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  نقل العقار
تم تصمیم ھذا المرجع لتستخدمھ مجموعات رعایة المجتمع التي تدعم عائلة ترغب في االنتقال من المنطقة.  إنھ یحدد األشیاء التي یجب  

باللغة العربیة حتى یمكن التفكیر فیھا حول االحتیاجات التي یجب أن تتوفر لضمان تحقیق انتقال ناجح.  لقد قمنا بتوفیر ھذا المرجع  
  تمریره مباشرةً إلى العائلة التي تدعمھا للمساعدة في أبحاثھم.

 

 العقار 
 وكیف فیھ، تعیش مكانًا  ستجد  كیف

 ومناسب التكلفة میسور أنھ تضمن
 فیھ؟ للعیش لعائلتك

 

 بھ ستتمتع الذي اإلیجار ضمان ھو ما
 العقار؟  في

ما ھي الشروط  ما ھي مدتھ؟ -تقوم بالتوقیع علیھ فكر ھنا في عقد اإلیجار الذي 
  التي توافق علیھا؟

 

 

ما مقدار ھذه  كیف سیتم االحتفاظ بھذه الودیعة؟ ھل یطلب منك دفع ودیعة؟ الودیعة
  ھل أنت قادر على دفع ھذه الودیعة؟ الودیعة؟

 

 

 العقار الحالي 
فترة إخطار للعقار الحالي بحیث یجب أن تسلم العقار خاللھا  ھل تتوفر لدیك   فترة اإلخطار / فسخ عقد اإلیجار

ھل إنھاء ھذا العقد مبكًرا   متى یمكنك إنھاء عقد اإلیجار الخاص بك؟ للمالك؟
  سیكون لھ تأثیر أو عقوبة؟
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ھل األمر واضح لك بشأن العناصر الموجودة في عقارك الحالي التي یمكنك   قائمة الجرد 
  والعناصر التي تحتاج إلى تركھا؟أخذھا 

 

 

  إذا كان األمر كذلك، فكیف ومتى یجب سدادھا؟ ھل لدیك أي متأخرات إیجار؟ متأخرات اإلیجار

 

 

ھل تحتاج إلى تقدیم إشعار  ما ھي فواتیر الخدمات العامة التي تتحمل مسؤولیتھا؟ الفواتیر غیر المسددة 
ھل ستحتاج إلى إخطار   أرصدة للدفع؟ھل ستكون ھناك  بشأن ھذه الفواتیر؟

 مقدمي الخدمات اآلخرین والسلطة المحلیة بضریبة مجلس البلدیة الخاصة بك؟

 

 

 االنتقال 
كیف ستدفع   ما ھي تكالیف ھذه الشاحنة؟ ھل ستحتاج إلى استئجار شاحنة نقل؟ كیف ستنتقل إلى العقار الجدید؟ 

  مستحقات ھذه الشاحنة؟

 

 

 

  منطقتك الجدیدةالبدایة في 
ھذه القائمة لیست شاملة وتحدد فقط بعض األشیاء التي یجب التفكیر فیھا عند االنتقال إلى منطقة جدیدة.  من المھم اكتشاف  

   ما إذا كنت قادًرا على إجراء عملیات التسجیل مسبقًا أو بعد انتقالك.

 إلعانات ا
  بك. ابحث عن أقرب مركز عمل للعقار الجدید الخاص 

  قم بإخطار مكتب اإلعانات الحالي الخاص بك عن انتقالك.

  تأكد من تحویل أیة إعانات إضافیة تتلقاھا (مثل إعانة الطفل) إلى عنوانك الجدید.
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 الرعایة الصحیة 
  ابحث عن أقرب طبیب عام للعقار الجدید الخاص بك. 

  تعرف على عملیة التسجیل لطبیبك العام الجدید.

  ابحث عن طبیب أسنان في منطقتك الجدیدة.

  قم بنقل المالحظات والوصفات الطبیة إلى أخصائي بصریات جدید إذا لزم األمر. 

 التعلیم/التدریب 

  تعرف على إجراءات التسجیل في المدرسة في منطقتك الجدیدة. 

مواصالت أو أزیاء رسمیة مجانیة حالیًا،  إذا كان أطفالك مؤھلین للحصول على وجبات مدرسیة أو وسیلة 
 فتعرف على كیفیة نقلھا إلى المدرسة الجدیدة إذا كانت متوفرة. 

 

  ) أو فصول التدریب محلیًا إذا لزم األمر. ESOLابحث عن دورات اللغة اإلنجلیزیة للناطقین بلغات أخرى (

 المنزل والعنوان 

  منطقتك الجدیدة.ابحث عن مقدمي خدمات المرافق في 

  قم بالتسجیل في ضریبة مجلس البلدیة. 

  قم بتغییر بیانات العنوان في البنوك ومقدمي الخدمات. 

  قم باإلبالغ عن تغییر الحالة في ھیئة تصاریح اإلقامة البیومتریة التابعة لوزارة الداخلیة.

 غیر ذلك 
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