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نظام البيت                                                        

مةدمق                                                   
وضعنا في  داآلخر وقبول الغير. وق راحة إن تعايش أناس كثيرون في بيت يجمعهم يحتاج أن يراعي كل منهم

في راحة!منكم القول:هنا نعيش  دأيضا ، حتى يستطيع كل واح نظام بيتنا هذا كل ما يهمنا وما يهمكم  
 

ي إلى حسن الجوار. ونرجو منكم أن تحافظوا على داحترام جميع السكان لنظام البيت واتباعه فهو يؤ دوعن
مة جماعيا وتعاملوها بعناية.دمسكنكم الذي أعيطيناه لكم وعلى األجهزة األخرى المستخ  

 

يلزمكم إتباع نظام البيت. داإليجار. وقيامكم بالتوقيع على العق دن عقنظام البيت هذا هو جزء م  
.                                I                                 

فئة والمياهدالتهوية، والت                  
 تاة على فتردل الهواء عاديجب تهوية المسكن كافيا. ويتم تبا

ن من جهة بئر السلم ، فهي . وال يصح تهوية المسكمتتالية 
ة منها وهي مضايقة اآلخرين.دتهوية ال فائ  

  
رجة الصفر درجة الحرارة في الخارج تحت دما تهبط دنع

ورة المياه د نابيبمنع تثلج أفيجب عليكم وعلى األخرين 
م دوكذلك ع  وغيرها(بالوعات الصرف  )أنابيب المياه وأنابيب 

الل أيام الشتاء حافظوا على فئة  وأنابيبه. خدتثلج  جهاز الت
  الحجرات قفل نوافذ

التهوية.  داألرضية والحجرات العليا وبئر السلم مغلقة إال عن
 ديدالثليج أو المطر الشسقوط  دالحجرات عن وأغلقوا نوافذ

 واألعاصير.
زقة يجب مراعاة تسريب المياه لمرتاء ادالماء ب تلوثلكي ال ي

ام الصنابير )أطول من أسبوع( دم استخدما تطول فترة عدعن
ة نقية دحتى يتسنى لكم الحصول على مياه ساحنة ومياه بار

ش ، كما يجب تسريب مياه دمن جميع الصنابير ومن رشاش ال
.ض كافيااالمرح  

                              ΙI.  
الضجيج ماية منح                      

وء العام من داله دويجب أحترام مواعيالضجيج يزعج السكان. 
 7:00إلى  22:00ومن الساعة  15:00إلى  13:00الساعة 

ي. دعن الصوت العا دوا كل ما يزيدوتفا  
يو واجهزة التسجيل  دويجب ضبطكم ألصوات التلفاز والرا

مهم ادرجة السماع في الغرفة ، وال يصح استخدوالحاسوب  ب
في الخارج في الشرفة أو على السطوح فهي تزعج اآلخرين. 

كذلك بالنسبة إلى لعبكم الموسيقى فال يصح ازعاج الجيران 
. وال تقوموا بتشغيل الغسالة مةاخالل فترات الراحة الع

 دالكهربائية والمجفف وال منظف الصحون الكهربائي بع
. 22:00الساعة   

البيت أو في الساحة أو في ث ضجيجا في دإذا قمتم بأشغال تح
يقة فيكون ذلك خالل ايام العمل من االسبوع  مع احترام دالح

تلك األشغال يجب أن تنتهي قبل  الراحة المذكورة.  دمواعي
الضجيج  دادأن يزوال يجب في االحتفاالت  . 0002:ة الساع

الراحة بصفة  دحترام مواعياويجب  بحيث يزعج  جيرانكم. 
ويمكنكم اخطار جيرانكم عن احتفالكم  االت.أساسية في االحتف

أجل فرحكم. منيتحملون ف م دالقا  
  

.ΙII                               
يقة دام الحداستخ                          

يقة  فيجب أخالئها من اللعب دما  تلعب اطفالكم في الحدعن
على نظافة مكان اللعب.  وحافظوا انتهاء لعبهم  دوالقمامة بع  

اللعب في  دنحن لسنا مسؤولون عن ضرر يلحق بأطفالكم عن
الراحة العامة  دعييقة . كما يلتزم أطفالكم في لعبهم بموادالح
 . 

يقة هي لحماية دفي الح خضرةبال ةكذلك المساحات المغطا
راجات أو اللعب دة الدالتربة وال يصح لعب الكرة عليها أو قيا

وغيرعا. وهذا ينطبق  لوحات التزلج أوالتزلج بعجالتعليها ب
ر السلم في المبنى.ئأيضا على الممرات والبهو وب  

يقة ـ والتطعموا الحمام أو دحم إلقاء قمامة في الديجب ع
القطط فيها . وممنوع أن تكون قطتكم أو كلبكم سببا في 

يقة  وساحة دحيواناتكم عن الح ديقة. يجب ابعادقذارة الح
م  تلوثها. دعلى عللحفاظ  التي يلعب فيها األطفالالرمل   

عليا أو بئر لخين في الحجرة األرضية أو الحجرة ادممنوع الت
خين في شرفتكم فيجب أال يزعج دمتم بالتالسلم . وإذا ق

.خان الجيراندال  
 

                          ΙV.  
األمان                            

غالق الحماية السكان يجب اغالق أبواب المنزل. كما يجب 
ام. دكل استخ دأبواب الحجرات األرضية وأبواب البهو بع  

لمنزل والبهو وبئر اخل اديجب المحافظة على خلو الممرات 
الهروب من حريق. وال  دعنالسلم من األمتعة ، فتكون خالية 

راجات نارية فيها. ويمكنكم وضع دراجات او ديصح  ركن 
عربة أطفال أو روالتور في بئر السلم مثال إذا لم تعطل طريق 

حذية وحوامل الشماسي األ الهروب وال تعطل الجيران.
ج الشقة. وال يصح وضع اخل الشقة وال توضع خاردتوضع 

والعليا والبهو والحجرات  األرضيةأشياء في الممرات 
مة من جميع السكان مثل حجرة الغسيل والمنشر دالمستخ

 وغيرها من أجل األمان. 
سريعة االشتعال أو أشياء ذات رائحة  دممنوع تخزين موا

اخل المسكن ، أو في الشرفة أو على السطح  أو في دكريهة  
 دإال باالتفاق عن ، أو الحجرات األرضية والعلياونترغارتن

. داولة العقدم  
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مة من جميع السكان مثل حجرة الغسيل والمنشر دالمستخ

 وغيرها من أجل األمان. 
سريعة االشتعال أو أشياء ذات رائحة  دممنوع تخزين موا

اخل المسكن ، أو في الشرفة أو على السطح  أو في دكريهة  
 دإال باالتفاق عن ، أو الحجرات األرضية والعلياونترغارتن

. داولة العقدم  
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الضجيج ماية منح                      
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 المكان ، والتاريخ                                                          المكان ،والتاريخ
 

 مواد انفجارية إلى المنزل أو إلىوممنوع احضار متفجرات 
 رائحة الغاز في المنزل أو في شممتمحديقة المنزل . وإذا 

م أي على اإلطالق. وال تستخد فيجب اال تشعل نارامسكنكم 
مام مفتاج  كهربائي، قم بفتح النوافذ واألبواب وأغلق الص

. عند وجود رائحة غاز أو تسريب غاز أو ي للغازالرئيس
يت الب مشرف غيرها في أنابيب الغاز والمياه فيجب إخطار 
 في حالة دمواتخعلى الفور أو شركة الغاز أو إخطارنا. واس

رجال اإلطفاء أو الشرطة.  رقم هاتف طواريءال  
  

أزهار فيجب أن ال  هاأزهار أو أرفف علي صصإذا وضعتم  أ
مع مراعاة عدم اسقاط ماء عند تشكل خطرا على الناس. 

 تسقية األزهار.
  

في حالة سفركم أو مغادرتكم مسكنكم لمدة طويلة فمن 
عند  االفضل أن تتركوا مفتاحا للشقة لحالة الطواريء، مثال

يران أو مشرف البيت  أو أي شخص آخر تطمئنون احد الج
.إليه وقوموا بإخطارناعن أسمه وعنوانه  

 
و من أجل السالمة فممنوع استخدام الشوايات في الشرفة أ

ات للمبنى  إال بشواي  مقصورة أو المساحات المالصقةفي 
 كهربائية ؛ كما يجب مراعاة عدم إزعاج الجيران. 

 
                               V .  
النظافة                            

 
يجب المحافظة على نظافة  المنزل والحديقة من أجل  

قا صناديق القمامة). وطب مكاناآلخرين (المنشأت الخارجية و
دمها جهزة التي يستخلعقد اإليجار فإن تنظيف الحجرات واأل

على جميع السكان وازاحة الجليد ورش الرمل على الثلج 
بيان آخر.لمنع االنزالق فهي منظمة في  طرقلا  
 

  تنظيف السجاد يتم في المكان المخصص له. و ال يصح
تنظيف األحذية أو مالبس أو مشايات الحمام وغيرها على 

 النوافذ أو على درابزين الشرفة أو في بئر السلم.
  

ب ويوجد تحت أمركم حجرة الغسيل وحجرة التنشيف . ويج
ام جهزة بعد كل استخدأالحجرات وما بها من أن تنظفوا تلك ا

 لها. 

 واألحواض يجب المحافظة على عدم انسداد أنابيب المجاري
وحوض الغسيل وعدم القاء قمامة فيها. وال تلقوا في 

المجاري عشب قطط أوعشب طيور ؛ وال تلقوا فيها ايضا  
 طفال أو المناديل الورقنفايات  المطبخ أو دهون أو لفف األ

للتخلص مع القمامة وإنما مكانها   فهي ممنوعة منعا باتا،
 منها. 

 
                            ΙV.  

المستخدمة من الجميع ةاألجهز         
ظمة التي يستخدمها الجميع أنجهزة تنطبق بالنسبة إلى األ

قة. علمدعمة بلوحات م االستخدام  ةوشرح لطريق لالستخدام 
ط قوم بوضعها إدارة البيت أو شركة البيت وتضع لها خطت

 تشغيلها ويجب أن تراعوها عند االستخدام.
  

المصعد 
د. يجب مراعاة طريقة االستخدام  وبيانات األمان في المصع

ل وال يصح نق الحريق.  عد في حالةوممنوع استخدام المص
وافقة على م مواد ثقيلة أو كبيرة في المصعد  إال بعد الحصول

 مشرف البيت أو منا.
 

أماكن وضع القمامة وصناديق القمامة
ن مامة بييجب ان يكون استخدام أماكن القمامة وصناديق الق

. . عليكم إلقاء القمامة المنزلية فيه20:00إلى  8:00الساعة 
,إذا كانت هناك صناديق لوضع مواد تعاد تدويرها 

 فاستخدموها طبقا للتعليمات. 
 

ة اردتم التخلص من أثاث قديم فقوموا بإخطار المؤسس وإذ ا
الرصيف  البلدية للنفايات وضعوا  نفاياتكم الكبيرة تلك على

وا ألخذها.رفي الموعد المتفق عليه  فيحض  
  

هوائي جماعي / كبل عريض النطاق
قط. (مرخص) ف استخدموا لتلفازكم وللراديو الكبل المخصص

لالستقبال اإلذاعي أو وال يصح تركيب هوائ أو صواني 
على  غيرها من وسائل االستقبال خارج الحجرات ، إال بالتعاقد

.ذلك في عقد  االيجار  
 

يوني وإذا كانت هناك شوشرة في االستقبال اإلذاعي أو التلفز
طار مشرف البيت بهذا أو إخطارنا أو خأو حدث خلل فيجب إ

اللعب ب إخطارشركة شبكة الكابالت . وال يصح أن تقوموا أنتم
ا أو فقط العاملون لدين في الوصالت أو الكبل.  يقوم بذلك 

 ون الكهربائيون، فهم المصرح لهم بإجراء تلكخصائياأل
األعمال.
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06536-0044مادة رقم   
 أصدر من جي دي دبليو بومندسفسربان دويتشر
 فوهنونغز أند إموبيلين أنترنيهمن ، اتحاد مسجل

                                                                               شركة أسهم             
ليكسواري شركة مساهمة محدودة            -شركة هاوفه                                                                                      

وشركائها، شركة أسهم. جميع الحقوق محفوظة                                                                                         
وال يحق بتصويرها أو نشرها أو جزء منها  أو                                                                                        

معالجتها وتشرها بالطرق اإللكترونية إال بعد                                                                                         
مواققة كتابية من المصدر.                                                                                        
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وال يحق بتصويرها أو نشرها أو جزء منها  أو                                                                                        

معالجتها وتشرها بالطرق اإللكترونية إال بعد                                                                                         
مواققة كتابية من المصدر.                                                                                        
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المكان ، والتاريخ                                                          المكان ،والتاريخ

 انفجارية إلى المنزل أو إلى دمواوممنوع احضار متفجرات 
رائحة الغاز في المنزل أو في  شممتميقة المنزل . وإذا دح

م أي دعلى اإلطالق. وال تستخ فيجب اال تشعل نارامسكنكم 
مفتاج  كهربائي، قم بفتح النوافذ واألبواب وأغلق الصمام 

رائحة غاز أو تسريب غاز أو  دوجو د. عني للغازالرئيس
البيت  مشرف غيرها في أنابيب الغاز والمياه فيجب إخطار 
في حالة  موادتخعلى الفور أو شركة الغاز أو إخطارنا. واس

رجال اإلطفاء أو الشرطة.  رقم هاتف طواريءال
 

أزهار فيجب أن ال  هاأزهار أو أرفف علي صصإذا وضعتم  أ
 دم اسقاط ماء عندمع مراعاة عتشكل خطرا على الناس. 

تسقية األزهار.
 

ة طويلة فمن درتكم مسكنكم لمدفي حالة سفركم أو مغا
 داالفضل أن تتركوا مفتاحا للشقة لحالة الطواريء، مثال عن

يران أو مشرف البيت  أو أي شخص آخر تطمئنون الج داح
.إليه وقوموا بإخطارناعن أسمه وعنوانه

ام الشوايات في الشرفة أو دمن أجل السالمة فممنوع استخ
للمبنى  إال بشوايات   مقصورة أو المساحات المالصقةفي 

م إزعاج الجيران. دكهربائية ؛ كما يجب مراعاة ع

                               V .
النظافة                            

 
يقة من أجل  ديجب المحافظة على نظافة  المنزل والح

يق القمامة(. وطبقا دصنا مكاناآلخرين )المنشأت الخارجية و
مها دجهزة التي يستخاإليجار فإن تنظيف الحجرات واأل دلعق

على ورش الرمل على الثلج  دجميع السكان وازاحة الجلي
بيان آخر.لمنع االنزالق فهي منظمة في  طرقلا
 

يتم في المكان المخصص له. و ال يصح   دتنظيف السجا
تنظيف األحذية أو مالبس أو مشايات الحمام وغيرها على 

رابزين الشرفة أو في بئر السلم.دالنوافذ أو على 
 

تحت أمركم حجرة الغسيل وحجرة التنشيف . ويجب  دويوج
ام دكل استخ دجهزة بعأالحجرات وما بها من أن تنظفوا تلك ا

لها. 

واألحواض  أنابيب المجاري دادم انسديجب المحافظة على ع
م القاء قمامة فيها. وال تلقوا في دوحوض الغسيل وع

المجاري عشب قطط أوعشب طيور ؛ وال تلقوا فيها ايضا  
يل الورق دطفال أو المناهون أو لفف األدنفايات  المطبخ أو 

للتخلص مع القمامة وإنما مكانها   فهي ممنوعة منعا باتا،
منها. 

                            VΙ.
مة من الجميعدالمستخ ةاألجهز         

مها الجميع أنظمة دالتي يستخجهزة تنطبق بالنسبة إلى األ
علقة. عمة بلوحات مدم ام داالستخ ةوشرح لطريق ام دلالستخ

ارة البيت أو شركة البيت وتضع لها خطط دقوم بوضعها إت
ام.داالستخ دتشغيلها ويجب أن تراعوها عن

 
 دالمصع

. دام  وبيانات األمان في المصعديجب مراعاة طريقة االستخ
وال يصح نقل  الحريق.  في حالة دعام المصدوممنوع استخ

على موافقة  الحصول دإال بع  دثقيلة أو كبيرة في المصع دموا
مشرف البيت أو منا.

يق القمامةدأماكن وضع القمامة وصنا
مامة بين يق القدام أماكن القمامة وصناديجب ان يكون استخ

. عليكم إلقاء القمامة المنزلية فيه. 20:00إلى  8:00الساعة 
ويرها دت دتعا ديق لوضع مواد,إذا كانت هناك صنا

موها طبقا للتعليمات. دفاستخ

يم فقوموا بإخطار المؤسسة دتم التخلص من أثاث قدار وإذ ا
ية للنفايات وضعوا  نفاياتكم الكبيرة تلك على الرصيف دالبل

وا ألخذها.رالمتفق عليه  فيحض دفي الموع
 

هوائي جماعي / كبل عريض النطاق
)مرخص( فقط.  يو الكبل المخصصدموا لتلفازكم وللراداستخ

لالستقبال اإلذاعي أو وال يصح تركيب هوائ أو صواني 
على  دغيرها من وسائل االستقبال خارج الحجرات ، إال بالتعاق

.االيجار  دذلك في عق

وإذا كانت هناك شوشرة في االستقبال اإلذاعي أو التلفزيوني 
طار مشرف البيت بهذا أو إخطارنا أو خث خلل فيجب إدأو ح

باللعب  إخطارشركة شبكة الكابالت . وال يصح أن تقوموا أنتم
ينا أو دفقط العاملون ل في الوصالت أو الكبل.  يقوم بذلك 

ون الكهربائيون، فهم المصرح لهم بإجراء تلك خصائياأل
األعمال.
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 المكان ، والتاريخ                                                          المكان ،والتاريخ
 

 انفجارية إلى المنزل أو إلى دمواوممنوع احضار متفجرات 
رائحة الغاز في المنزل أو في  شممتميقة المنزل . وإذا دح

م أي دفيجب اال تشعل نارا على اإلطالق. وال تستخمسكنكم 
لنوافذ واألبواب وأغلق الصمام مفتاج  كهربائي، قم بفتح ا

رائحة غاز أو تسريب غاز أو  دوجو د. عني للغازالرئيس
البيت  مشرف غيرها في أنابيب الغاز والمياه فيجب إخطار 
في حالة  موادتخعلى الفور أو شركة الغاز أو إخطارنا. واس

رقم هاتف  رجال اإلطفاء أو الشرطة. طواريءال  
  

أزهار فيجب أن ال  هارفف عليأزهار أو أ صصإذا وضعتم  أ
 دم اسقاط ماء عندمع مراعاة عتشكل خطرا على الناس. 

 تسقية األزهار.
  

ة طويلة فمن درتكم مسكنكم لمدفي حالة سفركم أو مغا
 داالفضل أن تتركوا مفتاحا للشقة لحالة الطواريء، مثال عن

الجيران أو مشرف البيت  أو أي شخص آخر تطمئنون  داح
.بإخطارناعن أسمه وعنوانه إليه وقوموا  

 
ام الشوايات في الشرفة أو دمن أجل السالمة فممنوع استخ

للمبنى  إال بشوايات   مقصورة أو المساحات المالصقةفي 
م إزعاج الجيران. دكهربائية ؛ كما يجب مراعاة ع  

 
                               V .  

النظافة                            
 

يقة من أجل  دلمحافظة على نظافة  المنزل والحيجب ا
يق القمامة). وطبقا دصنا مكاناآلخرين (المنشأت الخارجية و

مها دجهزة التي يستخاإليجار فإن تنظيف الحجرات واأل دلعق
على ورش الرمل على الثلج  دجميع السكان وازاحة الجلي

بيان آخر.لمنع االنزالق فهي منظمة في  طرقال  
 

يتم في المكان المخصص له. و ال يصح   دجاتنظيف الس
تنظيف األحذية أو مالبس أو مشايات الحمام وغيرها على 

رابزين الشرفة أو في بئر السلم.دالنوافذ أو على   
  

تحت أمركم حجرة الغسيل وحجرة التنشيف . ويجب  دويوج
ام دكل استخ دجهزة بعأأن تنظفوا تلك االحجرات وما بها من 

 لها. 

واألحواض  أنابيب المجاري دادم انسديجب المحافظة على ع
م القاء قمامة فيها. وال تلقوا في دوحوض الغسيل وع

المجاري عشب قطط أوعشب طيور ؛ وال تلقوا فيها ايضا  
يل الورق دهون أو لفف األطفال أو المنادنفايات  المطبخ أو 

للتخلص مع القمامة مكانها وإنما   فهي ممنوعة منعا باتا،
 منها. 

 
                            VΙ.  

مة من الجميعدالمستخ ةاألجهز         
مها الجميع أنظمة دالتي يستخجهزة تنطبق بالنسبة إلى األ

عمة بلوحات معلقة. دم ام داالستخ ةوشرح لطريق ام دلالستخ
خطط ارة البيت أو شركة البيت وتضع لها دقوم بوضعها إت

ام.داالستخ دتشغيلها ويجب أن تراعوها عن  
  

 دالمصع
. دام  وبيانات األمان في المصعديجب مراعاة طريقة االستخ

وال يصح نقل  الحريق.  في حالة دعام المصدوممنوع استخ
الحصول على موافقة  دإال بع  دثقيلة أو كبيرة في المصع دموا

 مشرف البيت أو منا.
 

يق القمامةداأماكن وضع القمامة وصن
مامة بين يق القدام أماكن القمامة وصناديجب ان يكون استخ

. عليكم إلقاء القمامة المنزلية فيه. 20:00إلى  8:00الساعة 
ويرها دت دتعا ديق لوضع مواد,إذا كانت هناك صنا

موها طبقا للتعليمات. دفاستخ  
 

يم فقوموا بإخطار المؤسسة دتم التخلص من أثاث قدوإذ ا ار
ية للنفايات وضعوا  نفاياتكم الكبيرة تلك على الرصيف دالبل

وا ألخذها.رالمتفق عليه  فيحض دفي الموع  
  

هوائي جماعي / كبل عريض النطاق
(مرخص) فقط.  يو الكبل المخصصدموا لتلفازكم وللراداستخ

وال يصح تركيب هوائ أو صواني لالستقبال اإلذاعي أو 
على  دحجرات ، إال بالتعاقغيرها من وسائل االستقبال خارج ال

.االيجار  دذلك في عق  
 

وإذا كانت هناك شوشرة في االستقبال اإلذاعي أو التلفزيوني 
طار مشرف البيت بهذا أو إخطارنا أو خث خلل فيجب إدأو ح

إخطارشركة شبكة الكابالت . وال يصح أن تقوموا أنتم باللعب 
ينا أو دل فقط العاملون في الوصالت أو الكبل.  يقوم بذلك 

ون الكهربائيون، فهم المصرح لهم بإجراء تلك خصائياأل
 األعمال.

 

...........................            ...............................................................................................................

المكان ، والتاريخ                                                          المكان ،والتاريخ

 انفجارية إلى المنزل أو إلى دمواوممنوع احضار متفجرات 
رائحة الغاز في المنزل أو في  شممتميقة المنزل . وإذا دح

م أي دعلى اإلطالق. وال تستخ فيجب اال تشعل نارامسكنكم 
مفتاج  كهربائي، قم بفتح النوافذ واألبواب وأغلق الصمام 

رائحة غاز أو تسريب غاز أو  دوجو د. عني للغازالرئيس
البيت  مشرف غيرها في أنابيب الغاز والمياه فيجب إخطار 
في حالة  موادتخعلى الفور أو شركة الغاز أو إخطارنا. واس

رجال اإلطفاء أو الشرطة.  رقم هاتف طواريءال
 

أزهار فيجب أن ال  هاأزهار أو أرفف علي صصإذا وضعتم  أ
 دم اسقاط ماء عندمع مراعاة عتشكل خطرا على الناس. 

تسقية األزهار.
 

ة طويلة فمن درتكم مسكنكم لمدفي حالة سفركم أو مغا
 داالفضل أن تتركوا مفتاحا للشقة لحالة الطواريء، مثال عن

يران أو مشرف البيت  أو أي شخص آخر تطمئنون الج داح
.إليه وقوموا بإخطارناعن أسمه وعنوانه

ام الشوايات في الشرفة أو دمن أجل السالمة فممنوع استخ
للمبنى  إال بشوايات   مقصورة أو المساحات المالصقةفي 

م إزعاج الجيران. دكهربائية ؛ كما يجب مراعاة ع

                               V .
النظافة                            

 
يقة من أجل  ديجب المحافظة على نظافة  المنزل والح

يق القمامة(. وطبقا دصنا مكاناآلخرين )المنشأت الخارجية و
مها دجهزة التي يستخاإليجار فإن تنظيف الحجرات واأل دلعق

على ورش الرمل على الثلج  دجميع السكان وازاحة الجلي
بيان آخر.لمنع االنزالق فهي منظمة في  طرقلا
 

يتم في المكان المخصص له. و ال يصح   دتنظيف السجا
تنظيف األحذية أو مالبس أو مشايات الحمام وغيرها على 

رابزين الشرفة أو في بئر السلم.دالنوافذ أو على 
 

تحت أمركم حجرة الغسيل وحجرة التنشيف . ويجب  دويوج
ام دكل استخ دجهزة بعأالحجرات وما بها من أن تنظفوا تلك ا

لها. 

واألحواض  أنابيب المجاري دادم انسديجب المحافظة على ع
م القاء قمامة فيها. وال تلقوا في دوحوض الغسيل وع

المجاري عشب قطط أوعشب طيور ؛ وال تلقوا فيها ايضا  
يل الورق دطفال أو المناهون أو لفف األدنفايات  المطبخ أو 

للتخلص مع القمامة وإنما مكانها   فهي ممنوعة منعا باتا،
منها. 

                            VΙ.
مة من الجميعدالمستخ ةاألجهز         

مها الجميع أنظمة دالتي يستخجهزة تنطبق بالنسبة إلى األ
علقة. عمة بلوحات مدم ام داالستخ ةوشرح لطريق ام دلالستخ

ارة البيت أو شركة البيت وتضع لها خطط دقوم بوضعها إت
ام.داالستخ دتشغيلها ويجب أن تراعوها عن

 
 دالمصع

. دام  وبيانات األمان في المصعديجب مراعاة طريقة االستخ
وال يصح نقل  الحريق.  في حالة دعام المصدوممنوع استخ

على موافقة  الحصول دإال بع  دثقيلة أو كبيرة في المصع دموا
مشرف البيت أو منا.

يق القمامةدأماكن وضع القمامة وصنا
مامة بين يق القدام أماكن القمامة وصناديجب ان يكون استخ

. عليكم إلقاء القمامة المنزلية فيه. 20:00إلى  8:00الساعة 
ويرها دت دتعا ديق لوضع مواد,إذا كانت هناك صنا

موها طبقا للتعليمات. دفاستخ

يم فقوموا بإخطار المؤسسة دتم التخلص من أثاث قدار وإذ ا
ية للنفايات وضعوا  نفاياتكم الكبيرة تلك على الرصيف دالبل

وا ألخذها.رالمتفق عليه  فيحض دفي الموع
 

هوائي جماعي / كبل عريض النطاق
)مرخص( فقط.  يو الكبل المخصصدموا لتلفازكم وللراداستخ

لالستقبال اإلذاعي أو وال يصح تركيب هوائ أو صواني 
على  دغيرها من وسائل االستقبال خارج الحجرات ، إال بالتعاق

.االيجار  دذلك في عق

وإذا كانت هناك شوشرة في االستقبال اإلذاعي أو التلفزيوني 
طار مشرف البيت بهذا أو إخطارنا أو خث خلل فيجب إدأو ح

باللعب  إخطارشركة شبكة الكابالت . وال يصح أن تقوموا أنتم
ينا أو دفقط العاملون ل في الوصالت أو الكبل.  يقوم بذلك 

ون الكهربائيون، فهم المصرح لهم بإجراء تلك خصائياأل
األعمال.
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المكان ، والتاريخ                                                          المكان ،والتاريخ

 انفجارية إلى المنزل أو إلى دمواوممنوع احضار متفجرات 
رائحة الغاز في المنزل أو في  شممتميقة المنزل . وإذا دح

م أي دعلى اإلطالق. وال تستخ فيجب اال تشعل نارامسكنكم 
مفتاج  كهربائي، قم بفتح النوافذ واألبواب وأغلق الصمام 

رائحة غاز أو تسريب غاز أو  دوجو د. عني للغازالرئيس
البيت  مشرف غيرها في أنابيب الغاز والمياه فيجب إخطار 
في حالة  موادتخعلى الفور أو شركة الغاز أو إخطارنا. واس

رجال اإلطفاء أو الشرطة.  رقم هاتف طواريءال
 

أزهار فيجب أن ال  هاأزهار أو أرفف علي صصإذا وضعتم  أ
 دم اسقاط ماء عندمع مراعاة عتشكل خطرا على الناس. 

تسقية األزهار.
 

ة طويلة فمن درتكم مسكنكم لمدفي حالة سفركم أو مغا
 داالفضل أن تتركوا مفتاحا للشقة لحالة الطواريء، مثال عن

يران أو مشرف البيت  أو أي شخص آخر تطمئنون الج داح
.إليه وقوموا بإخطارناعن أسمه وعنوانه

ام الشوايات في الشرفة أو دمن أجل السالمة فممنوع استخ
للمبنى  إال بشوايات   مقصورة أو المساحات المالصقةفي 

م إزعاج الجيران. دكهربائية ؛ كما يجب مراعاة ع

                               V .
النظافة                            

 
يقة من أجل  ديجب المحافظة على نظافة  المنزل والح

يق القمامة(. وطبقا دصنا مكاناآلخرين )المنشأت الخارجية و
مها دجهزة التي يستخاإليجار فإن تنظيف الحجرات واأل دلعق

على ورش الرمل على الثلج  دجميع السكان وازاحة الجلي
بيان آخر.لمنع االنزالق فهي منظمة في  طرقلا
 

يتم في المكان المخصص له. و ال يصح   دتنظيف السجا
تنظيف األحذية أو مالبس أو مشايات الحمام وغيرها على 

رابزين الشرفة أو في بئر السلم.دالنوافذ أو على 
 

تحت أمركم حجرة الغسيل وحجرة التنشيف . ويجب  دويوج
ام دكل استخ دجهزة بعأالحجرات وما بها من أن تنظفوا تلك ا

لها. 

واألحواض  أنابيب المجاري دادم انسديجب المحافظة على ع
م القاء قمامة فيها. وال تلقوا في دوحوض الغسيل وع

المجاري عشب قطط أوعشب طيور ؛ وال تلقوا فيها ايضا  
يل الورق دطفال أو المناهون أو لفف األدنفايات  المطبخ أو 

للتخلص مع القمامة وإنما مكانها   فهي ممنوعة منعا باتا،
منها. 

                            VΙ.
مة من الجميعدالمستخ ةاألجهز         

مها الجميع أنظمة دالتي يستخجهزة تنطبق بالنسبة إلى األ
علقة. عمة بلوحات مدم ام داالستخ ةوشرح لطريق ام دلالستخ

ارة البيت أو شركة البيت وتضع لها خطط دقوم بوضعها إت
ام.داالستخ دتشغيلها ويجب أن تراعوها عن

 
 دالمصع

. دام  وبيانات األمان في المصعديجب مراعاة طريقة االستخ
وال يصح نقل  الحريق.  في حالة دعام المصدوممنوع استخ

على موافقة  الحصول دإال بع  دثقيلة أو كبيرة في المصع دموا
مشرف البيت أو منا.

يق القمامةدأماكن وضع القمامة وصنا
مامة بين يق القدام أماكن القمامة وصناديجب ان يكون استخ

. عليكم إلقاء القمامة المنزلية فيه. 20:00إلى  8:00الساعة 
ويرها دت دتعا ديق لوضع مواد,إذا كانت هناك صنا

موها طبقا للتعليمات. دفاستخ

يم فقوموا بإخطار المؤسسة دتم التخلص من أثاث قدار وإذ ا
ية للنفايات وضعوا  نفاياتكم الكبيرة تلك على الرصيف دالبل

وا ألخذها.رالمتفق عليه  فيحض دفي الموع
 

هوائي جماعي / كبل عريض النطاق
)مرخص( فقط.  يو الكبل المخصصدموا لتلفازكم وللراداستخ

لالستقبال اإلذاعي أو وال يصح تركيب هوائ أو صواني 
على  دغيرها من وسائل االستقبال خارج الحجرات ، إال بالتعاق

.االيجار  دذلك في عق

وإذا كانت هناك شوشرة في االستقبال اإلذاعي أو التلفزيوني 
طار مشرف البيت بهذا أو إخطارنا أو خث خلل فيجب إدأو ح

باللعب  إخطارشركة شبكة الكابالت . وال يصح أن تقوموا أنتم
ينا أو دفقط العاملون ل في الوصالت أو الكبل.  يقوم بذلك 

ون الكهربائيون، فهم المصرح لهم بإجراء تلك خصائياأل
األعمال.


