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مرحبا بكم يف املنازل املؤجرة لرشكة ساتو

بإمكانك الحصول عىل معلومات كثرية من خالل هذا الدليل بخصوص منزلك 
الجديد املؤجر: نصائح وارشادات٬ إضافة اىل املعلومات والقواعد املهمة. قم بتصفح 

هذا الدليل وباالحتفاظ به مع كل من عقد االيجار وبقية الوثائق املهمة. 

 oma.sato.fi و  sato.fi تذكر أيضا من القيام بتصفح كل من املوقعني اإللكرتونيني
لغرض البقاء عىل اطالع بخصوص كافة املستجدات املتعلقة مبنزلك. 

SATO, PL 401, 00601 HELSINKI, PUHELIN 0201 34 4000 1/2019 :النارش
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HUOLTO

األسئلة األكرث شيوعا لدى املنتقلني الجدد	. 

متى أستطيع الحصول عىل املفاتيح؟ 
ــاعة  ــد الس ــة٬ بع ــة الصيان ــالل رشك ــن خ ــح م ــى املفاتي ــول ع ــك الحص بإمكان

الثانيــة عــرش ظهــرا ألول يــوم مــن رسيــان عقــد االيجــار. امــا يف حالــة تصــادف 

اليــوم االول لعقــد االيجــار مــع عطلــة نهايــة أســبوع او عطلــة رســمية أخــرى٬ 

ــة.  ــاح يف اول يــوم دوام رســمي يــي تلــك العطل فبإمكانــك الحصــول عــى املفت

ال تقــم ابــدا باســتالم املفاتيــح مــن املؤجــر الســابق واالمــر ذاتــه ينطبــق عــى 

ــبب  ــك بس ــك٬ وذل ــذي يلي ــر ال ــح للمؤج ــليم املفاتي ــك بتس ــاح ل ــدم الس ع

قيــام رشكــة الصيانــة بفحــص كافــة املفاتيــح وتغريــم الشــخص يف حالــة ضيــاع 

ــا.  أحــد منه

عند قيامك بالذهاب الستالم املفاتيح تذكر من ان تقوم بأخذ 

ــة 	  ــفر او رخص ــواز س ــورة )ج ــة مص ــات هوي ــة اثب وثيق

ــادة( قي

عقد االيجار املوقع 	 

وصل يؤكد قيامك بدفع وديعة االيجار 	 

هل يتوجب عيّل القيام بالحصول عىل بوليصة تأمني للمنزل؟ 
ــة  ــك بوليص ــون لدي ــب ان يك ــع٬ يج ــار املوق ــد االيج ــب رشوط عق ــل٬ مبوج اج

ــد  ــى ح ــئولية ع ــني للمس ــزل وتأم ــني املن ــن تأم ــمل كل م ــزل تش ــني للمن تأم

ــن  ــذي م ــان اقتصــادي للعطــب ال ــر غطــاء ام ــزل بتوف ــني املن ــوم تأم ســواء. يق

ــام بتعويــض شــقتك  ــد يجــرك عــى القي ــذي ق ــك٬ وال ــب منزل املمكــن ان يصي

ــة االرضار.  ــن كاف ــك ع ــقة جران او ش

لك الحق يف اختيار رشكة التأمني التي تناسبك 

هل تشمل اتفاقية التأجري دفع فواتري استهالك الكهرباء؟
ال، ما مل يكن هذا مذكورًا بشكل منفصل يف اتفاقية التأجر. ينبغي عليك 

إبرام عقد دفع فواتر استهالك الكهرباء مع رشكة الكهرباء التي تختارها قبل 

االنتقال للمنزل الجديد حيث إنه سيتم تشغيل توصيل الكهرباء ابتداء من 

يوم انتقالك للمنزل الجديد.

.1
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هل تشمل اتفاقية التأجري دفع فواتري استهالك الكهرباء؟

هل تشمل اتفاقية التأجر دفع فواتر استهالك املياه؟

ــذي  ــغ ال ــن املبل ــد م ــك التأك ــدك٬ بإمكان ــر يف عق ــر اخ ــر ام ــة ذك ال٬ اال يف حال

ــار.  ــد االيج ــالل عق ــن خ ــه م ــك دفع ــب علي يتوج

هل تشمل اتفاقية التأجري دفع فواتري استخدام اإلنرتنت؟

نعــم، يف معظــم الحــاالت. مــن املرجــح أن يكــون مبنــى منزلــك الجديــد جاهــزًا 
ــتأجري  ــن مس ــك م ــض. بوصف ــرددي العري ــاق TELIA ال ــى نط ــول ع للحص
منــازل ســاتو، ســتتمتع باتصــال تبلــغ رسعتــه 10/10 ميغابــت يف الثانيــة 
ــاً وســتتوفر معــدالت خصــم خاصــة مــن TELIA للرسعــات األعــى. لبــدء  مجان

 TELIA ــالء ــة عم ــل بخدم ــع، اتص ــاق الواس ــال النط ــتخدام االتص اس

ال تتوفــر خدمــة االنرنيــت املجانيــة الخاصــة ب TELIA يف كافــة منــازل رشكــة 
ــن  ــه م ــن عدم ــك م ــت يف بنايت ــر االنرني ــى توف ــالع ع ــك االط ــاتو٬ بامكان س
 TELIA او مــن خــالل التواصــل مــع خدمــة العمــالء الخاصــة ب sato.fi خــالل

كيف ميكنني إرسال إشعار االنتقال للمنزل الجديد؟

ــز تســجيل الســكان خــالل أســبوع مــن  ــال إىل مرك ا باالنتق ــدم إشــعارًا رســميً ق

ــة  ــالل تعبئ ــن خ ــت او م ــالل االنرني ــن خ ــك م ــام بذل ــك القي ــك. بإمكان انتقال

االســتارة الورقيــة املتوفــرة يف كل مــن مكاتــب الريــد ومركــز تســجيل الســكان. 

كيف ميكنني ارسال اشعار تغيري العنوان الخاص يب؟ 

تســتطيع القيــام بــكل مــن اشــعار تغيــر العنــوان وعقــد إعــادة توجيــه الرســائل 

اىل عنــوان الجديــد يف مكتــب الريــد. ســيقوم الريــد بأعــاده توجيــه كافة الرســائل 

ــى  ــادرة ع ــمية ق ــات الرس ــن الجه ــد م ــهر. العدي ــدة ش ــا ومل ــك مجان ــلة الي املرس

الحصــول عــى عنوانــك مبــارشة مــن خــالل مركــز تســجيل الســكان ولكــن تذكــر 

مــن القيــام بإشــعار تغير العنــوان لبقية الجهــات كاشــراكات الصحــف٬ والبنوك٬ 

ورشكات التأمــني٬ واشــراكات األســواق واملنظــات والجمعيــات الــخ. 

كيف أحصل عىل اسمي عىل الباب؟

ــال  ــم بإرس ــاب. ق ــر والب ــة املم ــى لوح ــم ع ــر االس ــة بتغي ــة الصيان ــل رشك تتكف

إشــعار قــدوم اىل رشكــة الصيانــة ٬ حتــى يتمكنــوا مــن تغيــر اســمك عــى لوحــة 

املمــر والبــاب. ميكنــك العثــور عــى اشــعار القــدوم يف sato.fi.  يف كثر مــن األحيان، 

ميكــن أيضــا أن تعبئــة بيــان القــدوم عــى موقــع رشكــة الصيانــة.

هل يُسمح يل بالتدخني يف شقتي؟

ال.  مبوجــب بنــود اتفاقيــة التأجــر ورشوطهــا، يُحظــر عليــك التدخــني يف منزلك 

ــركة  ــن املش ــع األماك ــور بجمي ــني محظ ــة أن التدخ ــى مالحظ ــد.  يرج الجدي

لجميــع ســكان املبنــى أيًضــا. عليــك االخــذ بنظــر االعتبــار٬ عــدم تســلل الدخــل 

ــك او  ــني يف رشفت ــك بالتدخ ــد قيام ــارك٬ عن ــزل ج ــبابيك من ــل ش ــة او داخ لرشف

ــات  ــة والباح ــا يف الرشف ــني نهائي ــع التدخ ــني. مين ــص للتدخ ــكان املخص يف امل

ــا.  ــني نهائي ــا التدخ ــر فيه ــي يحظ ــاين الت ــة يف املب الخاص

أين ميكنني ترك السيارة متوقفة؟

ــة  ــة أو الرشك ــة الصيان ــن رشك ــة م ــيارة خاص ــار س ــاحة انتظ ــز مس ــك حج ميكن
املتخصصــة يف أماكــن وقــوف الســيارات. ســعر املوقــف يختلــف وفقــا لتواجــد 
ــى  ــب ع ــون الطل ــاالت يك ــض الح ــا. يف بع ــن عدمه ــيارة م ــة للس ــة تدفئ نقط
أماكــن الوقــوف أكــر مــن العــرض٬ وعندهــا ســتضطر اىل االنتظــار قبــل 
ــار.  ــور االنتظ ــب اىل طاب ــال طل ــم ارس ــك ويت ــاص ب ــف خ ــى موق ــول ع الحص

ــرات  ــط ولف ــوف الســكان فق ــن لضي ــف ســيارات الزائري ــن توق . تُخصــص أماك
ــل  ــن قب ــة م ــات مراقب ــف البناي ــن مواق ــر م ــأن الكث ــر ب ــرة. تذك ــاف قص إيق
ــة  ــأن االيقــاف الخاطــئ قــد يتســبب بغرامــة مالي ــة الســيارات وب رشكات مراقب

ــيارة؟  ــب الس لصاح

ــًدا، وال  ــوارئ أب ــاالت ط ــول إىل الح ــرق الوص ــيارتك يف ط ــف بس ــب أال تتوق يج
ــوارئ  ــاالت الط ــول إىل ح ــرق الوص ــز ط ــت. تتمي ــن الوق ــرة م ــرة قص ــى لف حت

ــاد. ــدة إرش بأعم

يحتــوي منــزيل عــىل اعطــال ونواقــص مــن ايــن أســتطيع الحصــول عــىل 

مســاعدة؟ 

ــة  ــة الصيان ــل رشك ــن قب ــاعدتك م ــتتم مس ــة٬ س ــاالت عاج ــد ح ــة تواج يف حال

ــن  ــر omasato.fi او م ــا ع ــل معه ــات التواص ــاد معلوم ــتطيع إيج ــي تس والت

ــك.  ــات الخاصــة ببنايت ــك او عــى لوحــة اإلعالن خــالل الصفحــة الخاصــة ببنايت

بإمكانــك أيضــا اإلبــالغ عــن أي خلــل مــن خــالل خدمــة omasato.fi او إلكرونيا 

ــال  ــالل االتص ــن خ ــر sato.fi او م ــل ع ــن عط ــالغ ع ــتارة اإلب ــالل اس ــن خ م

ــواح  ــة. تحتــوي بعــض ال عــر الهاتــف بخدمــة العمــالء الخاصــة برشكــة الصيان

ــارش اىل  ــع )QR-code( لغــرض الوصــول املب ــز اســتجابة رسي ــات عــى رم اإلعالن

ــالغ عــن عطــل.  اشــعار اإلب

يتــم التفاعــل مــن البالغــات الــواردة خــالل يــوم واحــد يف أيــام الــدوام الرســمي 

وعــى البالغــات املكتوبــة خــالل يومــني. 

من الذي ميكنني االتصال به إذا احتجُت إىل مساعدة يف يشء ما؟

ــق  ــك أو يف املناط ــة مبنزل ــوب املتصل ــالح العي ــة بإص ــة الصيان ــاعدك رشك ستس
ــح. وســوف يســاعدك مســئول الخدمــات  ــة إىل املفاتي ــزل باإلضاف املشــركة باملن
ــكان  ــاون الس ــة بتع ــاكل املتعلق ــل املش ــى يف ح ــاتو يف املبن ــة س ــع لرشك التاب
ــالء  ــة عم ــك خدم ــتوفر ل ــة. وس ــه التنظيمي ــى ولوائح ــد املبن ــوار وقواع والج
ســاتو املعلومــات حــول املســائل املتعلقــة مبدفوعــات اإليجــار ومدة االســتئجار. 

ــاتو أوالً.  ــالء س ــة عم ــل بخدم ــة، فاتص ــألة معين ــاه مس ــك تج إذا راودك الش
ــازل  ــش يف من ــن العي ــات ع ــاذج ومعلوم ــال ومن ــل االتص ــد تفاصي ــوف تج س
Sato. ســاتو واألحــداث ومزايــا العمــالء ضمــن خدمــات الســكان مبوقــع الويــب

ــروين  ــع االليك ــر املوق ــة الOmaSATO ع ــد خدم ــوم بتفق ــأن تق ــر ب fi. تذك
 sato.fi/omasato

تهانينا عىل منزل الجديد 
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أوقات الهدوء 

ــارشة مســاء  ــني الســاعتني الع ــا ب ــام م ــدوء الت ــزام اله ــك الت يتوجــب علي
ــران يف  ــغ الج ــم تبلي ــن امله ــا م ــة. أيض ــة األبني ــا يف كاف ــابعة صباح والس
ــض  ــال٬ يتمخ ــبة او احتف ــم مناس ــك بتنظي ــال قيام ــر يف ح ــت مبك وق
ــاج  ــدم ازع ــن ع ــد م ــران تأك ــالغ الج ــة اىل اب ــايف٬ إضاف ــج إض ــه ضجي عن

ــك.  ــاء احتفال ــرط اثن ــكل مف ــران بش الج

يف أحيــان كثــرة ال تســر الحيــاة اليوميــة بشــكل متناغــم بســبب 
الضجيــج الصــادر مــن الجــران والــذي قــد يضيــق عليــك راحتــك. حــاول 
ــتاع اىل  ــؤدي االس ــن ان ي ــن املمك ــر٬ م ــارك يف االم ــع ج ــش م ان تتناق
ــدران. ويف  ــر الج ــوت ع ــال الص ــالم اىل انتق ــاهدة األف ــيقى او مش املوس

ــاتو.  ــة س ــع رشك ــل م ــلوكياته تواص ــارك لس ــر ج ــدم تغي ــال ع ح

مبادئ السكن	.  .2

يحتــوي هــذا القســم عــى قامئــة تضــم كافــة الخدمــات واالرشــادات املتعلقــة 
ــن خــالل الحــاالت  ــات ادق وأعمــق م ــك عــى تعلي ــة حصول بالســكن. يف حال

ــا.  ــزام به ــة لاللت ــة تكــون االولوي ــك اليومي ــا يف حيات ــي صادفته الت

بيانات العمالء

لتحقيــق خدمــة عمــالء سلســة، توفــر ســاتو نظــام بيانــات عمــالء نحفــظ بــه 
ــازل  ــون يف من ــن يعيش ــخاص الذي ــال باألش ــل االتص ــالء وتفاصي ــات العم بيان
ســاتو )املكاملــات الهاتفيــة ورســائل الريــد اإللكروين والرســائل واالستفســارات( 
بعــد الحصــول عــى إذن منــك عنــد تقديــم طلــب الحصــول عــى شــقة. ســتجد 
ــم  ــن قس ــاتو ضم ــن س ــالء م ــات العم ــام بيان ــن نظ ــالً ع ــر تفصي ــات أك معلوم

.sato.fi ــب ــع الوي ــات ورشوط االســتخدام« مبوق »امــن املعلوم

غسالة الصحون 

ــد  ــرف. عن ــخص مح ــن ش ــون م ــالة الصح ــت غس ــة تثبي ــب خدم ــم بطل ق
ــة اىل  ــة املنزوع ــت البواب ــاده تثبي ــم بأع ــاتو٬ ك ــة س ــزل رشك ــن من ــك م انتقال
مكانهــا. بإمكانــك االحتفــاظ بالبــاب خــالل فــرة ســكنك يف املخــزن عــى ســبيل 

ــال.  املث

املناسبات الخاصة بالسكان 

تجــد كافــة املعلومــات الخاصــة باالحتفــاالت واملناســبات التــي يتــم تنظيمهــا 
للســكان مــن خــالل sato.fi قــم أيضــا مبتابعــة تحديثاتنــا عــى مواقــع التواصــل 

االجتاعي. 

التعاون املشرتك بني السكان 

ــك؟ قــم بالتواصــل  ــة يف املشــاركة يف القــرارات الخاصــة ببنايت ــك الرغب هــل لدي
ــا٬ يف  ــن عدمه ــكان م ــة للس ــود لجن ــة وج ــرض معرف ــات لغ ــر الخدم ــع مدي م
حالــة مــا إذا كان الجــواب بالنفــي٬ فبإمكانــك القيــام بتشــكيل لجنــة للســكان 
ــر  ــن مدي ــاعدة م ــب املس ــم بطل ــك. ق ــة بنفس ــات تطوعي ــم اجتاع او تنظي

ــة. ــد الحاج ــات عن الخدم

ــي  ــاون الوطن ــة التع ــمل هيئ ــه يش ــاين ARAVA، فإن ــاون مبب ــبة للتع وبالنس
أيًضــا. وتنظــر هيئــة التعــاون يف املســائل وفقــا لقانــون اإلدارة مشــركة للمبــاين 
ــم  ــي. ويت ــب رئي ــار كواج ــد اإليج ــأن تحدي ــات بش ــم بيان ــع تقدي ــرة، م املؤج
اختيــار ممثلــني الجتاعــات هيئــة التعــاون مــن خــالل املشــاركة يف اجتاعــات 
ــل  ــة، يحص ــات اإلقليمي ــاركة يف االجتاع ــالل املش ــن خ ــكنية. وم ــة الس الهيئ
ــات  ــى معلوم ــال ع ــن االتص ــؤولون ع ــخاص املس ــكان واألش ــان الس ــاء لج رؤس

ــم. ــاص به ــى الخ ــار املبن ــد إيج ــة بتحدي ــائل املتعلق ــول املس ح

دعم االيجار 

ميكــن تقديــم طلبــات دعــم االيجــار إىل دائــرة التقاعــد الوطنــي كيــال/ 
ــك  ــبة ميكن ــة حاس ــة إىل آل ــات باإلضاف ــن املعلوم ــد م ــد املزي ــوف تج kela س
ــكان  ــا اإلس ــى مزاي ــول ع ــك الحص ــق ل ــا إذا كان يح ــق م ــتخدامها للتحق اس

 .Kela www.kela.fi ــاص بـــ ــب الخ ــع الوي مبوق

بصفتــك عميــل لســاتو لــن تحتــاج إىل إرســال املرفقــات املتعلقــة بالســكن اىل 
Kela. عنــد تقديــم طلــب للحصــول عــى مزايــا اإلســكان أو الســتعراض املزايــا. 
ــات  ــام معلوم ــن نظ ــا م ــة إلكرونيً ــات الالزم ــى املعلوم ــتحصل Kela ع وس
ــار  ــد االيج ــول عق ــل ح ــا تفاصي ــة إلكرونيً ــات املنقول ــن املعلوم ــاتو. تتضم س

ــر.  ــارشة إىل املؤج ــار مب ــع اإليج ــع لدف ــل الدف ــكان وتفاصي ــف اإلس وتكالي

املفاتيح 

توجــد لدينــا ســجالت للمفاتيــح٬ ويتــم تغريــم الزبــون وفقــا لقامئــة التكاليــف 
املرتبــة عــى إضاعــة املفاتيــح٬ تركيــب اقفــال جديــدة او التكاليــف املرتبــة عى 
ــة  ــالل خدم ــن خ ــة م ــح إضافي ــب مفاتي ــك طل ــة. بإمكان ــح إضافي ــب مفاتي طل

sato.fi ــع ــات املوجــودة يف موق OmaSATO او مــن خــالل اســتارة الخدم
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صيانة املنزل بشكل خاص 

ــة  ــن رشك ــة م ــة الصيان ــدة صيان ــى ع ــول ع ــك الحص لدي
ســاتو بشــكل مجــاين٬ يف حالــة مــا اذا اردت ان تقــوم بإعادة 
ــة٬  ــزل٬ تتضمــن العــدة كافــة مســتلزمات الصيان طــالء املن
ــل ســاتو  ــون املناســب مــن خــالل دلي ــار الل ــك اختي بإمكان

الخــاص. 

ــة إضافــة  ــة الذاتي ــادرة الصيان ملعلومــات إضافيــة حــول مب
ــالل  ــن خ ــدة م ــب الع ــة طل ــاد وكيفي ــات ارش اىل تعلي

sato.fi/omatoimiremontti موقــع 

الباحة

تتجســد عمليــة التعــاون مايــن الجــران يف الباحــة املشــركة ومن خــالل عمليات 
ــة  ــكان إمكاني ــح للس ــام متن ــن الع ــة م ــات مختلف ــة. يف أوق ــف الجاعي التنظي
التفاعــل مــع بيئــة العيــش املشــركة وتجميلها بصــورة تعكــس الســعادة الذاتية 
ــح  ــة متن ــد التنظيمي ــن ان القواع ــم م ــكان. وبالرغ ــة الس ــرد وبقي ــن الف ــكل م ل
حــق رعايــة الباحــة وعمليــة ادامتهــا اىل رشكــة الصيانــة٬ اال ان هنالــك الكثــر مــن 

االمــور التــي يســتطع الفــرد ان يســاهم بهــا. 

ان عمليــة االســتمتاع بالحديقــة متصلــة بصــورة مبــارشة بعمليــة االلتــزام 
بالتعليــات واإلجــراءات املتعلقــة بالســالمة. تذكــر دامئــا رضورة االلتــزام بقواعــد 
إيقــاف الســيارة والتــزم شــديد الحــذر عنــد قيامــك بقيــادة الســيارة بالقــرب مــن 

الباحــة. 

حجوزات الساونا 

ميكنــك القيــام بحجــز وقــت محــدد للســاونا مــن خــالل رشكــة الصيانــة 
الخاصــة ببنايتــك. بعــض البنايــات تســتخدم ســجال إلكرونيــا للحجــوزات بينــا 
ــر  ــك الكث ــز. هنال ــرض الحج ــة OmaSATO لغ ــر خدم ــا االخ ــتخدم بعضه يس
ــة  ــذ اســتخدام االغطي ــك مــن املحب ــة٬ ولذل ممــن يســتخدمون الســاونا العمومي
ــاونا  ــف الس ــه تنظي ــا اهمي ــر أيض ــاونا٬ تذك ــوس يف الس ــد الجل ــة عن املخصص

ــتخدامها.  ــد اس ــة بع ــة مرتب ــا بحل وتركه

ــات٬ ال  ــد البناي ــع يف عدي ــرك للجمي ــي ومش ــاونا عموم ــت س ــك وق ــا هنال أيض
ــت.  ــذا الوق ــالل ه ــاونا خ ــتخدام الس ــى اس ــة ع ــف إضافي ــة تكالي ــب اي ترت

الديكور واغراض تزيني الجدران 

ــزام  ــك االلت ــذي يناســبك٬ ولكــن علي ــار الديكــور ال ــة يف اختي ــك كامــل الحري لدي
ببعــض النقــاط املتعلقــة بعمليــة الحفــاظ عــى املنــزل٬ خــالل قيامــك بتزيينــه. 
ــر  ــي تظه ــدران ل ــا الج ــة منه ــة املصنوع ــواد املختلف ــة امل ــم مالحظ ــن امله م
ــك  ــا لــرشوط الســالمة. بإمكان ــة ملراعاته ــة إضاف ــا حل ــني الجــدران بابه أدوات تزي
الحصــول عــى تعليــات تعليــق أدوات الزينــة٬ عــى ســبيل املثــال٬ مــن متاجــر 
 )huopatassut(بيــع مــواد البنــاء. أيضــا مــن املحبــذ تثبيــت قطــع قطنيــة عازلــة
تحــت أرجــل األثــاث٬ ألجــل تخفيــف األثــر الــذي ينتــج عــن الضغــط املركــز عى 

ــا او خدشــها.  ــة اىل تجنــب تصبغه ــة٬ إضاف األرضي

الستائر املعدنية 

ــب اذن  ــن دون طل ــاص٬ م ــابك الخ ــى حس ــة ع ــتائر معدني ــت س ــك تثبي بإمكان
خــاص لذلــك٬ ولكــن عليــك ان تــرك هــذه الســتائر يف مكانهــا عنــد انتقالــك مــن 

ــة.  ــة بتعويضــات إضافي ــزل مــن دون املطالب املن

قفل األمان والعني السحرية 

بإمكانــك تثبيــت قفــل لألمــان وعــني ســحرية للبــاب مــن دون اذن خــاص. ولكــن 
عنــد مغادرتــك للمنــزل عليــك تــرك قفــل األمــان وإعــادة بقيــة املفاتيــح٬ ال يتــم 

دفــع أي تعويضــات إضافيــة لــكل مــن قفــل األمــان والعــني الســحرية. 

إعادة الوديعة بعد السكن ملدة عام كامل 

ــن الســكن  ــة م ــنة كامل ــرور س ــد م ــار٬ بع ــة االيج ــتعادة وديع ــك الحــق باس لدي
املتواصــل. يف حالــة مــا اذا مل تتســبب يف أي ازعــاج إضــايف لجرانــك و قمــت بدفــع 
ايجــارك عنــد املوعــد املحــدد. بإمكانــك الحصول عــى معلومــات إضافيــة وإيجاد 
ــالل  ــب خ ــة الطل ــم دراس ــع sato.fi يت ــالل موق ــن خ ــة م ــادة الوديع ــتارة إع اس

شــهر واحــد مــن ارســاله. 
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البيئة 

ــط  ــات التخطي ــام بعملي ــار عــن القي ــة بعــني االعتب ــوم بأخــذ املســائل البيئي نق
والبنــاء وعنــد االســتخدام. مــن املهــم جــدا لنــا ان نقوم بتحســني وترشــيد عملية 
ــر  ــة اىل تطوي ــاه٬ إضاف ــدار املي ــن اه ــل م ــا والتقلي ــة يف منازلن ــتهالك الطاق اس
ــراءات  ــذه االج ــالل ه ــن خ ــن م ــي نضم ــا. ل ــر يف ابنيتن ــادة التدوي ــات إع خدم
التوفــر يف عمليــة ادامــة األبنيــة والتقليــل مــن االنبعاثــات الصــادرة عن الســكن. 

ــة  ــن الطاق ــتهالك كل م ــيد يف اس ــة الرش ــن كيفي ــة ع ــات إضافي ــد تعلي تج
ــا  ــى برنامجن ــالع ع ــة االط ــة اىل إمكاني ــني 51  و 61 إضاف ــاء يف الصفحت والكهرب

 sato.fi ــالل ــن خ ــي م البيئ

ــاظ  ــى الحف ــات وع ــر النفاي ــة تدوي ــل لعملي ــات أفض ــر خدم ــا بتوف ــم أيض نهت
عــى نظافــة غرفــة تجميــع القامــة٬ إضافــة اىل كيفيــة التخلــص مــن النفايــات 
ــل  ــات. تجــد مــن خــالل هــذا الدلي الخطــرة وعــى التخلــص الســليم مــن النفاي

ــني 71 و 81  ــات يف الصفحت ــرز النفاي ــة ف ــة عــن كيفي ــات إضافي معلوم

OMA

SATO

CHAT

@

صيانة املنزل بشكل خاص نحن مهتمون بالتعرف عىل اخبارك! 

نحاول دامئا ان نكون مؤجرين صالحني ونسعى دوما لتحسني تجربة العيش يف املنازل املؤجرة ولذلك يهمنا كثرا التعرف عى صحتك. 

ســتحصل عــى الكثــر مــن اســتارات االســتبيان عــن انتقالــك ملنــزل تابــع لرشكــة ســاتو. نقــوم بأرســال االســتبيانات عن طريــق الهاتــف الجوال 
او عــن طريــق الريــد االليكــروين. يف حالــة تغــر معلومــات االتصــال بــك٬ أبلغنــا بالعناويــن الجديــدة لــي نبقــى عــى تواصــل دائم! 

نرحــب بكافــة األشــخاص البالغــني يف خدمــة  SATO Pulssi االليكرونيــة. بإمكانــك اســتخدام هــذه الخدمــة عــن طريــق هاتفــك الــذيك. خدمــة 
SATO Pulssi عبــارة عــن منتــدى اليكــروين تســتطيع مــن خاللــه ان تعــر عــن رأيــك يف الســكن الخــاص بــك وبالبيئــة املحيطــة بهــا ويف كيفية 

تحســني الخدمــات املقدمة. 

ــا٬ او عــن طريــق صفحــة الفيســبوك او عــن طريــق تطبيــق  ــا مــن خــالل االتصــال بخدمــة العمــالء الخاصــة بن بإمكانــك أيضــا التواصــل معن
 .OmaSATO ــة ــق خدم ــن طري ــالة ع ــال رس ــن خــالل ارس ــد االليكــروينasiakaspalvelu@sato.fi  او م ــة او الري ــة االليكروني املحادث
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االماكن املشرتكة 

ــادية.  ــات االرش ــالل اللوح ــن خ ــك م ــركة يف بنايت ــن املش ــز االماك ــك متيي بإمكان
ــمح  ــتخدامها. ال يس ــد اس ــركة بع ــن املش ــب االماك ــة وترتي ــى نظاف ــظ ع حاف

ــاتو.  ــة س ــات رشك ــركة يف بناي ــن املش ــة االماك ــني يف كاف التدخ

املخزن  نادي السكان

بإمكانك االستفادة من املخزن يف تخزين املالبس 
املوسمية وحقائب السفر. من غر املحبذ تخزين 

أي غرض مثني قد يجذب اعني الرساق يف املخزن. 
بإمكانك تجنب رسقة اغراضك من خالل تثبيت 

قفل عى املخزن املخصص بك ووضع غطاء عازل 
عليه. تجنب أيضا تخزين أي سوائل رسيعة 

االشتعال٬ قناين غاز او مواد قابلة لالنفجار يف 
املخزن اتباعا لتعليات السالمة. بإمكانك تخزين 

أربعة إطارات للسيارة كحد اقىص يف املخزن. 

غرفة تجميع 

املخلفات 

تؤثر نظافة غرفة تجميع النفايات عى تجربة 
السكن بشكل مبار. من املهم جدا رمي أكياس 

القامة يف الحاوية املخصصة لها مع الحفاظ عى 
نظافة أرضية الغرفة. أيضا من املحبذ ارشاد األطفال 

اىل كيفية التخلص الصحيح من النفايات. 

تعليات استخدام غرفة تجميع املخلفات موجودة 
يف الصفحتني 71 و 81 

غالبا ما توجد غرفة مخصصة للمناسبات يف بنايات 
رشكة ساتو٬ لي يتمكن السكن من استخدامها 

لغرض تنظيم املناسبات وحفالت أعياد ميالد 
األطفال. غالبا ما تقوم لجنة السكان بتنظيم رشوط 

استخدام الغرفة والحفاظ عى نظافتها. ملعلومات 
إضافية الرجاء التواصل مع لجنة السكان او مع 

مدير الخدمات. 

مخزن عربات 

األطفال 

قم بتخزين عربات األطفال يف املساحة املخصصة 
لها. يف حالة إذا مل تكن بنايتك تحتوي عى مخزن 
مخصص للعربات قم بطلب النصيحة من رشكة 

الصيانة عن املكان األفضل لتخزين العربات. 

غرفة غسل 

وتجفيف املالبس

تعتر خدمة غسيل وتجفيف املالبس مجانية 
يف معظم بناياتنا. تعليات االستخدام وسجل 
الحجوزات متوفرة يف غرفتي غسل وتجفيف 

املالبس او عى لوحة اإلعالنات الخاصة ببنايتك. 
ال يسمح بغسيل السجاد يف غرفة غسل املالبس٬ 

بسبب عدم تحمل الغساالت وآالت التجفيف وزن 
السجاد املبلل. 

املمرات 

أولوية إجراءات السالمة من الحرائق مهمة جدا. 
ولذلك ال يسمح بإبقاء أي غرض يف ممرات البناية 

السكنية التي تقطن بها٬ ويشمل هذا االمر كل من 
السجاد الذي يوضع عند العتبات وعربات األطفال. 
بينا يسمح بوضع أكاليل الزينة الخاصة باألبواب 

الخارجية. 

غرف غسيل وتجفيف املالبس 
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القواعد املشرتكة 	.  .3

لنحافظ معا عىل العناية مبنزلك 

ــى  ــا ع ــكن فيه ــي تس ــة الت ــك والبناي ــن منزل ــكل م ــة ب ــؤولية العناي ــع مس تف
عاتــق كل مــن رشكــة ســاتو وانــت شــخصيا. مــن املمكــن ان يكــون منزلــك جــزء 
مــن عقــار متلكــه رشكــة ســاتو بالكامــل او جزئيــا. يف كلتــا الحالتــني تتكفــل رشكة 
ــات  ــة التعليق ــع كاف ــة بجم ــوم الرشك ــك وتق ــة مبنزل ــا بالعناي ــع رشكائه ــاتو م س
ــاء  ــة رض ــتارة درج ــالل اس ــن خ ــة م ــات االدام ــة عملي ــن كاف ــات ع واملالحظ

ــال.  ــبيل املث ــى س ــالء٬ ع العم

ــة مــا امتلكــت رشكــة ســاتو البنايــة بأكملهــا٬ تتحمــل الرشكــة مســؤولية  يف حال
ــود  ــة العق ــذ بقي ــة تنفي ــة ومراقب ــة الصيان ــا رشك ــوم به ــي تق ــاطات الت النش
املتعلقــة بعمليــة الحفــاظ عــى البنايــة وادامتهــا. امــا يف حالــة مــا إذا امتلكــت 
ــس إدارة  ــق مجل ــى عات ــع ع ــأن املســؤولية تق ــة٬ ف ــن البناي ــاتو جــزء م ــة س رشك

ــا.  ــئولني عنه ــة واملس البناي

ــالل  ــن خ ــكل دوري م ــاتو بش ــة س ــة لرشك ــازل التابع ــة املن ــة حال ــم مراقب تت
الزيــارات التفقديــة لرشكــة الصيانــة وعنــد االنتقــال مــن هــذه املنــازل. مــن املهم 
ــرف  ــك التع ــتمر. بإمكان ــف املس ــالل التنظي ــن خ ــك٬ م ــة مبنزل ــم بالعناي ان تهت
ــد  ــة بعق ــرشوط املثبت ــالل ال ــن خ ــك م ــى عاتق ــة ع ــؤوليات الواقع ــى املس ع
ــئولية  ــات ومس ــألة التزام ــت مس ــكن ليس ــع بالس ــة التمت ــن تجرب ــار٬ ولك االيج
فقــط٬ فمــن خــالل االهتــام الدائــم باملنــزل وبالبيئــة املحيطــة به٬ يتولد شــعور 

ــام.  ــك بشــكل ع ــى جران ــت شــخصيا وع ــك ان ــة ينعكــس علي بالراح

جدول تقسيم املسؤوليات

ــى  ــاظ ع ــة والحف ــة بالصيان ــؤوليات املتعلق ــة باملس ــام املتصل ــيم امله ــم تقس ت
الشــقق بــني ســاتو والســكان. ملعرفــة املهــام التــي تتحملهــا ســاتو واملســؤوليات 
التــي تتحملهــا أنــت، انظــر جــدول تقســيم املســؤوليات الــوارد يف امللحــق 2 مــن 

ــل. هــذا الدلي

قامئة الرسوم الخاصة بالعمالء 

ــاث او  ــن اث ــه م ــا يتضمن ــزل او م ــب املن ــرس او تخري ــت بك ــا إذا قم ــة م يف حال
بكــرس او تخريــب االماكــن املشــركة٬ فأننــا ســنقوم بتغرميــك بكافــة التكاليــف 
ــر أيضــا٬  ــح بحســب قامئــة الرســوم الخاصــة بالعمــالء. تذك ــة عــى التصلي املرتب
بأنــك مســؤولية تخريــب املنــزل مــن قبــل أحــد زوارك تقــع عــى عاتقيكــا معا. 
ــات٬  ــة اإلصالح ــة لعملي ــف الفعلي ــر التكالي ــم املؤج ــق تغري ــا بح ــظ أيض نحتف

 fi.otas ــع االلكــروين ــن خــالل املوق ــة م ــك إيجــاد قامئــة الرســوم املحدث بإمكان

بيانات العمالء

قــم بإعــالم خدمــة عمــالء ســاتو، إذا انتقــل ســاكن جديد للشــقة أو أخالهــا خالل 
فــرة اإلقامــة. حيــث يســاعد هــذا يف الحفــاظ عــى ســجل العمــالء محدثًــا، عــى 
ــد  ــا ق ــك إذا كان شــخص م ــاب منزل ــح ب ــه فت ــال، التحقــق ممــن ميكن ســبيل املث
ــاه  ــتهالك املي ــورة اس ــى فات ــكان ع ــدد الس ــر ع ــا يؤث ــزل. ك ــاح يف املن ــرك املفت ت
ــى أســاس ســجل  ــات الســكان ع ــن بيان ــام أيضــا م ــق بانتظ ــا. ونحــن نتحق أيًض

الســكان الفنلنــدي.

قيم السكن يف منازل رشكة ساتو 

ــن  ــة م ــزم مبجموع ــك تلت ــاتو فأن ــة س ــازل رشك ــك اىل من ــد انتقال عن
القيــم التــي تســهل عليــك حياتــك اليوميــة إضافــة اىل راحــة وهدوء 

البيئــة املحيطــة بــه. 

ونحــن بدورنــا كرشكــة نلتــزم بدعــم هــذه القيــم. ندعــم العالقــات 
الوديــة مــا بــني الجــران٬ نلتــزم بالعنايــة وبصيانــك منزلــك واألماكن 
ــور  ــوص االم ــح بخص ــم النصائ ــزم بتقدي ــا نلت ــا انن ــركة٬ ك املش
ــل  ــم أفض ــل بتقدي ــكل كام ــون بش ــا ملتزم ــار. انن ــة باإليج املتعلق

ــة.  ــالء ممكن ــة عم خدم

جرية سعيدة 

التــزم بهــدوء وخصوصيــة جــاري٬ كــا اننــي التــزم بقواعــد التنظيــم 
املشــركة إضافــة اىل بقيــة االجــراءات املتفــق عليهــا. 

بيئة مريحة

التــزم ببقــاء املمــرات املشــركة خاليــة إضافــة اىل التزامــي بتنظيــف 
ــة  ــاء غرف ــا بإبق ــزم أيض ــتخدامه. الت ــدة اس ــركة بع ــكان املش اإلم

ــة.  ــة نظيف ــالت بحل ــع املهم تجمي

االلتزام بدفع االيجار 
التــزم بدفــع االيجــار الخــاص يب يف موعــده واتجنــب التســبب 

بنفقــات إضافيــة. 
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االيجار 

يتــم تحديــد ســعر االيجــار وفقــا لقوانــني العــرض والطلــب الخاصــة 
بالســوق. يســتثنى مــن هــذا االمــر منــازل arava املؤجــرة٬ والتــي يتــم 
التكاليــف  مببــادئ  االلتــزام  خــالل  مــن  فيهــا  االيجــار  ســعر  تحديــد 
الخاصــة )omakustannusperiaate( ملعلومــات إضافيــة حــول كيفيــة تحديد 
ــروين  ــع االليك ــارة املوق ــاء زي ــاكن arava الرج ــة مبس ــار الخاص ــعرة االيج تس
www.ara.fi نقــوم بأخــذ موقــع املنــزل عــى النطاقــني الواســع والضيق بنظر 
ــه  ــزل و حالت ــاحة املن ــة اىل مس ــزل٬ إضاف ــعرة املن ــد تس ــد تحدي ــار عن االعتب
إضافــة اىل عمليــات الصيانــة املجدولــة ملجمــل العقــار. بإمكانــك االطالع عى 
ــع.   ــد املوق ــالل العق ــن خ ــه م ــادة تقييم ــة إع ــادئ كيفي ــار ومب ــغ االيج مبل

ــة اىل  ــار إضاف ــغ االيج ــم مبل ــادة تقيي ــوص إع ــعار بخص ــال اش ــوم بإرس نق
ملخــص خــاص بالدفعــات عــر الريــد بصــورة ســنوية. يحتــوي امللخــص عــى 
ــة اىل  ــد إضاف ــار الجدي ــول االيج ــان مفع ــد رسي ــد٬ موع ــار الجدي ــغ االيج مبل
معلومــات الرقــم البنــي ورمــز الدفــع الخــاص بــك. يعتــر امللخــص الســنوي 
ــى  ــل ع ــع اىل ان تحص ــة الدف ــد عملي ــتخدمة عن ــية املس ــورة األساس الفات
ــد  ــم تحدي ــادة يت ــك. ع ــهرية ملنزل ــر ش ــال فوات ــم ارس ــد٬ ال يت ــص جدي ملخ
ــا اذا قمــت  ــة م ــم دفــع االيجــار٬ يف حال ــوم دائ ــاين مــن كل شــهر كي ــوم الث الي
ــوم  ــار الي ــر يف اختي ــان ح ــار ف ــع االيج ــة لدف ــورة االليكروني ــار الفات باختي
الثــاين او الســابع عــرش مــن كل شــهر كيــوم دوري لدفــع االيجــار. يف حالــة مــا 
ــه للدفــع مســبقا٬ الرجــاء اعــالم خدمــة  اذا قمــت بتغيــر اليــوم املتفــق علي
ــد  ــق الري ــن طري ــارش او ع ــال املب ــق االتص ــن طري ــا ع ــة بن ــالء الخاص العم
ــات  ــجل معلوم ــد يف س ــوم الجدي ــت الي ــن تثبي ــن م ــي نتمك ــروين٬ ل االليك

ــك.  ــاص ب ــر الخ الفوات

تذكــر بــأن خدمــة العمــالء الخاصــة بنــا موجــودة لــي تقــوم بخدمتــك٬ ال 
تــردد ابــدا يف التواصــل معنــا يف حالــة مــا اذا واجهــت أي مشــاكل يف الدفــع. 
ــعار  ــن اش ــة ع ــف املرتب ــة التكالي ــن كاف ــون ع ــم الزب ــا بتغري ــوم دامئ نق
ــاق  ــع االيجــار٬ ولكــن مــن خــالل االتف ــع وعــن التأخــر يف دف التذكــر بالدف
املســبق تتجنــب نقــل الفواتــر الغــر مدفوعــة اىل دائــرة تحصيــل الديــون.

 

ــن خــالل  ــك م ــار الخاصــة ب ــع االيج ــات دف ــى معلوم ــك االطــالع ع بإمكان
     OmaSATOخدمــة

عالقات جرية حسنة 

ــازل  ــاة أي شــخص ســاكن يف بنايــة ســكنية او يف املن يكــون الجــران جــزء مــن حي
املتصلــة )rivitalo(. مجــرد الســالم يكفــي لبعــض األشــخاص٬ بعضهــم االخر يريد 
ــة األشــخاص املحيطــني  ــم جــدا احــرام خصوصي ــن امله ــر٬ م ــارف بشــكل أك التع
بــك. عندمــا يقــوم الجميــع بأخــذ جرانهــم بعــني االعتبــار٬ تصبح عمليــة العيش 

املشــرك أكــر سالســة وراحــة. 

تعتــر األصــوات االعتياديــة املتولــدة عــن النشــاطات اليوميــة جــزء ال يتجــزأ مــن 
الحيــاة٬ ولكــن الســلوك املزعــج ال يعتــر كذلــك. يف حالــة مــا إذا واجهــت الضجيج 

املســتمر واالزعــاج قــم بالتواصــل مــع رشكــة ســاتو. 

ــي تشــملك  ــة )صفحــة32( والت ــكل بناي ــة الخاصــة ب ــد العام ــر أيضــا القواع تذك
ــك.  ــة اىل ضيوف ــك٬ إضاف ــت وعائلت ان

الشكاوى 

ــك٬  ــة ببنايت ــالمة الخاص ــراءات الس ــر يف إج ــود تقص ــت وج ــا الحظ ــال إذا م يف ح
اعــال تخريــب٬ انبعــاث ضجيــج مســتمر او نواقــص أخــرى تتطلــب التصحيــح٬ 

ــة وســاتو باألمــر.  ــالغ كل مــن رشكــة الصيان الرجــاء اب
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االعتناء باملنزل 	.  .4

.4.1

.4.2

كيفية ضامن جودة الهواء داخل املنزل

ال تغر إعدادات صام اإلخراج.  •

حافظ عى صامات اإلخراج مفتوحة.  •

ــى  ــني ع ــال مرت ــتخراج واإلدخ ــات االس ــف صام ــم بتنظي •  ق
األقــل يف الســنة.

•  قــم بتنظيــف صــام مروحة/غطاء اإلخــراج وتشــحيم الفلر 
ــنة. ــل يف كل س ــى األق ــني ع مرت

قم بتنظيف منزلك بشكل منتظم.  •

ال تدخن داخل املنزل.  •

ــد غبــارًا أو حيوانات  •  فّكــر جيــًدا قبــل إدخــال أية أنســجة تولّ
ــة. ــات منزلي ــة أو نبات أليف

•  احــرص بشــكل خــاص عــى أن تعمــل التهويــة بــدون توقف 
ــة. ــق الرطب يف املناط

ــا  ــا ســبق وم ــت كل م ــد فعل ــت ق ــة إذا كن ــة الصيان اتصــل برشك
ــًدا. ــل جي ــدو ال تعم ــك تب ــة يف منزل ــت التهوي زال

             جودة هواء داخيل عالية
ينبغــي تغيــر الهــواء الداخــي للشــق مــرة واحــدة خــالل ســاعتني. وهــذا يتطلب 

عــدم وجــود عوائــق أمــام فتحــات التهويــة وأن تكــون مجــاري التهويــة نظيفة.

ــد  ــوف تج ــواء. س ــفط اله ــات ش ــق صام ــن طري ــة ع ــوائب والرطوب ــة الش  إزال
ــرة. ــس الكب ــات املالب ــاض وخزان ــام واملرح ــخ والح ــات يف املطب ــذه الصام ه

ــة  ــواء املركب ــداد اله ــات إم ــر صام ــل ع ــي للداخ ــل النق ــواء البدي ــق اله  يتدف
ــم يف  ــا قس ــي به ــارات الت ــر اإلط ــذ أو ع ــارات النواف ــة أو إط ــدران الخارجي بالج

ــرسب.   ــع ت ــدون مان ــروك ب ــى م األع

             تنظيف منزلك
ــى  ــاظ ع ــزل ويســاعد يف الحف ــاء باملن ــة االعتن ــن عملي ــف جــزًءا م ــل التنظي ميث
جــودة الهــواء عاليــة. يعتمــد أســلوب التنظيــف عــى مــواد الســطح. قــد يــؤدي 
اســتخدام الكثــر مــن امليــاه أو املنظفــات القويــة أو الكاشــطة إىل إتــالف األســطح 

مبنزلــك برسعــة.

هنــاك قاعــدة مجربــة جيــدة للتنظيــف بشــكل منتظــم، وهــي اســتخدام 
ــن  ــد م ــدة. تأك ــات املحاي ــالً واملنظف ــب قلي ــاف أو الرط ــف الج ــاليب التنظي أس
انعــدام احتــال تلــف الســطح بســبب املياه يف حالة اســتخدام مناشــف الغســيل 
ــة معظــم  أو املناشــف رطبــة. عنــد تنظيــف منزلــك بشــكل منتظــم، ســتتم إزال

ــادي.  ــف ع ــائل تنظي ــاء أو س ــاخ بامل األوس

النوافذ

ــاش  ــن ق ــة م ــذ وقطع ــل النواف ــاج إىل أداة غس ــوف تحت ــذ، س ــف النواف لتنظي
مصنــوع مــن األليــاف الدقيقــة وممســحة تنظيــف نوافــذ وبعــض الســائل. قــم 

ــذ.  ــارات النواف ــف إط ــة، وتنظي ــتائر املعدني ــن الس ــار م ــة الغب بإزال

الجدران

ــدران  ــف الج ــالً لتنظي ــة قلي ــاش مبلل ــة ق ــدالً وقطع ــا معت ــتخدم منظًف اس
املطليــة. وكلــا زاد تركيــز املــادة املطفــأة بطبقــة الطــالء الخارجيــة، قلــت كميــة 
الحــك التــي ميكنهــا تحملهــا. فمــن األفضــل إزالــة أي بقــع مــن الجــدران عندمــا 

ــة. تكــون حديث

ــالط يف الحامــات وغرهــا مــن مناطــق  وميكــن تنظيــف الجــدران املكســوة بالب
ــاة أو مســحوق  ــف الرطــب باســتخدام فرش ــة التنظي الغســيل باســتخدام طريق
ــبب  ــذا بس ــف، فه ــد التنظي ــة بع ــدران رمادي ــدت الج ــدين. إذا ب ــر مع ــر غ مطه

ــة. ــب الجري الرواس

ــاش  ــة ق ــح بقطع ــن املس ــًدا م ــل ج ــل القلي ــة تحم ــدران الورقي ــتطيع الج تس
ــا. ميكنــك تنظيــف  مبللــة قليــالً ولكــن ينبغــي أال يتــم تنظيفهــا بالحــك مطلًق
الجــدران الورقيــة املصنوعــة مــن الفينيــل بقطعــة قــاش مبللــة أو حتــى فرشــاة 

ناعمــة.

 تنظيف صامم اخراج الهواء
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األرضيات

ــة  ــتخدام مكنس ــة باس ــات رقيق ــن طبق ــة م ــات املصنوع ــف األرضي ــم بتنظي ق
ــات  ــرض األرضي ــد تتع ــالً. ق ــة قلي ــاش مبلل ــة ق ــحة أو قطع ــة أو ممس كهربائي
ــتخدام أداة  ــت باس ــهولة إذا قم ــف بس ــة للتل ــات الرقيق ــن الطبق ــة م املصنوع
تنظيــف خشــنة للغايــة، لــذا يجــب التأكــد مــن عــدم كــرس الســطح مــن خــالل 

ــك. الح

 تُصنــع األرضيــات البالســتيك عــادة مــن الفينيــل املــرن وأفضــل طريقــة 
ــر،  ــزم األم ــة، وإذا ل ــحة جاف ــا مبمس ــها وتنظيفه ــي كنس ا ه ــبوعيً ــا أس لتنظيفه

ــدل. ــيل معت ــائل غس ــة بس ــة مبلل ــحة رطب ــا مبمس تنظيفه

أماكن االستحامم 

ــدى  ــى م ــتحام ع ــة الحام/االس ــاونا وغرف ــة الس ــف غرف ــدل تنظي ــف مع يتوق
تكــرار اســتخدامك لهــا. إذا كنــت تقــوم بغســل املالبــس يف الحــام، فســتحتاج إىل 
شــفط الغبــار باملكنســة الكهربائيــة أو مســحه كل أســبوع. تحتاج غرفة الســاونا 

والحــام إىل التهويــة الجيــدة.

الثالجة واملجمد

ــا  ــد به ــايئ، ســيذوب الجلي ــد التلق ــة الجلي ــز بنظــام إذاب ــت الثالجــة تتمي إذا كان
تلقائيــاً. ولــن تحتــاج إال إىل تنظيــف فتحة الترصيــف بالجانب الخلفــي للثالجة. 
وإذا مل تكــن الثالجــة بهــا نظــام إذابــة جليــد تلقــايئ، فســتحتاج إىل إذابــة الجليــد 
منهــا مــرة واحــدة يف الشــهر. ينصــح بتنظيــف الثالجــة بشــكل مســتمر بقطعــة 
مخصصــة لذلــك٬ مــع اســتخدام املــاء ومــادة غســيل الصحون٬ قــم بشــفط الغبار 

مــن خلفيــة الثالجــة عــدة مــرات يف الســنة. 

ينصــح بتنظيــف املجمــدة مــرة واحــدة عــى األقــل يف كل عــام. الثالجــة واملجمــد 
ــد أو  ــرة التجمي ــن حج ــج م ــط الثل ــط لكش ــوة أو أدوات كش ــتخدم الق ال تس
ــة أو  ــب الثالج ــة. راق ــف الثالج ــة لتنظي ــات القوي ــتخدم املنظف ــد. ال تس املجم
املجمــد عنــد إزالــة الجليــد منهــا، مــع التأكــد مــن تجفيــف امليــاه وهــي ال تــزال 

ــى األرض.  ــا ع ــع تقطره بالداخــل ملن

املوقد السطحي والفرن

التنظيــف املنتظــم هــو أفضــل طريقــة لتنظيــف املوقــد الســطحي والفــرن ألنــه 
مــن الصعــب جــداً إزالــة بقــع الطعــام التــي تلتصــق باألســطح الســاخنة.

قــم بتنظيــف مروحــة /غطــاء شــفاط املطبــخ ومرشــح الشــحوم مرتــني يف العــام 
ــواء  ــفط ه ــام ش ــد ص ــوف تج ــر. وس ــزم األم ــذا إذا ل ــن ه ــر م ــل، وأك ــى األق ع
ــا،  ــه أيًض ــام وتنظيف ــذا الص ــة ه ــوم بإزال ــر أن تق ــحوم. تذك ــح الش ــفل مرش أس

ــح. ــف املرش ــد تنظي عن

الرشفة

ــن  ــك، ولك ــة يف منزل ــة جميل ــاحة إضافي ــر مس ــا توف ــة فإنه ــم الرشف ــد تنظي عن
تذكــر أنــه يجــب أال تنظفهــا بصــب املــاء عليهــا ألن أنبــوب الترصيــف مخصــص 
ــج  ــة أي ثل ــاج إلزال ــوف تحت ــتاء س ــل الش ــط. ويف فص ــار فق ــاه األمط ــراج مي إلخ
يتكــون بالرشفــة. تجنــب إســقاط الثلــج مــن الرشفــة. وبــدالً مــن ذلــك، ضعــه يف 

ــرصف. ــوب ال ــاء يف أنب ــف امل ــم بترصي ــذوب وق ــه لي الحــام واترك

ــالل  ــن خ ــاج م ــة بالزج ــة محاط ــوج إىل رشف ــار أو الثل ــاه األمط ــل مي ــد تدخ ق
الفجــوات التــي تكــون بــني األلــواح الزجاجيــة. ومــن الجيــد الحفــاظ عــى إغــالق 

ــتاء. ــل الش ــة يف فص ــواح الزجاجي األل

تنظيف األرضية

 تنظيف منفذ اخراج الهواء فوق الطباخ 
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ا كيف تنظف مرصًفا أرضًي

)افعل هذا مرة كل شهر.(

•  قم بإزالة الغطاء البالستيي للمرصف.

•  قــم بتنظيــف املــرصف باســتخدام املــاء ومــادة منظفــة 
ــاة. وفرش

اكنس الشعر والقاذورات من الصفاة بالفرشاة.  •

•  ميكنــك أيًضــا رشاء فلــر للمــرصف األريض ســيجمع 
بــه. األريض  املــرصف  انســداد  ومينــع  الشــعر 

ــدودًا،  ــا زال مس ــرصف أريض وم ــف م ــت بتنظي •  إذا قم
الصيانــة. فاتصــل برشكــة 

كيف تنظف محبس رصف

ــوض  ــة أو ح ــداد يف البالوع ــاك انس ــذا إذا كان هن ــل ه )افع
ــال.( اغتس

•  قــم بتنظيــف محبــس بالوعــة أو حــوض اغتســال عــر 
فتحــة الســدادة باســتخدام ’ســلك مــرصف‘ أو فــك 

أجــزاء األنبــوب.

اشطف أجزاء املحبس باملاء وأعد ربطها.  •

•  تأكــد مــن إعــادة كل حلقــات منــع االرتشــاح إىل 
. نهــا مكا

•  ينتهــي العمــل بســكب بعــض املــاء يف املــرصف للتأكد 
ــه. ــب ب ــود ترسي ــدم وج ــن ع م
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التدفئة

ــب  ــة. ويج ــة مئوي ــني 20+ و22 درج ــة ب ــة الصحي ــرارة الغرف ــة ح ــراوح درج ت
ــرارة.  ــة الح ــن درج ــق م ــرارة للتحق ــاس ح ــتخدام مقي ــك اس علي

ــة  ــرارة الغرف ــة ح ــل درج ــا تظ ــاردًا بين ــرد ب ــون امل ــد يك ــان ق ــض األحي يف بع
ــاث ألن  ــتائر أو األث ــع بالس ــرارة م ــم الح ــة منظ ــدم تغطي ــن ع ــد م ــبة. تأك مناس
تغطيتــه بالســتار أو األثــاث ســتعيقه عــن أداء وظيفتــه بشــكل صحيــح. تعمــل 
صامــات املــرد املعدلــة يدويــاً بنفــس الطريقــة التــي تعمــل بهــا صنابــر امليــاه. 

ــط الصــام. ــا بضب ــع درجــة حــرارة الشــقة أو خفضه ــن رف ميك

ــرودة او الحــرارة  ــا اذا شــعرت بال ــة٬ يف حــال م ــة الصيان ــم بالتواصــل مــع رشك  ق
الدامئــة داخــل منزلــك بالرغــم مــن التزامــك بالتعليــات. ســتقوم رشكــة الصيانــة 

ــم  ــل. ق ــى العم ــادرا ع ــزال ق ــا اذا كان ال ي ــة م ــرد يف حال ــات امل ــالح صام بإص
أيضــا بالتواصــل مــع رشكــة الصيانــة اذا مــا اصــدر املــرد خريــرا او صفــرا او اذا مــا 

ــة.  ــه او مــن خــالل فتحــات التهوي ــاه من الحظــت تــرسب املي

يجــب الحفــاظ عــى تشــغيل نظــام التدفئــة أســفل األرضيــة املركــب يف الغــرف 
الرطبــة يف كل وقــت. حيــث تحافــظ التدفئــة عــى جفــاف األرضيــة وقــد تســاعد 
ــفل  ــة اس ــام التدفئ ــل نظ ــى عم ــق ع ــة. اب ــن الرطوب ــاج ع ــرر النت ــع ال يف من
ــع االرضار الناتجــة  ــة ومن ــة برسع ــف األرضي ــم لغــرض تجفي ــة بشــكل دائ األرضي

ــة.  عــن الرطوب

نصائح ترشيد الطاقة

ــا مســؤولية توفــر الطاقــة. إن تخفيــض درجــة حــرارة  نتحمــل جميًع  •
منزلــك مبقــدار درجــة مئويــة سيســاعد عــى الحــد مــن تكاليــف التدفئــة 

مبقــدار %5.

ــا  ــل ٬ إذا م ــة اق ــى درج ــة ع ــاز التدفئ ــرارة جه ــة ح ــل درج ــم بتعدي ق  •
كانــت درجــة الحــرارة مرتفعــة مبنزلــك. التهويــة الرسيعــة افضــل طريقــة 

ــك ــل منزل ــواء داخ ــر اله لتغي

ــكل  ــك بش ــة ب ــدة الخاص ــك واملجم ــب ثالجت ــف وتذوي ــم بتنظي ق  •
ــم  ــدة٬ وق ــة او املجم ــارة يف الثالج ــوالت الح ــع املأك ــم بوض ــم. ال تق منتظ
ــدة  ــة للمجم ــح: 18- درج ــع الصحي ــى املوض ــرارة ع ــة الح ــت درج بتثبي

ــة ــد 5 للثالج وزائ

•  قم بغسل كميات كافية من املالبس والصحون 

قم باستخدام مصابيحled  ومصابيح توفر الطاقة لغرض االنارة  •

ــع  ــى وض ــتخدمة ع ــة املس ــزة االليكروني ــع االجه ــاء او وض ــم بإطف •  ق
االســتعداد عنــد عــدم اســتعالها. 

قم بإطفاء االنارة يف االماكن املشركة  •

قم بإغالق أبواب املخازن واالقبية املردة بإحكام   •

ــة الخاصــة بغرفــة تجفيــف املالبــس عــن  •  قــم بإطفــاء مروحــة التهوي
ــتخدامها.  ــد اس ــدوي بع ــت الي ــق املثب طري

ــة  ــاض درج ــة انخف ــيارة يف حال ــبقة للس ــة املس ــتخدام التدفئ ــم باس •  ق
الحــرارة مــا دون 5 درجــات مئويــة. 
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              املياه وأنابيب الرصف4.4.

ــاه الــرصف الصحــي فقــط،  ــك نقــل مي ــة يف منزل تســتطيع أنابيــب الــرصف املركب
وســوف يتــم ســدها إذا قمــت بوضــع النفايــات الصلبــة يف فتحــة الــرصف. يجــب 
أال تضــع الدهــون الســائلة أو الزيــت )مثل الدهــون أو زيوت التحمر املســتعملة( 
أو املذيبــات أو املــواد الكيميائيــة أســفل فتحــة الــرصف أو املرحــاض. ال تقــم بدفــع 
ــع  ــة التجمي ــن حاوي ــرض م ــون مســدودًا. الغ ــا يك ــرصف عندم ــوب ال ــاه يف أنب املي

املثبتــة يف أنبــوب الــرصف هــو منــع دخــول الروائــح الكريهــة للغرفــة.

ــداً  ــة بعي ــاء العطل ــاء قض ــل أثن ــاه )مث ــن املي ــر م ــتخدم الكث ــت ال تس إذا كن
ــح  ــاد الروائ ــح نف ــع، مــا يتي ــة التجمي ــاه يف حاوي ــد تتبخــر املي ــك(، فق عــن منزل
ــاه  ــض املي ــخ بع ــم بض ــع، فق ــة التجمي ــاه يف حاوي ــت املي ــة. إذا كان جف الكريه

ــا. ــادة تعبئته إلع

أفكار عن كيفية ترشيد استخدام املياه

•  ال تســكب أبــًدا مــاء بــدون حاجــة يف املطبــخ أو الحــام. حــاول أن 
ــكان. ــدر اإلم ــا ق تغتســل رسيًع

•  اغســل حمــوالت كاملــة مــن املالبــس واألطبــاق أو اســتخدم خيار 
ــة. ــف الحمول نص

•  قــم بوضــع امليــاه يف الثالجــة٬ لتجنــب هــدر كــم كبــر مــن ميــاه 
ــا.  ــل بروده ــة قب الحنفي

ــس  ــة يف املســاء ولي ــات الحديق ــري نبات ــم ب ــف، ق •  يف فصــل الصي
ــة. اســتخدم مــاء املطــر قــدر  عندمــا تكــون حــرارة الشــمس قوي

ــكان. اإلم

•  ان االرساف يف اســتخدام امليــاه قــد يتســبب يف تــرسب امليــاه٬ 
اتصــل برشكــة الصيانــة إذا الحظــت أيــة ترسيبــات أو مشــاكل يف 

ــاض. ــات أو املرح ــرارة أو الحنفي ــة الح ــاء أو درج ــق امل تدف
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               إدارة النفايات4.5.

ــردد يف  ــات. ال ت ــات النفاي ــن حاوي ــرب م ــات بالق ــرز النفاي ــات ف ــتجد تعلي س
ــر. ــزم األم ــى إذا ل ــات يف املبن ــئول الخدم ــك أو مس ــن جران ــاعدة م ــب املس طل

يف مبنــى منزلــك، توجــد إمــا غرفــة نفايــات أو ركــن تجميــع النفايــات أو حاويــات 
ــة يف  ــات بعناي ــرز النفاي ــت األرض. اف ــا تح ــزء منه ــون ج ــات يك ــع النفاي تجمي
الحاويــات الصحيحــة. عــى ســبيل املثــال، يجــب فــرز النفايــات املختلطــة، 
النفايــات الحيويــة والصحــف واملجــالت والــورق املقــوى والكرتــون. يســاعد الفرز 
الدقيــق عــى ضــان معالجــة النفايــات بالطريقــة األكــر مالمئــة ممكنــة للبيئــة. 
ــم  ــا٬ ق ــص منه ــراد التخل ــات امل ــي النفاي ــح لرم ــكان الصحي ــم امل ــن تعل اذا مل تك
بوضعهــا يف حاويــة النفايــات املختلطــة. لــي ال تتجنــب التأثــر عــى عمليــة فــرز 

ــك.  جران

تأكــد مــن املحافظــة عــى ترتيــب املناطــق الخارجيــة. ال تــرك أي أكيــاس قامــة 
أو نفايــات أخــرى خــارج نقــاط التجميــع أو فــوق األرضيــة أو أمــام أحــد األبــواب٬ 
حيــث يقــوم هــذا االمــر يقــوم بجــذب الجــرذان وبقيــة القــوارض اىل املــكان. أيضــا 
ــات  ــبب النفاي ــك بس ــة علي ــوم منفصل ــرض رس ــات بف ــل النفاي ــة نق ــوم إ رشك تق

ــات النفايــات. التــي تُــرك خــارج حاوي

ــت ال  ــات. إذا كن ــات النفاي ــن حاوي ــرب م ــات بالق ــرز النفاي ــات ف ــتجد تعلي س
تعــرف الفئــة التــي تنتمــي إليهــا النفايــات، فضعهــا يف النفايــات املختلطــة. بهذه 

ــا الســكان اآلخــرون.  ــذي يقــوم به ــم اإلخــالل بالفــرز ال ــن يت الطريقــة ل
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ضع بقايا الطعام وقرش الفواكه والخروات وقرش 
البيض وبقايا التوت والفاكهة واألساك وحبوب 

القهوة وأوراق فضالً عن أكياس املرشحات الخاصة 
بالقهوة واكياس الشاي. عملية تدوير النفايات 

العضوية تختلف من منطقة اىل أخرى. بإمكانك 
التأكد من التعليات الدقيقة الخاصة مبنطقتك 

من مركز إعادة التدوير الخاص ببلديتك. 

ضع جميع املنتجات الورقية التي تستلمها من 
صندوق الرسائل، أي الصحف واملجالت واإلعالنات 
واألظرف، يف الحاوية املخصصة لتجميع الورق. وال 
تضع الورق الرطب أو القذر أو املناشف الورقية أو 
ورق ألومنيوم أو ألواح األلياف املموجة أو أكياس 
الورق البنية أو مواد التغليف األخرى يف الحاوية 

املخصصة لتجميع الورق.

. ميكنك وضع جميع منتجات الحليب املشطوفة 
وغرها من منتجات األلبان وعلب كرتون 

العصر. حاوية تجميع العلب مخصصة لعبوات 
البسكويت والحبوب وأكياس الطحني وعلب 

كرتون البيض والورق املقوى. 

يف هذه الحاوية ميكنك وضع الزجاج امللون 
والشفاف ولكن ليس زجاج النوافذ أو السراميك. 

إذا مل يحتوي املبنى الخاص بك عى حاوية تجميع 
زجاج، فسوف تجد نقاط إعادة تدوير يف أماكن 

مثل مراكز التسوق الكبرة.

ميكن وضع عنارص صغرة تتكون يف الغالب من 
املعدن يف حاوية تجميع النفايات املعدنية.

وتشمل هذه العنارص علب الطعام وعلب 
املرشوبات وصينيات األلومنيوم ورقائق األلومينيوم 

واألغطية املعدنية وأكواب حفظ الشاي املعدنية 
الخفيفة. سيكون عليك نقل أي عنارص نفايات 

معدنية كبرة إىل نقطة سوريت )Sortti( أو محطة 
أخرى لتجميع النفايات.

من املحتمل وجود حاوية مخصصة للتخلص من 
البالستيك يف منزلك. يتم التخلص من العلب 

البالستكية الفارغة يف هذه الحاوية٬ كعلب الفواكه 
وعلب مشتقات االلبان والصابون السائل واالكياس 

البالستيكية. ال يسمح بالتخلص من االغراض 
البالستيكية كالدمى وفرش االسنان والعلب 

البالستيكية املصنوعة من البويل فينيل كلوريد 
 .)pvc(

اذهب باألثاث واملالبس وأدوات املطبخ والعنارص 
األخرى التي ال يزال باإلمكان استخدامها إىل مركز 

إعادة التدوير أو سوق السلع املستعملة. كا ميكن 
أن تقبل متاجر السلع املستعملة أيًضا األثاث الذي 
يكون يف حالة جيدة. وميكن وضع املالبس واألحذية 
يف نقاط التجميع الخرية. كا ميكنك أنت وجرانك 

أيًضا إعداد غرفة إلعادة التدوير يف املبنى حيث 
ميكنك أن تأخذ العنارص التي مل تعد تحتاُج إليها، 

مثل املجالت التي قد ال يزال بإمكان السكان 
اآلخرين استخدامها. ملعلومات اكر الرجاء التواصل 

مع مدير الخدمات. 

ميكن نقل نفايات املعدات الكهربائية واإللكرونية 
)SER( املنزلية مجاناً إىل نقاط تجمي)SER( إلعادة 

التدوير قم بالتعرف عى مكان أقرب نقطة من 
 .www.kierratys.info خالل املوقع االليكروين

وتشمل نفايات املعدات الكهربائية واإللكرونية 
األجهزة املنزلية وأجهزة الحاسوب واالتصاالت 

واألجهزة اإللكرونية للمستهلكني واألدوات 
الكهربائية.

اذهب باألدوية القدمية ومقاييس الحرارة إىل 
الصيدلية. وهناك نقطة تجميع بطاريات محددة 

يف العديد من املحالت التجارية وهناك نقاط إعادة 
تدوير الزجاج. اذهب بالنفايات الخطرة إىل مركز 

تجميع النفايات. كا تقبل مركبات التجول جميع 
النفايات الخطرة.

النفايات العضوية

النفايات الزجاجية النفايات املعدنية البالستيك 

إعادة التدوير

تجميع الورق

النفايات الخطرية

علب الكرتون 

والصناديق

نفايات املعدات 

الكهربائية 

واإللكرتونية
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إجراءات السالمة واألمان 	.  .5

 fi.otas ــع ــك مــن خــالل موق ــاذ الخاصــة ببنايت ــك االطــالع عــى خطــة اإلنق ميكن
ــا  ــك. يســتطيع الســكان املهتمــني بقضاي او مــن خــالل الصفحــة الخاصــة ببنايت
ــك  ــا وبذل ــون به ــي يعيش ــاين الت ــالمة املب ــل لس ــل كممث ــة العم ــة املدني الحاي

ــه. ــى وحول ســرتفع مســتوى الســالمة يف املبن

               تأمني املنزل

ــى  ــزا ع ــون حائ ــى ان يك ــر ع ــزم املؤج ــا تل ــة بن ــار الخاص ــود االيج رشوط عق
عقــد تأمــني ســاري املفعــول والــذي يتضمــن كل مــن التأمــني عــى املنــزل وعــى 
تأمــني املســؤولية )sutukavuutsav( . عنــد االنتقــال إىل منــزل جديــد مــن الجيــد 

ــة.  ــا محدث ــد مــن أنه ــك للتأك ــوى بوليصــة تأمــني منزل التحقــق مــن محت

ــكات  ــض املمتل ــن تعوي ــا تضم ــك انه ــا٬ وذل ــا مادي ــني امان ــن بوليصــة التأم تضم
ــي  ــكات الت ــن املمتل ــد م ــح بالتأك ــة ارضار. ينص ــا ألي ــال تعرض ــخصية يف ح الش
ــة اىل املســؤولية الشــخصية  ــض إضاف ــض والحــد األقــىص للتعوي ــا التعوي يغطيه
ــات  ــؤولية. ملعلوم ــني املس ــق تأم ــن طري ــض ع ــرص التعوي ــود وف ــة اىل قي إضاف
إضافيــة عــن بوليصــات التأمــني املختلفــة الرجــاء االطــالع عــى صفحــات 

ــني  ــرشكات التأم ــة ب ــت الخاص االنرني

             الوقاية

ــع  ــاء لرف ــر أو أخط ــن أي مخاط ــة م ــا بالوقاي ــا خاًص ــويل اهتاًم ــد أن ت ــن الجي م
ــزل. ــالمة باملن ــتوى الس مس

السالمة من مخاطر الحريق

يعد تواجد جهاز انذار حريق يعمل بصورة صحيحة عامال مها يف سالمة أي 
منزل. تقع مسؤولية رشاء الجهاز٬ تجربته وتركيبة عى عاتقك٬ مبوجب القانون. 

هنالك بعض التفاصيل الصغرة التي تستطيع من خاللها ضان سالمة منزلك 
من خطر اندالع الحرائق. قم بالتعامل من النار بشكل حذر وراقب عمل االجهزة 

الكهربائية بانتظام. ميكنك التعرف عى نصائح إضافية يف الفصل القادم حول 
كيفية رفع مستوى السالمة يف كل من منزلك والبناية بصورة عامة. 

 

األرضار الناشئة عن املياه

ال ميكن تركيب أجهزة غسل األطباق إال بواسطة اختصايص تركيب من اجل وصل 
كافة الصامات بصورة صحيحة. اتصل برشكة الصيانة قبل الحصول عى جهاز 
غسل األطباق للتأكد من أنه ميكن تركيب أحد هذه األجهزة يف الشقة. تجنب 

ترك ماكينة غسل املالبس أو جهاز غسل األطباق بدون مراقبة وأغلق صنابر هذه 
ا عند تركها بدون استعال. قد يتم تفسر ترك جهاز مشغاًل بدون  األجهزة دامئً

مراقبة أو ترك الصنبور مفتوًحا بأنه إهال يلغي الحق يف الحصول عى تعويض 
استناداً إىل التأمني عى املنزل.

.5.1

.5.2
الرسقة/ضياع املفاتيح

أفضل طريقة ملنع رسقة هي االعتناء باملفاتيح وقفل األبواب. اعنِت مبفاتيح منزلك 
جيًدا، واتصل بخدمة عمالء ساتو  فورًا إذا فقدت أحد هذه املفاتيح. ال تقم بإرفاق 

عنوان باملفاتيح الخاصة بك أو رقم خزانة التخزين مبفاتيح الطابق السفي. ال 
ترك أية عالمات يف منزلك من شأنها أن تدل عى غيابك عن املنزل.

 

السلوك االجرامي 

عند الشك بحدوث أي نشاط اجرامي داخل البانية السكنية الخاصة بك٬ كبيع 
املخدرات مثال٬ قم بإبالغ الرشطة فورا. 

التدرب عىل كيفية اإلبالغ عن حاالت الطوارئ

من الجيد أن يتدرب كل فرد عى كيفية اإلبالغ عن حالة طوارئ ومراجعة 
التعليات بشأن ما يجب القيام به يف الحالة الطوارئ. واليشء األكر أهمية هو 
محاولة إنقاذ األشخاص املعرضني للخطر، واإلبالغ عن حالة الطوارئ عى الرقم 

211 وإرشاد موظفي اإلنقاذ إىل مكان الحادث.

كيف تضمن السالمة داخل مبنى ساتو

تأكد من عمل جهاز اإلنذار الخاص بالحرائق يف منزلك.  •

ال تقم برك االغراض يف املمرات وعى السالمل  •

تأكد من اغالق األبواب بأحكام   •

•  ال تقــم بركــن الســيارة يف مناطــق االخــالء الخاصــة بالطــوارئ ولو 
ــرة ــرة قص لف

قم بتخفيف الرسعة عند قيادتك يف موقف السيارات   •

•  قــم بالتواصــل معنــا يف حالــة مــا اذا مــا الحظــت وجــود أي نقــص 
ــالمة ــراءات الس يف إج
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أمور يجب تذكرها بخصوص السالمة الكهربائية

ــاق أو غســالة  ــا أو غســالة أطب ــو أو فرنً ــد طه ــًدا موق ــرك أب •  ال ت
ــزل. ــادر املن ــا تغ ــغيل عندم ــع التش ــواة يف وض ــس أو مك مالب

CE قم باستخدام االجهزة الكهربائية التي تحمل الرمز  •

قم بتنظيف الغبار عن األجهزة الكهربائية بانتظام.  •

ــا )بــدالً مــن تركــه يف وضع تشــغيل  •  أوقــف تشــغيل التلفــاز متاًم
ــار(. االنتظ

ــة  ــس حائطي ــة أو مقاب ــزة كهربائي ــة أجه ــًدا أي ــتخدم أب •  ال تس
فيهــا عيــوب.

ــا داخــل املبنــى لتوصيــل ســلك  ــًدا مقبًســا حائطيً •  ال تســتخدم أب
ــى. ــارج املبن ــود خ ــايئ موج ــاز كهرب جه

ــازات  ــاء اإلج ــل قض ــزة قب ــس كل األجه ــزع مقاب ــد ن ــن الجي •  م
بعيــًدا عــن املنــزل.

ــا يف مقبــس مدفــأة يف ســاحة انتظــار  ــًدا الســلك معلًق •  ال تــرك أب
ــيارات. الس

•  املختصــون هــم وحدهــم املخولــون يف تثبيــت وإصــالح املشــاكل 
ــة  الكهربائي
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قم باملحافظة عى الطباخ ومحيطه بحالة نظيفة٬ 
وال تقم بأبقاء أي يشء فوق الطباخ. ينصح برشاء 
غطاء وقاية ملقابس الطباخ٬ يف حالة ما إذا كنت 

متتلك طفال او حيوانا اليفا٬ لتجنب اشعال كل من 
الطباخ او الفرن طريق الخطاء. 

قم بوضع الشموع يف مكان امن مينع من احتالية 
سقوطها. وال تقم ابدا برك الشموع املشتعلة من 

دون رقابة. 

ال يسمح بالتدخني يف الرشفة٬ يسمح باستخدام 
الشموع الخارجية والتدخني يف االماكن التي تنص 

عليها قواعد التنظيم الخاصة ببنايتك. 

قم بتثبيت املنبه يف منتصف سقف كل غرفة٬ 
)ما عدى املطبخ والحام(. يتوجب تثبيت جهاز 
انذار واحد لكل 60 متر مربع. وفي حالة اذا 

ما احتوى منزلك على عدة طوابق٬ قم بتثبيت 
جهاز انذار واحد على األقل في كل طابق. 

قم بتجربة الجهاز بشكل دوري٬ واعتمده كعادة 
متارسها اثناء التنظيف. 

ال تقم باستخدام الساونا اال للغرض املخصصة له. 
ال تقم باستخدام الساونا كمخزن وال تستخدمها 

كمكان لتجفيف املالبس. 

ان النتائج املرتبة عن اشتغال سخان الساونا عن 
طريق خطأ تقني قد تكون مهددة لحياة االنسان٬ يف 

حالة وجود أي مادة قابلة لالشتعال بالقرب منه. 

يلزمك القانون بتأمني جهاز لإلنذار عن الحرائق يف 
منزلك. تقع مسؤولية رشاء الجهاز٬ تجربته وتبديل 
بطاريته عى عاتقك انت وحدك مبوجب القانون. 

يقوم منبه الحرائق مبنحك من دقيقتني اىل ثالثة 
دقائق للنجاة من الحريق٬ يف حال ما إذا كنت نامئا 

عند اندالعه.

قم بتثبيت املصابيح بشكل محكم وامن٬ وتجنب 
سقوطها عى كل من االريكة او الرسير. 

كن حذرا يف التعامل مع املصابيح الهالوجينية 
رسيعة السخونة. 

HUOLTO

Z
HUOLTO

Z

HUOLTO

Z
HUOLTO

Z

HUOLTO

Z
HUOLTO

Z

قم باالتصال بالرقم 112 إرشادات الوقاية من الحريق

يف حالة اندالع حريق
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إخالء املنزل املؤجر من ساتو 	.  .6

ــاح  ــار املت ــق نظــرة عــى االختي ــد، فأل ــزل جدي ــال إىل من ــت تخطــط لالنتق إذا كن
مــن ســاتو

ــد  ــار عن ــني االعتب ــا بع ــاج اىل ان تأخذه ــي تحت ــياء الت ــن األش ــر م ــك الكث هنال
ــة املعلومــات مــن  ــع للرشكــة. تجــد قامئــة ارشــاد بكاف ــزل التاب االنتقــال مــن املن

 fi.otas ــع ــالل موق خ

الغاء عقد االيجار

ــاتو.  ــالها اىل س ــار وارس ــاء االيج ــب انه ــتارة طل ــة اس ــوم بتعبئ ــن ان تق ــر م تذك
ــا. ميكنــك القيــام بهــذا عــر  يجــب إنهــاء اتفاقيــة التأجــر الحاليــة الخاصــة خطيً
شــبكة اإلنرنــت باملوقــع fi.otas )ســوف تحتــاج لرمــوز الخدمــات املرصفيــة عــر 
ــة  ــت اتفاقي ــة. إذا كان ــاء االتفاقي ــوذج إنه ــة من ــك( أو طباع ــة ب ــت الخاص اإلنرن
التأجــر الخاصــة قــد وقــع عليهــا شــخصان، يجــب عــى كليكــا التوقيع/التأكيد 

ــا. ــة أيًض ــاء االتفاقي عــى إنه

ــن  ــت ممك ــرب وق ــة يف أق ــاء االتفاقي ــعار إنه ــال إش ــك إرس ــه ميكن ــن أن ــد م تأك
مبجــرد أن تقــرر إخــالء املنــزل. تبلــغ فــرة اإلشــعار شــهرًا كامــالً يف التقويــم. يتــم 
احتســاب فــرة اإلشــعار مــن اليــوم األخــر مــن شــهر التقويــم الــذي تــم اســتالم 
ــعار يف  ــرة اإلش ــي ف ــاتو. تنته ــل س ــطة ممث ــه بواس ــة خالل ــاء االتفاقي ــعار إنه إش
آخــر يــوم مــن شــهر التقويــم التــايل لذلــك اليــوم. يجــب أن تظــل تدفــع اإليجــار 
ــاء  ــعار إنه ــال إش ــم إرس ــال، إذا ت ــبيل املث ــى س ــعار. ع ــرة اإلش ــالل ف ــهر خ للش
ــان يف  ــع اإليجــار تنتهي ــإن فــرة اإلشــعار ومســؤولية دف ــه، ف ــة يف 02 يوني االتفاقي

ــه. 13 يولي
املفاتيح

ــا. ال  ــك إليه ــف دخول ــف الشــقة وتوق ــد تنظي ــح بع ــادة املفاتي ــك إع يجــب علي
تعــِط أي مفاتيــح للمؤجــر التــايل مبــارشة. ســوف تجــد معلومــات أدق عــن إعادة 

املفاتيــح يف تعليــات اإلخــالء التــي سرســلها لــك ســاتو.

االغراض املراد التخلص منها 

يتــم اتبــاع نفــس القواعــد الخاصــة بالتخلــص مــن النفايــات عنــد االنتقــال. قــم 
بالتخلــص مــن النفايــات الخطــرة واالغــراض الكبــرة عــن طريــق نقلهــا اىل مكب 

ــات الخــاص ببلديتك.  النفاي

استعادة مبلغ التأمني

كقاعــدة عامــة، يتــم اســرداد مبلــغ التأمــني يف غضون شــهر مــن انتهاء املســؤولية 
عــن اإليجــار ، بــرشط أن يتــم اكتشــاف أي أرضار خــالف التــآكل العــادي يف عمليــة 
ــادة  ــت إع ــبة ومت ــة مناس ــقة بطريق ــف الش ــم تنظي ــد ت ــه ق ــقة وأن ــص الش فح
جميــع املفاتيــح إىل رشكــة الصيانــة. وســنتأكد أيضــا مــن ســداد جميــع مدفوعات 
ــات  ــى أي مدفوع ــور ع ــم العث ــة. إذا ت ــات املطلوب ــن املدفوع ــا م ــار وغره اإليج
ــق  ــك ونتف ــني، ســنتصل ب ــغ التأم ــن مبل ــات م متأخــرة، ســتخصم هــذه املدفوع

عــى اإلجــراءات املطلوبــة.

إشعار اإلخالء

قــم بإلغــاء حجــز الســاونا الخــاص بــك٬ عقــد الكهربــاء والعقــد الخــاص بالنطــاق 
العريــض٬ إضافــة اىل بقيــة العقــود املتعلقة بالشــقة.

إلنهــاء اتفاقيــة مســاحة وقــوف الســيارات، اتصــل برشكــة الصيانــة أو رشكــة تأجر 
ــز  ــا لحج ــال به ــك االتص ــي ميكن ــة الت ــس الرشك ــيارات )نف ــوف الس ــاحات وق مس

مســاحة وقــوف(.

تذكــر بــأن تقــوم بتعبئــة اشــعار انتقــار رســمي موجــه اىل ســجل النفــوس٬ والتي 
ــجيل  ــرة تس ــد ودائ ــن الري ــك اىل كل م ــعار انتقال ــال اش ــه ارس ــن خالل ــم م يت

الســكان. 

تنظيف ما قبل املغادرة
يعتــر تنظيــف الشــقة قبــل االنتقــال منهــا٬ أحــد االلتزامــات 
األساســية التــي تقــع عــى عاتــق املؤجــر٬ يتضمــن تنظيــف الشــقة: 

•  التنظيــف باملكنســة الكهربائيــة ومســح األرضيــات باســتخدام 
ــع؛ ــة أي بق ــف وإزال منظ

مسح أسطح املطبخ والخزانات وإزالة أي بقع منها؛  •

تنظيف غرفة الحام/االستحام والساونا؛  •

•  تنظيــف املرحــاض وحــوض الغســل ومنطقة الحام/االســتحام 
ــف؛ ــتخدام منظ باس

تنظيف فتحة الترصيف باألرضية؛  •

•  إزالة أي بقع عى األبواب وإطارات األبواب والجدران؛

ــا  ــات وتنظيفه ــن الخزان ــا م ــرة وغره ــات الكب ــراغ الخزان •  إف
وإزالــة أي بقــع مــن عليهــا؛

تنظيف صامات شفط الهواء؛  •

ســيؤدي التقصــر الجســيم يف إجــراء أي مــا ســبق إىل إلغــاء اســرداد 
ــة للحاجــة إىل  ــورة منفصل ــل أو إىل إنشــاء فات ــغ التأمــني بالكام مبل

اســتعال خدمــة التنظيــف لتنظيــف الشــقة.
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ان الهــدف مــن مــن قواعــد ســاتو ولوائحهــا التنظيميــة العامــة هــو زيــادة إجــراءات األمــان والراحــة للســكان يف منازلهــم. تؤثــر العالقــات مــا بــني الجــران عــى انتشــار 
الطاقــة االيجابيــة وسالســة الحيــاة اليوميــة بــني الجــران. كــن جــارا صالحــا خــالل فــرة تواجــدك يف املنــزل٬ االماكــن املشــركة والباحــة٬ ضــع جــارك دومــا يف الحســبان وال 

تتســبب يف ازعــاج بقيــة الجــران. 

مســؤولية التعــرف عــى القــواد واللوائــح تقــع عــى عاتــق كل مؤجــر. قــم بأبــالغ عائلتــك وزوارك بخصــوص هــذه القواعــد لــرورة التــزام الجميــع بهــا والن مســؤولية 
التزامهــم تقــع عــى عاتقــك. 

باإلضافة اىل قواعد الرشكة التنظيمية فأن كافة القوانني املذكورة يف عقد االيجار سارية املفعول يف املباين والباحات التابعة للرشكة. 

الراحة الليلية 

ــاعة  ــد الس ــي عن ــاء وينته ــارشة مس ــاعة الع ــة يف الس ــة الليلي ــت الراح ــدأ وق يب
ــاتو.  ــة س ــة لرشك ــارات التابع ــايل يف العق ــوم الت ــن الي ــا م ــابعة صباح الس

املناطق املشرتكة

يجــب أن تبقــى األبــواب الخارجيــة مقفلــة خــال الســاعات المتفــق عليهــا، 
التــي تكــون عــادة بيــن الســاعة 21:00 والســاعة 7:00. يجــب أن يتأكــد من 
ميــر مــن األبــواب املقفلــة أن األبــواب تكــون مقفلــة خلفهــم. وال يُســمح بإحــداث 
ضوضــاء يف املناطــق املشــركة. كــا يُحظــر التدخــني والتســكع يف هــذه املناطــق. 

يجــب الحفــاظ عــى تنظيــم املناطــق املشــركة.

ــارص  ــن أي عن ــوز تخزي ــق، ال يج ــر الحري ــن مخاط ــالمة م ــق بالس ــباب تتعل ألس
خــارج مبــاين التخزيــن املحــددة. ال يجــوز تخزين أيــة عنــارص يف الــدرج او املمرات. 
ــن  ــالمة م ــد الس ــا لقواع ــتعال وفًق ــة لالش ــواد القابل ــن امل ــم تخزي ــب أن يت يج

ــق. مخاطــر الحري

ــل  ــرف غس ــة وغ ــدات يف الخارجي ــن املع ــرف تخزي ــل غ ــركة مث ــق املش املناط
ــط. ــكان فق ــتخدام الس ــة الس ــف مخصص ــرف التجفي ــس وغ املالب

ال يجوز نرش العالمات واإلعالنات إال إذا سمحت رشكة ساتو بهذا.

الشقق

ال يجــوز إزعــاج الجيــران الســاكنين فــي الشــقق. ويجــب تجنــب الضوضــاء 
وأيــة أنشــطة أخــرى مثيــرة مزعجــة ال ســيما بيــن الســاعة 22:00 والســاعة 

.7:00
ال يُســمح بإقامــة أي نشــاط يزعــج الجــران بشــكل مســتمر وغــر معقــول 
بالتســبب يف الضوضــاء واالهتــزاز والرائــح الكريهــة أو غرهــا مــن أشــكال اإلزعــاج 
األخــرى يف الشــقق أو الرشفــات أو يف أماكــن أخــرى باملبــاين. يجــب االعتنــاء 
بالشــقق جيــًدا. ال يجــوز تهويــة الشــقق بفتــح البــاب أمــام الــدرج. ال يجــوز إلقــاء 
النفايــات التــي قــد تســد و/أو تتلــف األنابيــب أو فتحــات الــرصف يف املرحــاض أو 

ــرى. ــرصف األخ ــات ال فتح

الرشفات/ حديقة املنزل

ــا  ــوج منه ــة الثل ــات وإزال ــب الرشف ــا الحفــاظ عــى ترتي يجــب عــى الســكان أيًض
ــتخدام  ــات اال باس ــواء يف الرشف ــالت الش ــة حف ــمح بإقام ــتاء. وال يس ــل الش يف فص
ــب وضــع  ــران. ويج ــالمة والج ــراءات الس ــات إج ــع مراع ــة م ــواية الكهربائي الش
أوانــي النباتــات داخــل ســور الشــرفة. يجــب أال يتــم تخزيــن العناصــر التــي 
تضــر بالبيئــة فــي الشــرفات أو غيرهــا مــن المناطــق المشــابهة. يجــب أال 
ــرفات. ال  ــن الش ــر م ــن العناص ــا م ــجائر أو غيره ــاب الس ــاء أعق ــم إلق يت
يجــوز تركيــب الهوائيــات وأجهــزة التقــاط البــث الهوائيــة ومــا إلــى ذلــك مــا 

لــم تــأذن شــركة اإلســكان بذلــك.

التدخني

مينــع التدخــني داخــل املنــازل ويف االماكــن او الرشفــات املشــركة٬ ويف أماكــن لعــب 
األطفــال. قــم برمــي اعقــاب الســكائر يف االماكــن املخصصــة لهــا. 

ــن الدخــان٬ ويســمح يف  ــة م ــات الخالي ــات وباحــة البناي ــوع يف رشف التدخــني ممن
ــار  ــة تواجدهــا يف العق ــك يف حال ــن املخصصــة لذل ــط يف االناك التدخــني فق

املناطق الخارجية

ــات أو املــروج  ــالف النبات ــم إت ــم املناطــق. يجــب أال يت يجــب الحفــاظ عــى تنظي
ــة يف  ــت الراحــة الليلي ــم باحــرام وق ــدات التشــغيل. ق ــاث الخارجــي أو مع أو األث

ــة ســاتو.  باحــات ابني

إدارة النفايات

يجــب تغليــف النفايــات المنزليــة والنفايــات األخــرى ووضعهــا فــي حاويــة 
ــة ذات  ــح التنظيمي ــا للوائ ــات وفقً ــرز النفاي ــا يجــب ف ــات. كم ــع النفاي تجمي
ــر  ــات غي ــة النفاي ــد إزال ــرص عن ــكان الح ــى الس ــب أن يتوخ ــة. يج الصل
المنزليــة )مثــل األثــاث القديــم( مــن املبنــى. يجــب أن تؤخــذ النفايــات الضــارة 

ــات. ــا ســلطات إدارة النفاي ــع توفره ــة إىل نقطــة تجمي بالبيئ

ــاع  ــدم اتب ــى ع ــة ع ــة املرتب ــف اإلضافي ــة التكالي ــبب بكاف ــم املتس ــيتم تغري س
ــاث  ــرك األث ــال ت ــبيل املث ــى س ــات. ع ــر النفاي ــاده تدوي ــة بأع ــات الخاص التعلي
القديــم او النفايــات الخطــرة قــرب غرفــة تجميــع النفايــات او عــدم فــرز القامة 

ــد.  ــب املتعم ــرى كالتخري ــات األخ ــة الخروق ــة اىل كاف إضاف

وقوف السيارات

ــمح  ــكان وال يُس ــة اإلس ــن رشك ــى إذن م ــول ع ــيارات الحص ــوف الس ــب وق يتطل
ــوف  ــة لوق ــادية املخصص ــدة اإلرش ــزة باألعم ــددة واملمي ــاحات املح ــه إال يف املس ب

ــيارات. الس

ــّذر  ــاين. إذا كان يتع ــاء املب ــا إىل فن ــزوم له ــي ال ل ــيارات الت ــول الس ــمح بوص ال يس
تجنــب وصــول الســيارات إىل الفنــاء يف حالــة خاصــة، يجــب الحفــاظ عــى القيــادة 
ــول إىل  ــرق الوص ــيارات يف ط ــوف للس ــوز وق ــاص. ال يج ــكل خ ــة بش ــة بطيئ برسع
حــاالت الطــوارئ. ال ميكــن تــرك املركبــات مشــغلة عــى وضــع التباطــؤ بــدون داعٍ. 
ــوف الســكان  ــوف ليســتخدمها ضي ــوف لســيارات الضي ــم حجــز مســاحات وق يت
ــا – وليــس لوقــوف ســيارات الســكان املســتمر. ال يجــوز اســتخدام مســاحات  مؤقتً

ــات املرخصــة. وقــوف الســيارات إال للمركب

يجــب أال تــرك أســالك الكهربــاء غــر املحكمــة يف منافــذ التدفئــة الخاصــة 
بالســيارات.

العناية باملنسوجات

ــار  ــة الغب ــر أو املنســوجات األخــرى وإزال ــرش الرسائ ــة الســجاد أو ف ال تجــوز تهوي
ــوجات  ــس واملنس ــة املالب ــوز تهوي ــك. وال تج ــة لذل ــق املخصص ــا إال يف املناط منه
ــيل  ــس الغس ــع مالب ــف قط ــوز تجفي ــك  يج ــا وكذل ــار منه ــة الغب ــة وغزال املنزلي
الصغــرة داخــل ســور رشفــة الشــقة أو يف الحدائــق الخاصــة بالشــقة أو يف مناطــق 

ــة. معين

الحيوانات األليفة

ــا  ــام عندم ــتخدام الزم ــاً باس ــة دامئ ــة للرقاب ــات األليف ــع الحيوان ــب أن تخض يج
ــات  ــبب الحيوان ــوز أن تس ــة. ال يج ــقة الخاص ــة ش ــقة أو حديق ــارج الش ــون خ تك
ــذ  ــرض تنفي ــاين بغ ــون إىل املب ــن يصل ــخاص الذي ــكان أو األش ــا للس ــة إزعاًج األليف
أعــال مرخــص لهــا وال تلويــث املبنــى أو الحديقــة أو املناطــق املشــركة. ويجــب 
أن ال يُســمح بــأن تــرك الحيوانــات األليفــة مخلفاتهــا فــوق أرضيــة املبــاين. يجــب 
ــة أو يف  ــا يف الحديق ــق رساحه ــة أو يُطل ــدون مراقب ــة ب ــات األليف ــرك الحيوان أال تُ
ــد  ــب أن يتأك ــارشة. يج ــا مب ــة به ــق املحيط ــال أو يف املناط ــب األطف ــق لع مناط
الســكان مــن عــدم اســتمرار الضوضــاء الصادرة عــن الحيوانــات األليفة )مثــل نباح 

ــول للجــران. ــر معق ــاج غ ــدم تســببها يف إزع ــكالب( وع ال
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إلزام السكان بتقديم إشعار

ــور مالحظــة  ــى ف ــات يف املبن ــر الخدم ــى أو مدي ــة املبن ــة صيان يجــب إشــعار رشك
أي عيــوب يف املبنــى أو الشــقة، مثــل تــرسب امليــاه أو تلــف األنابيــب أو األســالك. 
بلــغ الســكان إدارة املبنــى كتابــة بــأي تخريــب أو انتهــاكات تتــم  كــا يؤمــل أن يُ
ــر أو  ــأي تغي ــى ب ــر املبن ــالم مدي ــب إع ــح. يج ــد واللوائ ــذه القواع ــا له مالحظته
أعــال إصــالح يف الشــقة. ويجــب إشــعار الجــران قبــل إجــراء أي عمل قد يتســبب 
يف حــدوث ضوضــاء أو شــكل آخــر مــن أشــكال اإلزعــاج ويجــب أن تبــذل الجهــود 

ــام األســبوع قبــل حلــول الســاعة 21:00. ــل هــذا العمــل يف أي ــام مبث للقي

إشعارات االنتقال

ألغــراض اإلدارة الداخليــة لرشكــة اإلســكان، يجــب إشــعار ممثــل رشكــة اإلســكان أو 
رشكــة صيانــة املبــاين إضافــة اىل مركــز الســكان الخــاص البلديــة دامئــاً باالنتقــال إىل 

الشــقق أو منهــا

االنتهاكات التي تخرق هذه القواعد واللوائح التنظيمية

ــؤولية  ــل املس ــة يف تحم ــح التنظيمي ــد واللوائ ــذه القواع ــاك ه ــؤدي انته ــد ي ق
عــن دفــع تعويضــات أو إخــالء الشــقة أو انتهــاء عقــد االســتئجار. يتســبب 
ــم الخاصــة  ــل الجرائ النشــاط اإلجرامــي أو غــره مــن األنشــطة غــر املرشوعــة، مث
باملمتلــكات املتعلقــة باإلقامــة يف املبنــى يف اتخــاذ إجــراءات بشــأن اســتمرار عقــد 

ــات. ــع تعويض ــؤولية دف ــل مس ــؤدي إىل تحم ــد ي ــار، وق اإليج

تغري القواعد 

ــة او  ــد التنظيمي ــك ان يغــر هــذه القواع ــاع الســكان الخــاص ببنايت ميكــن الجت
ــد  ــارض القواع ــة. ال يســمح بتع ــة خاصــة بالبناي ــد تنظيمي ــوم بوضــع قواع ان يق
الخاصــة بالبنايــة مــع القوانــني٬ املراســيم او رشوط عقــد االيثــار٬ مــع اشــراط ابــالغ 

ــر القواعــد.  ــد تغي ــع الســكان عن جمي

يف حالة وجود شقق غري تابعة لرشكة ساتو يف البناية

مــن املمكــن وجــود شــقق أخــرى ال متتلكهــا رشكــة ســاتو يف البنايــة التــي تســكن 
فيهــا٬ يف هــذه الحالــة٬ يهتــم شــخص مــا باألمــور املتعلقــة بالبنايــة٬ عــى ســبيل 
املثــال ممثــل عنــا املســاهمة املالكــة للبنايــة. توجــد معلومــات التواصــل يف لوحة 
اإلعالنــات الخاصــة بالبنايــة٬ يف حــال مــا إذا رغبــت يف مناقشــة بخصــوص القواعــد 

التنظيميــة٬ تحديــث معلومــات التواصــل معــك او التبليــغ عــن عطــل مــا. 
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(SATO( الملحق 2 جدول تقسيم المسؤوليات للمنازل المؤجرة من ساتو

معلومات إضافية

المسؤوليات التي 
يتحملها السكان 

ويدفع مقابل 
التعويض عن عدم 

تحملها

المسؤوليات التي 
تتحملها ساتو 

(SATO( وتدفع 
مقابل التعويض عن 

عدم تحملها

الهياكل واألنظمة 

• هياكل السطح الخارجية 

• السطح والطبقة السفلية والطبقة الوسطى

• الهياكل ذات األحمال

• الواجهة الخارجية

•  هياكل الجدران الداخلية

•  تهوية الطابق السفلي

• فتحات الصرف الفرنسية وآبار الصرف

• الشرفات

• أنظمة التدفئة واألنابيب وتكييف الهواء خارج الشقق

المفاتيح، األقفال

• صيانة القفل األصلي

يمكن تقديم طلب للحصول على مفاتيح إضافية عبر اإلنترنت على 
www.sato.fi موقع • شراء مفاتيح إضافية

ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص. 
يجب تركه في الشقة بدون الحصول على أي تعويض منفصل عند إخالء 

الشقة..

• تركيب قفل األمان العالي والصيانة اإللكترونية له

يجب الحصول على إذن مقدما من إدارة المبنى. ال يجوز إجراء العمل 
إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص. يجب إرجاع جميع 

المفاتيح دون الحصول على أي تعويض منفصل عند إخالء الشقة.

•
استخراج مفاتيح جديدة لباب الشقة األمامي

أبواب الشقة األمامية
• تشحيم المفصل والقفل األصلي

• إصالح مانع التسرب واستبداله

• إصالح الباب وأثاث الباب األصلي

ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل 
متخصص. أ 

يجب تركه في الشقة بدون الحصول على أي تعويض منفصل عند 
إخالء الشقة.

• تركيب سلسلة قفل الباب أو مسمار أمان المفصل أو ثقب الباب 
وصيانته

النوافذ وأبواب الشرفات الخارجية

• إصالح مانع التسرب واستبداله

• إصالح التجهيزات والتركيبات

• استبدال زجاج النوافذ

ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل 
متخصص. يجب تركه في الشقة بدون الحصول على أي تعويض 

منفصل عند إخالء الشقة.

• الستائر الفينيسية، التي يشتريها الساكن

 • (SATO( الستائر الفينيسية، تم توفيره بواسطة ساتو

يجب الحصول على إذن مقدما من إدارة المبنى. ال يجوز إجراء العمل 
إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص. يجب تركه في 

الشقة بدون الحصول على أي تعويض منفصل عند إخالء الشقة.

• تركيب ألواح زجاج الشرفة وإصالحها وألواح الزجاج التي يشتريها 
الساكن

• تركيب ألواح زجاج الشرفة وإصالحه، ألواح الزجاج التي توفرها 
(SATO) ساتو

• أبواب الشرفات الخارجية

• تنظيف ألواح زجاج النوافذ والشرفة
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معلومات إضافية

المسؤوليات التي 
يتحملها السكان 

ويدفع مقابل 
التعويض عن عدم 

تحملها

المسؤوليات التي 
تتحملها ساتو 

(SATO( وتدفع 
مقابل التعويض عن 

عدم تحملها

دران الشقة وأسطح السقف واألرضية

• تنظيف الجدار والسقف وسطح األرضية

• دهان الحوائط ولصق ورق الحوائط

• إصالح سطح الغرفة الرطبة واستبداله

• مراقبة حالة سطح الغرفة الرطبة

• إصالح ألواح الساونا

• طالء السقف

• إصالح غطاء األرضية واستبداله

• تنظيف الشرفة وإزالة الثلج منها

• يف فتحة تصريف المياه بالشرفة

• إصالح سطح الشرفة
تجهيزات الشقة والكبائن المثبتة

• إصالح التجهيزات أو استبدالها

• تركيب حاوية جهاز غسل األطباق وفكها

• إصالح مقاعد الساونا أو استبدالها
التدفئة

• تسريب المدفأة

• ضبط المدفأة األساسي

• إصالح صمام المدفأة وصيانته

• تنظيف المدفأة

• أنظمة التدفئة داخل األبنية
التهوية

• تنظيف صمام شفط الهواء

• ضبط صمام شفط الهواء وإصالحه

• تنظيف مجرى التهوية

• تنظيف صمام ومرشح سحب الهواء

• شراء مرشحات صمام سحب هواء جديدة واستبدالها

• تنظيف مرشح الشحوم بمروحة/غطاء شفاط المطبخ

• شراء مرشح مروحة/غطاء شفاط المطبخ جديد وتركيبه

• إصالح مروحة/غطاء شفاط المطبخ

• تنظيف مرشح وحدة التهوية الخاصة بالشقة أو شراء مرشح جديد 
وتركيبه

• صيانة وحدة التهوية الخاصة بالشقة أو إصالحها

• ضبط وحدة التهوية الخاصة بالشقة
معدات السباكة والصرف الصحي

• تنظيف جهاز تهوية الصنابير

• ضبط تدفق الصنبور األساسي

• استبدال خرطوم ومقبض مرشة المياه

• إصالح الصنابير واستبدالها

• إصالح تركيبة المرحاض

ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل 
متخصص. • إصالح جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس، الماكينة يشتريها 

الساكن
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معلومات إضافية

المسؤوليات التي 
يتحملها السكان 

ويدفع مقابل 
التعويض عن عدم 

تحملها

المسؤوليات التي 
تتحملها ساتو 

(SATO( وتدفع 
مقابل التعويض عن 

عدم تحملها

• إصالح جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس، الماكينة التي 
(SATO) توفرها ساتو

ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل 
متخصص. • تركيب جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس، الماكينة التي 

يشتريها الساكن
• تركيب جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس، الماكينة التي 

(SATO) توفرها ساتو
• تركيب قابس توصيل جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس، 

الماكينة التي يشتريها الساكن
يجب الحصول على إذن مقدما من إدارة المبنى. ال يجوز إجراء العمل 

إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص. • تركيب صنبور جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس، الماكينة 
التي يشتريها الساكن

• تركيب صنبور جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس، الماكينة 
(SATO) التي يتم توفيرها بواسطة ساتو

• مراقبة سدادة التصريف وتنظيفها

• صيانة سدادة التصريف وإصالحها

• مراقبة فتحة التصريف باألرضية وتنظيفها

• صيانة فتحة التصريف باألرضية وإصالحها

• صيانة أنابيب السباكة والصرف الصحي وإصالحها

• مراقبة ظهور تسرب بالصنبور والمرحاض

يجب إشعار شركة الصيانة فوًرا بوجود أي تسرب. • قراءات عدادات قياس استهالك المياه الخاصة بالشقة
إذا طُلبت بشكل منفصل من ساتو (SATO). تتم قراءة عدادات 

قياس استهالك المياه بواسطة السكان في بعض المباني المعينة فقط • جهاز تسخين المياه

المعدات الكهربائية الخاصة بالشقة

• شراء المصابيح الكهربائية ومصابيح الفلورسنت واستبدالها

• شراء مشغالت مصابيح الفلورسنت واستبدالها

• إصالح تركيبة اإلضاءة الثابتة وموزع تركيبة اإلضاءة

• شراء وحدات المصهر واستبدالها

• إصالح المقبس والمفتاح المثبتين بالجدار

• تركيب تركيبة اإلضاءة المنزلية

• شراء كبل موصل الهوائي وإصالحه

يجب الحصول على إذن مقدما من إدارة المبنى. ال يجوز إجراء العمل 
إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص. • تركيب هاتف إضافي وكبل بيانات وكابل هوائي وإطار/منفذ تركيب

يجب الحصول على إذن مقدما من إدارة المبنى. ال يجوز إجراء 
العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص. • تركيب طبق التقاط إشارة األقمار الصناعية



ا، وسوف تفرض ساتو (SATO) رسوًما على الساكن وفقا لقائمة الرسوم المفروضة على  ا عاديً فً إذا كان الساكن قد تسبب في ضرر الضرر الذي ال يمكن اعتباره تل
العمالء أو تفرض تكاليف فعلية، تشمل المشكالت التي تغطيها مسؤولية الصيانة التي تتحملها ساتو (SATO). إذا كنت قد تلقيت تعليمات أكثر تفصيالً أو تعليمات 

تختلف عن الجدول الوارد أعاله من ساتو (SATO) أو ممثل ساتو (SATO)، يُرجى اتباع هذه التعليمات.

معلومات إضافية

المسؤوليات التي 
يتحملها السكان 

ويدفع مقابل 
التعويض عن عدم 

تحملها

المسؤوليات التي 
تتحملها ساتو 

(SATO( وتدفع 
مقابل التعويض عن 

عدم تحملها

المعدات واألجهزة الخاصة بالشقة

• شراء البطاريات واستبدالها

• صيانة جهاز تدفئة غرفة الساونا وإصالحه

• شراء حجر جهاز تدفئة غرفة الساونا واستبداله

• إزالة الجليد من الثالجة والمجمد عند الضرورة

• تنظيف الثالجة والمجمد والموقد السطحي والجزأين الداخلي 
والخارجي للفرن

• شراء جهاز إنذار الدخان الذي يعمل بالبطاريات 

وصيانته
• شراء جهاز إنذار الدخان الذي يعمل بالطاقة الكهربائية وصيانته

• إصالح الموقد السطحي والفرن والثالجة والمجمد وصيانتها

مناطق الخارجية

• هياكل السطح

• المناطق المزروعة

• األثاث والمعدات

• األسوار الخفيفة

• معدات األلعاب

• األسوار الثقيلة

المناطق المشتركة

• المباني الخارجية

• معدات HVAC والمعدات الكهربائية ومستلزماتها

• أنظمة HVAC واألنظمة الكهربائية

• المعدات والمستلزمات
ملجأ الدفاع المدني

• المعدات والمستلزمات القانونية

• المستلزمات اإلضافية، مثل أقراص اليود
حديقة الخاصة بالشقة

حمل الساكن مسؤولية تنفيذ مهام تشمل الحفاظ على النظام وإزالة 
الثلوج وقص العشب داخل الحديقة الخاصة بالشقة.

• منطقة مخصصة لالستخدام الخاص بالساكن

• إلغاء غطاء التأمين على المنزل أخرى




