
 

 

  الذین لألشخاص معلومات
 السن لكبار سكن عن یبحثون

 
 للحصول أكبر أو سنة 65 بسن ھم الذین لألشخاص كبیرة فرصة اآلن تُتاح

  اءبن من االنتھاء یتم سوف. ستوكھولم مدینة في السن لكبار مھیأ سكن على 
  الجدیدة الشروط تعطي وسوف السن، لكبار شقق تضم جدیدة مبان عدة

 .بالوحدة أو بالقلق یشعرون الذین لألشخاص األولویة الشقق على للحصول
ً  الشقق عدد زیادة سیتم ،2020 عام وبحلول   الوحدات عدد لیصل أیضا
  من یمنعك ما اآلن ھناك لیس. السن لكبار شقة 400 حوالي إلى الجدیدة

 . شقة على للحصول الیوم االنتظار طابور في بالتسجیل القیام
 

 عقار یوجد بھم  18موجودة في  Micasa Fastigheterإن شقق كبار السن لدى شركة 
 ینة ستوكھولم. وتجدر اإلشارة إلى أن موزعین في أماكن مختلفة في مدشقة  2000حوالي 

 مھیئة إلمكانیة الوصول ومزودة بمساحات مشتركة شقق كبار السن ھي شقق لإلیجار 
 الحي بإدارة مركزاً لألنشطة یتضمن للمشاركة االجتماعیة. وفي بعض العقارات تقوم إدارة 

 كل من المقیمین مفتوحاً لأنشطة تستھدف المسنین على وجھ التحدید. ویكون مركز األنشطة 
 مع وغیرھم من كبار السن الموجودین في الحي. ویتم تكییف الطاقم وساعات العمل 

 ویتم تقدیم سكن كبار السن عبر مكتب اإلسكان في الظروف واالحتیاجات الداخلیة. 
  ).Bostadsförmedlingen i Stockholm(ستوكھولم 

 
 ومسجالً في سجالت قید النفوأو أكبر  65شروط تقدیم الشقق: أن یكون الشخص بسن 

 لم واستناداً إلى األسبقیة في طابور االنتظار. الشروط الخاصة س في بلدیة ستوكھو
 لتقدیم الشقق: تطبق إلعطاء األفضلیة على المسجلین في طابور االنتظار. وینطبق 

 تتراوح أعمارھم عاما أو الذین  85ذلك على األشخاص الذین تزید أعمارھم عن 
 عاما والذین یعیشون بمكان منعزل یتعذر الوصول إلیھم أو یشعرون  85و  65بین 
 حدة والقلق. بالو
 
  Bostadsförmedlingenعاماً التسجیل لدى  85یُمكن لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن  • 

 ویتم  Micasa Fastigheterعن رغبتھم بالحصول على شقة لكبار السن لدى  والتعبیر    
 الذین یتم إعطائھم األسبقیة للحصول على الشقق.  مجموعة األشخاصوضعھم ضمن     
 
 ، ویعیشون بأماكن 85و  65یُمكن أن یتم وضع األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین   • 

 منعزلة یصعب الوصول إلیھا أو یشعرون بالوحدة والقلق، ضمن مجموعة األشخاص     
 شھادة من قبل مسؤولي الذین یتم إعطائھم األسبقیة للحصول على الشقق، إذا قاموا بتقدیم     
 المساعدات أو مسؤولي الرعایة األولیة أو أخصائیي إعادة التأھیل. ویتم إرفاق الشھادة مع     
 طلب الحصول على األسبقیة للحصول على الشقق وإرسالھا إلى مكتب اإلسكان في     
 وال یتم التسجیل في طابور االنتظار  ).Bostadsförmedlingen i Stockholm(ستوكھولم     
 قمت بالتقدیم عبر شروط إعطاء األولویة، إال أنھ من أجل الحصول على شقة فأنت في  إذا    
 .Bostadsförmedlingenطابور االنتظار الخاص بـ حاجة إلى التسجیل في     
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 ومسجالً في سجالت قید النفوأو أكبر  65شروط تقدیم الشقق: أن یكون الشخص بسن 

 لم واستناداً إلى األسبقیة في طابور االنتظار. الشروط الخاصة س في بلدیة ستوكھو
 لتقدیم الشقق: تطبق إلعطاء األفضلیة على المسجلین في طابور االنتظار. وینطبق 

 تتراوح أعمارھم عاما أو الذین  85ذلك على األشخاص الذین تزید أعمارھم عن 
 عاما والذین یعیشون بمكان منعزل یتعذر الوصول إلیھم أو یشعرون  85و  65بین 
 حدة والقلق. بالو
 
  Bostadsförmedlingenعاماً التسجیل لدى  85یُمكن لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن  • 

 ویتم  Micasa Fastigheterعن رغبتھم بالحصول على شقة لكبار السن لدى  والتعبیر    
 الذین یتم إعطائھم األسبقیة للحصول على الشقق.  مجموعة األشخاصوضعھم ضمن     
 
 ، ویعیشون بأماكن 85و  65یُمكن أن یتم وضع األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین   • 

 منعزلة یصعب الوصول إلیھا أو یشعرون بالوحدة والقلق، ضمن مجموعة األشخاص     
 شھادة من قبل مسؤولي الذین یتم إعطائھم األسبقیة للحصول على الشقق، إذا قاموا بتقدیم     
 المساعدات أو مسؤولي الرعایة األولیة أو أخصائیي إعادة التأھیل. ویتم إرفاق الشھادة مع     
 طلب الحصول على األسبقیة للحصول على الشقق وإرسالھا إلى مكتب اإلسكان في     
 وال یتم التسجیل في طابور االنتظار  ).Bostadsförmedlingen i Stockholm(ستوكھولم     
 قمت بالتقدیم عبر شروط إعطاء األولویة، إال أنھ من أجل الحصول على شقة فأنت في  إذا    
 .Bostadsförmedlingenطابور االنتظار الخاص بـ حاجة إلى التسجیل في     
 
 

 

 وسوف تستمر إتاحة الشقق لكبار السن استناداً إلى األسبقیة في طابور االنتظار 
  ي المجموعات ذاتإذا لم یكن ھناك أي شخص ف. Bostadsförmedlingenلدى 

 شقق كبار السن حسب األولویة ممن یحتاجون إلى شقق لكبار السن، فإنھ یتم توزیع 
 لألشخاص الذین ھم فوق   Bostadsförmedlingenاألسبقیة في طابور االنتظار لدى 

 عاماً ومسجلین في سجالت قید النفوس في بلدیة ستوكھولم. 65سن 
 

 تُتاح استمارة التقدیم للحصول على األولویة على الموقع اإللكتر
 .www.bostadsförmedlingen.se وني

 
على البرید اإللكتروني  Äldre Direktللحصول على مزید من المعلومات یُرجى االتصال بـ 

aldredirekt.service@stockholm.se أو 08-80 65 65، أو على ھاتف رقم ، 
في ستوكھولم على الموقع اإللكتروني   Bostadsförmedlingenاالتصال بمكتب اإلسكان 

www.bostadsförmedlingen.se 08-785 88 30، أو على ھاتف رقم . 
 

 على الموقع  Micasa Fastigheterاقرأ المزید حول سكن كبار السن لدى شركة 
  www.micasa.seاإللكتروني 
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 وسوف تستمر إتاحة الشقق لكبار السن استناداً إلى األسبقیة في طابور االنتظار 
  ي المجموعات ذاتإذا لم یكن ھناك أي شخص ف. Bostadsförmedlingenلدى 

 شقق كبار السن حسب األولویة ممن یحتاجون إلى شقق لكبار السن، فإنھ یتم توزیع 
 لألشخاص الذین ھم فوق   Bostadsförmedlingenاألسبقیة في طابور االنتظار لدى 

 عاماً ومسجلین في سجالت قید النفوس في بلدیة ستوكھولم. 65سن 
 

 تُتاح استمارة التقدیم للحصول على األولویة على الموقع اإللكتر
 .www.bostadsförmedlingen.se وني

 
على البرید اإللكتروني  Äldre Direktللحصول على مزید من المعلومات یُرجى االتصال بـ 

aldredirekt.service@stockholm.se أو 08-80 65 65، أو على ھاتف رقم ، 
في ستوكھولم على الموقع اإللكتروني   Bostadsförmedlingenاالتصال بمكتب اإلسكان 

www.bostadsförmedlingen.se 08-785 88 30، أو على ھاتف رقم . 
 

 على الموقع  Micasa Fastigheterاقرأ المزید حول سكن كبار السن لدى شركة 
  www.micasa.seاإللكتروني 
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