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) Asunnon hakeminen (kurdi-soraniداواکردنی خانوو  -باشه ئهمه بزانیت
کاتێک که داوای خانوو دهکهیت ،دهبێت باش بزانیت که داهاتهکان و خهرجهکانت چین بۆ که بزانیت له خانوویێکی کیرای بۆت
گونجاو بێ بگهڕیت
کاتێک که داوای خانوویێکی کیرایی دهکهیت ،دهبێت داهاتهکانی خۆت له سهر فۆرمی داواکاریدا ڕابگهیێنیت .ڕوون بکه که مانگانه
ى
ى
داهات ژیان که
كيا وه يان پاره ی
داهاتهکانت چهنده و بریتییه له چی .ڕوون بکه که ئایا مافت ههیه یار مهتیی يارمه ت بو ر
له الیه ن (کیال )وه ده دريت وه ربگریت و ئهو یارمهتیانه پێکهوه چهند دهبێت .با له بیرت بێت که کارتێکردنی ئهوه له سهر
چهندایهتیی یارمهتیهکان دهبێت که ئایا کیراگری سهرهکی یان بنهکییت و ههروهها بارودۆخهکانی تری ژیانت (بۆ نموونه
دهستپێکردنی خوێندکاری ،جیابوونی ژنومێرد ،بوونهوهی منداڵ ،کارکردن) .فکر بکه که ئایا دهتوانیت چهند کیرا بیدهیت بۆ ئهوهی
که دوای خهرجهکانی خانووییش (کیرا ،پارهی ئاو ،کارهبا ،تهمیناتی ماڵ و هتد ).ههندێک پاره بۆ خهرجکردنی تر بۆت بمێنێت.
خانووی زۆر گران مهگره تهنانهت ئهگهر پهیداکردنی خانوویێکی به بوهای گونجاو ئاسانیش نهبێت.
به تایبهتی له دهڤهری پایتهخت پهیداکردنی خانووی به بوهایێکی گونجاو ئاسان نیه .بهاڵم وێرهڕای ئهوهش خانوویێکی ئهوهنده گران
مهگره که نهتوانیت پارهکهی بدهیت .کیرای که نهدهیت و گیرۆ ببێت بۆت دهبێت هۆی کێشهی جددی و درێژخایهن ،بۆ نموونه
تۆماری کێشهی قهرزداری و دهرکردنهوه.
باش فکر بکه بهر لهمه که واز له خانووی خۆی ئێستا بێنیت تهنانهت ئهگهر به تهواوی پێی ڕازیش نهبیت.
له سهرهتا دا فکر بکه ،ئایا ئاسانه که خانوویێکی به دڵی خۆت و به ههرزانی دهتوانیت پهیدا بکهیت ،و بۆ پهیداکردنهوهی چی کاتێک
پێویسته .زۆر باشتره واز له خانوویهکهی خۆی کۆن نههێنیت تا خانوویێکی نوێ نهگریت .بۆ نموونه نشتهجێبوونهوه له الیهن
هاوڕێیان دهتوانێت به ئاسانی ببێت کێشه بۆت ئهگهر زوو خانوویێکی نوێ پهیدا نهکهیت.
ههوڵ بده خانوو له زۆر شوێنهوه داوا بکه و تا مومکین بێت به شهرت و مهرجی زۆر فراوان
دهتوانیت له شوێنهوه داوای خانوو بکهیت ،بۆ نموونه له شارهوانیوه ،له دهزگاکانی خێرخوازهوه و له بازاڕی تایبهتی خانوووه .چهند
له زۆرتر شوێن داوای خانوو بکهیت و چهند کهمتر شهرت و مهرجی ڕهها دابنیت بۆ نموونه سهبارهت به کهلوپهلی ناوماڵ و شوێنی
خانوو ،شانسهکهت ئهوهنده باشتر دهبێت که خانوویێک پهیدا بکهیت .دهبێت له ههر دهزگایێکهوه داوایێکی جیاواز بۆ پهیداکردنی
خانوو بکهیت .داواکاری زۆرینهی جار تهنیا بۆ ماوهیێکی دیارکراوه ،بۆیه له بیر نهکه داواکاریهکهت تازه بکهوه.
تا بتوانیت ،داوای خانوو له دهڤهرێکی فراوان بکه.
به تایبهتی له دهڤهری پایتهخت پهیداکردنی خانووی به بوهایێکی گونجاو ئاسان نیه .باشه بۆ خۆت ڕوون بکهیت که هاتوچۆی
شارۆچکهکانی نزیک و بارودۆخی خانوو له وێ چۆنه ،چونکه دهتوانیت له دهرهوهی دهڤهری پایتهخت زۆر زووتر و ههرزانتر
خانوویێک پهیدا بکهیت.
ئهگهر به تهمایت له شوێنێکی تری فینلهندا بار بکهیت بۆ دهڤهری پایتهخت ،دهبێت له سهرهتادا بۆ خۆت خانوویێک پهیدا بکهیت.
زۆر کهس دهیهوێت له ناوچهکانی تری فینلهنداوه ماڵی خۆیان بار بکهن بۆ دهڤهری پایتهخت .بهاڵم له دهڤهری پایتهخت کێبرکێ و
ڕهقابهتێکی زۆر له سهر خانوو و شوێنی کار ههیه ،و بۆ نموونه نۆرهکانی بۆ خزمهتگوزاریهکانی کۆمهاڵیهتی و تهندوروستی زۆر
درێژن .بۆ که بتوانیت خزمهتهکانی شارهوانی وهربگریت ،دهبێت وهکو دانیشتوانێکی شارهکه تۆمار کرابیت (”شارهوانیی ماڵ”) .بۆ
ئهمهش دهبێت خانووت ههبێت .دهزگای کۆمهاڵیهتی خانوو بۆ کهسی که له شارێکی دیکه دێت خانوو پهیدا ناکات تهنانهت ئهگهر
کهسهکه بێخانووش بێت.
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بڕوا به ههموو دهاللێکی خانوو مهکه.
به هۆی کهمبوونی خانی به تایبهتیش له دهڤهری پایتهخت ،ههندێک دهاللی خانووی پهیدا بوونه که کاری خۆیان به ڕهشی دهکهن و
چاالکیهکانیان ڕهوا نین .ههندێکیان به خۆشیان کۆچبهرن .بهر له ئیمزاکردنی کیرا خانوو ،دڵنیا به که بارودۆخی خانوویهکه وا یه که
دهتوانیت تێیدا بژیت و مافی ڕهسمیت ههیه لێی بژیت .ڕژد به له سهر ئهوه که ههموو پهیمانێک به بهڵگهنامه بێت و له ههموو
پارهیێکی که دهدهیت وهسڵهیێکی فهرم لێی وهربگره .بزانه که پهیمانی زۆر کورتی کیرا له فینلهندا شتێکی ئاسایی یه و مهترسیی ئهوه
دوروست دهکات که بمێنیت بێ خانوو ،ئهگهر له پهیداکردنی خانوویێکی نوێدا له کاتێکی کورتدا سهرکهوتوو نهبیت .ههروا فکر بکه
ئایا ئهو پارهی دهاللی زۆر گهوره یه یان نا .تهنیا ئهو کاته پاره بۆ بوهای دهاللی قهرز بکه ،ئهگهر دڵنیایت که دهتوانیت قهرزهکهت
بدهیتهوه.
فهرق و جیاوازیکرن له سهر بنچینهی نهتهوایهتی له داواکردنی خانووشدا قهدهخه یه.
قهدهخهی فهرق و جیاوازیکردنی که له یاسای یهکسانی ( )۲۰۱۴/۱۳۲۵دا نووسراوه ههروهها تاکهکهسانی که وهکو خاوهنی خانووی
کیراش لهخ ئۆی دهگرێت .واته خاوهنی خانووی کیرا ناتوانێت خانوو به کیرا پێت نهدات بۆ نموونه به هۆی ڕهنگی پێستت یان
سهرت .ئهگهر گومانت ببێت که فهرق و جیاوازی لهگهڵت کراوه ،پهیوهندی بکه لهگهڵ نوێنهرایهتیی یهکسانی .بهاڵم خاوهنی خانووی
کیرا مافی ههیه مهرجی ههبوونی تهمیناتی ماڵ ،کیرای گارانتی (= تهمیناتی کیرا) و ههروهها داهاتێکی کافی وهکو مهرج بۆ کیراگر
دابنێت.
کاتێک که خانووی به کیرا وهردهگریت ،له بیرت بێت که پابهندی پهیمانی کیرا و پهیڕهوهکانی بینا ببه ،بۆ که کێشهت بۆ دوروست
نهبن.
ئهرکهکان و مافهکانی کیراگر و کیرادهر له سهر یاسای سهبارهت به بهکیراگرتنی خانووی ماڵ (یاسای خانووی کیرا) دا دیار کراون.
ههروهها کارتێکردنی شهرت و مهرجهکانی پهیمانی کیرا له سهر مافهکان و ئهرکهکان ههیه .بهاڵم نابێت که له پهیمانی کیرا دا
شتێک بنووسرێت که دژ به فهرمانهکی یاسا بێت.
ئهرکهکانی ههره گرینگی کیراگر ئهوهن که له کاتی خۆی دا کیرا بدات و خانوویهکه باش بپارێزێت .ئهگهر ببینیت که عێبێک له
خانوویهکه دا ههیه یان خانوویهکه زیان لێی دهکهوێت ،له زووترین کات دا خاوهنی خانوویهکه ئاگادار بکه و ههروهها ئهگهر پێویست
بێت شریکهی چاودێریی خانووش .ئهگهر ببینیت که کێز و کێچ که بۆ خانوو زیاندارن ههن ،له زووترین کات دا شریکهی چاودێریی
خانوو ئاگادار بکه .ئاگادارنهکردنهوه دهتوانێت ببێته هۆی دهرکردنهوه له خانوووه.

زانیاریی زیاتر دهربارهی پهیمانی کیرا و مافهکانی کیراگر :ڕێنمای یهکێتیی بهرخۆران بۆ کیرا
(به فینلهندیی ئاسان ،عهرهبی ،فهرهنسی ،سوێدی ،سۆمالی ،ڕووسی)
http://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/asuminen/
ڕێنمایی کرداری بۆ ژیانی له کیرا و باشڕاگرتنی خانوو :ڕێبهرنامهی ڕێنمایی نشتهجێبوون
(به فینلهندیی ئاسان ،عهرهبی ،ئینگلیزی ،سۆمالی ،سۆرانی ،ڕووسی)
http://www.4v.fi/4v-hanke/materiaalit/oppaat_ja_koulutusmateriaalit/taloyhtioille_ja_asukkaille

