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راهنمای محل زندگی کردن یا محل بود و باش

 ١٠شب تا  ۰۷صبح می باشد رعایت
زمان ساکت بودن (سکوت) را که از ساعت ۱۰
کنید .مواضب باشید که از خانه شما به خانه های دیگر سر و صدا نرود
.زمان ساکت بودن شامل حوالی منطقه هم می شود

 در خانه را باید بست و قفل کرد برای اینکه بوی غذا از داخل اطاق خارج بشود و هوا عوض شود در راهرو را باز نگه ندارید هیچ اسبابی را در راه پله ها نگذارید ،بلکه آنها را در جای خودشان در انبار خانه بگذارید .جایانبار خانه خود را پیدا کنید.
 کالسکه اطفال باید یا در داخل ساختمان نگهداری شود یا در جاهایی که مخصوص کالسکه اطفالاست گذاشته شود.

از زغال یا اجاق زغالی که مخصوص کباب
است در بالکون استفاده نکنید.
از قالی تکانی در بالکون استفاده نکنید.
چهارپایه آهنی مخصوص قالی تکانی را می
توانید در حیاط پیدا کرد.

اجازه نیست از پنجره آشغال در
محوطه یا اطراف حیاط انداخت.

 سنگ یا چیز های دیگر برای باز گذاشتن در ،بین درنگذارید
 موترها باید در جایی که در پارکینگ قرار شده پارک شوندSAUNA
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بزرگساالن باید اطفال خود را راهنمایی کنند که
در کجا اطفال می توانند بازی کنند .به عنوان
مثال ،توپ نباید روی دیوار ساختمان بزنند یا
اینکه در اطراف موترها نباید بازی کنند.

 خانه را با اجاق یا فر گرم نکنید. یادتان باشد پس از استفاده از اجاق گاز آشپزخانه آن را خاموش کنید. اسباب ها را در روی اجاق گاز یا اطراف آن نگذارید .خطر آتشسوزی دارد!

 وقتی که شما در حال آشپزی هستید ،هواکش برای تهویه وعوض شدنهوای آشپزخانه (هود) اجاق گاز را روشن کنید.
 به طور مرتب هواکش یا هود اجاق گاز را از چربی ها و یا روغنهای جمع شده پاک کنید تا چربی ها آتش نگیرند.
 هیچ وقت چربی آتش گرفته و یا قسمتهای الکتریکی را با آب خاموشنکنید! برای خاموش کردن از پتو مخصوص آتش سوزی (پتوی اطفای
حریق) استفاده کنید.

پتو مخصوص
آتش سوزی
(پتوی اطفای
حریق)

چرخش ( جدا کردن ) زباله را به یاد
داشته باشید!

 ساختمان را تمیز نگه دارید. -از آب زیاد در شستن کف اطاق ها استفاده نکنید.

تنها در موقعی که در ساختما ن هستید ،از
ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی استفاده
کنید.

اجازه نیست روی دیوار تابلو یا پوستر با چسب یا چیزدیگری که به
دیوار لطمه می زند ،قرار دهید.

باتری های زنگ هشدار آتش یا االرم آتش
را حداقل یک بار در سال را عوض کنید.

رادیاتور یا شوفاژ را با چیزهایی مثل پرده نپوشانید ،جلوی رادیاتور یا شوفاژ -
مبل یا وسیله های دیگر (مبلمان دیگر) را قرار ندهید ،به خاطر اینکه آنها جلوی
جریان هوای گرم را در اتاق مگیرند .چیزی را روی رادیاتور خشک نکنید.
 ٢٠تا  ۲۲درجه
 به طور کلی توصیه می شود که درجه حرارت محیط داخلی ۲۰.باشد

شمع یا کندر(خشبو) را وقتی کسی در خانه
مواظب آنها نیست تنها در اتاق نگذارید.

بخاری اضافی که خود تا تهیه کرده اید باعث می شود
که صورت حساب برق شما خیلی زیاد بشود.

 -در خانه خود بدون اجازه تغییراتی ندهید.

 -اجاره کننده همچنین مسئول رفتار مهمان های خود است.

 کارهای لوله کشی و الکتریکی را خودتان انجام ندهید ،آنها فقط باید توسط یک متخصصکه اجازه دارد انجام شود .شما خودتان مسئولیت خرابی و خسارتی را که انجام داده اید به
عهده دارید .نامبر تلیفون تعمیر و نگهداری ساختمان ها را می توانید از تابلوی اعالنات
ساختمان پیدا کنید.

 -سیگار کشیدن در داخل ممنوع است.

 -آنتن ماهواره ای را بدون اجازه نمی شود نصب کرد.

نوبت سونا رفتن خود را رعایت کنید.

اگر در ساختمانی که شما درآن زندگی از لوله ها آب بیاید بدهد و جا ها نمناک یا خیس کند باید
خاطر نشت لوله ها یا فوری به تعمیرگاه ساختمان ها خبر بدهید .خسارت رطوبت ممکن است به
لوازم برقی خانگی باشد .مهم است که بررسی کنید که آب از لوازم خانگی به زمین نمی ریزد .زیر
یخچال ،فریزر و ماشین ظرفشویی باید یک محافظ پالستیکی داشته باشد .ماشین های ظرف شوری
و لباسشویی را نباید خود نصب کنید ،بلکه باید یک کسی که مدرک یا کارداشته باشد (حرفه ای
باشد) سفارش داد تا بوسیله او وصل شود .وقتی که از ماشین لباسشویی استفاده نمی کنید شیر آنرا
ببندید.ببندید.

سنا
 آشغال ها و یا مواد غذایی اضافی را ازطریق تشناب از بین نبرید یعنی در تشناب
نریزید.
 روغن و یا روغن خوراکی را در فاضالب(لوله آب کثیف) نریزید .آشغال ها را در
ظرفهای مخصوصی که برای هر یک از
آنها طبقه بندی شده بگذارید.

ساعت رزرو (وقت گرفتن)

 همیشه برای وقت لباسشویی پیشاپیش وقت بگیرید و وقتی را که گرفته اید و همچنین قوانینلباسشویی را رعایت کنید.
 -اگر شما برای رخت شورخانه ساختمان پیشاپیش وقت نگرفته باشید اجازه نیست از آن استفاده کنید.

 -خانه را با سونا گرم نکنید.

 -لباس های شسته شده را باید قبل از تمام شدن وقتی که گرفته اید باید از ماشین لباسشویی در بیاورید

 اسباب ها را در سونا جمع نکنید و از سونا برای خشک کردن لباسها استفاده نکنید به خاطر اینکه خطرات آتش سوزی دارد.

 -قالی را در ماشین های لباسشویی نباید بشوید.

وظایف اجاره کننده

به موقع اجاره خانه.

دستورالعمل چرخش یا جدا کردن زباله ها

پرداخت
خرابی ها و کمبو

دها را گزارش بدهید.

قانون ،نظم و ترتیب
رعایت
چیزی را تغییر ندهید
بدون اجازه

کاغذ:
روزنامه ،مجله ،کاغذهای تبلیغات ،پاکت نامه همچنین کپی و کاغذ های مربوط به دفتر....

دستورالعمل برای کسانی که از خانه کوچ می کنند

مقوا و جعبه های کارتنی (مقوایی):

 .1به موقع به اجاره دهنده خانه قبلی خبر بدهید  .مدت زمان که باید پیشاپیش تاریخ کوچک کردن را به اجاره دهند خبر
بدهید می توانید بررسی کنید که چقدر زود تر باید خبر بدهید ،معموال یک برج کامل قبل از خالص شدن قرارداد یا اجاره
نامه.

جعبه شیر و جعبه آبمیوه گیری (الزم نیست در پالستیکی آنرا در بیاورید) ،بسته بندی مقوا
و کاغذ ،کیسه های کاغذی شکر و آرد ،مقوای بسته بندی تخم مرغ ،بسته های مواد شوینده،
کارتن های قهوه ای و کیسه های کاغذی ...

 .2تغییر آدرس را به دفترپسته و ثبت احوال اطالع بدهید.
 .3یک کپی از اجاره نامه نو و رسید اجاره را به دفتر  Kelaو کارکن سوسیال روان کنید.

مواد بیولژیکی

 .4برای چک کردن کمک هزینه مسکن فرم  1ATرا خانه پری کرده و به دفتر کال  Kelaروان کنید.

پس مانده های غذا ،میوه ها ،سبزی ها ،پوست تخم مرغ ،استخوان ،چربی که پخته شده و
منجمد شده چربی گوشت خوک ،خلط قهوه و چای با فیلتر و کیسه آن ،حوله کاغذی ،دستمال
کاغذی ،زباله باغ ،خاک گل ،گل های پژمرده ،زباله ها و یا آشغالهایی که بعد از پاک کردن
قفس حیوانات خانگی به وجود می آید و مقدار کمی از خاک تشناب گربه ...

 .5بیمه خانه قبلی را خالص کنید و یا آنرا به آدرس نو انتقال بدهید
 .6قرارداد برق خانه قبلی را خالص کنید و یا آنرا به آدرس نو انتقال بدهید
 .7آدرس نورا به دفتر ادار کار  te-toimistoو بانک خود خبربدهید.
 .8همه کلیدهای که در موقع آمدن به شما دادند ،همینطور کلیدهای جا های مشترک ،را تحویل دهید .با صاحبخانه قرار
بگذارید که کلید ها را در کجا پس می دهید .اگر کلیدها وجود نداشته باشند ،باید پیسه دوباره جور کردن قفل ها (سلایر کردن
) را بدهید.

شیشه های پاک رنگی یا غیر رنگی،بوتل های شیشه ای و قوطی شیشه ای....

دستورالعمل پاک کردن برای کسانی که از خانه کوچ می کنند

فلز (آهنآالت کهنه یا قراضه)

 .1تمام اتاق ها را به خوبی پاک کنید ،از جمله کابینت ها ،قفسه ها و درها.

قوطی های فلزی ،و درفلزی آنها ،وسایل فلزی خانگی ،ورقه های آلمینیوم تمیز و سینی
آلومینیومی ،دیگ ،ماهی تابه (از قبیل تفلون) ،ابزار های فلزی و قطعات ماشین آالت ،لوله
های سالنسر ،مبلمان فلزی و قطعات مبلمان فلزی ،و دیگران وسیله های فلزی ...

شیشه

 .2توالت و حمام را به خوبی بشویید .آینه کمد ،کاسه یا روسنگی تشناب ،دیوارها و قفسه ها را بشویید ،کف حمام را برس
بزنید .دریچه های تهویه هوا و سوراخ تخلیه فاضل آب که در کف حمام است پاک کنید.

زباله ها و یا آشغال هایی که قابل سوختن هستند
اگر زباله های شما به هیچ کدام از مواد اضافی بدرد خور در باال مربوط نمی شود:

 .3اجاق (داخل فر) و اجاق گاز را پاک کنید ،سینی های اجاق گاز را بشویید .اجاق را به جای خود انتقال بدهید سطح های
بیرونی آن و همچنین کف و دیوار پشت اجاق را بشویید .مواد مخصوص پاک کردن وشستن اجاق جداگانه در دکان یا مارکت
فروخته می شود .فیلتر هوا کش برقی (هود) را بشویید.

المپ های معمولی ،بسته های قهوه ،پاکت غذای گربه و سگ  ،پاکت چیپس ،ساجق ،چراغ
هالوژن ،چیزهای پارچه ای پاره شده و قدیمی ،خریطه (کیسه) جارو برقی ،مربوط به آرایش،
ِکرم های مرطوب کننده ،پالستیک ،فوم ،چسب های زخم.
ِ

 .4یخ های یخچال و فریزر را بگذارید آب بشود (مواظب باشید که یخ های آب شده روی کف زمین نریزد) .یخچال را خوب
بشورید .توجه کنید! بعد از پاک کردن در یخچال را باز بگذارید!
 .5بالکون (برنده) و تحویلخانه ای که از آن استفاده می کردید را پاک کنید.
 .6پنجره ها و بین پنجره ها را بشویید (در زمستان فقط قسمت داخل کافی است)
 .7اگر شما در یک خانه ریوی تالو  rivitaloندگی می کنید ،حولی متعلق به خانه را هم باید پاک کنید.
 .8هیچ یک از وسایل خود را در ساختمان  ،تحویلخانه (انبار) ،زیر سقفی که جای زباله یا آشغال دان است و راه پله نگذارید!
 .9آنتن و کابل مخابرات را که مربوط به ساختمان است در ساختمان بگذارید (با خودتان نبرید) .
 .01صاحب ساختمان یا مدیر امالک بعد از کوچ کردن شما ،خانه را بررسی می کند و اگر شما پاک کاری نکرده باشید خرج
های پاک کاری و یا به خوبی پاک کاری نکردن خانه ای که در آن زندگی می کنید را از خانه نشینان آن می گیرند.

cream

نامبر های مهم
مدیر ساختمان
مسائل اداری مربوط به امالک

شرکت تعمیر و نگهداری.
همه تعمیرات و نقص مربوط به ساختمان و امالک.

.۲۱۱
شماره عاجل (اضطراری) در فینالند ١١٢
از طریق شماره عاجل با پلیس  ،اطفائیه (آتش نشانی) و آمبوالنس تماس می گیرید .آدرس خودتان
باید در طول تماس تلفونی بگویید.
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