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أنا أبحث عن ____________ لإليجار. Estou procurando por um(a) _______________ para
alugar.

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة quarto

نوع المسكن

شقة apartamento

نوع المسكن

شقة كبيرة studio/quitinete

نوع المسكن

منزل منفصل casa separada

نوع المسكن

منزل شبه منفصل casa germinada

نوع المسكن

منزل ذي شرفة moradia em banda

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ Quanto custa o aluguel por mês?

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ Os serviços utilitários estão inclusos?

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ Qual é o valor do depósito?

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ Quando posso vir para visitação?

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  O imóvel é ________________.

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة mobiliado

وضع الشقة

غير مفروشة não mobiliado

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ Há alguma restrição com animais de estimação?

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ Como posso mudar o fornecedor de energia?

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

Quantas pessoas estão vivendo no imóvel?

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ Quantas pessoas já vieram para a visitação?

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Posso ver os registros e relatórios de instalação de
gás?

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ Quanto tempo dura o contrato de arrendamento?

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ Houve alguma desavença entre os vizinhos?

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ Foram feitas reformas? Quais?

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

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

Quantos anos tem a caldeira e quando foi inspecionada
pela última vez?

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ Quando foi a última vez em que a fiação foi trocada?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ Quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado?

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ Existe uma vaga de estacionamento inclusa?

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ Alguém já foi morto aqui?

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ A(s), o(s) ___________ funciona(m)?

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة encanamento

المرافق

التسخين calefação/aquecimento

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ O proprietário é responsável pelos consertos e reparos?

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ Onde estão os medidores de gás e eletricidade?

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

Você tem os manuais de instruções ou as garantias dos
aparelhos elétricos?

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

Quem fornece a energia elétrica, banda larga e
telefonia?

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ Onde fica o termostato?

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

Posso ver o certificado de segurança do gás?

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز
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كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ Quantas ofertas já foram feitas?

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ Há quanto tempo está no mercado?

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ Por que os donos estão se mudando?

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

Por quanto tempo o vendedor morou aqui?

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا

Page 4 22.05.2023



Immigration
Housing

ما الذي تتضمنه عملية البيع O que está incluído na venda?

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ Houve problemas de aluimento?

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

É possível achar uma transferência mais barata?

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

Você sabe se existem projetos de construções nessa
área no futuro?

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ Você pode retirar o imóvel do mercado?

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ De onde vem os azulejos do banheiro e da cozinha?

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

De onde vem os móveis fixos, os armários da cozinha,
por exemplo?

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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