتحاد 

مساكن الشباب«. اتحاد مساكن الشباب 
هو عبارة عن جمعية، تعمل على التعزيز من 
بناء المساكن وتأجيرها للشباب والشابات. 
نال )NAL( يقدم المساعدة للشباب أيضًا 

في أمور السكن وأمور الحياة اليومية. 
 

ماذا يفعل نال )NAL(؟ 
اتحاد مساكن الشباب هو عبارة عن خبير 

 )NAL( وُمراقب لمساكن الشباب. يؤثر نال
في صانعي القرار، بحيث يتم بناء للشباب 

مساكن لإليجار إضافية رخيصة الثمن، 
ويحصل الشباب والشابات على ما يحتاجون 

إليه من الدعم. باإلضافة إلى ذلك، ُيقدم 
نال )NAL( بيوت لإليجار للشباب الذين 

تقل أعمارهم عن 30 سنة. ال تهدف نال 
إلى الربح الماّدي. ستيا )STEA( أي مركز 
المساعدات لمنظمات القطاع االجتماعي 
والصحي، يدعم فعالية نال من خالل دخل 

اليانصيب. 
 

توجد سبع جمعيات أعضاء في نال:
الجمعية الُمسجلة التحاد ذوي االحتياجات 

 )Invalidiliitto ry( الخاصة
اإلتحاد المركزي للصحة النفسية 

اتحاد البلديات الفنلندي 
الجمعية المسجلة التحاد شباب التجمع 

االشتراكيون الديمقراطيون 
الجمعية الُمسجلة نوريت 

الجمعية الُمسجلة لشباب حزب الوسط 
الفنلندي و 

اتحاد مساكن الشباب أي ]نال 
)NAL([ ُيساعد الشباب والشابات 

في الحصول على مساكن خاصة بهم. 

الجمعية المسجلة للشباب اليساريين. 
 

الجمعيات المحلية 
اتحاد مساكن الشباب لديه 24 جمعية 

محلية في ُمختلف أنحاء فنلندا. إذا أردت أن 
تعرف المزيد عن مساكن بلدية سكنك، 

فتواصل مع الجمعية القريبة منك. بإمكانك 
أن تتقدم بطلب المسكن إلى مكتب 

الجمعية المحلية. 
بيانات االتصال للجمعيات المحلية تجدها 

في هذا الُكتيب وعلى اإلنترنت.  
 www.nal.fi :اذهب إلى الرابط

وأنقر على:  
 )Yhteystiedot( بيانات االتصال >

< الجمعيات المحلية 
 )Paikallisyhdistykset(

 
اقرأ المزيد عن اتحاد مساكن الشباب 

على صفحات اإلنترنت:  
 www.nal.fi :صفحات اإلنترنت

:)Facebook( صفحات فيسبوك
 facebook.com/nuorisoasuntoliitto

 :)Twitter( تويّتير
 twitter.com/nal_ry

 :)Instagram( إنستاتقرام
instagram.com/nuorisoasuntoliitto

شركة المساهمة لمساكن نال 
 )NAL Asunnot Oy(

 
تمتلك نال شركة تسمى بشركة 

 )NAL Asunnot( المساهمة لمساكن نال
Oy، والتي تقوم ببناء مساكن للشباب. 
يوجد اآلن أكثر من 4000 مسكن، وهي 

تقع في مختلف أنحاء فنلندا. معظم 
المساكن هي عبارة عن مساكن مكونة 

من غرفة واحدة أو من غرفتين، ولكن توجد 
أيضًا بعض المساكن العائلية والمساكن 

الجماعية. بإمكان جميع السكان المقيمين 
في مباني نال أن يحصلوا على المشورة 

بخصوص السكن. من الممكن الحصول 
على المشورة من مرشد السكن في بلدية 

السكن التي تسكن فيها. 
 

اقرأ المزيد على اإلنترنت: 
 www.nalasunnot.fi

 www.facebook.com/nalasunnot
 

نال للخدمات المحدودة 
 )NAL Palvelut Oy(

 
 NAL Palvelut(نال للخدمات المحدودة

Oy( هي عبارة عن شركة التحاد مساكن 
الشباب، حيث أنها تقدم خدمات السكن 

المدعوم. 
يحتاج الساكن في السكن المدعوم إلى 
المساعدة لتدبر أموره في البيت. يتوجب 

االتفاق بشكل منفصل بخصوص الخدمة 
من نال للخدمات المحدودة ومع القائم 

بحجز الخدمة. في العادة تشتري البلدية أو 
الخدمات االجتماعية الخدمة الالزمة للشاب 

أو للشابة. 
 

اقرأ المزيد على اإلنترنت: 
 www.nalpalvelut.fi

P A L V E L U T
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 ،)ESPOO( إسبو ،)HELSINKI( هلسنكي
 )VANTAA( فانتا

الجمعية الُمسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 
العاصمة وضواحيها 

  Malminkaari 9, Helsinki العنوان: هلسنكي
صفحات اإلنترنت: 

 www.pksnuorisoasunnot.fi
 

 )HYVINKÄÄ( هيفينكا
الجمعية المسجلة لمساكن الشباب لهيفينكا 

 Niittymäentie 4, Hyvinkää هيفينكا 
 www.hnay.fi :صفحات اإلنترنت

 
 )HÄMEENLINNA( هامينليّنا

الجمعية المسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 
هامينليّنا وضواحيها 

 Suomen kasarmit 2, Hämeenlinna
هامينليّنا  

 www.nuas.fi :صفحات اإلنترنت
 

 )JOENSUU( يوينسوو
الجمعية المسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 

يوينسوو وضواحيها 
 Joensuu ،)3( الطابق الثالث ،Kauppakatu 35

يوينسوو 
 www.josna.fi :صفحات اإلنترنت

 
 )JYVÄSKYLÄ( يوفاسكوال

الجمعية المسجلة لمساكن وخدمات الشباب 
 )JNP ry( لمنطقة يوفاسكوال

  Hannikaisenkatu 10, Jyväskylä يوفاسكوال
 www.jnp.fi :صفحات اإلنترنت

 
 )KANKAANPÄÄ( كانكآنبا

الجمعية الُمسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 
كانكآنبا وضواحيها 

 Lyseotie 4, Haapamäki هآبامآكي
 

 )KESKI-UUSIMAA( كيسكي - أووسيما
الجمعية المسجلة لمساكن الشباب لكيسكي 

- أووسيما 
Kerava ،Aleksis Kiventie 6 D كيرافا  

 www.kuna.fi :صفحات اإلنترنت
 

 الجمعيات المحلية

هل تستطيع رعاية األمور الخاصة ببيتك 
بنفسك؟ هل تعلم بأنه يتوجب تنظيف 

حفرة تصريف المياه التي في الحمام؟ أين 
ُترّكب أجهزة إنذار الحريق؟ 

 
تجد اإلجابة على هذه األسئلة على 

اإلنترنت: 
اذهب إلى صفحات www.nal.fi وأنقر 

على: 
 )Materiaalit( المواد >

 )Videot( مقاطع الفيديو >
 

توجد الكثير من النصائح في إرشادات 
مقاطع الفيديو بخصوص السكن والحياة 

الُمستقلة في البيت الشخصي. 

بإمكانك القيام باختبار من خالل اإلنترنت، 
بخصوص ما إذا كنت جاهزًا لالنتقال إلى 

البيت الخاص بك. اذهب إلى صفحات 
www.nal.fi وأنقر على: 

 )Asumisen ABC( أساسيات السكن >
 )Oletko valmis?( هل أنت جاهزًا؟ >

< اختبار - هل أنت جاهز كي تنتقل خارج 
 Oletko valmis muuttamaan( البيت؟

(pois kotoa?
 

هناك الكثير من الكلمات والمصطلحات 
الصعبة الُمتعلقة بالسكن. 

توجد في نهاية هذا الدليل مفردات 
مختصرة، حيث أنك ستجد من خاللها توضيح 

للكلمات الصعبة. 

 www.nal.fi :معلومات عن السكن

 )KIIMINKI( كييمينكي
الجمعية المسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 

كييمنكي 
 Kansankatu 53, Oulu أولو

 
 )KIRKKONUMMI( كيرّكونوّمي

الجمعية المسجلة التحاد مساكن الشباب 
لكيرّكونوّمي 

 Naissaarentie 5, Kirkkonummi كيرّكونوّمي
صفحات اإلنترنت: 

 www.nalkirkkonummi.fi
 

 )KUOPIO( كوبيو
الجمعية المسجلة لساكن الشباب لمنطقة كوبيو 

وضواحيها 
Kuopio ،Lastentie 1 B كوبيو  

صفحات اإلنترنت: 
www.kuopionnuorisoasunnot.

nettisivut.fi

 )LAHTI( الهتي
الجمعية المسجلة التحاد مساكن الشباب لالهتي 

Lahti ،Kymintie 24 a الهتي  
 if.ithallan.www :صفحات اإلنترنت

 
 )LOHJA( لوهيا

الجمعية المسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 
لوهيا 

 
 )PIRKKALA( و بيرّكاال )NOKIA( نوكيا

الجمعية الُمسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 
نوكيا ومنطقة بيرّكاال 

Nokia ،Otonkatu 1 a نوكيا 
 www.nopina.fi :صفحات اإلنترنت

 
 )OULU( أولو

الجمعية الُمسجلة لمساكن الشباب لمنطقة أولو 
 Oulu ،)3( الطابق الثالث ،Kansankatu 53

أولو  
 www.osna.fi :صفحات اإلنترنت

 

 )RAAHE( رآهيه
الجمعية الُمسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 

 )Pattijoki( لبآّتيوكي
 

 )PORVOO( بورفوو
 )Itä-Uusimaa( نال لشرق - األووسيما

Porvoo ،Runeberginkatu 32 E بورفوو 
 www.nalitu.fi :صفحات اإلنترنت

 
 )RIIHIMÄKI( رييهيماكي

الجمعية الُمسجلة نال لرييهيماكي 
Riihmäki ،Vehmaksentie 3 رييهيماكي   

 www.nalriihimaki.fi :صفحات اإلنترنت
 

 )ROVANIEMI( روفانييمي
الجمعية المسجلة نال لروفانييمي 

 Kellokastie 10, Rovaniemi روفانييمي
 www.roinu.fi :صفحات اإلنترنت

 
 )SAVONLINNA( سافونليّنا

الجمعية المسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 
سافونليّنا وضواحيها 

Savonlinna ،Puistokatu 13 سافونليّنا 
 www.nuorisoasunnot.fi :صفحات اإلنترنت

 

 )TAMPERE( تامبيره
الجمعية المسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 

تامبيره وضواحيها 
Puutarhakatu 8، الطابق األول )1(، 

Tampere تامبيره 
 www.tasna.fi :صفحات اإلنترنت

 
 )TURKU( توركو

الجمعية المسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 
توركو وضواحيها 

 Ratapihankatu 28 A 7, Turku توركو
صفحات اإلنترنت: 

www.turunnuorisoasunnot.fi
 

 )VALKEAKOSKI( فالكياكوسكي
الجمعية المسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 

فالكياكوسكي 
 Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

فالكياكوسكي 
 

)YLÖJÄRVI( أولويارفي
الجمعية الُمسجلة لمساكن الشباب لمنطقة 

أولويارفي 
 Kaskitie 2, Ylöjärvi أولويارفي

https://ylona.fi/ :صفحات اإلنترنت
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Saat sähköä uuteen 
kotiisi yhdellä  
puhelinsoitolla

Tee sähkösopimus silloin,  
kun sinulle sopii
Fortum Muuttopuhelin palvelee sinua 
myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tallenna 
numero 0200 80 000 valmiiksi puheli-
meesi.

Valitse Fortum ja tee ekoteko
Sähkömme on 100 % hiilidioksidi vapaata, 
eikä vahingoita ilmastoa. Saat ekologista 
sähköä uuteen kotiisi helposti, mihin päin 
Suomea tahansa. Fortum tarjoaa muuta-
kin kuin sähköä: olet mukana muutokses-
sa kohti puhtaampaa maailmaa!

Sähköä kiinteällä kuukausihinnalla 
Fortumilta saat sähköt helposti kiin-
teällä kuukausihinnalla, alkaen 14 €/kk. 
Opiskelija edulla säästät vuosittain lähes  
1 kk hinnan!

Nauti erinomaisesta asiakaspalvelusta
Asiakaspalvelumme on käytössäsi 
verkossa tai puhelimitse. Kätevällä Oma 
Fortum -sovelluksella seuraat ja hallinnoit 
energiankäyttöäsi näppärästi – mobiilisti 
tai netissä.

Fortum Muuttopuhelin  

(pvm/mpm)

0200 80 000

Fortum_Ilmoitus_NAL_Omaan_kotiin-oppaaseen.indd   1 09/04/2019   13.35
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 الرجل المولع
 بالسيارات في كييموال

)KEIMOLA( 

عند فتح الشباك تشاهد منظر الغابة 
الطبيعي، وعندما تنظر إلى جهاز التحكم 
عن بعد بالتلفزيون تشاهد زر نيتفليكس 
)Netflix(. فهي األشياء التي تشاهدها 

في البداية عندما تدخل مسكن سامو 
ناّبينين المكون من غرفة واحدة في فانتا 

في كييموال. 
»خليلتي تأتي هنا في كل نهاية أسبوع، 
ولكن بخالف ذلك فإن هذا المكان عبارة 

عن صندوق أسطوري لشاب أعزب«، هذا ما 
قاله سامو وهو يعرض مسكنه. 
انتقل سامو الذي يبلغ 19 سنة 

من عمره إلى مسكن الشباب 
لنال في كييموالماكي الذي 

كان جاهزًا الخريف الماضي. قال 
بأنه كان يبحث عن مسكن وهو 
مستعجاًل، ألنه كان »مجبرًا على 
االنتقال« بسبب الوضع الصعب 

في البيت. لقد عينت حماية الطفل مكان 
الرعاية البديل له في بيت للرعاية البديلة 

عندما كان قاصرًا، وبعد أن أتم 18 سنة من 
عمره في مسكن األزمات. 

»كنت بحاجة إلى مأوى بسرعة«، هذا ما 
قاله. 

كان سامو سعيدًا بالمسكن الذي حصل 
عليه من كييموال. كان من قبل في المكان 

مسار الدراجات النارية الشهير لكييموال، 
الذي تمت القيادة عليه بسيارات الفورموال–

F2. من الجدير بالقول أن الصدفة جلبت 
سامو إلى هنا.  

»لقد مارست التعامل مع السيارات طوال 
حياتي. الشيء األهم من ناحية التعامل مع 

السيارات هو المهارة المهنية، ولكن لدي 
المؤهل الرسمي أيضًا«، لقد ابتسم وقال 

الشيء األفضل 
هو الحيز والوقت 
الخاص بالشخص. 

التفكير المنطقي ُيساعد، هذا ما يقوله الشخص الذي 
 )Samu Näppinen( يسكن في فانتا سامو ناّبينين

كنصائح بخصوص االستقاللية. 

بأنه يعمل كميكانيكي سيارات. 
عندما انتقل سامو ليسكن بمفرده، كان 
من المتوجب عليه استيضاح أموره المالية 

وتعبئة طلبات المساكن والدوام في 
المدرسة في نفس الوقت. قال بأنه قد 

تعود على رعاية أموره بنفسه منذ مرحلة 
مبكرة. كان ينوي االمتناع، عندما سأله 

مرشد السكن لنال، ما إذا كان بحاجة إلى 
الدعم من ناحية السكن. 

»بعد ذلك فكرت في األمر من جديد وقررت 
تقبل المشورة. أوصي اآلخرين 

أيضًا بتقبل المساعدة إذا تم 
عرضها، حتى ولو كان الوضع 

في المنزل أفضل حااًل مما كان 
لدي«، هذا ما قاله. 

لقد قام بإعداد البرنامج المادي 
الخاص به: »أدفع دائمًا في 

البداية اإليجار والفواتير األكثر 
أهمية، واشتري طعامًا ألمأل الثالجة، وبعد 

ذلك أنظر كم بقي من النقود للمصاريف 
األخرى. يستطيع اإلنسان تدبر أموره من 

خالل التفكير المنطقي. ال يتوجب أيضًا 
جعل األمور صعبة جدًا«، هو يوضح الترتيبات 

الخاصة به. 
وما هو الشيء األفضل بخصوص سكن 

الشخص بمفرده؟ 
»الحيز والوقت الخاص بالشخص«، حيث أنه 

أجاب بسرعة.  
من وجهة نظره أن القرب من الطبيعة في 

كييموال ُيعتبر الورقة الرابحة األهم: على 
بعد بضع عشرات من األمتار تبدأ مسارات 

طرق الغابة. سامو في عجلة من أمره 
بخصوص االنتقال: »أنا عاقد العزم على 

السكن هنا أطول فترة ممكنة من الزمن.«  
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ينتقل الشخص في العادة في فنلندا إلى 
المسكن األول الخاص به عندما يكون 

غمره 18–20 سنة. من النادر جدًا أن يستمر 
الشاب أو الشابة في السكن عند والديه 

عندما يبلغ عمره 30 سنة. هناك العديد من 
األسباب لالنتقال. السبب من الممكن أن 

يكون الدراسة أو العمل أو تأسيس العائلة. 
تذكر بأنك لست مجبرًا على كل حال 

لالنتقال لتسكن بمفردك، على الرغم 
من أن أصدقائك يسكنون بمفردهم. عند 

سكن الشخص بمفرده، يتوجب عليه تحمل 
مسؤولية العديد من األمور.   

مسؤولية العديد من األمور.  
اعتني بأمورك المالية بشكل مستقل. 

عندما تنتقل إلى مسكن خاص بك، يتوجب 
عليك االعتناء بأمورك المالية بشكل 

مستقل. احسب الدخل والمصاريف ُمسبقًا. 
ما قدر النقود التي تحصل عليها في الشهر؟ 

ما قدر النقود التي تصرفها في الشهر؟ 
عندما تستوضح دخلك ومصاريفك بشكل 

نحو المسكن 
الخاص بك 

انتقال الشخص إلى البيت الخاص به ُيعتبر أمر يؤدي 
إلى االنفعال! هكذا تتدبر أمورك بهذا الشأن. 

دقيق، فإن النقود لن تنفذ بحيث ال تكفيك. 
ابدأ في توفير نقود ضمان اإليجار منذ وقت 

كاف، كي تكفي نقودك لالنتقال. يوجد 
على صفحات نال عّداد حساب الميزانية، 
حيث أنه بإمكانك أن تحسب من خالله 

الدخل والمصروفات.  
اذهب إلى الرابط  www.nal.fi وأنقر على:  
  )Asumisen ABC( أساسيات السكن >

< التحّكم في االقتصاد الخاص بك 
  )Oman talouden hallinta(

< عّداد حساب الميزانية 
 )Budjettilaskuri(

عّداد حساب الميزانية موجود في هذا 
الدليل، صفحة: )50(. 

أطلب من البنك التعريفات الشبكية 
البنكية 

قبل أن تنتقل إلى المسكن الخاص بك، 
افتح في البنك حساب البنك الخاص بك، 
وأطلب التعريفات الشبكية البنكية من 
أجل رقم الحساب البنكي. عندما تكون 

لديك التعريفات الشبكية البنكية، يكون 
من السهل عليك دفع الفواتير من خالل 

اإلنترنت أو من خالل تطبيق هاتفك النقال.  
ابحث عن البنوك من خالل اإلنترنت. خذ 

معك شهادة إلثبات الشخصية عندما تذهب 
إلى البنك. 

ابحث عن المعلومات من اإلنترنت 
تعلم على البحث عن المعلومات من 

اإلنترنت. سوف تجد هناك الكثير من 

المعلومات المفيدة. بإمكانك أن تستعمل 
جهاز الكمبيوتر مجانًا في المكتبة العامة. 

على سبيل المثال dnalniFofnI عبارة 
عن صفحات إنترنت مفيدة. حيث يوجد بها 

معلومات عن المجتمع الفنلندي، وتجد على 
InfoFinland معلومات بالعديد من اللغات 

المختلفة. 
 :InfoFinland صفحات اإلنترنت لـ

www.infofinland.fi
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عندما تبحث عن مسكن فإن األمور األكثر 
أهمية هي موقع المسكن والسعر. تحقق 

مما إذا كان بإمكانك أن تصل إلى المسكن 
بشكل مريح على سبيل المثال بالباص 

أو بالقطار. تختلف أسعار المساكن كثيرًا 
عن بعضها البعض. توجد في مركز المدينة 

مساكن غالية الثمن، والمساكن أرخص في 
المناطق التي تقع على أطراف المدينة. 

الطابق األعلى في المبنى أغلى ثمًنا من 
الطابق األرضي. المسكن الجديد الذي 

تم ترميمه، يكون أغلى ثمًنا من المسكن 
القديم.  

مساكن اإليجار

مسكن اإليجار التحاد مساكن الشباب
بإمكان الشباب البالغين الذين تقل أعمارهم 

عن 30 سنة التقدم بطلب مساكن اتحاد 
مساكن الشباب. يتوجب أن يكون لدى 
مقدم الطلب ترخيص إقامة أو الجنسية 

الفنلندية، ويتوجب أن يكون يعمل أو يبحث 
عن عمل. مساكن نال غير مخصصة للطالب. 

قم بتعبئة طلب المسكن من خالل اإلنترنت. 
بإمكانك تقديمه باللغة الفنلندية أو باللغة 

اإلنجليزية.  

مسكن اإليجار، مسكن الطالب، مسكن 
التمليك؟  ما هو المسكن األفضل بالنسبة لك؟ 

تحدث مع شخص بالغ أو مع صديق. 

 من أين تحصل على
 مسكن خاص بك؟

اذهب إلى الرابط: www.nal.fi وأنقر على:   
  )Hae kotia( ابحث عن بيت >

< انتقل إلى طلب السكن 
.)Siirry asuntohakemukseen(

اقرأ إرشادات الطلب بدقة. تحتاج إلى ملحقات 
للطلب. تحقق من صفحات نال، ما هي 

األوراق التي يتوجب عليك الحصول عليها 
كملحقات. 

الطلب يكون ساري المفعول لمدة 3 أشهر. 
بعد ذلك يتوجب تجديد الطلب. سوف 

تحصل على اإلرشادات تلقائيًا إلى بريدك 
اإللكتروني، بخصوص كيفية تجديد الطلب. 
إذا لم تكن ترغب بتقديم الطلب من خالل 

اإلنترنت، فبإمكانك تقديمه من مكتب 
الجمعية المحلية. سوف تجد بيانات االتصال 

للمكاتب في هذا الدليل، الصفحات 10–12. 

المنظمات والجمعيات 
كما أن المنظمات والجمعيات والمؤسسات 

األخرى تقوم بتأجير مساكن اإليجار التي 
تدعمها الدولة: 

  www.ysaatio.fi
 www.lumo.fi
  www.sato.fi

  www.ta.fi
 www.avara.fi

 www.ilmarinen.fi
 www.keva.fi

مساكن اإليجار التابعة للبلدية وللمدينة 
بإمكانك أيضًا التقدم بطلب مسكن اإليجار 

التابع للبلدية أو المدينة التي تتبع لها. قم 
بتقديم الطلب من خالل اإلنترنت أو في 

مكتب السكن للبلدية التي تتبع لها. بعد 
ذلك يتوجب عليك انتظار دورك للحصول على 

مسكن. 
بإمكان الشخص األجنبي أن يتقدم بطلب 
المسكن، إذا كان لديه الحق في اإلقامة 
أو ترخيص إقامة. يتوجب أن يكون ساري 

المفعول لسنة واحدة )1( على األقل. 
ابحث عن مساكن اإليجار في مدينتك من 

خالل اإلنترنت:  

المؤجرون الخاصون 
المؤجرون الخاصون هم عبارة عن شركات أو 

أشخاص عاديين، حيث أنهم يعرضوا مساكنهم 
الخاصة بهم لإليجار. مساكن اإليجار الخاصة 

تكون أسعارها في العادة أغلى بقليل من 
مساكن اإليجار التابعة للبلديات أو للمدن. 
ابحث عن اإلعالنات بشأن المساكن في 

الجرائد ومن خالل اإلنترنت. عندما تعثر على 
المسكن المناسب، فاتفق بشأن مشاهدة 

المسكن. 
مشاهدة المسكن تعني أن تذهب في 

الوقت الُمتفق عليه لمشاهدة المسكن. 
عندما تذهب لمشاهدة المسكن، يقوم 

مالك المسكن أو سمسار العقارات بعرض 
المسكن لك. من الممكن أن يكون أثناء 

العرض العديد من المتقدمين بالطلب في 
نفس الوقت. إذا كان موجود في المكان 

العديد من المتقدمين بالطلب، فلربما 

ستكون ملزًما بالتنافس مع اآلخرين بشأن 
السكن. ارتدي مالبس مرتبة وتصرف بشكل 

مالئم. من وجهة نظر مالكي المساكن أن 
المستأجر الجيد يكون لديه عمل وال ُيدخن 

وال تكون لديه حيوانات أليفة. 
بإمكانك أن تبحث عن مساكن اإليجار 

الخاصة، على سبيل المثال من صفحات 
اإلنترنت هذه: 

 www.vuokraovi.com
 www.asunnot.oikotie.fi

 www.asuntoverkko.com
 www.vuokrakoti.com

 www.datsha.com/vuokralle

مساكن الطالب: 
إذا كنت طالًبا فبإمكانك أن تتقدم بطلب 
مسكن الطالب. بإمكانك أن تسكن في 
مسكن الطالب طالما كنت طالبًا. عندما 

تنتهي دراستك، تكون ُمجبرًا على االنتقال 
من هناك. 

بإمكانك أن تبحث عن مساكن الطالب على 
 .www.soa.fi :سبيل المثال من الرابط

الخيارات األخرى للسكن 

مسكن األحقية في السكن 
مسكن األحقية في السكن ليس مسكن 
تمليك وال مسكن إيجار، وإنما فيما بين هذا 

وذاك. 
إذا انتقلت إلى مسكن األحقية في السكن 

فيتوجب عليك أن تدفع أواًل مدفوعات 
األحقية في السكن. وبعد ذلك تدفع كل 

شهر مبلًغا معيًنا من المال، أي تكاليف 
صيانة المبنى. تكاليف صيانة المبنى 

ُتستعمل كتكاليف لرعاية المبنى. 
بإمكانك أن تتقدم بطلب قرض من البنك 
لمدفوعات مسكن األحقية في السكن. 
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ما مدى ُبعد الطريق من المسكن إلى مكان العمل أو إلى 
المدرسة؟ ُيعتبر موقع المسكن جيدًا، عندما تكون وسائل 

المواصالت متوفرة بشكل جيد للعمل أو للمدرسة. من المهم أيضًا 
أن تكون مرتاحًا في المنطقة. 

ارتدي مالبس مرتبة ومالئمة عند مشاهدة المسكن. ُتعطي 
حينئذ انطباع جيد عن نفسك. يتوجب عليك أن تقول بشكل واضح 

بأنك مهتم بالمسكن. أبلغ المؤجر إذا كان لديك دخل منتظم 
وبيانات االئتمان لديك على ما يرام. 

الُمَوّصي من الممكن أن ُيساعدك في الحصول على المسكن. 
على سبيل المثال رب العمل السابق لديك بإمكانه أن ُيبلغ 

اآلخرين أنك ساكن جيد أو عامل جيد. ال يجوز أن يتطلب المؤجرون 
ُمَوّصين، ولكن بإمكانك أن ُتبلع عن الُمَوّصي بنفسك. 

تحقق من هذه األشياء عندما 
تبحث عن مسكن. 

 قائمة التذكير
 للباحث عن مسكن

تجد معلومات إضافية على صفحات 
InfoFinland، المعلومات متوفرة بالعديد 

من اللغات الُمختلفة. اذهب إلى الرابط  
www.infofinland.fi وأنقر على: 

 )elämä Suomessa( الحياة في فنلندا >
 )asuminen( السكن >

< مسكن األحقية في السكن 
 )asumisoikeusasunto(

www. :ستجد معلومات إضافية على الرابط
 asumisoikeus.fi

المسكن الشخصي أي مسكن 
التمليك 

إذا كان لديك دخل منتظم من راتبك 
الشهري، فبإمكانك أن تشتري المسكن 

الخاص بك. بإمكانك أن تتقدم بطلب قرض 
من البنك من أجل المسكن. 

البنوك لديها أيضًا حسابات بنكية أسب 
)ASP(، حيث أنه من الممكن من خاللها توفير 
النقود من أجل المسكن الشخصي. الحساب 

البنكي أسب )ASP( هو ُمختصر لكلمة رقم 
حساب أقساط التوفير للمسكن. 

في فنلندا تدعم الدولة الشباب الذين 
يشترون مسكنهم األول. فهم يدفعوا 

ضرائب أقل بخصوص شراء المسكن مقارنة 
مع اآلخرين. 

معلومات إضافية عن الحسابات البنكية أسب 
)ASP( وعن التوفير تجدها على اإلنترنت: 

   www.ymparisto.fi
 )Asuminen( السكن >

 )Omistusasuminen( السكن بالتمليك >
 )ASP( توفير أسب >

اقرأ عن شراء المسكن أيضًا من صفحات 
دائرة الضرائب.  

اذهب إلى الرابط:  
www.vero.fi وأنقر على:   

< الزبائن األشخاص العاديين 
 )Henkilöasiakkaat(

 )Asunnon osto( شراء المسكن >
< شراء المسكن األول 

 )Ensiasunnon osto(

السكن المشترك والسكن 
الجماعي 

السكن المشترك هو عبارة عن مسكن، 
يسكن فيه أشخاص آخرين باإلضافة لك. من 
الممكن أن يكون لكل شخص في السكن 

المشترك غرفة خاصة به. يكون المطبخ 
والحمام في العادة مشتركان. 

بإمكانك االنتقال لتسكن في السكن 
المشترك مع أصدقائك. حينئذ فإنكم 

تستأجرون المسكن كله معًا. من الممكن 
تأجير السكن الُمشترك بعقود إيجار ُمنفصلة، 

أو أن يكون واحد هو المستأجر الرئيسي 
واآلخرين مستأجرين باطنيين لديه. هذا يعتمد 

على المؤجر.  
عندما تقوم بإعداد عقد اإليجار مع شخص 
آخر، احرص على قراءة العقد بدقة. إذا لم 

يدفع صديقك اإليجار فستكون ُملزمًا في 
العادة بأن تدفعه. يتوجب دفع اإليجار كاماًل 

في كل شهر. 
السكن الجماعي معناه أن تستأجر غرفة 
واحدة فقط من المسكن. المطبخ وغالبًا 

المرحاض يكونان مشتركين. غالبًا ما تكون 
مساكن الطالب عبارة عن مساكن للسكن 

الجماعي. ليس من الضروري أن تعرف 
السكان اآلخرين ُمسبقًا. عندما تستأجر 

مسكن جماعي، فإنك تقوم بإعداد عقد 
اإليجار بمفردك. كل ساكن لديه عقد إيجار 

خاص به. تدفع حينئذ اإليجار فقط عن غرفتك 
الخاصة بك. ستجد معلومات إضافية على 

 www.vuokralaiset.fi :الرابط
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قم باستيضاح األمور التالية 
بخصوص المسكن قبل االنتقال  

كم قدر اإليجار؟  

ما هي فترة اإليجار، أي ما هو طول المدة 
التي بإمكانك أن تسكن أثنائها في 

المسكن؟   

كم قدر اإليجار؟ 
أحيانًا تكون هناك مخالفة بشأن العقد 

لمساكن اإليجار، إذا كان العقد مؤقتًا في 
البداية. المخالفة بشأن العقد تعني أنه 

ليس بإمكانك ترك المسكن واالنتقال منه 
قبل انتهاء فترة العقد. إذا انتقلت قبل ذلك، 
فستكون ُمجبرًا على دفع المخالفة للمؤجر.  

هل لديك حيوان أليف؟ 
قم باستيضاح ما إذا كان ممكنًا االحتفاظ 

بحيوان أليف في المسكن، على سبيل 
المثال كلب أو قط. ال يجوز االحتفاظ 

بالحيوانات األليفة في كل المساكن. 
يتوجب أن يكون المسكن كبير بما فيه 

الكفاية أيضًا لك ولحيوانك األليف. 

هل سيتم إجراء ترميمات على المسكن؟  
إذا كنت تسكن في المسكن أثناء القيام 

بترميمات المواسير واألنابيب، فبإمكانك أن 
تحصل على تخفيض لإليجار. السكن في 

المسكن أثناء فترة الترميمات من الممكن 
أن يكون صعبًا على كل حال. 

هل تحتاج إلى مسكن خالي من العوائق؟  
قم مسبقًا باستيضاح ما إذا كان المسكن 

خالي من العوائق. بإمكانك أن تسأل على 
سبيل المثال عن معلومات عن المصعد 

وعرض األبواب والممرات. يتوجب أحيانًا إجراء 

تغييرات على المساكن، كي يكون ممكنًا 
التحرك داخلها بالكرسي المتحرك. قم 

باستيضاح ما إذا كان ممكنًا إجراء تغييرات 
على المسكن. 

بإمكان الشخص الذي لديه احتياجات 
خاصة باإلضافة إلى ذلك طلب ُمساعد من 
البلدية، الذي يقوم بالمساعدة في األمور 
اليومية. تقوم بتأجير المساكن الخالية من 

العوائق على سبيل المثال اتحاد ذوي 
االحتياجات الخاصة )Invalidiliitto( وجمعية 

  .)ASPA(
معلومات إضافية عن مساكن اتحاد ذوي 
االحتياجات الخاصة )Invalidiliitto( على 

اإلنترنت:  
 www.invalidiliitto.fi

معلومات إضافية عن مساكن جمعية 
)ASPA( على اإلنترنت: 

www.aspa.fi
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عقد اإليجار 

عندما تستأجر مسكنًا، قم دائمًا بإعداد 
عقد مكتوب مع المؤجر. يتوجب أن يكون 
لك وللمؤجر مستند بخصوص العقد خاص 

بكل منكما. يتوجب أن يكونا متماثلين. 
ال تقم بإعداد عقد شفوي فقط بخصوص 

المسكن. إذا حدثت مشاكل بخصوص 
السكن، فإن عقد اإليجار ُيعتبر األهم في 

األمر. 
  

المستأجر مسؤول عن المسكن 
عندما تقوم بإعداد عقد اإليجار، فإنك 
سوف تصبح المسؤول عن المسكن. 

بإمكان األصدقاء أن يأتوا لزيارتك، ولكنك 
أنت المسؤول دائمًا عن المسكن وعن 

األمور التي تحدث هناك. 
إذا قام ضيفك بإعطاب شيء في 

مسكنك، فستكون أنت ملزمًا بتعويض 
الضرر. إذا قام ضيفك بإزعاج جيرانك، فأنت 

المسؤول عن اإلزعاج. 
بإمكانك أن تسكن في المسكن مع فرد 

عائلتك. يتوجب عليك أن ُتبلغ المؤجر عن 
الذين يسكنون في المسكن. إذا كان 

يسكن في المسكن شخص آخر باإلضافة 
لك، فإنه من الممكن أن يؤثر على قدر دعم 

السكن. 
سوف نقوم بتوضيح فيما يلي ما يتوجب 

كتابته في عقد اإليجار. 
  

1. المدة التي يستغرقها 
عقد اإليجار من الممكن أن يكون مؤقتًا 

أو من الممكن أن يكون ساري المفعول 
بشكل دائم. 

عقد اإليجار المؤقت يعني أنه هناك يوم 
محدد النتهاء عقد اإليجار. يتفق المؤجر 

والمستأجر مباشرًة من البداية بشأن موعد 

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN/VUOKRALAISET

Nimi Nimi

Osoite Osoite

Puhelin Puhelin

Pankkiyhteys Syntymäaika

Vuokralaisen avio- tai avopuolison nimi

Syntymäaika

3. VUOKRAUSKOHDE

Osoite     Huoneet vuokrataan siinä 

kunnossa kuin ne ovat 

sopimuksentekohetkellä

     Huoneista on laadittu 

kuntotarkastuslomake

     Huoneiden käytöstä, kunnosta, 

kunnossapidosta ja/tai 

muutostöistä on sovittu liitteessä

Huoneistotyyppi Pinta-ala noin m² Muut tilat ja niiden käyttötarkoitus

4. VUOKRA-AIKA

    Toistaiseksi voimassa oleva 

sopimus

Hallintaoikeuden siirtymispäivä       Määräaikainen sopimus Hallintaoikeuden siirtymispäivä

Alkamispäivä Irtisanomisajan alkamispäivä

    AHVL:n mukainen*

    Muu, mikä?

Alkamispäivä Päättymispäivä

5. VUOKRA

€/kk €/m² Eräpäivä

    joka kuukauden ………... päivä            AHVL:n mukainen* 

Viivästyskorko on

     voimassaolevan korkolain mukainen

     Muu, mikä?                                    %

Muut korvaukset Vuokranmaksukausi    

    AHVL:n mukainen*         Muu, mikä?

Vuokralainen maksaa vuokraennakkoa

Ennakon määrä Ennakon maksupäivä Ennakko hyvitetään

    ensimmäisistä vuokrista       viimeisistä vuokrista

6. VAKUUS

    Tämän sopimuksen 

velvoitteiden täyttämisen 
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Vakuuden antaja

    

    vuokranantaja        vuokralainen
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عقد اإليجار

1

3

2

5

4

1

انتهاء فترة اإليجار. ليس بإمكانك ترك 
المسكن واالنتقال منه قبل ذلك التاريخ. 
بخالف ذلك من المحتمل أن تكون ُملزمًا 

بدفع تعويض للمؤجر. 
عقد اإليجار الدائم، يعني أنه ال يوجد في 

عقد اإليجار موعد النتهاء فترة اإليجار. يحق 
لك أن تسكن في المسكن باإليجار، إلى 

أن تقوم أنت أو المؤجر بفسخ عقد اإليجار.  
يقوم أحياًنا المؤجر الخاص بكتابة العقد 

هكذا: »تبدأ الفترة األولى التي من الممكن 
خاللها فسخ عقد اإليجار بعد 11 شهًرا من 

بدء عقد اإليجار.« 
وهذه الجملة تعني أنه يتوجب عليك أن 
تسكن في المسكن لمدة سنة واحدة 

على األقل. إذا انتقلت من المسكن قبل 
ذلك، فستكون مجبرًا على دفع تعويض 

للمؤجر. 
يوم بدء عقد اإليجار يعني ذلك اليوم الذي 

توقع فيه على العقد. 
يوم انتقال الحق في الحيازة، يعني ذلك 

اليوم الذي تحصل فيه على المفاتيح. 
  

2. قدر اإليجار 
قدر اإليجار يعتمد على العديد من األمور. 

إيجار المساكن في مركز المدينة أغلى ثمنًا 
من إيجار المساكن في مناطق أطراف 
المدينة. الطوابق العليا من المبنى قدر 
إيجارها أغلى ثمنًا من الطابق السفلي. 

المسكن الجديد أو ذلك الذي تم ترميمه، 
يكون أغلى ثمًنا من المسكن القديم أو 
ذو الحالة السيئة. إذا كان يوجد ساونا أو 
شرفة في المسكن، فإنها تزيد من قدر 

اإليجار. 
باإلضافة إلى األجرة فلربما ستكون ُملزمًا 

بدفع مدفوعات المياه. إذا كانت لديك 

2
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3

4

5
سيارة، فلربما سوف تكون ُملزمًا بدفع 

تكاليف مكان إيقاف السيارة. 
إذا قمت بالتوقيع على عقد اإليجار مع 

صديقك، فأنتما اإلثنين معًا مسؤولين عن 
اإليجار. إذا لم يدفع صديقك الجزء الخاص 
به من اإليجار، فسوف تكون ملزًما بدفع 
اإليجار كاماًل بنفسك. يتوجب دفع اإليجار 

كاماًل في كل شهر. أي كن دقيًقا. 
يوم دفع اإليجار مدون في عقد اإليجار. إذا 

كان هذا اليوم في نهاية األسبوع، فإن 
يوم الدفع يتحول إلى يوم العمل الرسمي 

التالي من األسبوع. 
من المهم أن تدفع األجرة دائمًا حتى اليوم 

األخير الُمحدد للدفع. 
في هذه الناحية من العقد مدون أيضًا، 

كيف بإمكان المؤجر زيادة اإليجار. يتوجب 
أن يكون مذكورًا في عقد اإليجار األساس 

الذي يتم بناًء عليه زيادة اإليجار. إذا كان 
المؤجر الخاص يريد زيادة اإليجار على 

أساس ُمختلف، فيتوجب التفاوض بشأن 
قدر اإليجار مع المستأجر قبل 6 أشهر 

من سريان مفعول قدر اإليجار الذي تمت 
زيادته. 

  
3. الفترة المحددة لسريان مفعول فسخ 

عقد اإليجار 
ُيحدد القانون بأن الساكن )المستأجر( ليس 

بإمكانه أن ينتقل فجأة من المسكن. إذا 
كان الساكن يريد أن ينتقل، فيتوجب عليه 

فسخ عقد اإليجار. حينئذ يتفق الساكن مع 
المؤجر على موعد انتهاء عقد اإليجار. 

العقد المؤقت ينتهي تلقائيًا في ذلك اليوم 
الذي ينتهي فيه عقد اإليجار. ال توجد حاجة 

حينئٍذ إلى فسخ العقد. من غير الممكن 
فسخ العقد المؤقت قبل يوم انتهاء العقد. 

إذا كان لديك عقد دائم، فيتوجب عليك 
فسخ العقد قبل شهر تقويمي واحد من 

رغبتك في االنتقال. الشهر التقويمي 
الواحد ال يعني 30 يوم قبل االنتقال. 

يتوجب أن ينقضي شهر تقويمي كامل، بعد 
أن تكون قد فسخت عقد اإليجار. يتوجب 

عليك أن تدفع اإليجار عن كل تلك الفترة. 
على سبيل المثال: تسكن في مسكن 

باإليجار وتريد أن تنتقل من هناك إلى 
مسكن جديد بتاريخ 1 يناير. يتوجب عليك 

حينئذ فسخ العقد القديم خالل شهر 
نوفمبر. إذا فسخت العقد القديم بتاريخ 
12/1، فإن ذلك يعتبر متأخًرا جًدا. حينئذ 

يتوجب عليك أن تدفع إيجار شهر ديسمبر 
وشهر يناير للمسكن القديم. 

هناك استثناء واحد بخصوص الفترة 
المحددة لسريان مفعول فسخ عقد اإليجار: 

إذا كان المسكن غير صحي لإلنسان، 
فيحق لك االنتقال منه حااًل. إذا كان هناك 
عفن على سبيل المثال في المسكن، فال 

تحتاج إلى أن تنتظر الفترة المحددة لسريان 
مفعول فسخ عقد اإليجار. 

  
4. تفحص المسكن  

هذه الناحية موجودة في عقد اإليجار، كيف 
تعرف أنت والمؤجر وضعية المسكن. 

تفحص المسكن عندما تنتقل إليه. أكتب 
مذكرات بشأن ما إذا كانت هناك أعطاب 

في المسكن. أبلغ عن األعطاب دائمًا إلى 
المؤجر. 

إذا كانت الثالجة على سبيل المثال ال تعمل 
في المسكن، أو أن صنابير المياه تسيل 

منها المياه، فيتوجب عليك اإلبالغ عن 
هذه االعطاب إلى المؤجر. حينئذ ال يتوجب 
عليك دفع تكاليف األضرار التي تسبب بها 

الساكن السابق. 
يقوم المؤجر بتفحص المسكن عندما تنتقل 

منه. 
  

5. ضمان اإليجار  
ضمان اإليجار هو عبارة عن مبلغ من المال، 

يتوجب عليك أن تدفعه للمؤجر قبل أن 
تنتقل إلى المسكن. سوف تحصل على 

المفاتيح بعد أن تدفع ضمان اإليجار. 
يرغب المؤجر بضمان اإليجار تحسبًا من أن 

يعطب المستأجر شيئًا في المسكن أو من 
أال يدفع األجرة. إذا حافظ المستأجر على 
المسكن في حال جيد ودفع اإليجار، فإن 

المؤجر سوف يعيد ضمان اإليجار للمستأجر 
عندما ينتقل من المسكن. 

يجوز أن يكون الضمان قدر األجرة ثالث مرات 
كحد أقصى. أي أنه إذا كانت األجرة 500 

يورو، فمن غير الممكن أن يتعدى مبلغ 
الضمان أكثر من 1500 يورو. 

عندما تدفع ضمان اإليجار، احتفظ باإليصال 
الذي حصلت عليه من البنك أو باإليصال 

اإللكتروني عن الدفع.  سوف تسترد نقود 
الضمان عند تقديمه. 

بإمكان كيال )Kela( أن يدفع للمتقدمين 
بالطلب قليلي الدخل دعم للدخل 

المعيشي من أجل ضمان اإليجار. يمنح كيال 
في العادة المؤجر تعهد بالدفع. تحقق من 

كيال بخصوص هذا األمر. 
األجرة المدفوعة مسبقًا تختلف عن ضمان 

اإليجار. األجرة المدفوعة ُمسبقًا تعني 
أن المستأجر يدفع اإليجار ُمسبقًا. يدفع 
المستأجر األجرة المدفوعة ُمسبقًا إلى 

المؤجر، قبل أن ينتقل إلى المسكن. 
هذه النقود عبارة عن إيجار عادي، حيث أن 

المستأجر لن يسترجعها. 
قدر األجرة المدفوعة ُمسبقًا متفاوت. غالبًا 

ما تكون عبارة عن قدر اإليجار لشهر واحد 
أو شهرين 1–2. األجرة المدفوعة ُمسبقًا 

من الممكن أن تكون كحد أقصى أجرة 
ثالث أشهر. 

األمور األخرى لعقد اإليجار 
  

التدخين والحيوانات األليفة 
بإمكان المؤجر منع التدخين داخل المسكن. 

إذا كنت مدخنًا، فأسأل عن المكان الذي 
بإمكانك أن تدخن فيه. 

بإمكان المؤجر أيضًا أن يمنع الحيوانات 
األليفة. استوضح ُمسبقًا ما إذا كان ممكنًا 

االحتفاظ بحيوانات أليفة في المسكن. 
  

تأمين المنزل  
بإمكان المؤجر أن يكتب في عقد اإليجار، 

بأنه يتوجب أن يكون للمستأجر تأمين 
للمنزل. إذا كان تأمين المنزل إجباريًا، 

فيتوجب عليك أن تحصل على تأمين المنزل 
بنفسك. اتصل بشركة التأمين أو اذهب 

إليها، وقم بإعداد عقد بشأن تأمين المنزل. 
أطلع بعد ذلك المؤجر على مستند التأمين. 

تأمين المنزل هو عبارة عن تأمين للمنزل 
تحسبًا لحدوث أضرار. ُيعوض التأمين إذا حدث 
عطل كبير في المسكن مثل العطل الناتج 
عن سيالن الماء. حينئذ لن تكن ُملزمًا بدفع 

التكاليف بنفسك. 
  

االلتزام بالعمل  
من الممكن أن ُيكتب في عقد اإليجار أيضًا، 

أنه من الممكن إلزام المستأجر بالقيام 
بالعمل. 



3233

حينئذ يحصل المستأجر على تخفيض من 
اإليجار، إذا قام بعمل في المسكن. ومن 

هذه األعمال على سبيل المثال القيام 
بأعمال الترميمات أو أعمال إزالة الجليد في 
فناء المسكن. إذا كان عقد اإليجار مرتبط 

بااللتزام بالعمل، فاتفق بشأن ذلك مع 
المؤجر بدقة. 

ال تقم بترميم الحمام بنفسك وال تقم 
أيضًا بتركيبات كهربائية في المسكن. 

من المتوجب أن يقوم شخص مهني بهذه 
األعمال. تحتاج دائمًا باإلضافة إلى ذلك إلى 

إذن من شركة اإلسكان. 
  

التأجير من جديد و االستئجار الباطني 
التأجير من جديد يعني أن تقوم بتأجير 
مسكنك الذي استأجرته إلى شخص 

آخر. أي أنك قمت باستئجار مسكن لك، 
ولكنك تقوم بتأجيره اآلن إلى شخص آخر. 

بإمكانك تأجير مسكنك من جديد فقط إذا 
كان لديك إذن من المؤجر بذلك. 

االستئجار الباطني يعني أن يقوم الشخص 
بتأجير جزء من بيته لشخص آخر. 

على سبيل المثال: يسكن الشخص في 
مسكن باإليجار ويؤجر غرفة واحدة من 

المسكن لك. تكون أنت حينئذ مستأجر من 
الباطن. تدفع اإليجار حينئذ إلى الُمستأجر 

الرئيسي. 
إذا كانت لديك مشاكل بشأن 

السكن، فإن منظمة التأجير المعروفة 
باسم الجمعية المسجلة للمستأجرين 

)Vuokralaiset ry( تقدم المساعدة. 
المنظمة لديها رقم هاتف لالستشارات 

مقابل أجر. معلومات إضافية تجدها على 
صفحات اإلنترنت: 

 www.vuokralaiset.fi 

  
واجبات المستأجر  

1( ادفع اإليجار في موعده من خالل البنك.
2( اعتني بالمسكن بشكل جيد. 

3( قم بمراعاة حقوق الجيران. التزم بضوابط 
ونظم المبنى. احرص على أن ضيوفك أيضًا 

يلتزمون بالضوابط والنظم للمسكن. 
4( إذا كان هناك عطل في المسكن، 
فأبلغ عن ذلك في الحال إلى المؤجر. 

  
واجبات المؤجر  

ينص القانون بأنه يتوجب على المؤجر 
االعتناء بأمور معينة. يتوجب على المؤجر أن 

يوفر في المسكن على سبيل المثال موقد 
وثالجة ومصدر للتدفئة صالحة لالستعمال. 
إذا أراد المؤجر فسخ عقد اإليجار، فيتوجب 

عليه اإلبالغ عن ذلك منذ وقت كافي. 
يتوجب فسخ عقد اإليجار قبل 3 أو 6 أشهر 

من موعد انتقال المستأجر من المسكن. 
يتوجب أيضًا أن ُيبلغ المؤجر عن سبب 

مقبول لفسخ العقد. 

نصائح يوم االنتقال 
 

قبل أن تنتقل، يتوجب عليك التفكير في 
هذه األمور: 

من أين سوف تحصل على سيارة النقل؟ 
بإمكان أن تستأجر سيارة نقل من أجل 

االنتقال. حينئذ يتوجب أن تكون لديك في 
فنلندا رخصة قيادة سارية المفعول. ابحث 
من خالل محرك البحث على شركات تؤجر 

السيارات. أكتب في خانة البحث لمحرك 
جوجل: سيارة نقل + اسم المدينة التي 
تسكن فيها. تقوم بأعمال النقل أيضًا 

شركات النقل. 
قم بجلب صناديق النقل، التي سوف تضع 

أمتعتك فيها. بإمكانك أن تسأل المحالت 
التجارية عن صناديق الموز. من الممكن 

الحصول عليها في العادة مجانًا. بإمكانك 
أيضًا استئجار صناديق النقل من شركات 
النقل. قم بحزم المالبس في األكياس 

المستعملة للنفايات. 
ابدأ في حزم األمتعة قبل يوم االنتقال 

بوقت كاٍف. عندما تنتقل، اطلب من 
أصدقائك المساعدة في حمل األمتعة. 

قم بتنظيف المسكن، قبل أن تحضر قطع 
األثاث إلى الداخل. 

بإمكانك الحصول على أثاث مستعمل 
بسعر رخيص، على سبيل المثال من 

مركز إعادة التدوير أو من سوق البضائع 
المستعملة. معلومات إضافية تجدها على 

سبيل المثال على:
 www.tori.fi

 www.kierratyskeskus.fi
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إذا حدثت مشاكل بخصوص السكن، 
فاستوضح بمن ستتصل. 

 حافظ على البيت في
حالة جيدة

مع َمن أتواصل؟ 

إذا حدثت مشاكل بخصوص السكن، 
فاستوضح ِبَمن ستتصل. يتوجب عليك في 

بعض الحاالت االتصال بالمؤجر أو بشركة 
اإلسكان المسؤولة عن الصيانة. يتوجب 

عليك أحيانًا التواصل مع القائمين على إدارة 
السكن. 

المؤجر هو تلك الشركة أو الشخص الذي 
يملك المسكن. اسم المؤجر ورقم هاتفه 
مسجلين في عقد اإليجار. إذا كان المؤجر 

عبارة عن شركة كبيرة، فاتصل في البداية 
عند حدوث مشاكل بخدمات الزبائن لها. 

بإمكانك االتصال بخدمات الزبائن في 
الحاالت التالية: 

عندما تنتقل إلى المسكن وتحتاج إلى 	 
المفاتيح. 

عندما تريد أن تحجز مكان إليقاف 	 
السيارة أو أن تحجز دور للساونا. 

إذا كانت الثالجة أو الموقد الموجود في 	 
المطبخ متعطلة. 

عندما تريد أن تنتقل من المسكن. 	 

اكتب هنا اسم المؤجر ورقم هاتفه: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

شركة اإلسكان للصيانة هي عبارة عن 
شركة يقوم العاملون فيها بإصالح العطل 

البسيط في المبنى. رقم هاتف شركة 
اإلسكان للصيانة موجود على لوحة 

اإلعالنات للمبني الذي تسكن فيه، في 
العادة في ممر الدرج. 

اتصل بشركة اإلسكان للصيانة على سبيل 
المثال في هذه الحاالت: 

انتقلت إلى المسكن وتريد وضع اسمك 	 
على الباب. 

لقد نسيت المفاتيح وال يمكنك دخول 	 
البيت. 

جهاز التدفئة ال يعمل. 	 
المرحاض مسدود وتفيض منه المياه. 	 
هناك سيالن للمياه في مسكنك، على 	 

سبيل المثال تسيل المياه من الصنبور. 
يوجد في المسكن عطل آخر. 	 
يوجد في المسكن تسرب للمياه. 	 

اكتب هنا اسم شركة اإلسكان للصيانة 
ورقم الهاتف: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

المسؤول عن إدارة السكن ُيساعد في 
أمور أخرى تختلف عن شركة اإلسكان 

للصيانة. اسم المسؤول عن إدارة السكن 
موجود أيًضا على لوحة اإلعالنات للمبنى. 
بإمكانك في العادة أن تطلب المساعدة 
من المسؤول عن إدارة السكن في هذه 

الحاالت: 
قيام الجيران بإزعاجك، وتريد أن تشتكي 	 

بشأن ذلك. 
 

اكتب هنا اسم المسؤول عن إدارة السكن 
ورقم الهاتف: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

هذه األمور يتوجب عليك أن تعتني بها 
بنفسك أو بمساعدة األصدقاء: 

إذا احترق مصباح اإلنارة، فاشتري 	 
بنفسك مصباح جديد لإلنارة من المحل 

التجاري. غير المصباح المعطوب وضع 
مكانه المصباح الجديد. 

احصل على اشتراك باإلنترنت خاص 	 
بمنزلك. 

احصل على الكهرباء لبيتك من شركة 	 
الكهرباء، أي من خالل إعداد عقد 

الكهرباء. 
اشتري بنفسك إنذار الحريق وغطاء 	 

اإلطفاء، مالم تكن موجودة جاهزة في 
مسكنك. 

قم تنظيف فتحات التهوية من الغبار. 	 
قم تنظيف بالوعات المرحاض والمطبخ 	 

بنفسك. 

إذا احترقت الفاصمة )الفيوز(، فغيرها 	 
بفاصمة )فيوز( جديد بدل القديمة. إذا 
احترقت الفاصمة )الفيوز( بسبب عطب 
في جهاز كهربائي، فإفصل الجهاز من 

الكهرباء وخذه لتصليحه عند اللزوم. 
إذا لم تستطع القيام بهذه األمور، 

فبإمكانك مشاهدة مقاطع الفيديو 
التعليمية على صفحات اإلنترنت لنال. اذهب 

إلى الرابط www.nal.fi وأنقر على:
)Materiaalit( المواد >

 )Videot( مقاطع الفيديو >

إرشادات بخصوص السكن 
 

الفاصمة »الفيوز«  
إذا كان هناك جهاز في البيت ال يعمل، 
فمن الممكن أن يكون العطب أحيانًا 

في الفاصمة »الفيوز«. إذا لم تكن هناك 
كهرباء في كل الغرفة، فمن الممكن أن 

تكون الفاصمة »الفيوز« قد احترقت. توجد 
الفاصمات »الفيوزات« في لوحة الفاصمات 

»الفيوزات« للمسكن. 
إذا كانت الفاصمات »الفيوزات« من النوع 

الحديث، فإنه يوجد بها ذراع أو رافعة صغيرة. 
عندما ترفع الذراع أو الرافعة إلى األعلى، 
فإن الكهرباء ستعود. إذا كانت الفاصمة 

)الفيوز( من الطراز القديم، فيتوجب تبديلها 
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ومن هذه القناة يخرج الهواء غير النقي. 

يدخل من هذه القناة الهواء النقي إلى 
المسكن. 

بأخرى جديدة. اشتري من المحل التجاري 
فاصمة )فيوز( جديدة مماثلة لها. 

قم بتبديل الفاصمة )الفيوز( بنفسك هكذا: 
افصل الكهرباء من مكان الفصل الرئيسي 

ولف الفاصمة القديمة إلخراجها. ضع 
الفاصمة الجديدة في نفس المكان. 

عندما تعود الكهرباء، جرب جهاز كهربائي 
واحد في كل مرة. إذا تعطلت الفاصمة من 
جديد، يكون آخر جهاز استخدمته معطوبًا. 

 
جهاز إنذار الحريق  

يتوجب بأن يكون هناك جهاز إنذار الحريق 
في كل مسكن. يتوجب على الساكن 
أن يشتريه بنفسه، إذا لم يكن موجودًا 

جاهزًا في المسكن. إذا اشتعل حريق في 
المبنى، فإن جهاز إنذار الحريق من الممكن 

أن ينقذك. 
قم بالتأكد من أن جهاز إنذار الحريق يعمل 
بانتظام. اضغط على زر جهاز إنذار الحريق 

مرة واحدة. سوف تسمع حينئذ صوت رنين 
قوي. إذا كانت البطارية منتهية، فلن تسمع 

صوت الرنين. اشتري حينئذ بطارية جديدة 
وضعها في مكانها مباشرًة. 

ُتباع أجهزة إنذار الحريق في المحالت التجارية 
الكبيرة وفي محالت بيع البضائع واألجهزة 

المعدنية. 
 

غطاء إطفاء الحريق  
اشتري لبيتك غطاء إطفاء الحريق. إذا 

اشتعل حريق بسيط، فبإمكانك إطفائه 
بنفسك. 

ضع غطاء إطفاء الحريق فوق الشيء 
المشتعل وأحطه به بإحكام. سينطفئ 

الحريق حينئذ. 
 

الضرر الناتج عن المياه  
من المهم أال تسيل المياه من الحمام إلى 

أي مكان آخر في المسكن. على سبيل 
المثال سوف تعطب أرضية غرفة المعيشة 

إذا عبرت المياه إليها. 
إذا سالت المياه على سبيل المثال من 

الثالجة إلى األرضية، فإنه يتوجب تجفيف 
المياه في الحال. اتصل بعد ذلك بالشخص 
المسؤول عن الصيانة أو بالمؤجر، كي يتم 

إصالح سيالن المياه. 
إذا حدث ضرر ناتج عن المياه في مسكنك، 
فأبلغ عن ذلك إلى الشخص المسؤول عن 

الصيانة. إذا لم ُتبلغ عن الضرر الناتج عن 
المياه، فيتوجب عليك أن تدفع تكاليف 

اإلصالح بنفسك. 
 

تحضير الطعام في المطبخ  
حافظ على المطبخ مرتبًا ونظيفًا وفي حالة 

جيدة. عندما تقطع الخضروات بالسكين، 
فاستخدم دائمًا لوح التقطيع. عندما تقوم 

بإعداد الطعام فاستعمل الحلة أو القدر 
أو المقالة أو صينية الفرن. ال يجوز وضع 

الطعام مباشرة لطبخه فوق قرص الموقد 
وال في الفرن بدون صينية الفرن أو بدون 

صفيحة. 
 

جلي اآلنية  
استخدم مادة الغسيل أو أقراص الغسيل 

المخصصة آللة غسيل اآلنية. ال تضع في آلة 
غسل اآلنية مادة عادية لجلي اآلنية. فهي 

ُتنتج الكثير من الرغوة، ومن الممكن أن 
تعطب آلة غسل اآلنية. إذا أحضرت بنفسك 

آلة غسيل اآلنية، فأطلب من البائع أيضًا 
تركيبها في المكان الُمخصص لها. إذا فصلت 

آلة غسل اآلنية الخاصة بك عند انتقالك 
فيتوجب وضع سّدات للخراطيم التي تم 

فصلها. 
ال تسكب زيت الطعام القديم أو الدهن 

في البالوعات وال في بالوعة المرحاض، ألنه 

من الممكن أن تنسد. اسكب الزيت القديم 
في علبة أو في كيس من البالستيك ثم 

ضعه في حاوية القمامة. 
 

هوائيات التلفزيون  
يوجد في العادة في بيوت شركات 

اإلسكان منظومة خاصة بها لهوائيات 
التلفزيون. من الممكن من خاللها مشاهدة 

التلفزيون الفنلندي. 
إذا كنت ترغب بمشاهدة قنوات تلفزيون 

أجنبية، فتحتاج إلى هوائي خاص بك. أطلب 
إذن بخصوص الهوائي من القائم على إدارة 
السكن. ال ترّكب الهوائي بنفسك، وال تقم 

بالتركيات واإلعدادات بنفسك. قم بدعوة 
الكهربائي كي يحضر إلى المكان. 

بإمكانك البحث عن كهربائي من خالل 
اإلنترنت، على سبيل المثال على صفحات 

اإلنترنت »ابحث عن كهربائي«:  
www.loydasahkomies.fi

التهوية  
توجد في المساكن منظومة للتهوية، كي 
يبقى الهواء نظيفًا في الداخل. يدخل من 

إحدى قنوات التهوية الهواء النقي إلى 
المسكن. ومن القناة األخرى يخرج الهواء 

غير النقي. 
ال يجوز سد قنوات التهوية أو تغطيتها 

بستائر سميكة. بخالف ذلك من الممكن 
أن يحدث عفن داخل المسكن. العفن خطر 

على اإلنسان. 
يوجد أمام قناة التهوية صمام التهوية. من 
الممكن أن يكون أحيانًا عليه غبار وُمتسخ. 

قم بتنظيف صمام التهوية بانتظام. 
بإمكانك استخدام المكنسة الكهربائية 

في التنظيف. 
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إذا حدثت مشاكل معك، 
فستحصل على المساعدة مجاًنا من 

هذه األماكن. 

المساعدة في األوضاع المعيشية الصعبة

ُيفضل طلب المساعدة في البداية من 
مكتب الخدمات االجتماعية الخاص بك في 

بلدية سكنك. ابحث عن بيانات االتصال من 
اإلنترنت. 

 
بإمكانك في دردشة سيكاسين تشات 

)Sekasin-chat( أن تتحدث دون أن ُتفصح 
عن اسمك مع مهنيي الصحة النفسية 

وكذلك مع متطوعين متعلمين. بإمكانك 
في الدردشة التحدث عن أي مسألة أو أي 

موضوع ُيشغل افكارك. 
الدردشة موجودة على الرابط: 

  .https://sekasin247.fi/#loppu
الدردشة متاحة أيام العمل الرسمية )اإلثنين 

- الجمعة( الساعة: 9.00–24.00 وفي 
نهايات األسبوع، الساعة: 15.00–24.00. 

 
هاتف األزمات للجمعية الفنلندية للصحة 

النفسية ُيقدم المساعدة في حاالت 
األزمات. رقم الهاتف هو 0111 2525 09. 

بإمكانك أن تتصل به: 
اإلثنين - الجمعة الساعة 09.00–07.00 

وكذلك السبت - األحد وأيام األعياد 
الساعة 15.00–07.00. 

اذهب إلى صفحة: 
  www.mielenterveysseura.fi 

درجة الحرارة  
من الممكن أن تشعر بأن البيوت الفنلندية 

باردة في الشتاء. اشترى جهاز لقياس درجة 
الحرارة في الداخل، بذلك تعرف قدر درجة 
الحرارة في الداخل. إذا كانت درجة الحرارة 

داخل المسكن 18–22 درجة، فإنها تعتبر 
درجة حرارة عادية. من الممكن استعمال في 

الداخل جوارب من الصوف ومالبس دافئة. 
نرتدي في فنلندا الجوارب عادًة في الداخل 

أيضًا. 
إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من 18 

درجة، فاتصل بالشخص المسؤول عن 
الصيانة. اتصل أيضًا حينئذ إذا كانت الشبابيك 

تتجمد بسهولة. 
ال تقم بتدفئة المسكن من خالل الفرن. أي 

ال تجعل الفرن يسخن ثم تفتح باب الفرن. 
الفرن الساخن من الممكن أن يتسبب في 

اشتعال الحريق. 
ال تضع ستائر سميكة أمام الشبابيك، ألن 
الستائر السميكة تعمل على تبريد الغرفة. 

  
الجيران والضوابط والنظم لشركة 

اإلسكان  
من األدب واالحترام تحية الجيران. الفنلنديون 
في العادة يحبون الجار الذي يلتزم بالضوابط 
والنظم المشركة للمبنى. الضوابط والنظم 

موجودة على لوحة اإلعالنات لشركة 
اإلسكان. إذا استعملت الغرفة المخصصة 

للتجفيف أو الغرفة المخصصة للغسيل، 
فقم بحجزها ُمسبقًا، وأحضر المالبس التي 

غسلتها قبل انتهاء الوقت المخصص لك. 
من المهم االلتزام بالوقت المخصص للهدوء. 

ال يجوز مساًء بعد الساعة 22.00 إصدار 
ضوضاء مرتفعة. إذا كانت لديك حفالت 

صاخبة بعد الساعة 22.00، فمن الممكن أن 
ُيثير ذلك غضب الجيران. هذا يعتبر أمًرا مهًما. 

إذا اشتكى الجيران منك عدة مرات، فمن 

الممكن أن يصلك إنذار أو طرد من المسكن. 
إذا كان جارك يزعجك، فحاول في البداية أن 

تتحدث معه بأسلوب ودي. إذا لم ُيغير من 
تصرفاته، فبإمكانك أن تقدم شكوى إلى 

المسؤول عن إدارة السكن. 
 

التحذيرات والطرد من المسكن 
إذا كان الساكن يزعج جيرانه بشكل متكرر 

أو ال يلتزم بخالف ذلك بالضوابط والنظم 
للمسكن، فمن الممكن أن يحصل على 
تحذير من المؤجر. يتوجب تقديم التحذير 

كتابيًا، على ورقة. 
إذا لم يقم الساكن بتغيير أطباعه بعد 
التحذير، فإنه من الممكن أن ُيطرد من 

السكن. الطرد يعني أن الساكن ُمجبر على 
االنتقال من المسكن. في حالة عدم دفع 

اإليجار، يتم الطرد من المسكن. 
 

لجنة فعاليات السكان  
إذا كنت تسكن في مسكن مدعوم من 
الدولة أو في مساكن نال )NAL(، فإنه 

يحق لك المشاركة في صنع القرارات 
المشتركة. تقوم لجنة فعاليات السكان 

بإصدار القرارات بشأن المبنى، حيث يشارك 
سكان المبنى في صنعها. 

المشاركة طوعية. 
 )asukaskokous( هناك اجتماع للسكان

في كل سنة في مباني نال. بإمكان جميع 
السكان المشاركة في االجتماع. يقوم 

السكان أثناء االجتماع بالتصويت بخصوص 
أولئك الذين سيكونون أعضاء في لجنة 

فعاليات السكان. بإمكان أعضاء لجنة 
فعاليات السكان التأثير في نوعية الفعاليات 
التي سيتم تنظيمها في األماكن المشتركة 

أو في نوعية المشتريات المشتركة التي 
سوف يتم القيام بها. إذا كنت مهتم بلجنة 

فعاليات السكان، فشارك فيها!

  
  (09) 750 200  )Al-Anon( األنون

األنون يقدم المساعدة لألشخاص 
الذين لديهم قريب لديه مشاكل متعلقة 

بالمشروبات الكحولية. من الممكن الحصول 
على المساعدة يوميًا الساعة 9.00–

21.00. اذهب إلى صفحة: 
  www.al-anon.fi

  
البيوت اآلمنة للشباب والشابات 

 )Nuorten turvatalot(
من الممكن الذهاب إلى البيوت اآلمنة 

للشباب والشابات للمبيت لياًل، إذا كان 
لدى العائلة مشاكل صعبة كالعنف. بيوت 

األمان موجودة في هلسنكي وإسبو 
وفانتا وتوركو وتامبيره. سوف تحصل على 

معلومات إضافية من صفحات اإلنترنت: 
  www.punainenristi.fi

 
وأنقر على الروابط التالية في صفحة 

< اطلب الدعم والمساعدة 
  )Hae tukea ja apua(

< من البيت اآلمن للشباب والشابات 
 )Nuorten turvatalosta(

< بيانات االتصال للبيوت اآلمنة 
 )Turvatalojen yhteystiedot(
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االستقاللية واالنتقال إلى البيت الخاص 
ُتعتبر خطوات كبيرة في الحياة. فهي تسير 

بشكل أفضل، عندما يكون هناك شيء 
مثير لالهتمام من الممكن القيام به.

إذا كنت تشعر بحنين إلى الوطن أو أنك 
مشتاق إلى عائلتك، فهذا دائًما يعتبر أمًرا 

عادًيا جدًا. كل شخص يشعر أحيانًا بأنه 
وحيد. حاول بأن يكون لديك أناس موثوق 

بهم، بإمكانك أن تطلب المساعدة منهم 
أو أن يكونوا بصحبتك للتحدث معهم. هؤالء 

الناس من الممكن أن يكونوا على سبيل 
المثال أقاربك أو أصدقائك أو الموظفين 

الرسميين الذين تعرفهم. بإمكانك تقديم 
نفسك للجيران أيضًا وأن تتحدث معهم عن 

نفسك.  
من الممكن أن تشعر بأن الحياة اليومية 

مملة، على وجه الخصوص إذا كنت في 
مرحلة حياتية ليس لديك أثنائها عمل أو 
مكان دراسة. من المهم أن تكون أنت 

 ال تبقى بمفردك،
 شارك في المجتمع

بإمكانك القيام بالعمل التطوعي أو 
االنضمام لنادي ممارسة الهوايات. 

البيوت األولية والبيوت اآلمنة 
)Ensi- ja turvakodit( تقدم المساعدة 

أيضًا، إذا كان لديك مشاكل في البيت. 
سوف تحصل على معلومات إضافية من 

صفحات اإلنترنت: 
  www.ensijaturvakotienliitto.fi

 
هاتف الخدمات للكنيسة 

 )Kirkon palveleva puhelin(
الكنيسة الفنلندية اإلنجيلية اللوثرية لديها 

هاتف لألزمات. رقم الهاتف هو 
80 11 22 0400. بإمكانك االتصال 

به في حاالت األزمات: األحد - الخميس، 
الساعة 18.00–01.00، الجمعة - السبت، 

الساعة 18.00–03.00. الكنيسة لديها 
دردشة أيضًا، يتم اإلجابة عليها اإلثنين- 

الجمعة، الساعة 12.00–20.00. معلومات 
إضافية: 

  www.kirkonkeskusteluapua.fi

دردشة ريكو )RIKU( لمناوبة الطوارئ 
لضحايا الجرائم

دردشة ريكو مخصصة للشباب والشابات 
ضحايا الجرائم أو ألقاربهم أو ألولئك 

األشخاص الذين يرغبون بالتحدث عن 
التجربة الُمتعلقة بالجريمة. الدردشة مفتوحة 

أيام العمل الرسمية )اإلثنين - الجمعة( 
الساعة 9.00–15.00 ومساء أيام اإلثنين 
الساعة 17.00–19.00. اذهب إلى صفحة: 

nuoret.riku.fi

  
 Peluuri.fi

عندما يؤثر اللعب بشكل ضار على الحياة، 
بإمكانك طلب المساعدة من بيلوري 
)Peluuri(. ُمتاح دعم األقران وكذلك 
نصائح ووسائل للسيطرة على اللعب. 
الدردشة مفتوحة أيام اإلثنين واألربعاء 

والجمعة الساعة 12.00–15.00. هاتف 
الخدمات المجاني الُمساعد يقدم خدماته 
اإلثنين- الجمعة، الساعة 12.00–18.00 
)هاتف: 101 100 0800(. تجد الدردشة 

وخدمات بيلوري )Peluuri( األخرى: 
https://peluuri.fi

 
 R3 - منظمة

R3  هي عبارة عن منظمة داعمة للشباب 
والشابات المهاجرين. فهي تقدم الكثير من 

البرامج المجانية للشباب والشابات. 
سوف تحصل على معلومات إضافية من 

 www.r3.fi :صفحات اإلنترنت

نفسك نشيًطا. شارك في مجموعة 
ممارسة الهوايات. بإمكانك أيضًا القيام 

بالعمل التطوعي أو االنضمام إلى الجمعية.  
بالمشاركة على سبيل المثال في الجمعية 

أو في لجنة فعاليات السكان أو في 
فعالية الجمعية السياسية للشباب، تتوفر 

لك اإلمكانيات للتأثير في األمور المهمة 
بالنسبة للمجتمع أو لك شخصيًا. بذلك 
ُيمكنك التعرف على األناس المهتمين 
بنفس األشياء مثلك. توجد في فنلندا 

الكثير من الجمعيات، والتي بإمكان الجميع 
المشاركة في فعالياتها. قم باستيضاح ما 
هي الجمعيات القريبة منك وشارك معها! 

على سبيل المثال الصليب األحمر الفنلندي 
واتحاد حماية الطبيعة الفنلندي وشباب 

سيتا )Seta( ومساعدة الالجئين الفنلندية 
تقوم بتنظيم فعاليات في مختلف أنحاء 

فنلندا بإمكانك أن تشارك فيها. 
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التنظيف

قم يومًيا أو في كل يوم تقريًبا:  
بتهوية المسكن  	 
بجلي اآلنية وترتيب المطبخ 	 
إزالة القمامة وأخذها إلى الخارج. 	 
ترتيب الحاجيات والمالبس في أماكنها. 	 

 
مرة واحدة في األسبوع: 

اغسل المالبس الُمتسخة. 	 
اغسل كرسي المرحاض والمغسلة. 	 
أكنس المسكن بالمكنسة الكهربائية. 	 
امسح الغبار وبقع األوساخ. 	 
أزل الطعام الفاسد من الثالجة. 	 
اسقي الورود. 	 

 
مرة واحدة أو مرتين في الشهر: 

غير ماليات السرير وقم بتهوية أغطية 	 
السرير. 

ضع الصحف الجرائد غير الالزمة واإلعالنات 	 
في مكان جمع األوراق. 

خذ الزجاج والمعادن إلى مكان إعادة 	 
التدوير. 

خذ القوارير الفارغة إلى المحل التجاري. 	 
قم بتنظيف األرضية بخرقة مبللة. 	 
نّظف الثالجة. 	 
امسح الغبار عن كل مكان من المسكن. 	 

 

يتوجب تنظيف البيت، كي يبقى ُمريحًا. 

اسأل عن المشورة من مرشد 
السكن  لمبنى نال 

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة فيما يتعلق 
بالسكن أو بالمعيشة، فبإمكانك أن 

تسأل عن المشورة من مرشد السكن 
للمبنى الخاص بك. 

بإمكانك أن تسأل مرشد السكن على 
سبيل المثال عن هذه األمور: 

كيف أستخدم غرفة الغسيل؟ 	 
كيف أتعامل مع الدوائر الرسمية؟ 	 
كيف أعتني باألمور المالية الخاصة بي؟ 	 

 

يوجد في مباني نال مرشدين للسكان. هم يساعدون 
ويرشدون الشباب والشابات في األمور المتعلقة 

بالسكن.  

 
بإمكان سكان المباني أن ينظموا أيضًا 
أحداث وفعاليات. بإمكانك مقابلة ُمرشد 

السكن أثناء فترة المناوبة في غرفة 
النادي للمبنى أو في المكتب.  

ستجد معلومات عن مواعيد المقابالت على 
لوحة اإلعالنات للمبنى وعلى مجموعة 

فيسبوك )facebook( الخاصة بالمبنى. 
اذهب للحديث مع مرشد السكن. ستتعرف 

على الجيران في نفس الوقت! 

قم من حين آلخر: 
بترتيب الدواليب. 	 
خذ الوسادات واللحف والفرشات إلى 	 

الخارج لتهويتها، عندما يكون الجو في 
حالة تجمد. 

  يتم تهوية المنسوجات حينئذ بشكل 	 
جيد. 

اغسل حفرة البالوعة التي في األرضية 	 
وفتحات وأجهزة التهوية وأجهزة التدفئة. 

قم بتنظيف األرضية بعناية، وامسح أيًضا 	 
حواف األرضية. 

قم بتذويب الثلج من الُمجمدة. 	 
نظف هواية الموقد والفرن والغساالت. 	 
قم بتهوية السجاد والستائر ووسادات 	 

الزينة. 
نظف الشبابيك. 	 
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الفضالت الحيوية  
ضع في حاوية الفضالت الحيوية: 

الفواكه والخضروات وقشر بيض الدجاج 	 
بقايا الطعام 	 
المواد الغذائية الفاسدة 	 
بقايا القهوة أو الشاي  	 
ورق التجفيف المنزلي الُمستعمل  	 

ال يجوز وضع هذه الفضالت في حاوية 
الفضالت الحيوية: 

قمع السجائر 	 
أكياس غبار المكنسة الكهربائية 	 
األكياس البالستيكية 	 
الحفاظات 	 
علب الحليب والعصير 	 

 
الورق المقوى »الكرتون«  

ضع في حاوية نفايات الورق المقوى 
»الكرتون« النفايات التالية: 

معلبات الورق المقوى وصناديق 	 
الكرتون 

علب الحليب والعصير 	 
األكياس المصنوعة من الورق 	 
صناديق البيتزا 	 
صناديق البيض 	 
المعلبات التي تستخدم لمرة واحدة 	 

المصنوعة من الورق المقوى 
ال يجوز وضع هذه النفايات في حاوية 

نفايات الورق المقوى »الكرتون«: 
العلب المتسخة وتلك التي لم يتم 	 

شطفها 
البالستيك والرغوة البالستيكية 	 

)الستايروفوم( 
 

الورق  
ضع في حاوية نفايات الورق النفايات 

التالية: 
الصحف والجرائد واإلعالنات الورقية 	 

ذا 
ك

ه
ت 

يا
فا

لن
ز ا

فر
م ب

ُق

نحصل من النفايات التي تم فرزها على سبيل 
المثال على الطاقة المتجددة وعلى المواد الخام 

من أجل االستخدام الصناعي! 

ظروف الرسائل الورقية 	 
الكتب ذات الغالف اللين 	 

ال يجوز أن تضع في حاوية نفايات الورق 
النفايات التالية: 

الورق الرطب والمبلل 	 
الورق المخصص للمرحاض والورق 	 

المخصص للتجفيف 
رقائق األلومنيوم 	 
الورق المقوى األسطواني المتموج 	 
أكياس الورق البنية 	 
علب الحليب وغيرها  	 
العبوات المشابهة لذلك 	 
البالستيك والرغوة البالستيكية 	 

)الستايروفوم( 
 

النفايات المختلطة  
ضع في حاوية النفايات المختلطة النفايات 

التالية: 
النفايات غير المفروزة )القمامة التي ال 	 

تتبع ألي من الحاويات األخرى( 
الحفاظات التي ُتستعمل لمرة واحدة  	 
والفوط الصحية 	 
الجلد والمطاط 	 
أكياس غبار المكنسة الكهربائية 	 
مصابيح الهالوجين 	 
البالستيك 	 
قمع السجائر )المطفأة(  	 
الرماد  	 
األكياس المطلي سطحها باأللومنيوم،  	 
كعلب القهوة وعلب رقائق البطاطس. 	 

ال يجوز وضع هذه النفايات في حاوية 
النفايات المختلطة: 

النفايات الخطرة 	 
أجهزة الخردة الكهربائية وااللكترونية 	 
خذها إلى نقطة إعادة التدوير بشكل 	 

منفصل. 

الزجاج  
ضع في حاوية إعادة تدوير الزجاج النفايات 

التالية: 
قوارير ومرطبانات الزجاج الملون وعديم 	 

اللون 
ال يجوز وضع هذه النفايات في حاوية إعادة 

تدوير الزجاج: 
أكواب الشرب 	 
الزجاج الذي يتحمل الحرارة المرتفعة 	 

)على سبيل المثال صواني الفرن وإبريق 
جهاز تحضير القهوة( 

زجاج الشباك وزجاج المرآة 	 
الزجاج الرصاصي أي زجاج »الكريستال« 	 
المصابيح 	 

ضعها مع النفايات المختلطة. 
 

المعدن 
ضع في حاوية إعادة تدوير المعادن 

النفايات التالية: 
علب المعلبات وعلب المشروبات 	 

رقائق األلومنيوم وصواني األلومنيوم 	 
السّدات المعدنية واألغطية المعدنية 	 
علب البخاخات المضغوطة الفارغة )تأكد 	 

من أنها فارغة بالفعل!( 
ال يجوز وضع هذه النفايات في حاوية إعادة 

تدوير النفايات المعدنية: 
نفايات البالستيك والورق 	 
النفايات الخطرة )على سبيل المثال 	 

المركمات والبطاريات( 
أجهزة الخردة الكهربائية وااللكترونية 	 
علب البخاخات المضغوطة نصف الفارغة 	 

 
البالستيك 

ضع في حاوية إعادة تدوير البالستيك 
النفايات التالية: 

العلب والمغلفات البالستيكية للمواد 	 
الغذائية )على سبيل المثال علب اليوقورت 

وعلب ومغلفات األطعمة الجاهزة( 
القوارير والمرطبانات البالستيكية الفارغة 	 
األكياس واللفائف البالستيكية  	 

 قم بشطف األغلفة البالستيكية عند 
اللزوم. قم بفصل السدات واألغطية 

 ال يجوز وضع هذه النفايات في حاوية إعادة 
تدوير البالستيك: 

 	 .)PVC( بالستيك - بولى كلوريد الفينيل
سوف تتعرف عليه من العالمة الموجودة 

على الغالف PVC أو 03 أو 3. 
األشياء األخرى غير المعلبات كجرادل 	 

البالستيك والدمى ومعدات المطبخ 
وفراشي األسنان. 

العلب التي تحتوي على بقايا مادة خطرة 	 
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Jo 17 vuoden iästä
alkaen jokainen

ansaitsemasi euro
kasvattaa työeläkettäsi.

hoas.fi

Mukavinta ja helpointa 
opiskeluajan asumista

www.merimieskirkko.fi
facebook.com/merimieskirkko

Majoitu edullisesti
Lontoon ja Hampurin

merimieskirkoilla.

Meille voit tulla sellaisena kuin olet!
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بإمكانك من خالل عّداد حساب الميزانية 
حساب دخلك ومصروفك.

عّداد حساب الميزانية 

الدخل يعني المال الذي تحصل عليه. 
المصاريف تعني تلك النقود التي تصرفها 

شهريًا.
أكتب في المربعات قدر النقود التي 

استعملتها خالل الشهر.
 )NAL( يوجد على صفحات اإلنترنت لنال

عّداد إلكتروني لحساب الميزانية، بإمكانك 

مجموع الدخل:

النقود الباقية للتوفير:

مجموع المصاريف في الشهر: 

نّقص المصاريف من الدخل.

المصاريف 

مصاريف السكن 

األجرة

الماء

الكهرباء

التدفئة

تأمين البيت

المصاريف اليومية 

الطعام

منتجات النظافة الصحية )على سبيل المثال الصابون(

المواصالت اليومية )على سبيل المثال بطاقة الباص(

السجائر

السيارة / الدراجة النارية 

الوقود

التكاليف األخرى الستعمال السيارة / الدراجة النارية

المصاريف األخرى 

الرعاية الصحية واألدوية

المالبس واألحذية وما شابه ذلك

المواصالت والسفر

االتصال باإلنترنت

التأمينات )على سبيل المثال تأمين السفر(

تسديدات القروض

وقت الفراغ 

الصحف والمجالت
الخدمات الشبكية )على سبيل المثال الموسيقى والتلفزيون واألفالم(

الهوايات

تناول الطعام في الخارج

قضاء األمسيات في البار )الحانة( أو االحتفال

دخل الراتب )الصافي(

الميزات أي الدعم )على سبيل المثال دعم الدراسة، دعم السكن، دعم الدخل المعيشي(

الدخل اآلخر )على سبيل المثال النقود التي تم الحصول عليها من الوالدين، قرض التعليم(

الدخل يورو/في الشهر

من خالله حساب الدخل والمصاريف. اذهب 
إلى الرابط  www.nal.fi وأنقر على: 

)Asumisen ABC( أساسيات السكن >
< التحّكم في االقتصاد الخاص بك 

)Oman talouden hallinta(
< عّداد حساب الميزانية 

)Budjettilaskuri(
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البحث عن العمل والتقدم بطلبه
عندما تبحث عن عمل، فّكر في أهدافك 

ومهاراتك وخططك للمستقبل. تجد 
اإلعالنات بشأن أماكن العمل الشاغرة 

على اإلنترنت وفي الصحف والمجالت. اسأل 
عن النصائح المتعلقة بمكان العمل من 

معارفك. بإمكانك أيضًا أن تسأل مباشرًة 
أرباب العمل عن أماكن العمل.

مكتب العمل والموارد المعيشية يساعد 
الناس في العثور على عمل. إذا كنت تفكر 
في مهنة مناسبة بالنسبة لك، فإذهب إلى 

مكتب العمل والموارد المعيشية أو إلى 
صفحات te-palvelut.fi وأنقر هناك على 

 Työnhakijat( طالبي العمل والشباب
ja Nuoret(. بإمكانك أيضًا أن تتحدث 

مع مكتب العمل والموارد المعيشية، إذا 
كانت هناك إعاقة أو مرض تؤثر في اختيارك 

للمهنة. 
عندما تبحث عن عمل تكون لديك نفس 

الحقوق كالباحثين اآلخرين عن عمل. وفقًا 
للقانون الفنلندي فإنه ال يجوز تهميش 

الباحث عن عمل، على سبيل المثال بسبب 
الدين أو اإلعاقة أو بسبب الجنسانية أو 

بسبب بلده األصل. 
ستجد إعالنات بشأن أماكن العمل على 

األقل من خالل هذه الصفحات: 
 www.te-palvelut.fi

  www.monster.fi
  www.duunitori.fi

 www.kuntarekry.fi

 المشاركة في حياة
 العمل

   tyopaikat.oikotie.fi
 www.linkedin.com

 طلب العمل والسيرة الذاتية  
عندما تطلب العمل، يتوجب عليك في 

العادة إرسال طلب العمل والسيرة الذاتية 
إلى رب العمل، أو تعبئة طلب العمل من 
خالل اإلنترنت. يرغب أرباب العمل أحيانًا 

بمقطع فيدويو فيه عرض أيضًا.
أكتب في طلب العمل لماذا يناسبك العمل 
الذي تطلبه، وما هي المهارات التي لديك. 

يهم رب العمل أن يعرف، السبب في أنك 
عامل جيد. 

السيرة الذاتية أي CV هي عبارة عن قائمة 
بكل مهاراتك. أكتب في السيرة الذاتية 

على سبيل المثال ما درسته وما هو العمل 
الذي قمت به من قبل، وما هي اللغات 
التي تعرفها. توجد نماذج على اإلنترنت 

بشأن كيفية إعداد طلب عمل وسيرة ذاتية 
جيدين. اطلع على الرابط 

www.te-palvelut.fi وأنقر على: 
< إلى المتقدم بطلب العمل 

)Työnhakijalle(
< نصائح بخصوص طلب العمل 

)Vinkkejä työnhakuun(
< أكتب طلب العمل والسيرة الذاتية 

)Kirjoita työhakemus ja CV(

أرسل الطلب قبل اليوم األخير الُمحدد 
لتقديم الطلبات. يقوم رب العمل بناًء 

على الطلبات باختيار األشخاص المناسبين 
للمقابلة. 

عقد العمل  
عندما تبدأ العمل، فقم بإعداد عقد عمل مع 
رب العمل. قم بإعداد عقد العمل كتابيًا، ألن 

العقد الشفوي ليس جيدًا بذاك القدر. 
عقد العمل من الممكن أن يكون مؤقتًا 

أو من الممكن أن يكون ساري المفعول 
بشكل دائم. ُيدون في عقد العمل المؤقت 

موعد انتهاء العمل. إذا كان العقد الخاص 
بك ساري المفعول بشكل دائم، فيكون 

لديك مكان عمل ثابت. 
وقت العمل الكامل هو تقريبُا 35–40 

ساعة في األسبوع. العمل بوقت جزئي 
يكون قدره اقل من ذلك، حيث أنه يتم 

االتفاق بشأن قدر عدد ساعاته في 
األسبوع. 

يتوجب أن تكون األمور التالية على األقل 
مدونة في عقد العمل: 

ما هي مهام العمل التي تقع على 	 
عاتقك

كم قدر األجر الذي ستحصل عليه، ومتى 	 
سوف ُيدفع

كم عدد ساعات العمل التي تقوم بها 	 
في األسبوع

الفترة التجريبية الُمحتملة	 
الوقت الُمحدد لفسخ عقد العمل 	 

إذا كنت ال تعرف اللغة الفنلندية بشكل 
جيد، فأطلب عقد العمل باللغة اإلنجليزية. 

الراتب 
عندما تبدأ العمل، أعطي بطاقتك الضريبية 

إلى رب العمل من أجل دفع الراتب. عندما 
يقوم رب العمل بدفع راتًبا لك، يتوجب عليه 
حينئذ أن يعطيك شهادة عن الراتب. يكون 

مكتوب في الشهادة بشأن الراتب قدر 
الراتب الذي حصلت عليه وقدر الضرائب التي 

دفعتها. 
تحقق من الشهادة بشأن الراتب بأنك قد 

حصلت على الراتب بشكل صحيح. إذا حصلت 
على تعويضات نهاية األسبوع بخصوص 
عملك، فيتوجب أن تكون مبينة بشكل 

صحيح في الشهادة بشأن الراتب. يتوجب 
أن ُيدفع عن عمل أيام األحد راتًبا مضاعًفا 

مقارنة مع أيام العمل العادية. عادًة يتوجب 
الدفع عن أعمال المساء والليل بقدر أكبر 

من العمل في النهار. 
تجد المزيد من المعلومات عن العمل على 
صفحات InfoFinland. اذهب إلى الرابط  

www.infofinland.fi وأنقر على: 
< اللغة الفنلندية )Suomi( ]بإمكانك 

اختيار لغتك األم[  
< العمل وممارسة العمل الحر 

 )Työ ja yrittäjyys(

 النقابات المهنية وعقد شروط العمل 
القوانين في فنلندا تحمي العاملين. 

باإلضافة إلى ذلك، توجد في فنلندا نقابات 
مهنية، حيث أنها ُتحسن من ظروف العمال 

وتدافع عن حقوق العمال. 
تتفق النقابات المهنية مع أرباب العمل، 

بشأن مضمون عقود شروط العمل لمختلف 
المجاالت. عقد شروط العمل أو ما ُيعرف 
بتيس )tes(، تدون فيه الشروط الدقيقة 
للعمل. فهو ُيحدد على سبيل المثال، قدر 
الحد األدنى للراتب المتوجب أن يدفعه رب 

العمل. 
بإمكانك االنضمام إلى النقابة المهنية 

للمجال الخاص بك. تدفع كعضو في 
النقابة المهنية مدفوعات العضوية للنقابة 
المهنية. عند انضمامك إلى النقابة المهنية، 

بإمكانك أن تنضم إلى صندوق البطالة عن 
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من الممكن الحصول من كيال على 
خدمات ودعم مالي في مختلف الظروف 

المعيشية. الهدف من دعم كيال هو 
مساعدة الناس لفترة مؤقتة. بإمكان 

األشخاص الذين يسكنوا في فنلندا 
بشكل دائم أو العاملين في فنلندا أن 

يحصلوا على دعم كيال. في بعض الحاالت 
بإمكان الشخص الذي يسكن في الخارج 

أيضًا أن يحصل على الدعم.
قدر دعم كيال يتفاوت وفقًا للوضع 

المعيشي لإلنسان. بعض الميزات كإضافة 
الطفل ونقود الوالدين، مخصصة لجميع 

أولئك الذين لديهم ظروف معيشية معينة. 
يدفع كيال للعاطلين عن العمل ميزة 

البطالة عن العمل. إذا كنت/كنِت ترعى في 
البيت طفلك الصغير، فإنه بإمكان كيال أن 

يدفع لك على سبيل المثال نقود الوالدين. 
دعم وميزات كيال األخرى، هي على سبيل 

المثال دعم الدراسة ودعم السكن. 
بإمكانك أن تتقدم بطلب الدعم )الميزة( 

من كيال باالستمارة اإللكترونية أو 
باالستمارة الورقية. 

من المهم! عندما يقبل كيال طلبك، فإنه 
من الممكن أن تكون ُملزمًا ألن تنتظر نقود 

الدعم بعض الوقت قبل أن تصل إلى رقم 
حسابك.  

 دعم )ميزات( كيال
 للسكن والمعيشة

العمل، حيث أنه يوفر الحماية ضد البطالة 
عن العمل. توجد هناك صناديق بطالة 

عن العمل بإمكانك االنضمام إليها دون 
أن تكون عضو في أي نقابة مهنية. إذا 

انتهى العمل وأصبحت عاطاًل عن العمل، 
فبإمكانك كعضو أن تطلب من الصندوق 

بدل نقد يومي عن البطالة عن العمل 
ُمرتبط بالدخل. من الُمستحسن االنضمام 

إلى صندوق البطالة عن العمل.، ألن البدل 
النقدي اليومي المرتبط بالدخل هو أكبر من 

ضمان البطالة عن العمل العادي.
شهادة العمل  

عندما ينتهي عملك، يتوجب أن تحصل على 
شهادة عمل من رب العمل. يكون مكتوب 

في شهادة العمل، طول الفترة التي عملت 
أثناءها ووظائف العمل التي أديتها. احتفظ 

بشهادة العمل بشكل جيد. سوف تكون 
ُملزم بإبرازها في العادة، عندما تتقدم 

بطلب مكان العمل التالي. 

دعم الدراسة 
بإمكانك أن تطلب دعم الدراسة من كيال 

من أجل الدراسة التي تبدأها بعد مرحلة 
التعليم األساسي. دعم الدراسة يتكون من 

نقود الدراسة ومن القرض الدراسي. قدر 
دعم الدراسة يعتمد على مكان دراستك 

ومكان سكنك. يؤثر في قدر دعم الدراسة 
أيضًا ما إذا كان لديك أطفال. 

بإمكانك أن تتقدم بطلب قرض الدراسة 
خالل فترة دراستك. هو عبارة عن قرض 

تضمنه الدولة، ويتوجب سداده. إذا منحك 
كيال ضمان القرض، فبإمكانك أن تطلب 

القرض من البنك الذي تختاره. بإمكانك أن 
تتفق مع البنك الذي تتعامل معه بخصوص 

فائدة قرض الدراسة وبخصوص سداده.

دعم السكن العام  
بإمكانك طلب الدعم إذا كان دخلك قلياًل. 

قدر دعم السكن متفاوت. يؤثر في ذلك 
على سبيل المثال بلدية السكن التي يقع 

المسكن فيها والراتب وعدد األشخاص 
الكبار واألطفال الذين يسكنوا في 

المسكن. 
ُيمنح دعم السكن في العادة لمدة سنة. 
إذا تغير دخلك أو وضعك المعيشي خالل 
فترة السنة، فأبلغ كيال عن ذلك مباشرًة.
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ُيفضل دفع الفواتير في موعدها - وعلى 
وجه الخصوص اإليجار. إذا انتهت نقودك 

فال داعي للذعر. قم باستيضاح دخلك 
ومصاريفك ودينك. إذا لم يكن لديك 

نقود لدفع فاتورة معينة، فاتصل بالمدين. 
المدين عبارة عن الشخص أو الشركة 

الذي أرسل الفاتورة لك. اسأل، ما إذا كان 
بإمكانك أن تدفع الفاتورة فيما بعد أو 

باألقساط. 
إذا لم تدفع الفاتورة، فيتم إرسال تذكير 

بالدفع بشأنها. بعد ذلك بإمكان المدين 
أن يسلم إجراءات جباية الفاتورة إلى مكتب 

الجباية. يذهب الدين في النهاية إلى هيئة 
التحصيل والجباية. تحدد المحكمة حينئذ 

على سبيل المثال بأن تدفع جزء من راتبك 
لسداد الدين.  

اإلشارة بشأن الخلل في الدفع تحدث بعد 
شهرين من آخر يوم ُمحدد لدفع الفاتورة. 

فهذا ُيعيق وُيصّعب الكثير من األمور، 
كالحصول على مسكن باإليجار أو الحصول 

ماذا لو انتهت النقود؟  إذا كنت ستذهب إلى خدمة العلم 
العسكرية في الجيش الفنلندي، فتحقق 

من كيال ما إذا كان بإمكانك الحصول على 
معونة الجندي أو على دعم السكن العام 

خالل فترة الخدمة في الجيش. 

ضمان البطالة عن العمل 
سّجل في الحال كطالب عمل لدى خدمات 

مكتب العمل والموارد المعيشية، إذا أصبحت 
عاطاًل عن العمل أو إذا انتهت دراستك وال 

يوجد لديك مكان عمل. بإمكانك أن تتقدم 
بطلب ضمان البطالة عن العمل لذلك من 

صندوق البطالة عن العمل أو من كيال. 
خدمات مكتب العمل والموارد المعيشية 

تقدم تقرير لكيال، بشأن ما إذا كان 
بإمكانك الحصول على ميزات البطالة عن 

العمل. استوضح من صفحات كيال ما تعنيه 
ميزات البطالة عن العمل لكيال والبدل 

النقدي اليومي األساسي ودعم سوق 
العمل وكذلك البدل النقدي اليومي 

المرتبط بالدخل لصندوق البطالة عن العمل 
وكيف بإمكانك أن تحصل عليها.

معلومات إضافية تجدها على الرابط: 
www.te-palvelut.fi

دعم الدخل المعيشي  
بإمكانك أن تتقدم بطلب دعم الدخل 

المعيشي من كيال، إذا كان دخلك قلياًل 
والنقود ال تكفي للمعيشة. بإمكان مكتب 
الخدمات االجتماعية الذي يسكن الشخص 
في البلدية التابع لها أن يمنح دعم الدخل 
المعيشي اإلكمالي والوقائي للمصاريف 
التي من غير الممكن الحصول على دعم 

الدخل المعيشي األساسي لها. 
على سبيل المثال: في سنة 2019 

بإمكان الشخص الذي يسكن بمفرده أن 
يحصل على دعم للدخل المعيشي قدره 

497,29 يورو في الشهر. باإلضافة إلى 
ذلك فإنه بإمكان كيال أن يدفع المصاريف 

األساسية األخرى كتكاليف األدوية 
ومدفوعات المستوصف ومصاريف السكن. 

بإمكانك أن تتقدم بطلب دعم الدخل 
المعيشي من خالل اإلنترنت أو باالستمارة 
الورقية. بإمكانك أيضًا االتصال برقم هاتف 

الخدمات لكيال أو الذهاب شخصيًا إلى 
مكتب كيال.

الدعم لوالدي األطفال الصغار  
يدفع كيال دعمًا للعائالت التي لديها 

أطفال. من الممكن الحصول على معونة 
األمومة كنقود أو كصندوق األمومة. ميزات 

الدعم األخرى للعائالت التي لديها أطفال 
هي نقود األمومة ونقود األبوة ونقود 

الوالدين ودعم الرعاية المنزلية. باإلضافة 
إلى ذلك فإنه بإمكان الوالدين طلب إضافة 

الطفل. تعّرف على ميزات الدعم لكيال 
للعائالت التي لديها أطفال بشكل أدق 
من صفحات كيال. بإمكانك أيضًا الذهاب 

إلى مكتب مؤسسة التقاعد الوطني كيال 
للسؤال عن معلومات عن ميزات الدعم. 

معلومات إضافية عن ميزات الدعم تجدها 
على صفحات اإلنترنت لكيال:  

 www.kela.fi
تجد مكاتب كيال: 

https://www.kela.fi/
palvelupisteen-haku

على خط هاتف. تجنب حدوث إشارات 
جديدة، وأطلب عند اللزوم المساعدة 

بخصوص مشاكل الدين.
ال ُيفضل أن تبقى بمفردك مع المشاكل 

المتعلقة بالنقود. تحدث عن النقود مع 
األشخاص المقربين منك. بإمكانك التواصل 

مع استشارات الديون. سوف يساعدك 
مستشارو الديون على تنظيم أمورك 

المالية. كما أنه من الممكن السؤال 
عن المشورة بخصوص األمور المالية من 
هاتف االستشارات لجمعية تاكوسآتيو 
)Takuusäätiö( أو من خالل الدردشة. 

 www.takuusaatio.fi
جّرب أداة العمل بيّنو )Penno( على 

اإلنترنت. بإمكانك بمساعدتها التخطيط 
الستعمالك للنقود. معلومات إضافية 

تجدها على صفحات اإلنترنت: 
 www.penno.fi
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ماذا بإمكان الُمستأجر أن يفعل؟دين اإليجار

2
أسبوعين من آخر 
يوم ُمحدد للدفع

من الُمفضل التخطيط ُمسبقًا لدفع اإليجار. يتوجب دفع اإليجار في كل شهر حتى آخر يوم محدد للدفع مدون في عقد 
اإليجار. من غير الممكن في العادة تغيير آخر يوم ُمحدد للدفع، ولكن من الممكن التفاوض مع المؤجر قبل آخر يوم محدد 

للدفع بخصوص دفع اإليجار. يتوجب من أجل ذلك أن يستوضح الشخص دخله ومصاريفه. 

* األرقام عبارة عن أرقام كأمثلة، حيث أن تكاليف الجباية والتحصيل تتفاوت حسب كل حالة على حدة.هيئة التحصيل والجباية

 8
ثماني أسابيع من آخر 

يوم ُمحدد للدفع

6
ست أسابيع من آخر 

يوم ُمحدد للدفع

4
أربع أسابيع من آخر 

يوم ُمحدد للدفع

 كيف تتطور مراحل
دين اإليجار؟

في الصفحة؟والميزات المذكورة تطلب الدعم هل تذكرت أن 

آخر يوم للدفع
األجرة 

 500 €*

1. تذكير بالدفع
األجرة + مدفوعات التذكير

505 €*

2. تذكير بالدفع
األجرة + مدفوعات التذكير

510 €*

الجباية
األجرة + مدفوعات التذكير + مصاريف الجباية

850 €*

فسخ عقد اإليجار والجباية
األجرة + مدفوعات التذكير + 

مصاريف الجباية + مصاريف التداول القضائي
1030 €*

تبدأ هيئة التحصيل والجباية في تداول عملية الطرد من المسكن، عندما يقوم المؤجر بإرسال لهم الُحكم بالطرد الذي 
أصدرته المحكمة. يتم إرسال حث على االنتقال للمستأجر، حيث أنه ُيمنح من خالله مدة 2–3 أسابيع لينتقل بنفسه.  

بإمكان المؤجر بعد ذلك أن ُيلغي عملية الطرد من المسكن، إذا تم دفع دين اإليجار كاماًل. تكاليف هيئة التحصيل 
والجباية غالية الثمن - يتم بخصوصها جباية مدفوعات عن دفع أو قسط سداد لهيئة التحصيل والجباية. 

تنشأ الكثير من التكاليف اإلضافية بسبب الجباية - بسهولة بضع مئات من اليورو! من الممكن التفاوض مع مكتب 
الجباية بخصوص خطة الدفع أو بخصوص دفع الدين. قبل التواصل مع المدين، يتوجب التفكير فيما يمكن التعهد به. من 

الممكن أن يفقد المدين الثقة، إذا تم التعهد بآخر يوم محدد للدفع، ولم يتم اإليفاء بذلك. 

من الممكن بعد ذلك التفاوض مع المؤجر بشأن دفع الدين أو بشأن خطة الدفع. اآلن يحين موعد دفع اإليجار التالي، 
المتوجب أخذ مسألة دفعه بعين االعتبار. إذا كانت هناك ديون أخرى ومشاكل في الدفع، فمن الممكن محاولة التفاوض 

بخصوص اتفاقية الدفع مع المؤجر، كي يتم الحصول على وقت إضافي من أجل استيضاح األمور المالية. 

إذا لم تكن قادرًا على دفع اإليجار أو جزء منه، فقم في الحال بإعداد خطة لدفع اإليجار في الوقت الُمحدد. من الممكن 
التفاوض بشأن خطة الدفع لدين اإليجار مع المؤجر. من الُمفضل التحقق من الحق في الحصول على الميزات والدعم )بما 

في ذلك دعم الدخل المعيشي ودعم السكن( 

العالمة بشأن الخلل 

بخصوص الدفع
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 (Marttat) نصائح التوفير لمارّتات

هكذا توفر الطاقة! 

التحّكم بالمصاريف 
قم بالتحقق من استعمالك للنقود على 

سبيل المثال بجمع اإليصاالت والتفكير 
فيما إذا كان بإمكانك التوفير بخصوص 
شيء معين. على سبيل المثال منتجات 

االستعمال السريع )take-away( أو 
التدخين تكلف في السنة كمبلغ كامل 

عدة مئات من اليورو. االلتزام الدقيق بقائمة 
الطعام وقائمة المشتريات لكل األسبوع، 

توفر ميزانيتك من مشتريات التنشيط 
العبثية. من األكيد أنه سيتم توفير النقود، 

إذا لم يقم الشخص بمشتريات الطعام 
وهو جائع. 

تناول الطعام في المطعم غالي الثمن 
مقارنًة مع الطعام الذي تحضره بنفسك. 
بإمكانكم بدل تناول الطعام في الخارج 

التجمع للطبخ معًا مع األصدقاء. فإن ذلك 
أرخص من ناحية الثمن وأكثر متعة. 

قارن وتمعن في األمور 
بإمكانك توفير النقود من خالل طرح 

مختلف العقود للمنافسة كعقد الكهرباء أو 

بالتقليل من استهالك الطاقة يكون 
بإمكانك توفير النقود والتقليل من 
االنبعاثات الناتجة عن إنتاج الطاقة.

الوسيلة السهلة للتقليل من استهالك 
المسكن للطاقة هي تخفيض درجة الحرارة. 

على وجه الخصوص، حينئذ عندما تكون 
خارج البيت لفترة طويلة. من الممكن القيام 

بذلك من خالل ضبط مشعات التدفئة أو 
منظومة التدفئة. درجة الحرارة الداخلية 20 

درجة غالبًا ما تكون كافية.
األجهزة المنزلية تستهلك الكهرباء. عندما 

تشتري األجهزة، ُيفضل لفت االنتباه 
إلى كفاءتها من ناحية الطاقة.  كما أن 

االستخدام االقتصادي لألجهزة ُيقلل من 
استهالك الكهرباء ويعزز من طول مدة 

خدمة األجهزة. من الُمفضل ملء آلة جلي 
اآلنية وغسالة المالبس بشكل فّعال، 

وتوجد في األجهزة الحديثة برامج غسيل 
صديقة للبيئة وتوفر الكهرباء والماء. 

مصابيح اإلنارة ُتعتبر جزًء مهمًا من 
استهالك الطاقة. تغيير المصابيح المتوهجة 

 )LED( بمصابيح إل إي دي )التنجستن(
أي اإلضاءة الثبلية وبالمصابيح الموفرة 

للطاقة، حيث أنها طريقة سهلة للتقليل 
من استهالك الكهرباء. استعمل الضوء عند 
اللزوم فقط، وأطفئ األضواء عند مغادرتك 

الغرفة.
ُيفضل فصل جهاز التلفزيون والكمبيوتر 
واألجهزة األخرى عن الكهرباء عندما ال 

تستعملها.

التأمينات. بإمكانك مقارنة عقود الكهرباء 
من خالل صفحات: 

www.sahkonhinta.fi. من الُمفضل 
القيام بمقارنة األسعار أثناء شراء الطعام 

يوميًا وكذلك عند شراء أشياء أغلى ثمنًا.
فكر في األشياء التي تحتاج إليها جديدة 

واألشياء التي بإمكانك شرائها مستعملًة. 
من الممكن أيضًا استقراض أو استئجار 

العديد من األشياء، لذلك ال تحتاج أن 
تشتريها لتملكها.  عندما تقلل من 

االستهالك العبثي فإنك تساعد أيضًا في 
المحافظة على البيئة والطبيعة. 

قل ال للقروض السريعة 
تجنب القروض السريعة أو أخذ االئتمانيات 

االستهالكية. ألق نظرة فاحصة على 
إعالناتها، وتفحص شروط القرض بعناية. 
إذا كنت ُمجبرًا على أخذ القرض أو الدفع 
باألقساط، فتأكد من أن دخلك يكفي 

لدفع األقساط الشهرية. النقود التي 
توفرها ُمسبقًا ُتعتبر دائمًا خيار أفضل من 

أحذ نقود االئتمان.



63

7 االنتقال 
من 

؟ السكن 
ت

بي
 ال

ير
تغ

س
ل 

ه
ن 

ب أ
ج و

يت
ل، 

ق ت
تن

ما 
ند

ع
ير.

كث
 ال

كر
تذ

ت

Avain asumisoikeus on joustava asumisen vaihtoehto erilaisissa elämäntilanteissa niin 
opiskelijoille, perheille kuin sinkuillekin. Käyttövastike on markkinavuokraa

 edullisempi ja asumiseen on mahdollista saada Kelan asumistukea.

ASUMISOIKEUSASUMINEN

sopii sinullekin

Lisätietoa Avain Asumisoikeudesta ja vapaat asunnot: avainasunnot.fi

Avain Asumisoikeus Oy      Sörnäistenkatu 1, Helsinki, puh. 040 640 4800, myynti@avainasunnot.fi               

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on Suomen 
monipuolisin eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita 

yhdistävä ammattiliitto.
JHL  
Nuoret 

 @jhlnuoret JHL nuoret ja opiskelijat

Valtakunnallisen toiminnan piiriin ovat tervetulleita 
kaikki alle 30 –vuotiaat jäsenet. Osallistuminen  
JHL:n nuorisotoimintaan on aina maksutonta. 

JHL:ssa nuorten 
ÄÄNI KUULUU JA SITÄ 

KUUNNELLAAN. 



6465

قم بفسخ عقد اإليجار كتابًيا  
تذكر أنه يتوجب فسخ عقد اإليجار في 

الوقت المحدد. عندما يفسخ المستأجر عقد 
اإليجار، فإن الفترة المحددة لسريان مفعول 

فسخ عقد اإليجار قدرها شهر تقويمي 
كامل. 

 
قم بتقديم البالغ بشأن االنتقال  

قم بتقديم البالغ بشأن االنتقال للبريد. 
بإمكانك إعداد البالغ بشأن االنتقال من 

خالل اإلنترنت على الرابط 
 www.posti.fi/muuttoilmoitus

يتوجب تقديم البالغ بشأن االنتقال في 
موعد أقصاه أسبوع واحد بعد االنتقال. 

بإمكانك على كل حال تقديمه في موعد 
أدناه شهر واحد قبل االنتقال. 

 
أحضر سيارة النقل وصناديق النقل  

احصل على المساعدة في النقل وعلى 
سيارة النقل في الوقت المحدد. من المهم 

أن يكون مسكنك فارغًا بشكل كامل 
يوم االنتقال. ال يحق لك أن تترك أي أمتعة 

في المسكن القديم. ُتناسب كصناديق 
لالنتقال صناديق الكرتون للمحالت التجارية. 

افعل األشياء التالية 
عندما تنتقل من المكان. 

 قائمة التذكير للمنتقل
 من المكان

مفردات السكن 

المستأجر الباطني  
هو الشخص الذي استأجر جزًءا من 

المسكن. يسكن في نفس المسكن أيضًا 
المؤجر الباطني أو مالك المسكن. 

مسكن - أرا  
هو مسكن تملكه الدولة. بإمكان الشخص 

أن يسكن فيه إذا كان يستوفي شروط 
معينة. يجوز أن يغطي اإليجار تكاليف 

شركة اإلسكان فقط. 

شركة المساهمة للمساكن 
هو مختصر للكلمات شركة المساهمة 

للمساكن. 

 )ASP( )أسب )منظومة التوفير للمسكن
عبارة عن منظومة تدعم الدولة من خاللها 
شراء الشباب والشابات لمسكنهم األول. 

بإمكانك أيضًا استئجار الصناديق بسعر 
رخيص نسبيًا. 

 
إجازة االنتقال  

أبلغ العمل العنوان الجديد وأطلب في 
نفس الوقت إجازة من أجل االنتقال. 

 
نّظف المسكن  

يتوجب عليك القيام بالتنظيف النهائي 
وترك المسكن في حالة جيدة للساكن 

الجديد. 
 

الفحص عند االنتقال  
اتفق بشأن الموعد الذي سيقوم فيه 
المؤجر بالتحقق من المسكن. يتحقق 

المؤجر حينئذ فيما إذا كان المسكن في 
حال جيد بعدك. أبلغ المسؤول عن إدارة 
السكن أو شركة صيانة المساكن، بأنك 

سوف تنتقل لتغادر. 
 

قم بإنهاء عقد الكهرباء  
اتصل بشركة الكهرباء وأبلغ بأنك سوف 
تنتقل. قم بإعداد عقد الكهرباء للمسكن 

الجديد. 

 
أنهي تأمين المسكن  

أبلغ شركة التأمين بأنك سوف تنتقل 
لتغادر. أبلغ تأمين المسكن عن بيانات 

المسكن الجديد والعنوان. 
 

أوقف خط اإلنترنت  
اتصل بشركة الهواتف وأبلغ بأنك سوف 

تنتقل. 
 

الصحف والمجالت  
تذكر أن تبلغ الصحف والمجالت التي حجزتها 

بعنوانك الجديد. بإمكانك نقل إيصال 
صحيفتك أو مجلتك إلى العنوان الجديد، 

عندما تتصل بخدمات الزبائن للصحيفة أو 
للمجلة. توجد أرقام الهاتف في العادة أما 

في الصحيفة أو المجلة أو من خالل اإلنترنت 
أو من شهادة الحجز. 

أرجع المفاتيح  
أرجع المفاتيح تماًما في ذلك اليوم الذي 
تم االتفاق بشأنه. أرجع جميع المفاتيح، 

وكذلك المفاتيح االحتياطية. 
 

تحقق من أنك قد استرددت ضمان اإليجار 
من المؤجر.  

مركز تمويل وتطوير السكن أي أرا  
تمول أرا )ARA( بناء وترميم المباني 

المخصصة لإليجار ولألحقية بالسكن. كما 
أنه بإمكان األشخاص العاديين أن يحصلوا 

على نقود من أرا )ARA( من أجل البناء 
والترميمات. 

مسكن األحقية في السكن  
عبارة عن مسكن يقوم الساكن بإعداد 

عقد األحقية في السكن بشأنه. 
يدفع الساكن في البداية مدفوعات 

األحقية في السكن بخصوص المسكن، 
ويدفع بعد ذلك تكاليف صيانة المبنى 

شهريًا. 

المسكن الميزة  
هو المسكن الذي يحصل عليه الشخص 

الذي يعمل ليستعمله كجزء من األجر. 
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شركة المساهمة للمساكن  
عبارة عن مبنى يوجد فيه العديد من 

المساكن ونوع إدارته من خالل شركة 
المساهمة. عندما يملك الشخص أسهمًا 

في شركة المساهمة للمساكن، فهو من 
الناحية العملية يملك مسكن في شركة 

المساهمة للمساكن تلك. 

الكسب اإلجمالي  
الراتب قبل أن ُتخصم منه الضرائب 

والمدفوعات األخرى. 

المسكن األول  
هو مسكن التمليك األول )مسكن 

التمليك(. 

نوع الحيازة  
نوعية امتالك المالك للمسكن. إذا كان 

المالك ُيبقي على المسكن مؤجرًا، فنوعية 
الحيازة هي مسكن لإليجار. إذا كان المالك 

يسكن بنفسه في المسكن، فنوعية 
الحيازة هي مسكن تمليك. 

 هيتاس  
اختصار للكلمات: منظومة األسعار والجودة 

للمساكن التي يتم بنائها على األراضي 
التي تمتلكها بلدية هلسنكي. مساكن 
هيتاس )Hitas( هي عبارة عن مساكن 

تمليك رخيصة. 

الطرد من المسكن  
إقرار مالك المسكن أو شركة اإلسكان 

بتوجب انتقال الزبون لمغادرة المسكن. من 
الممكن أن يحدث الطرد في حالة عدم دفع 

اإليجار أو إزعاج الجيران بشكل متكرر أو 
عدم االلتزام بالضوابط والنظم للمبنى.  

إلزامية اإلبالغ  
المستأجر ُملزم بإبالغ المؤجر عن األعطاب 

الذي يالحظ وجودها في المسكن. 

 الشهر التقويمي  
شهر واحد من التقويم، بحيث تكون جميع 

أيام الشهر من ضمن ذلك الشهر. 

كيال »Kela« مؤسسة التقاعد الوطني 
تمنح دعم الدولة في ُمختلف الظروف 

المعيشية. دعم وميزات من الممكن أن 
تكون على سبيل المثال دعم السكن 

ودعم الدراسة. الدعم والميزات وفقًا 
للقانون. 

شركة المساهمة للعقارات »كوي« 
شركة تمتلك المساكن أو المحالت التجارية 

وتلك الخاصة بالسكان أو بالشركات. 

ميزة الدعم بشأن الفائدة  
عبارة عن دعم تدفعه الدولة. 

من الممكن الحصول على دعم الفائدة 
لقرض البنك. دعم الفائدة ُيخفض من فائدة 

قرض البنك. 

تأمين المنزل  
اتفاق مع شركة التأمين تحسبًا لألضرار 

التي تصيب المنزل. 

فحص المسكن عند االنتقال  
يقوم المؤجر بالتحقق من حالة المسكن 

قبل أن ينتقل ساكن جديد إلى المسكن. 

عالمة بشأن وجود اضطرابات في الدفع 
أي عالمة في بيانات االئتمان  

عبارة عن عالمة في سجل بيانات االئتمان، 
بأن الشخص ترك فاتورة دون أن يدفعها.  

العالمة من الممكن أن تكون عائقًا 
للشخص من الحصول على مسكن لإليجار 

أو على قرض بنكي. 

الكسب الصافي  
الراتب بعد أن ُتخفض منه الضرائب 

والمدفوعات األخرى. قدر الراتب الذي يحصل 
عليه العامل في رقم الحساب. 

جزء التمويل الشخصي  
الجزء الذي حصل عليه الشخص أو وفره من 

ثمن المسكن. 
باإلضافة له، بإمكان المشتري الحصول 
على قرض من البنك على سبيل المثال. 

األسرة  
األشخاص الذين يسكنون في نفس 

المسكن، ولديهم اقتصاد مشترك على 
سبيل المثال العائلة، أو الزوجان من خالل 

العالقة المفتوحة، أو الشخص الذي يسكن 
بمفرده أيضًا. 

تأمين اإليجار أي الضمان لألجرة 
عبارة عن نقود يدفعها المستأجر إلى 

المؤجر قبل أن ينتقل ليسكن في 
المسكن. سوف يسترد المستأجر ضمان 
اإليجار عندما ينتقل من المسكن. الشرط 

هو أن يكون قد دفع اإليجار المطلوب 
وحافظ على المسكن بحالة جيدة. 

 مسكن تمويل القطاع الخاص 
هو مسكن ال تمنح الدولة أو البلدية نقودًا 

لبنائه. 

ضريبة تحويل األموال  
ضريبة يدفعها إلى الدولة الذي يشتري 

المسكن عند شراء المسكن. 

عقد اإليجار  
اتفاق بين المؤجر والمستأجر بأن المستأجر 
لديه الحق في استعمال المسكن مقابل 

أن يدفع ثمن ذلك. 

تكاليف الخدمات والصيانة  
نقود يدفعها سكان المبنى إلى شركة 

اإلسكان الخاصة بالمسكن. 
يتم دفع بتكاليف الخدمات والصيانة 

التكاليف الناتجة عن االعتناء بالعقار. قدر 
تكاليف الخدمات والصيانة يعتمد على حجم 

المسكن. 

دعم السكن العام  
يدفع كيال دعم السكن العام بشأن 
التكاليف الناتجة عن السكن. يحصل 
الطالب في الوقت الحاضر على دعم 

السكن العام. من الممكن دفع دعم 
السكن العام إلى اأُلسر قليلة الدخل 

للتسهيل من تكاليف السكن.

منتج لمساكن اإليجار ذات المنفعة العامة  
جماعة تقوم ببناء وتأجير مساكن اإليجار 

للناس، وال تهدف إلى تحقيق الربح المادي 
من خالل ذلك )على سبيل المثال نال 

.)»NAL«

وزارة البيئة  
الوزارة المسؤولة عن عدة أمور منها سياسة 

المساكن والتحضير للقوانين األكثر أهمية 
المتعلقة بالسكن. 
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مختصرات إعالنات المساكن  
Alkovi = الركن هو عبارة عن زاوية في المسكن الصغير تتسع لسرير. 

1h = المسكن المكون من غرفة واحدة. 
Yksiö = مسكن مكون من غرفة واحدة فقط. 

2h = المسكن المكون من غرفتين ومطبخ.
3h = المسكن المكون من ثالث غرف ومطبخ. 

Kk = يوجد في المسكن حجيرة مطبخ أي مطبخ صغير الحجم. kK من الممكن أن تعني 
كلمة »شهر« أيضًا. 

Avok = مطبخ مفتوح. الحيز كمطبخ الموجود من ضمن غرفة المعيشة. ال يوجد للمطبخ 
المفتوح باب خاص به. 

Kph = الحمام 
Vh = غرفة المالبس 

S = الساونا 
Rv = سنة بناء المبنى. 
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