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دليل السكن

التزم بوقت الهدوء اعتبارا ً من الساعة .07.00-22.00
اهتم ،بعدم صدور ضجيجا ً من شقتك إلى الشقق األخرى.
 -دع باب الشقة مغلقا ً ومقفالً.

وقت الهدوء يشمل فناء المبنى أيضاً.

هوي الشقة من روائح الطعام عبر فتح باب الشقة.
 ال ت ُ ّ ال يجوز االحتفاظ باألغراض في مدخل المبنى ،بل ضع األغراض في المخزنالمخصص .استفسر عن مكان مخزنك.
 -يجب حفظ عربة األطفال إما في داخل الشقة أو في األماكن المخصصة لعربات األطفال.

ال تستعمل شواية الفحم في الشرفة.
ال تنفض غبار السجّاد من شرفة شقتك.
رف خاص لنفض
توجد في فناء المبنى ّ
السجّاد.

ال يجوز رمي القمامة من النافذة
إلى فناء المبنى.

 ال تترك حجرا ً أو أي أداة أخرى في البابالخارجي للمبنى ،لكي يبقى مفتوحاً.
 يتم وضع السيارات في الموقف المخصص.SAUNA

LASTENVAUNUT

VARASTO

بإرشاد من المستحسن أن يقوم الشخص البالغ
وتوجيه طفله ،أين يمكن لألطفال اللعب .على
سبيل المثال ال يجوز رمي بالكرة إلى جدار
المبنى أو ال يجوز لعب لعبة لمس اآلخر
والجري في موقف السيارات.

 -ال تُدفئ الشقة عبر إشعال الفرن.

 -عندما تُع ّد الطعام ،شغّل جهاز التهوية.

 -تذكر إطفاء الطبّاخ بعد االستعمال.

 ّنظف جهاز التهوية من الدهون العالقة بشكل منتظم ،كي ال
تحترق الدهون وتشتعل.

 -ال تحفظ األغراض فوق الطبّاخ .خطر الحريق!

 ال تُطفيء الحريق الناجم عن الدهون – أو الكهرباء بالماء! يجبإطفاء الحريق بتغطيته ببطانيّة الحريق.

غطاء
اخماد
الحريق

تذ ّكر تدوير النفايات!

 حافظ على نظافة الشقة -ال تستعمل الكثير من الماء في تنظيف أرض الشقة.

استعمل غسّالة المالبس أو غسّالة الصحون
فقط عندما تكون موجودا ً في الشقة.

ال يجوز تعليق أو لصق لوحات أو صور على الجدران ،حيث
تخرب الجدران.
ّ

بدّل بطاريات جهاز إنذار الحريق على
األقل مرة/في السنة.

 ال ت ُ ّغطي بطارية التدفئة (الشوفاج) مثالً بالستائر .ال تضع الكنبة أو أي
مفروشات أخرى أمام بطارية التدفئة ،ألنها سوف تمنع جريان الهواء
الدافئ في الغرفة .ال يجوز وضع أي شيء فوق بطارية التدفئة للتجفيف.
 -التوجيهات العامة أن تكون درجة حرارة الغرفة  22-20درجة مئوية.

ال تترك الشمع أو البخور في الغرفة
بدون رقابة.

استعمال أجهزة تدفئة إضافية سوف تؤدي إلى
ارتفاع فاتورة الكهرباء.

 -ال تعمل في داخل الشقة أعمال تغيير بدون إذن ُمسبق.

 يتحمل ال ُمستأجر أيضا ً مسؤولية الضيوف الذين يأتون لزيارته. -التدخين في الداخل ممنوع منعا ً باتاً.

 ال تقوم بتصليح المجارير أو الكهرباء بنفسك ،هذه األعمال يقوم بها فقط الشخصالمفوض .سوف تتحمل بنفسك مسؤولية األضرار التي تسببت بها .رقم
المهني
ّ
الصيانة موجود في لوحة اإلعالنات في البناية.
 -ال يجوز وضع أنتيل الستاليت بدون إذن ُمسبق.

من الضرورة جدا ً االلتزام بدورك
المخصص للساونا.

بلّغ على الفور شركة الصيانة ،في حال حصل في شقتك تسرب مياه .أضرار الرطوبة قد تكون
بسبب تسرب في المجارير أو في األجهزة المنزلية .من المهم بين الحين واآلخر فحص أجهزة
البيت ،والتأكد من عدم تسرب مياه منها على األرض .يجب وضع تحت الثالجة ،وال ُمج ّمدة
وجالّية الصحون لوح بالستيكي للوقاية .ال يجوز تركيب غسالة المالبس بنفسك ،بل يجب طلب
شخص مهني لتركيبها .دع دائما ً حنفية وصل المياه للغسّالة مغلقة ،عندما ال تستعمل الغسّالة.

الساونا
 ال ترمي النفايات أو بقايا الطعام في المرحاض. ال ترمي في المجارير زيوت أو دهون الطعام.النفايات يتم توزيعها ورميها في حاويات النفايات
التابعة للمبنى السكني.

حسب أوقات الحجز

 احجز دورا ً لغسل الثياب في غرفة الغسيل بشكل ُمسبق والتزم بدورك المحدد للغسيل،وكذلك التزم بقواعد ونظام استعمال غرفة الغسيل.
 -ال يجوز استعمال غرفة الغسيل ،بدون أن يكون لديك حجز ُمسبق.

التستعمل الساونا كوسيلة لتدفئة المنزل

 -يجب أخذ الثياب من غرفة الغسيل قبل انتهاء وقتك المحدد.

التستعمل الساونا لتجفيف المالبس الن هذا االمر يسبب
في اشعال الحريق

 -ال يجوز غسل السجّاد في غسّاالت المالبس.

واجبات ال ُمستأجر

فع اإليجار في موعده.
د
والنواقص في الشقة.
اإلبالغ عن األضرار
بقواعد ونظام السكن.
االلتزام
شقة بدون إذن ُمسبق.
أي أعمال التغيير في ال
ال تقوم ب

إرشادات تدوير النفايات
الورق
الصحف والجرائد الدورية ،دعايات تُرسل بالبريد ،ظروف الرسائل باإلضافة إلى األوراق المكتبية
والتصوير...

إرشادات لل ُمنتقل من الشقة

قوى
الكرتون والورق ال ُم ّ

بكرة .دقق في عقد اإليجار المدة الزمنية لفسخ العقد ،بشكل عام يكون اإلبالغ
 .1بلّغ عن تركك الشقة قبل فترة ُم ّ
عن ترك الشقة قبل شهر من انتهاء تاريخ عقد اإليجار.

علب الحليب والعصير (ال داع لنزع السدادة البالستيكية) ،الكرتون والمواد المغلفة بالورق ،أكياس
المموج ذو اللون البُنّي وأكياس
قوى
ّ
السكر والطحين ،كرتون البيض ،علب مواد الغسيل ،والورق ال ُم ّ
الورق المنزلية...

 .2اعمل بالغ االنتقال في البريد وفي السجل المدني.
 .3أرسل إلى كيال والشؤون االجتماعية نسخة مصورة عن عقد اإليجار الجديد وعن فاتورة اإليجار.

النفايات البيولوجية

 .4امأل استمارة تدقيق مساعدة السكن  -1 ATأرسلها إلى كيال.

وقشور البيض ،العظام ،والمعجنات المجمدة ودهون بقايا الطعام ،الفواكه ،الخضراوات الجذرية
الخنزير ،طحل القهوة مع الفلتر وأكياس الشاي ،المحارم الورقية ،غطاء الطاولة الورقي ،نفايات
الحديقة ،تراب الورود ،الورود الذابلة ،النفايات الناجمة عن تنظيف أقفاص الحيوانات المنزلية وكمية
قليلة من الرمل المخصص للقطط...

 .5افسخ أو انقل عقد تأمين البيت إلى الشقة في العنوان الجديد.
 .6افسخ أو انقل عقد الكهرباء إلى الشقة في العنوان الجديد.
 .7بلّغ عن عنوانك الجديد إلى مكتب العمل والبنك.

الزجاج

 .8عند االنتقال سلّم جميع المفاتيح التي حصلت عليها سابقا ً  ،وكذلك مفاتيح األماكن المشتركة .اتفق مع
المؤجر على جهة تسليمك للمفاتيح  .يتم استقطاع منك تكاليف ترقيم األقفال من جديد اذا لم يكن عدد المفاتيح
كامالً.

الزجاج النظيف الملون أو الشفاف ،القناني والعلب الزجاجية...
المعادن
إذا لم تكن نفاياتك جزأ ّ من النفايات المفيدة:
المصابيح الكهربائية ،عبوات القهوة ،أكياس الطعام للقطط والكالب ،أكياس رقائق البطاطس
 ،العلكة ،مصابيح الهالوجين ،األقمشة المقطعة والعتيقة ،أكياس الغبار ،المكياج ،الكريمات ال ُمرطبة،
البالستيك ،ستايروكس والالصقات الطبية...

إرشادات التنظيف عندما ينتقل الشخص من الشقة
ّ .1
نظف جميع الغرف جيداً ،وكذلك الخزائن ،والرفوف واألبواب أيضاً.
 .2اغسل المرحاض والح ّمام جيداًّ .
نظف الخزانة ذات المرآة فوق حوض المغسلة ،واغسل الجدران والرفوف ،واغسل
بالفرشاة أرض الح ّمامّ .
نظف جهاز التهوية ومصرف المياه.
ّ
ّ .3
ونظف الجدران الخارجية للفرن وكذلك
حرك الفرن من مكانه
نظف الفرن والطبّاخ واالواني الخاصة بالفرن,
ّ
األرض والجدران خلف الفرن .تُباع في األسواق موا ّد خاصة لتنظيف الفرن .اغسل فيلتر جهاز التهوية أيضاً.

النفايات القابلة لالحتراق
إذا لم تكن نفاياتك جزأ ّ من النفايات المفيدة:
المصابيح الكهربائية ،عبوات القهوة ،أكياس الطعام للقطط والكالب ،أكياس الشيبس ،العلكة ،مصابيح
الهالوجين ،األقمشة المقطعة والعتيقة ،أكياس الغبار ،المكياج ،الكريمات ال ُمرطبة ،البالستيك،
ستايروكس والالصقات الطبية...

ذوب المج ّمدة والثالجة (انتبه إلى عدم نزول مياه المج ّمدة على األرض)ّ .
نظف الثالجة جيداً .مالحظة! اترك باب
ّ .4
الثالجة مفتوحاً!
ّ .5
نظف الشرفة والمخزن الذي كان قيد استخدامك
 .6اغسل النوافذ من الخارج ومن الداخل (في الشتاء اغسل النوافذ من الداخل فقط)
 .7إذا كنت تسكن في البيوت المصفوفة المتجاورة  ، rivitaloعليك أن ّ
تنظف الحديقة التابعة للبيت أيضاً.
 .8ال تترك أي شيء من أغراضك في الشقة ،أو في المخزن ،أو في المكان المخصص للنفايات أو في مدخل البناية!
 .9دع في الشقة األنتيل -ووصالت االنترنت والكابل الخاص بالشقة.
 .10مالك الشقة أو مسؤول السكن سوف يفحص الشقة بعد مغادرتك .إذا تركت الشقة بدون تنظيف أو تم تنظيفها بشكل
سيء ،سيتم تنظيف الشقة ويتكلّف الساكن بدفع المصاريف.

cream

األرقام المهمة
مسؤول السكن
األمور اإلدارية للعقار

شركة الصيانة
جميع األضرار واإلصالحات الالزمة للشقة وللعقار.
رقم الطوارئ في فنلندا 112
.211

عبر رقم هاتف الطوارئ تتصل مع الشرطة ،واإلطفائية ومع اإلسعاف .العنوان الشخصي
يجب اإلبالغ عنه خالل فترة العمل المتعاون.
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