
6290 Abbotts Bridge Rd Ste 606, 
Johns Creek, GA 30097

Just call us: 
(404) 934-0900 
(678) 281-0591

تامدخ

یراجت کالما هراجا و شورف .۱

هدنشورف/کلام لمعلاقح

Compass Real Estate Services شورف لحارم یمامت رد ار یصاخ تامدخ 
 عفانم ریسم نیا رد و دهدیم هئارا ناگدنشورف و نیکلام هب هراجا و
 دوخ هب قلعتم کالما هک نیا لثم دریگیم رظن رد ار نیکلام
:ددرگیم یفرعم ناتروضح هب ریز تروص هب ام تامدخ .دشاب تکرش

اهماهس و اهنامتخاس ،اههژورپ شورفشیپ/شورف -
اهماهس ای هعسوت یاهحرط ،اهنامتخاس هراجاشیپ ای هراجا -
 یمامت رد کلام بناج زا یگدنیامن ناونع هب لاعف روضح -
 لیهست و هلماعم نامز هب ندیشخب تعرس یارب شورف لحارم
شورف
 یارب کلم هراجا لحارم یمامت رد هدنشورف بناج زا یگدنیامن -
 زا هدافتسا اب تالغتسم و کالما یارب دوس نیرتشیب تفایرد
 رجأتسم و کلام نیب قفاوت زا یعون لابند هب ام  .هناروآون یاهشور
 ینالوط تدم یارب دنناوتب و هدرب دوس فرط ود ره هک میتسه
.دنهد همادا ار نیبامیف دادرارق

 رادیرخ لمعلاقح

 ام هبرجت ،دنراد یکلم دیرخ هب میمصت ام نایرتشم هکینامز
 .دوب دهاوخ نانآ یارب اشگهار نیرتهب ،کلم شورف و دیرخ رازاب رد
 یارب ار دروم نیرتهب ات دریگیم راک هب ار دوخ شالت تیاهن ام میت
 نانآ تدم دنلب یراذگهیامرس فادها و زاین هب هجوت اب و نایرتشم
:تسا ریز حرش هب نارادیرخ هدنیامن ناونع هب ام تامدخ .دبایب

رادیرخ هدنیامن ناونع هب دیرخ لحارم رد روضح -
 نداد و هلماعم نامز لوط رد رادیرخ طبار ناونع هب تامدخ -
زاین دروم نامز رد مزال تاعالطا
 و تمیق ،ناکم صوصخ رد نایرتشم هب مزال یاههیصوت -
 و کالما رازاب عماج شناد زا هدافتسا اب یراذگهیامرس یهددوس
هناروآون یاهکینکت و رازبا و ،زاس و تخاس هبرجت
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کالما تیریدم .۲

Compass Real Estate Services هب ار یتیریدم تامدخ زا یاهعومجم 
 هب هجوت و دهعت ،لاعف یروضح اب نآ رد هک دهدیم هئارا نیکلام
 رایسب یرتشم تامدخ و هدش لصاح یریگمشچ جیاتن ،تاکن مامت
 شخب بلاق رد ام تامدخ .دریگیم رارق نانآ رایتخا رد یاهدنزرا
:تسا ریز دراوم لماش کالما تیریدم

 نامز رد نیرجأتسم فرط زا اهیتخادرپ رگید و اهب هراجا تفایرد -
ررقم
 رب نیرجأتسم هب هیراطخا لاسرا هلمج زا ،کلام عفانم ظفح -
 و ”تخادرپ رد درکرید“ هنوگره تروص رد (”نیرجأتسم“) دادرارق قبط
 و دی علخ ،تابلاطم ،باسحتروص ،اهتساوخرد ،زاین دروم دراوم رگید
همانراهظا
 بناج زا نیمأت دروم عبانم رگید ای کلم درکراک لحم زا تخادرپ -
 درکراک و تاریمعت ،یرادهگن و نیمأت جراخم و اهباسحتروص ،کلام
کلم
 هیهت دراوم رگید و یسرباسح ،یرادباسح دافم یارجا و هیهت -
کلم یرادهگن و درکراک اب طبترم دانسا
کلم یدادرارق تامدخ مامت رب تراظن -
 و لاح نامز رد نیرجاتسم اب یمومع طباور ظفح و یرادهگن -
هدنیآ
تخاس رد ترشابم و تیریدم -
کلم کی فلتخم یاهاضف هراجا -

 نارجأتسم فرط زا یگدنیامن .۳

Compass Real Estate Services ار مزال ییامنهار دوخ نایرتشم هب 
 میت .دهدیم هئارا اهنآ ناکسا صوصخ رد نانآ یاهیدنمزاین تهج رد
 میت  .دشابیم تامدخ هئارا هدامآ یکلم عون ره نتفای صوصخ رد ام
 ،دیدج راک و بسک یارب بسانم کلم نتفای رد تامدخ هئارا هدامآ ام
 ،یشورفهدرخ یاههنیمز مامت رد یراذگهیامرس و شرتسگ ،ییاجباج
 ام تامدخ .دشابیم هریغ و یکشزپ تامدخ ،یرادا رتافد ،تکرامرپوس
:تسا ریز حرش هب نارجأتسم هدنیامن ناونع هب

 ،دیدج کلم هراجا یارب هرکاذم رد نارجأتسم فرط زا یگدنیامن -
یراذگاو ای و ییاجباج ،میکحت ،هعسوت ،ینونک دادرارق دیدمت
 یارب هرکاذم رد ،کالما رازاب هنیمز رد ام تایبرجت زا هدافتسا -
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یرتشم عفانم نتفرگ رظن رد اب کلم نتفای و تمیق
 هب کمک یارب هعسوت و تخاس رد ام تایبرجت زا هدافتسا -
 دوخ راک و بسک یارب ار اضف نیرتهب دنناوتب ات نایرتشم
 دنیامن باختنا

راک و بسک رد هرواشم .۴

Compass Real Estate Services دوخ یاهفرح تراظن و هرواشم تامدخ 
 هئارا ریز یاههنیمز رد لغاشم نابحاص و ناکلام هب کمک یارب ار
:دهدیم

یراکنامیپ / یحارط / تخاس -
زاس و تخاس یاههژورپ تیریدم -
هعسوت -
تخاس یارب مزال یاهزوجم تفایرد -
راک و بسک یارب مزال یاهزوجم تفایرد -

ینوکسم کالما شورف .۵

 تامدخ نیرتهب هبرجت لاس ۳۰ زا شیب اب ،ام Compass Realty شخب
 نایرتشم هب دیدج هناخ دیرخ و هناخ شورف هنیمز رد ار هرواشم
:تسا ریز دراوم لماش ام ینوکسم کالما تامدخ  .دنکیم هضرع

 تهج رد اهیگژیو و اهتمیق هسیاقم یارب رازاب عماج شناد -
یرتشم ره لاح روخارف هب بسانم هناخ نتفای
 ای دیرخ ماگنه رد یرتشم ره زاین ساسا رب هژیو تامدخ -
هناخ شورف
 نایرتشم هب کمک یارب رازاب یژتارتسا رد رثؤم یاههیصوت -
بسانم نامز رد بسانم هجیتن نتفرگ رد


