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سکيلستونا دروست ئهکهين   کهوە ئ مه پ  ئ
 

 

ی ن و خانهی کاتی دەستبهتا کردنی حهقدەست له باخچهی مندا  کۆنتڕۆ

کردنی حهقدەست پيادەئهکات بۆ ئهوەی سهرنجدان لهوە بدات که  ۆ نه کۆنت سکيلستونا سا ئايا شارەوانی ئ
ن و خانهی کاتی ئازاد ههيه حهقدەستی دروست ئهيهن. ئهمه  يان له باخچهی مندا زانانهی مندا ئهو خ

کی دادوەرييانه  نيياييانهيه –پرس زانان حهقدەستی دروست و د ی ئهو ليستی  که ههموو خ بدەن بهپ
  نرخانهی ههيه.

ت وەيه ئهکر هکه بهم ش   کۆنتڕۆ
تۆ وەک سهرپهرشتيار بهرپرسيت که ڕاگهياندن الی شارەوانی بدەيت لهسهر ئهو داهاتی کارکردنه و 

کردنهکهدا ئهو  ۆ مه له کۆنت ت. ئ ک که داهاتهکه گۆڕانکاری بهسهرد زانياريی داهاتهی که تۆ کات
شکهشت کرد مهپ نهيهی دياريت کردوە و که دەزگای  وە به ئ بهراوورد ئهکهين لهگهڵ ئهو داهاتی سا

نه کۆی ئهکاتهوە هتی باج سا .دەو   

ت. ه له بههاردا ئهکر ت و ههر سا کرنهکه به دوو ساڵ دواکهوتن ئهکر ۆ   کۆنت

هتی باج بهسهر  ی دەزگای دەو هکهت بهپ نهی گشتيی ما ت، ئهمهش  ابهشدمانگدا  ١٢داهاتی سا ئهکر
ژەيی ئهدات.   داهاتی مانگانهی ڕ

ت  گهر تۆ زۆرت پارە داب
تهوە. تۆ جياوازيی ئهو پارەيهی که تۆ داوته و ئهو پارەيهی  تۆ ت، پارەت ئهدر کی بهرزت داب که حهقدەست

به کاخهزی پارەوەرگرتن بهدەستت ئهگات.  که ئهبوايه بتدايه  
 

ت  گهر تۆ کهمتر پارەت داب
ت پارە بدەيت. تۆ فاتوورەيهکی برەودار لهڕابردووەوە  بهدەست ئهگات تۆ که حهقدەستی کهمت داوە ئهب

وان ئهو پارەيهي ت له ماوەی  هکهجياوازيی ن  ٣٠داوته لهگهڵ ئهو پارەيهی ئهبوايه بتدايه. فاتوورەکه ئهب
ت.  ڕۆژدا بدر

 
 زانياريی زياتر

کردنی حهقدەست  ۆ پهڕی eskilstuna.se/avgiftskontrollزانياريی زياتر لهبارەی کۆنت   له ما
 ئهبينيتهوە.

سکيلستونا بکهيت بهژمارە تهلهفۆنئهتوانيت پهيوەنديی ڕاستهوخۆ به  گهر پرسيارگهلت ههن ئ   
016-710 10 00  

info@eskilstuna.se. يان پۆستی-ئهلهکترۆنيکی 
 
 

 


