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ناشر: ساتو (SATO)، صندوق پستی 401 (PL 401)، کد پستی 00601 ھلسینکی (HELSINKI 00601)، شماره تلفن        
 2020/1

“در خانھ احساس آرامش و لذت ھست، می توان در جای خود ساکن ماند.“ 

در این دفترچھ راھنما ھمھ چیز را در ارتباط با مسکن اجاره ای جدیدتان خواھید یافت: 
راھنمائی ھا، مشاوره ھا، دستورالعمل ھای مھم و مقررات. این دفترچھ راھنما را بخوانید و 

آن را ھمراه با قرارداد اجاره مسکن و مدارک مھم دیگر نگھداری نمائید. 

بھ سایت ھای sato.fi و oma.sato.fi در اینترنت سر بزنید تا در مورد مسائل مربوط بھ 
خانھ اطالعات بھ روزی داشتھ باشید! 

بھ خانھھ اجاره اای ساتتو ((SSSATOO VVuokkraaKooti) خخووشش آمددیدد

020 334 443
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 (SATO) خدمات ارباب رجوع ساتو
شماره تلفن: 443 334 020 

ساعات کار: از روزھای دوشنبھ تا روزھای پنجشنبھ از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظھر و 
 asiakaspalvelu@sato.fi ،روزھای جمعھ از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظھر

می توانید در ساعات کار با خدمات ارباب رجوع از طریق خدمات چت sato.fi ھم تماس بگیرید. 

 oma.sato.fi :را بخشی از زندگی خود کنید OmaSATO
در OmaSATO می توانید از جملھ: 

- اطالعات مربوط بھ قرارداد و پرداخت خود را بازبینی نمائید   
- در مورد عیب و ایراد اطالع دھید   

- اطالعیھ ھای مربوط بھ ساختمان محل سکونت خود را بخوانید   
- برای خدمات ارباب رجوع ما پیغام بفرستید   
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HUOLTO

1. پرسش ھھای ممتداولل شخخخصصص نقلل مممکاانن ککنننددهه

چھ زمانی می توانم کلیدھا را بگیرم؟ 

می توانید پس از ساعت 12 ظھر روزی کھ قرارداد اجاره مسکن 
آغاز می شود، کلیدھای خانھ جدیدتان را از شرکت رسیدگی بھ 
ساختمان (huoltoyhtiö) دریافت نمائید. در صورتی کھ روز 

آغاز قرارداد اجاره مسکن با آخر ھفتھ یا با یک روز تعطیل اداری 
مصادف شده باشد، کلیدھای خود را در روز اداری بعدی دریافت 

خواھید نمود. 

کلیدھا را مستقیماً از مستأجر قبلی نگیرید و آنھا را در اختیار 
مستأجر بعدی قرار ندھید، چرا کھ شرکت رسیدگی بھ ساختمان 
اطالعات کلیدھا را ثبت می کند و بدین ترتیب اگر کلید بھ ثبت 

نرسد، بابت فقدان کلید مبلغ مربوطھ را اخذ خواھد نمود. 

وقتی کھ برای تحویل گرفتن کلیدھا مراجعھ می کنید، اینھا را ھمراه 
خود داشتھ باشید: 

- مدرک شناسایی رسمی (مثالً گواھینامھ یا گذرنامھ) 

- قرارداد اجاره مسکن امضاء شده 

 (vakuusmaksu) رسید پرداخت مبلغ ودیعھ -

آیا من باید بیمھ مسکن تھیھ کنم؟ 

بلھ، بر اساس شرایط ذکر شده در قرارداد اجاره مسکن، شما 
باید بیمھ مسکن جامع معتبر داشتھ باشید کھ ھم بیمھ مسکن را 

دربرگیرد و ھم بیمھ مسئولیت را. بیمھ مسکن مواردی کھ در خانھ 
خسارتی اتفاق میافتد کھ بھ دلیل آن ممکن است مستأجر مجبور 

بھ جبران خسارت مسکن گردد یا بھ ھمسایھ خسارت پرداخت نماید 
را تأمین می کند. 

بیمھ مسکن را می توانید خودتان بھ انتخاب خود از یک شرکت 
بیمھ تھیھ نمائید. 

آیا مبلغ برق جزو کرایھ خانھ است؟ 

خیر، مگر این کھ این موضوع جداگانھ در قرارداد اجاره مسکن ذکر 
شده باشد. 

پیش از نقل مکان بھ مسکن، خودتان بھ انتخاب خود با یک شرکت 
برق قرارداد ببندید تا این کھ ھمان روز نقل مکان در خانھ تان نور 

داشتھ باشید و یخچال تان کار کند. 
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آیا مبلغ آب جزو کرایھ خانھ است؟ 
خیر نیست، مگر این کھ در قرارداد اجاره مسکن تان طور دیگری 
توافق شده باشد. می توانید مبلغ آب را در قرارداد اجاره مسکن تان 

ببینید. 

آیا مبلغ اشتراک اینترنت جزو کرایھ خانھ است؟ 
معموالً چنین است. در ساختمان مسکن جدیدتان بھ احتمال زیاد 

یا  آمادگی برای نصب خط پر سرعت اینترنت با پھنای باند تل
(Telia) وجود دارد. شما بھ عنوان ساکن ساتو (SATO) خط 

اینترنت بھ سرعت 10/10 مگا بایت در ثانیھ را بھ طور رایگان در 
اختیار خواھید داشت و خطوط اینترنت پر سرعت تر را می توانید 

یا (Telia) دریافت نمائید. برای استفاده از  با قیمت ویژه از تل
یا  خط پر سرعت اینترنت با پھنای باند با خدمات ارباب رجوع تل

(Telia) تماس بگیرید. 

یا (Telia) در تمام خانھ ھای اجاره ای ساتو  اینترنت رایگان تل
(SATO VuokraKoti) وجود ندارد. برای اطالع از این کھ در 

مورد مسکن شما وضعیت چگونھ است، می توانید بھ 
 (Telia) یا sato.fi مراجعھ کنید و یا با خدمات ارباب رجوع تل

تماس بگیرید. 

اعالم نقل مکان (muuttoilmoitus) را بھ کجا باید انجام دھم؟ 
اعالم رسمی نقل مکان را حداکثر تا یک ھفتھ پس از نقل مکان 
Digi- ja väestötieto-) بھ اداره اطالعات دیجیتالی و نفوس

virasto) انجام دھید. می توانید اعالم نقل مکان را در اینترنت 
یا در اداره پست و یا با استفاده از فرم موجود در اداره اطالعات 

دیجیتالی و نفوس انجام دھید.

اعالم تغییر آدرس (osoitteenmuutos) را بھ کجا باید انجام دھم؟
تغییر آدرس و قرارداد ارسال پست ھای وارد شده بھ آدرس قبلی 

تان بھ آدرس جدیدتان را در اداره پست انجام دھید. پست ھای وارد 
شده بھ آدرس قبلی تان تا مدت یک ماه بھ طور رایگان بھ آدرس 
جدیدتان ارسال خواھد شد. بسیاری از مقامات و مسئولین تغییر 
آدرس را از مرکز ثبت نفوس دریافت می کنند، ولی بھ یاد داشتھ 
باشید کھ تغییر آدرس خود را بھ سفارش مجالت، بانکھا، شرکت 

ھای بیمھ، فروشگاه ھا زنجیره ای (رابطھ مشتری دائم،
 kanta-asiakkuus) ، سازمان ھا ، انجمن ھا و غیره اطالع دھید. 

چگونھ می توانم نام خود را بر روی در در خانھ خود بزنم؟ 
شرکت رسیدگی بھ ساختمان تغییر نام را در تابلو نام ساکنین 

راه پلھ و در مسکن شما انجام می دھد. نقل مکان بھ مسکن را 
بھ شرکت رسیدگی بھ ساختمان اطالع دھید تا آنھا تغییر نام در 

تابلو نام ساکنین راه پلھ و در مسکن شما را انجام دھند. اطالع نقل 
مکان را می توانید از sato.fi دریافت نمائید. اغلب اوقات می 

توان اطالع نقل مکان را در صفحات اینترنتی شرکت رسیدگی بھ 
ساختمان نیز انجام داد. 

آیا می توان در خانھ سیگار کشید؟ 
خیر، نمی توان. سیگار کشیدن در شرایط قرارداد اجاره مسکن شما 
ممنوع اعالم شده است. اماکن مشترک ساختمان محل زندگی شما 
ھم بدون دود ھستند و نمی توان در آنھا استعمال دخانیات نمود. 
شخص سیگاری مالحظھ کار دقت می کند کھ در محل استعمال 

دخانیات و در بالکن ھم دود بھ بالکن ھمسایھ جریان پیدا نکند و 
از طریق پنجره ھا با داخل خانھ ھمسایھ نرود. 

ماشین خود را در کجا می توانم پارک کنم؟ 
محل پارکینگ شخصی خود را می توانید از شرکت رسیدگی بھ 

ساختمان و یا از شرکت پارکینگ رزرو نمائید. قیمت پارکینگ بر 
اساس این کھ آیا محل پارکینگ شامل پریز برق برای گرم کردن 

ماشین ھم می شود و یا این کھ پارکینگ بھ قول معروف سرد است، 
متفاوت است. در برخی مکان ھا و ساختمان ھا، مقدار تقاضای 
محل پارکینگ از تعداد پارکینگ ھای قابل عرضھ بیشتر است. 

در چنین مواردی نمی توان بالفاصلھ محل پارکینگ دریافت نمود، 
بلکھ باید در صف رزرو پارکینگ منتظر نوبت ماند. 

مکان ھای پارک میھمانان برای پارک موقت خودروھای میھمانان 
ساکنین در نظر گرفتھ شده است. 

در نظر داشتھ باشید کھ در خیلی از ساختمان ھا شرکت نظارت بر 
پارک خودروھا بر پارکینگ ھا نظارت می کند و پارک کردن اشتباه 

ممکن است مبلغ جریمھ خطای پارکینگ را بھ دنبال داشتھ باشد. 

ھرگز و بھ ھیچ وجھ ماشین خود را حتی برای زمانی موقت در راه 
ھای امداد پارک نکنید. راه ھای امداد در تابلوھای راھنمایی موجود 

در حیاط عالمت گذاری شده اند. 

خانھ من عیب یا کمبود دارد، از کجا می توانم کمک دریافت کنم؟ 
در مورد تعمیرات فوری، شرکت رسیدگی بھ ساختمان بھ شما 

کمک می کند کھ می توانید مشخصات تماس آن را در
 sato.fi از صفحات ساختمان خودتان و از تابلو اعالنات 

ساختمان مسکن خود مشاھده کنید. در مورد عیب ھا و اشکاالت 
می توانید از طریق خدمات OmaSATO، بھ طور الکترونیکی 

با استفاده از فرم اعالن عیب ھا و اشکاالت در sato.fi یا از 
طریق تلفن بھ خدمات ارباب رجوع برای رسیدگی و مراقبت از 

مسکن و ساختمان اطالع دھید. در بعضی ساختمان ھا در تابلو 
اعالنات کد QR برای اعالم عیب ھا و اشکاالت وجود دارد. بھ 

اعالم عیب ھا و اشکاالت در روزھای اداری در مدت یک روز و 
بھ اعالم عیب ھا و اشکاالت بھ طور کتبی در مدت دو روز پاسخ 

داده می شود. 

از کجا می توان کمک و اطالعات بیشتر دریافت نمود؟ 
شرکت رسیدگی بھ ساختمان در مورد مسائل مربوط بھ عیب ھا و 

اشکاالت خانھ شما و اماکن مشترک ساختمان مسکن تان و نیز 
در مورد مسائل مربوط بھ کلید خانھ کمک می کند. رئیس خدمات 

ساتو (SATO) بھ شما در مورد مسائل مربوط بھ ھمکاری 
ساکنین، ھمسایگی و مقررات انضباطی کمک می کند. اطالعات 
در مورد مسائل مربوط بھ پرداخت اجاره بھا و رابطھ مستأجری را 
می توانید از خدمات ارباب رجوع ساتو (SATO) دریافت نمائید. 

در صورتی کھ نمی دانید در باره مسئلھ ای کھ دارید بھ چھ کسی 
 (SATO) مراجعھ کنید، نخست با خدمات ارباب رجوع ساتو

تماس بگیرید. ھمھ مشخصات تماس، راھنمائی ھا و فرم ھای 
مورد نیاز و نیز امتیازات ارباب رجوعی خود را می توانید در 
sato.fi ببینید. بھ یاد داشتھ باشید کھ با OmaSATO ھم در 

آدرس sato.fi/omasato آشنا شوید. 

خانھ جدیدتان را بھ شما تبریک می گوئیم! 
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در اینجا لیستی از مسائل مربوط بھ خدمات و راھنمائی ھای 
سکونت وجود دارد. در صورتی کھ در ھنگام انجام قرارداد اجاره 
مسکن راھنمائی ھای دقیق تر یا متفاوتی بھ شما داده شده، در 

وھلھ نخست آنھا را رعایت نمائید. 
اطالعات ارباب رجوع 

ما می خواھیم بھ خوبی بھ شما خدمات ارائھ کنیم و بھ این دلیل 
از یک سیستم اطالعات ارباب رجوع استفاده می کنیم کھ در آن 

اطالعات ارباب رجوع و اطالعات تماس ھای گرفتھ شده (تلفن ھا، 
پست ھای الکترونیکی، نامھ ھا و پرسش ھا) توسط ساکنین مقیم 
مسکن را مطابق با رضایتی کھ ارباب رجوع در ھنگام تقاضای 

مسکن داده است، ضبط می کنیم. 

برای کسب اطالعت بیشتر در مورد سیستم اطالعات ارباب رجوع 
 tietoturva) قسمت امنیت داده ھا و شرایط استفاده sato.fi ما بھ

ja käyttöehdot) مراجعھ نمائید. 

ماشین ظرفشویی 
خدمات نصب ماشین ظرفشویی را ھمیشھ از شخصی کھ حرفھ 
SATO-) اش این است تقاضا نمائید. ھنگامی کھ از خانھ ساتو

koti) نقل مکان می کنید، دری را کھ در اصل بخشی از تجھیزات 
آشپزخانھ بوده را دوباره در جای خود نصب نمائید. در را می توانید 
در مدت سکونت خود مثالً در انبار اشیای منقول نگھداری نمائید. 

برنامھ ھا برای ساکنین 
در مورد برنامھ ھای شاد و رایگان برای ساکنین می توانید 

اطالعات بیشتری در sato.fi دریافت نمائید. کانال ھای ما در 
شبکھ ھای مجازی را نیز در نظر داشتھ باشید! 

ھمکاری ساکنین 
آیا مایلید در امور مشترک ساختمان منزل خود ھمراه باشید؟ از 

رئیس خدمات سؤال کنید کھ آیا در ساختمان شما گروه کار ساکنین 
(asukastoimikunta) وجود دارد. در صورتی کھ پاسخ منفی 

است، خودتان می توانید این کار را و یا مالقات ھای اختیاری 
ساکنین را آغاز نمائید. در صورت لزوم از رئیس خدمات تقاضای 

کمک نمائید. 

در ساختمان ھای بھ قول معروف آراوا (aravatalo)، گروه کار 
ساکنین، نمایندگان خود را برای ھستھ ھمکاری سراسری انتخاب 
می کند کھ در آن وظایف مطابق با قانون مدیریت مشترک مورد 

بررسی قرار می گیرد. مھم ترین این وظایف گزارش در مورد 
تعریف و تعیین اجاره است. در صورتی کھ نمی دانید کھ آیا در 
ساختمان آراوا (aravatalo) زندگی می کنید یا خیر، با خدمات 

ارباب رجوع ما تماس بگیرید تا موضوع را مشخص کنیم. 

کمک ھزینھ مسکن 
کمک ھزینھ مسکن را می توان از اداره بازنشستگی ملی، یعنی 
کال (Kela) تقاضا نمود. در آدرس kela.fi از جملھ حسابگری 

وجود دارد کھ می توانید بھ کمک آن، احتمال این کھ آیا کمک 
ھزینھ مسکن بھ شما تعلق می گیرد یا خیر را ارزیابی نمائید. 

شما بھ عنوان ارباب رجوع نیازی نیست در ھنگام تقاضای 
کمک ھزینھ مسکن یا بازبینی این کمک ھزینھ، پیوست ھای 

مربوط بھ سکونت خود را بھ کال (Kela) ارسال نمائید. کال 
(Kela) اطالعات الزم را بھ صورت الکترونیکی از سامانھ ساتو 
(SATO) دریافت می کند. اطالعاتی کھ بھ صورت الکترونیکی 

داده می شوند عبارتند از اطالعات مربوط بھ قرارداد اجاره مسکن، 
اطالعات ھزینھ سکونت و اطالعات پرداخت اجاره بھا جھت 

پرداخت مستقیم کمک ھزینھ ھا بھ حساب مؤجر. 

جلسات ساکنین
بھترین راه برای کسب اطالع در مورد جلسات ساکنین کھ رویدادی 

شاد و رایگان می باشد OmaSATO است. نامھ ھای خبری و 
کانال ھای رسانھ ھای اجتماعی ما را ھم دنبال کنید. 

آرامش زندگی
بین ساعات 07-22 در ساختمان باید بھ آرامش شبانھ احترام 
گذاشت. در صورتی کھ قرار است جشنی برگزار کنید یا کار 

دیگری انجام دھید کھ ممکن است موجب ایجاد صدای اضافھ 
گردد، پیشاپیش سر وقت موضوع را بھ ھمسایگان اطالع 

دھید. علیرغم این اطالعی کھ می دھید، اطمینان حاصل کنید 
کھ بھ ھر حال بیش از حد برای ھمسایگان مزاحمت ایجاد 

نکنید. 

زندگی روزمره ھمیشھ آنطور کھ می خواھید پیش نمی رود و 
ممکن است از ھمسایھ صدایی شنیده شود کھ مزاحم زندگی 

گردد. با ھمسایھ در این مورد صحبت کنید. ممکن است 
کھ مثالً گوش دادن بھ موسیقی و یا صدای فیلم از دیوار 

عبور کند و در آنطرف دیوار شنیده شود. چنانچھ ھمسایھ 
علیرغم صحبتی کھ با او کرده اید رفتار خود را تعییر نمی 

دھد و برای زندگی شما مدام مزاحمت ایجاد می شود، با ساتو 
(SATO) تماس بگیرید. 

2. مسسسائئلل ااووللییھھ سسسکککووننتتتت
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تعمیراتی کھ خودتان انجام می دھید 
در صورتی کھ می خواھید خودتان خانھ خود 
 (SATO) را رنگ کنید، می توانید از ساتو

مجموعھ رنگ کردن مسکن را دریافت نمائید. 
این مجموعھ رنگ کردن مسکن شامل رنگ 
و لوازم رنگ کردن مسکن می شود. رنگ را 

 (SATOmallisto) می توانید از لیست ساتو
انتخاب نمائید. 

برای کسب اطالعت بیشتر در مورد تعمیراتی 
کھ خودتان انجام می دھید، راھنمائی ھای مفید 
برای رنگ کردن مسکن و دستورالعمل سفارش 

مجموعھ رنگ کردن مسکن، بھ آدرس
 sato.fi/omatoimiremontti مراجعھ نمائید. 

محوطھ حیاط 
ھمکاری ساکنین ساختمان در حیاط مشترک و در کارھایی کھ 
در حیاط انجام می گردد دیده می شود. در فصول مختلف سال 

ھر کسی می تواند محیط زندگی خود را برای لذت خود و ساکنین 
ساختمان زیبا نماید. با این کھ مراقبت مرتب و برنامھ ریزی 

شده از حیاط و کارھای رسیدگی بھ آن وظیفھ شرکت رسیدگی بھ 
ساختمان است، کارھای متنوعی در حیاط وجود دارد. 

امنیت حیاط ھم تأثیر و نقش مھمی در لذت بخش بودن آن دارد. 
بنابر این بھ یاد داشتھ باشید کھ دستورالعمل ھای مربوط بھ پارک 

کردن ماشین را رعایت نموده و ھنگام رانندگی در حواشی حیاط 
مراقبت ویژه ای بھ خرج دھید. 

نوبت سونا 
می توانید نوبت خود را در سونای ساختمان تان از شرکت رسیدگی 
بھ ساختمان رزرو کنید. در بعضی از ساختمان ھا سیستم رزرو 
الکترونیکی وجود دارد و در بعضی از ساختمان ھا رزرو را می 
توان از طریق OmaSATO انجام داد. اشخاص زیادی از سونا 

استفاده می کنند، بنابر این استفاده از زیرانداز در سونا قابل 
توصیھ است. سونا و محوطھ دوش را برای استفاده شخص بعدی 

پاکیزه نگھدارید. 

در خیلی از ساختمان ھا نوبت سونای مشترک ساکنین ھم وجود 
دارد، مثالً “lenkkisauna“ کھ بابت استفاده از آن مبلغ جداگانھ 

ای اخذ نمی گردد. 

دکوراسیون و چسباندن و نصب کردن بھ دیوار 
استیل دکوراسیون خود را خودتان می توانید انتخاب نمائید، ولی 
خوب است کھ ھنگام دکوراسیون خانھ تان چند نکتھ اساسی در 

ارتباط با مراقبت از مسکن را در نظر داشتھ باشید. در ھنگام 
چسباندن و نصب کردن بھ دیوار مواد متفاوت دیوار را در نظر 
داشتھ باشید تا این کھ چسباندن و نصب کردن بھ دیوار خوب و 

امن باشد. دستورالعمل ھای آویزان نمودن بھ دیوار را می توان 
از جملھ از فروشگاه ھای لوازم ساختمانی دریافت نمود. خوب 

است کھ بھ پایھ ھای وسایل و مبلمان منزل بھ قول معروف پوشش 
موکتی (huopatassu) چسباند تا این کھ از اثرات فشار وسایل و 
مبلمان منزل بر روی کف و رنگ افتادن و خراش افتادن سطح کف 

منزل جلوگیری شود. 

پرده کرکره ھا 
می توانید بھ خرج خودتان و بدون گرفتن اجازه جداگانھ پرده کرکره 

نصب نمائید. ھنگامی کھ از خانھ خود نقل مکان می کنید، باید 
پرده کرکره ھا را بدون دریافت غرامت در جای خود باقی بگذارید. 

قفل امنیتی و روزنھ دید در ورودی منزل 
می توانید بدون گرفتن اجازه جداگانھ قفل امنیتی و روزنھ دید در 

درب ورودی منزل خود نصب نمائید. ھنگامی کھ از منزل خود نقل 
مکان می کنید، باید قفل امنیتی را در جای خود باقی بگذارید و 

ھمھ کلیدھا را برگردانید. ما ھزینھ نصب قفل امنیتی و روزنھ دید 
در را پرداخت نمی کنیم. 

برگرداندن ودیعھ پس از یک سال سکونت 
می توانید پس از یک سال سکونت دائم، مبلغ ودیعھ خود را پس 

بگیرید. در صورتی کھ بدون ایجاد مزاحمت زندگی کرده باشید و 
اجاره بھا را سر وقت پرداخت نموده باشید، می توانیم مبلغ ودیعھ 
شما را پس بدھیم. برای اطالعات بیشتر و دریافت فرم برگرداندن 

ودیعھ بھ sato.fi مراجعھ نمائید. تالش ما بر این است کھ تقاضای 
برگرداندن مبلغ ودیعھ را در عرض یک ماه بررسی نمائیم. 
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محیط 
چھ در ھنگام ساخت مسکن ھایمان و چھ در مرحلھ طراحی و 
استفاده از آنھا، مسائل محیطی را مورد توجھ قرار می دھیم. 

برای ما بھبود بازدھی و کارائی انرژی در مسکن ھایمان، کاھش 
مصرف آب و ارتقاء امکان بازیافت در ساختمان ھایمان مھم 

است. بدین ترتیب می توانیم ھم ھزینھ ھای رسیدگی و نگھداری و 
ھم زایدات ناشی از سکونت را پائین بیاوریم. 

در صفحات 15 و 16 راھنمائی ھایی وجود دارد کھ با کمک آنھا 
می توانید در مصرف انرژی و آب در خانھ خود صرفھ جویی 

نمائید. می توانید با برنامھ محیط زیست ما در sato.fi آشنا شوید. 

در رسیدگی بھ زبالھ ھا، امکانات تفکیک و دستھ بندی زبالھ ھا، 
پاکیزگی اتاق زبالھ ھا، رسیدگی بھ زبالھ ھای مشکل ساز برای 

محیط زیست و مقدار مناسب خدمات رسیدگی بھ زبالھ ھا را مورد 
توجھ قرار می دھیم. در صفحات 17 و 18 این دفترچھ راھنما، 

راھنمائی ھایی برای تفکیک و دستھ بندی زبالھ ھا برای مطالعھ 
شما وجود دارد. 

بما بگوئید حالتان و وضعیت تان چطور است! 
ما می خواھیم مؤجر خوبی برای شما باشیم و زندگی و سکونت بھ عنوان مستأجر را برای نسل ھای بعدی پیشرفت و ارتقاء 

دھیم. بھ این خاطر مھم است کھ بدانیم حال و وضعیت شما چگونھ است. در ھنگام نقل مکان بھ خانھ ساتو 
(SATOkoti) از ما پرسش ھای گوناگونی دریافت خواھید نمود. این پرسش ھا را یا بھ تلفن ھوشمند شما ارسال می کنیم و یا 
بھ پست الکترونیکی شما. اگر ھر کدام از این راه ھای تماس با شما تغییر پیدا کرد، بھ ما اطالع دھید تا بتوانیم تماسمان را با 

ھم ادامھ دھیم! 

بھ تمام ساکنین باالی سن 18 سالمان برای شرکت در ساتو پولس (SATO Pulssi) کھ گردھمایی ساتو (SATO) است کھ با 
تلفن ھوشمند کار می کند، خوش آمد می گوئیم. در ساتو پولس (SATO Pulssi) می توانید نظر خود را در مورد پیشبرد و 

ارتقاء امور مربوط بھ خانھ، محیط خانھ و خدمات سکونت اظھار نمائید. 

می توانید با تلفن کردن بھ با خدمات ارباب رجوع، از طریق صفحات ما در فیسبوک، با استفاده از چت خدماتی ما یا با 
ارسال پست الکترونیکی بھ آدرس asiakaspalvelu@sato.fi و یا با فرستادن پیغام بھ OmaSATO با ما در تماس باشید 

و پیشنھادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. 

OMA

SATO

CHAT

@
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مکان ھای مشترک 
مکان ھای مشترک ساختمان محل اقامت خود را می توانید بھ 

راحتی از از عالمت ھای عکس داری کھ بر روی درھا نصب شده 
شناسائی کنید. مکان ھای مشترک را پاکیزه نگھ دارید و پس از 

استفاده از آنھا این مکان ھا را تمیز کنید. در ساختمان ھای ساتو 
(SATO)، ھمھ مکان ھای مشترک بدون دود ھستند و استعمال 

دخانیات در آنھا ممنوع است. 

انبار وسایل 
منقول اتاق کلوب 

از انبار وسایل منقول می توان از جملھ 
برای نگھداری لباس ھای فصلی و چمدان 
ھای مسافرت استفاده نمود. بھتر است از 

نگھداری وسایل ارزشمند در انبار کھ ممکن 
است دزدھا را بھ وسوسھ بیاندازد اجتناب 

کرد. می توان با قفل کردن در انبار بوسیلھ 
یک قفل محکم و با استفاده از پوششی کھ 
مانع دید می شود، از بھ سرقت رفتن انبار 

جلوگیری نمود. بھ دلیل امنیت آتش سوزی، 
در انبارھا نباید مایعات و گازھای  قابل 
اشتعال و یا مواد قابل انفجار نگھداری 

نمود. در انبار خود می توان حداکثر چھار 
الستیک ماشین نگھداری کرد. 

محل زبالھ 

پاکیزگی محل زبالھ بر روی آرامش و 
رضایت بخش بودن کل ساختمان تأثیر می 
گذارد. مھم است کھ کیسھ ھای پالستیکی 
در ظرف ھای مخصوص خودشان انداختھ 

شوند و کف اتاق محل زبالھ پاکیزه 
نگھداری گردد. عالوه بر این، بھتر است 
کھ بھ فرزندان خانواده نیز برای استفاده 

خردمندانھ از محل زبالھ آموزش داده شود. 
در صفحات 17 و 18، راھنمائی ھایی 

برای استفاده از اتاق ھای زبالھ وجود دارد. 

 (SATO) معموالً در ساختمان ھای ساتو
اتاق کلوب وجود دارد کھ ساکنین می 
توان از آن بھ عنوان محلی برای وقت 

گذراندن، محلی برای انجام کارھای 
مشترک و یا مثالً برای برگزاری جشن 

تولد کودکان استفاده کنند. مسئولیت 
مقررات و دکوراسیون اتاق کلوب معموالً 

بر عھده گروه کار ساکنین می باشد. برای 
اطالعات بیشتر با گروه کار ساکنین یا با 

رئیس خدمات تماس بگیرید. 

انبار کالسکھ 
کودکان 

کالسکھ کودکان را در محل ویژه ای کھ 
برای این کار در نظر گرفتھ شده نگھداری 

نمائید. اگر انبار کالسکھ کودکان را پیدا 
نمی کنید، از شرکت رسیدگی بھ ساختمان 

سؤال کنید کھ محل امن برای نگھداری 
کالسکھ کودکان کجاست. 

رختشویی و 
اتاق خشک 
کردن رخت 

ھای شستھ 
در خیلی از ساختمان ھا رختشویی و اتاق 

خشک کردن رخت ھای شستھ وجود دارد 
و استفاده از آنھا برای ساکنین رایگان 
است. راھنمای چگونگی رزرو وقت و 
دستورالعمل استفاده از دستگاه ھا در 

رختشویی و اتاق خشک کردن رخت ھای 
شستھ و یا در تابلوی اعالنات ساختمان 
وجود دارد. در رختشویی فرش نمی توان 
شست، چرا کھ لباسشویی ھا و دستگاه 
ھای خشک کن تحمل وزن فرش ھای 

خیس را ندارند. 

راه پلھ 
ساختمان

امنیت آتش سوزی موضوعی بسیار مھم 
است. بھ این دلیل در راه پلھ ساختمان یا 

در راه ھای دیگر ساختمان تان نباید ھیچ 
وسیلھ ای، حتی پادری یا کالسکھ کودک 
نگھداری کنید. نگھداری حلقھ یا تاج گل 

روی در ورودی منزل مجاز است. 

استفاده از محل رختشویی و اتاق خشک کردن رخت ھای شستھ شده
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ھمسایگی خوب 
بھ آرامش خانھ ھمسایگان خود احترام می گذارم. 

مقررات انضباطی عمومی و قرارھای دیگری کھ بھ 
اتفاق ھم گذاشتھ شده را رعایت می کنم. 

محیط رضایت بخش 
وسیلھ ای در راه پلھ ھا نمی گذارم و مکان ھای مشترک 
دیگر را ھم ھمیشھ پس از استفاده تمیز می کنم. بھ ویژه 

مراقب این ھستم کھ اتاق زبالھ پاکیزه بماند. 

پرداخت مسئوالنھ اجاره بھا  
اجاره بھای خود را ھمیشھ سر وقت پرداخت می کنم و از 

ھزینھ ھای اضافھ اجتناب می کنم. 

ارزش ھای سکونت در خانھ ھای ساتو 
 (SATOkoti)

 (SATOkoti) در ھنگام سکونت در خانھ ھای ساتو
متعھد بھ ارزش ھایی می شوید کھ بر اساس آن سکونت 

شما زندگی روزمره تان را پر بازده و کارآمد کرده و رفاه و 
آسایش شما و محیط تتان را ارتقاء می دھد. 

ما در ساتو (SATO) متعھد بھ پشتیبانی از این ارزش 
ھا ھستیم. ما از روابط خوب بین ھمسایگان حمایت 

و پشتیبانی می کنیم، از مکان ھای مشترک ساختمان 
مسکن شما مراقبت و رسیدگی می کنیم و برای پرداخت 
اجاره بھا شما را راھنمایی می نمائیم. بھ عبارت دیگر 
حواسمان بھ این ھست کھ خدمات ارباب رجوع بسیار 

خوبی در اختیار شما قرار گیرد. 

3. مققرراتتت عععممووومییی 

با ھم بھ خانھ شما رسیدگی کنیم 
وضعیت و آرامش و رضایت بخش بودن خانھ و ساختمان مسکن 
شما ھم بستگی بھ مراقبت و رسیدگی شما دارد و ھم بستگی بھ 

مراقبت و رسیدگی ساتو (SATO). خانھ شما ممکن است در 
ساختمانی واقع شده باشد کھ ساتو (SATO) مالک ھمھ مسکن 
ھای آن ساختمان است و یا در ساختمانی باشد کھ ما فقط مالک 

بخشی از مسکن ھای آن ھستیم. بھ ھر حالتی کھ باشد، ما با 
ھمکاران خود بھ خانھ شما رسیدگی می کنیم و از جملھ با استفاده 

از پرسشنامھ رضایت ارباب رجوع، از ساکنین خود در مورد 
کارمان پیشنھادات و انتقادات گردآوری می کنیم. 

چنانچھ ساتو (SATO) مالک ھمھ مسکن ھای ساختمان باشد، 
از جملھ مسئولیت نظارت بر فعالیت ھای شرکت رسیدگی بھ 

ساختمان و قرادادھای دیگر منعقد شده جھت رسیدگی و نگھداری 
ساختمان بر عھده ماست. در صورتی کھ ما فقط مالک بخشی 

از مسکن ھای ساختمان باشیم، این وظیفھ بر عھده ھیئت مدیره 
شرکت ساختمانی (taloyhtiön hallitus) و مدیرساختمان 

(isännöitsijä) است. 
وضعیت ھمھ خانھ ھای ساتو (SATOkoti) را درھنگام نقل مکان 

و با بازبینی ھای منظم و برنامھ ریزی شده پیگیری می کنیم. 
مھم است کھ از جملھ با نظافت منظم و برنامھ ریزی شده از خانھ 

خود بھ خوبی مراقبت و رسیدگی نمائید. اطالعات دقیق در مورد 
وظایف شما در قرارداد اجاره مسکن ذکر گردیده، ولی موضوع فقط 

بر سر اجبار نیست: ھر چھ بھتر بھ مسکن خود و محیط زندگی 
تان رسیدگی کنید، بھ ھمان اندازه بیشتر در خانھ خود آرامش و 

رضایت خواھید داشت و رضایت خاطر شما بھ ھمھ ھمسایگان تان 
نیز سرایت خواھد نمود. 

جدول تقسیم مسئولیت 
وظیفھ رسیدگی و مراقبت و نگھداری مسکن در مورد امور مختلف 

بین ساتو (SATO) و ساکنین تقسیم شده است. در پیوست 2 این 
دفترچھ راھنما جدول تقسیم مسئولیت وجود دارد کھ در آن ذکر 

شده کھ مسئولیت چھ کارھایی با ماست و مسئولیت چھ کارھایی با 
شماست. 

قیمت ھای صورت حساب ارباب رجوع 
در صورتی کھ چیزی رادر مسکن بشکنید یا بھ مسکن آسیب 
برسانید، و یا بھ تجھیزات موجود در مسکن یا اماکن عمومی 
ساختمان خود صدمھ بزنید، ھزینھ ھای ناشی از تعمیرات را 

مطابق با قیمت ھای صورت حساب ارباب رجوع از شما خواھیم 
گرفت. بھ یاد داشتھ باشید کھ مسئولیت آسیب ھای وارده از طرف 

میھمانان شما کھ در خانھ تان حضور دارند نیز با شما و میھمانان 
تان خواھد بود. این حق را برای خود محفوظ نگھ می داریم کھ 

ھزینھ ھای تعمیرات را بر اساس ھزینھ ھای واقعی نیز از شما 
اخذ نمائیم. قیمت ھای صورت حساب ارباب رجوع بھ روز شده و 

معتبر در sato.fi موجود می باشد. 

اطالعات ساکنین 
در صورتی کھ در زمان سکونت در مسکن، شخصی بھ مسکن 

نقل مکان می کند و یا آنجا را ترک می نماید، این تغییرات را بھ 
خدمات ارباب رجوع ساتو (SATO) اطالع دھید. بدین ترتیب 
سیستم ثبت اطالعات اربابین رجوع ما بھ روز می ماند و می 

توانیم از جملھ در مواردی کھ کلید در داخل خانھ جا مانده است، 
اطمینان حاصل نمائیم کھ برای چھ کسی می توانیم در مسکن 

را باز کنیم. تعداد ساکنین بر روی مقدار قبض آب ھم تأثیر می 
گذارد. ما بھ طور مرتب اطالعات ساکنین مسکن ھایمان را از 

سیستم ثبت احوال (Väestötietojärjestelmä) کنترل می کنیم.
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اجاره بھا
اجاره بھای خانھ ھای ساتو (SATOkoti) بر اساس قیمت 

بازار تعیین می گردد. این موضوع شامل مسکن ھای اجاره ای 
آراوا (aravavuokra-asunnot) کھ در تعیین اجاره بھای 

آنھا بھ قول معروف اصل ھزینھ ھای شخصی رعایت می 
شود، نمی گردد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تعیین 

اجاره بھای مسکن ھای اجاره ای آراوا (arava) بھ آدرس 
www.ara.fi مراجعھ نمائید. ھنگام تعیین اجاره بھا، از 

جملھ محلھ ای کھ مسکن در آن واقع شده در مقیاس کوچک و 
بزرگ، اندازه و وضعیت مسکن و نیازمندی ھای دراز مدت بھ 

تعمیرات ساختمان را مورد توجھ قرار می دھیم. مقدار اجاره 
بھا و اصول بازبینی آن در قرارداد اجاره مسکن موجود می 

باشند. 

ما ساالنھ اطالعات بازبینی مقدار اجاره بھا و خالصھ ای از 
اطالعات پرداخت را سالیانھ برایتان پست می کنیم. در این 

خالصھ ای از اطالعات پرداخت، مقدار اجاره بھای شما، تاریخ 
 (viitenumero) شروع آن و شماره حساب و شماره ارجاع

دیده می شود. این خالصھ ای از اطالعات پرداخت تا زمانی کھ 
نسخھ جدیدتر آن برای شما بھ منزلتان ارسال نشده، بھ عنوان 
قبض پرداخت اجاره بھا خواھد بود. بھ عبارت دیگر ما قبض 

ماھانھ برایتان ارسال نخواھیم نمود. روز پرداخت اجاره معموالً 
e-) دوم ھر ماه است. در صورتی کھ از قبض الکترونیکی

lasku) استفاده کنید، می توانید روز پرداخت اجاره را دوم یا 
ھفدھم ھر ماه انتخاب نمائید. چنانچھ روز پرداخت اجاره را از 

آنچھ قبالً مورد توافق بوده تغییر می دھید، این موضوع را از 
طریق تلفن یا پست الکترونیکی بھ خدمات ارباب رجوع ساتو 

(SATO) اطالع دھید کھ بتوانیم روز جدید پرداخت اجاره را 
در اطالعت قبض شما تغییر دھیم. 

بھ یاد داشتھ باشید کھ خدمات ارباب رجوع ما برای این کار 
می کند کھ در خدمات شما باشد. بنابر این چنانچھ مشکالت 

پرداخت اجاره بھا برایتان پیش آمد، تردیدی در تماس گرفتن با 
ما نکنید. یاد آوری پرداخت اجاره بھا و مخارج ناشی از تأخیر 

مطابق با شیوه عمل معمولی اخذ می گردد، ولی با توافق 
پیشاپیش می توانید از این کھ قبض تاریخ گذشتھ بھ اداره 

مصادره منتقل گردد اجتناب نمائید. 

اطالعات پرداخت اجاره بھا را می توانید بھ راحتی از
 OmaSATO مشاھده و بازبینی کنید! 

ھمسایگی خوب 
در خانھ ھای آپارتمانی (kerrostalo) و خانھ ھای ردیفی 

(rivitalo) ھمسایگان بخشی از زندگی یکدیگر ھستند. برای 
بعضی ھا سالم کردن کافیست، برخی دیگر مایلند بھتر با دیگران 

آشنا شوند، مھمترین مسئلھ این است کھ بھ انسان ھای اطراف 
احترام گذاشت. وقتی کھ ھر کسی بھ یاد داشتھ باشد کھ خودش ھم 

ھمسایھ است و ساکنین دیگر را در نظر بگیرد، زندگی روزمره 
آرامتر و بھتر می گذرد. صداھای طبیعی زندگی بخشی از سکونت 

در منزل ھستند، ولی رفتار مزاحم آمیز خیر. در صورتی کھ در 
 (SATO) ساختمان منزلتان مشکل و مزاحمتی وجود دارد، با ساتو

تماس بگیرید. 

ھمچنین بھ یاد داشتھ باشید کھ مقررات انضباطی عمومی 
ساختمان ھای ساتو (SATO) (صفحھ 23) عالوه بر شما و 

خانواده تان، شامل میھمان ھای شما ھم می شود. 

موارد نا متعارف را اطالع دھید 
در صورتی کھ متوجھ کمبودی در امنیت ساختمان می شوید یا 

اینکھ خرابکاری، مزاحمت ھای مکرر یا عیب و اشکالی مشاھده 
می کنید کھ احتیاج بھ تعمیر دارند، مورد را بھ شرکت رسیدگی بھ 

ساختمان و بھ ساتو (SATO) اطالع دھید. 
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تمیز کردن سرپوش سوراخ تھویھ ھوای خروجی 

4. مراقببتت وو رسسییددگییی خخخوبب ببھھ خخااننھھ 

از وجود ھوای خوب و پاکیزه در داخل 
مسکن اطمینان حاصل نمائید 

•  تنظیم سرپوش سوراخ تھویھ ھوای خروجی را 
تغییر ندھید. 

•  سرپوش سوراخ تھویھ ھوای خروجی را باز نگھ 
دارید. 

•  سرپوش سوراخ تھویھ ھوای خروجی و ھوای 
جبرانی را حداقل دو مرتبھ در سال تمیز کنید. 

•  سرپوش سوراخ تھویھ اجاق گاز و فیلتر چربی 
آن را حداقل دو مرتبھ در سال تمیز کنید. 

•  منزل خود را بھ طور مرتب و برنامھ ریزی شده 
نظافت کنید. 

در محوطھ داخل سیگار نکشید.   •
•  تھیھ و خرید پارچھ ھایی کھ تولید گرد و غبار 
می کنند، حیوانات خانگی و گیاھان خانگی را 

با تأمل انجام دھید. 
•  بھ ویژه مراقب این باشید کھ تھویھ ھوا در مکان 

ھای مرطوب خانھ بھ خوبی انجام شود. 
در صورتی کھ علیرغم انجام کارھایی کھ در 

باال ذکر شد، باز ھم حس می کنید کھ تھویھ ھوا 
بھ خوبی انجام نمی شود، با شرکت رسیدگی بھ 

ساختمان تماس بگیرید. 

1.4. ھوای داخلی خوب 
ھنگامی کھ کانال ھای تھویھ ھوای خانھ تمیز ھستند و تھویھ ھوا 

بدون مانع انجام می شود، ھوای داخل خانھ ھر دو ساعتی یک 
مرتبھ عوض می شود. 

ھوای کثیف و رطوبت از طریق سرپوش سوراخ تھویھ ھوای 
خروجی از خانھ بیرون می روند. سرپوش سوراخ تھویھ ھوای 

خروجی در آشپزخانھ، توالت، حمام و اتاق لباس وجود دارد. 

ھوای تازه جبرانی از بیرون از طریق سرپوش سوراخ تھویھ ھوای 
جبرانی کھ در چارچوب پنجره ھا یا دیوار ھای بیرونی مسکن 

نصب و جاسازی شده اند، و یا از طریق پنجره ھایی کھ حاشیھ 
باالیی آنھا بھ خوبی درزگیری نشده اند، بھ داخل خانھ جریان پیدا 

می کند. 

2.4. نظافت خانھ 
نظافت مرتب و برنامھ ریزی شده یکی از مھمترین وظایف شما 

در ارتباط با رسیدگی و مراقبت از خانھ است. وقتی کھ ھوشمندانھ 
نظافت می کنید، ھوای داخل خانھ خوب و پاکیزه می ماند و سطوح 

خانھ سالم حفظ می شوند. 

موارد متفاوت سطوح را باید با شیوه ھای متفاوتی تمیز نمود. 
مھمترین موضوع این است کھ وسایل نظافت خوب و مواد نظافتی 

کھ ھم برای خودتان و ھم برای سطوح مناسب باشد تھیھ نمائید. 
از روش ھای نظافت خشک و تر و از مواد نظافتی خنثی استفاده 

نمائید. 

ھنگامی کھ بھ طور مرتب و برنامھ ریزی شده نظافت نمائید، 
بیشترین قسمت جرم فقط با آب خالی یا با ماده ظرفشویی خیلی 

معمولی پاک می شود. ساده است! 

پنجره ھا 
برای شستن پنجره ھا بھ تی شستشوی پنجره، پارچھ میکروفیبر، 

خشک کننده و ماده ظرفشویی نیاز دارید. گرد و خاک پرده کرکره 
ھا را با جارو برقی پاک کنید و جدار و چارچوب پنجره را نیز 

تمیز کنید. 

دیوارھا 
برای تمیز کردن دیوارھای رنگ شده از مواد شستشوی رقیق و 

شستشوی مرطوب استفاده کنید. ھر چھ دیوار رنگ شده تیره تر 
باشد، کمتر تحمل مالیدن را دارد. اگر لکھ ھا را ھمان وقت کھ 

ایجاد می شوند پاک کنید، تمیز کردن دیوار راحت تر انجام می 
شود. 

دیوارھای کاشی در مکان ھای شستشو خانھ تحمل شستشوی خیس 
با تی یا اسفنج را دارند. در صورتی کھ دیوارھا پس از شستشو 
خاکستری بھ نظر می آیند، بھ قول معروف دارای رسوب آھکی 

ھستند. 

کاغذ دیواری تحمل دستمال مرطوب کشیدن خیلی آرام را دارد، ولی 
تحمل مالیدن را ندارد. کاغذ دیواری وینیل را می توان با پاک کردن 

مرطوب و حتی با تی نرم تمیز کرد. 
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تمیز کردن کف خانھ 

شستن تھویھ اجاق گاز
کف اتاق 

کف اتاقی کھ از پارکت یا لمینت است را با جارو برقی کشیدن یا 
کشیدن دستمال مرطوب تمیز کنید. پارکت یا لمینت کف بھ راحتی 

در اثر استفاده از وسیلھ نظافت زبر آسیب می بیند، بنابر این 
مراقب باشید کھ با کشیدن وسایل زبر سطح را خراب نکنید. در 
صورتی کھ می خواھید کف اتاق پارکت یا لمینت کھ کثیف شده 

است را بشوئید، پس از شستشوی مرطوب جداگانھ کف را خشک 
نمائید. 

کف پالستیکی معموالً از جنس وینیل انعطاف پذیر است کھ در 
نظافت ھفتگی جارو کردن و تی خشک کشیدن و در صورت لزوم 

دستمال مرطوب کشیدن با مایع ظرفشویی رقیق برایش کافیست. 

مکان ھای شستشو 
تعداد دفعات تمیز کردن سونا و مکان ھای شستشو بستگی بھ 

میزان استفاده از آنھا دارد. در صورتی کھ در مکان ھای شستشو 
رخت ھم شستھ یا خشک می شود، خوب است کھ گرد و غبار آنجا 

را با جارو برقی یا با دستمال کشیدن بھ طور ھفتگی پاک نمود. 
سونا و مکان ھای شستشو نیاز بھ تھویھ ھوای خوب دارند. 

یخچال و فریزر 
اگر یخچال دارای ویژگی آب شدن اتوماتیک است، آب شدن آن بھ 
خودی خود انجام می گیرد. کافیست کھ حفره خارج نمودن یخ آب 

شده را کھ در قسمت پشتی یخچال قرار گرفتھ، تمیز نمود. اگر 
یخچال ویژگی آب شدن اتوماتیک ندارد، ھر چند ماه یکبار یخچال 

را آب کنید. خوب است کھ یخچال بھ طور مرتب بوسیلھ دستمال 
نظافت با آب و مایع ظرفشویی تمیز شود. پشت یخچال را چند 

مرتبھ در سال با جارو برقی تمیز کنید. 

خوب است فریزر را حداقل یک مرتبھ در سال آب کرد. برای 
جدا کردن یخ کشوی فریزر یا خود فریزر از زور بازو یا وسایل 

تراشیدن استفاده نکنید. بر آب شدن فریزر نظارت کنید و یخ ذوب 
شده را در ھمان داخل فریزر خشک کنید تا بر روی کف نریزد. 

اجاق گاز و فر 
تمیز کردن مرتب اجاق گاز و فر بھ نفع تان است، چرا کھ بعداً 

تمیز کردن غذایی کھ خشک شده دشوار می باشد. 

دستگاه تھویھ اجاق گاز و فیلتر چربی را حداقل دو مرتبھ در سال 
و در صورت لزوم بیشتر، شستشو دھید. در زیر فیلتر چربی، 

سرپوش سوراخ تھویھ ھوای خروجی وجود دارد کھ ھمزمان باید 
جدا شده و تمیز گردد. 

بالکن 
بالکن تمیز انسان را برای لذت بردن از ھوای پاکیزه فرا می خواند. 

بالکن را نیز باید با آب کم تمیز نمود، چرا کھ لولھ خروجی آب 
برای خروج آب باران در نظر گرفتھ شده است و نھ برای خارج 

کردن آب شستشو با سطل. 

در زمستانی کھ برف می آید، پاک کردن برف از بالکن وظیفھ 
شماست. برف را در حیاط نریزید بلکھ با خود بھ حمام ببرید تا آب 

شود و سپس با آب آن را پاک کنید تا بھ فضالب بریزد.  

در بالکن ھایی کھ پوشش شیشھ ای دارند ممکن است از البالی 
تکھ ھای شیشھ آب و برف وارد شود. بھتر است در طول زمستان 

شیشھ ھای بالکن بستھ باشند. 
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تمیز کردن چاه کف 
(ماھانھ انجام دھید) 

•  محافظ پالستیکی فاضالب را جدا کنید. 

•  چاه را با آب و ماده شستشو و فرچھ یا برس 
تمیز کنید. 

•  موھا و جرم را از درپوش جدا کرده و آن را تمیز 
نمائید. 

•  می توانید برای چاه کف فیلتر ھم تھیھ کنید 
تا موھا را جمع کند و موھا در چاه کف جمع 

نشوند. 

•  در صورتی کھ چاه کف علیرغم تمیز کردن 
ھمچنان گرفتھ است و آب را رد نمی کند، با 
شرکت رسیدگی بھ ساختمان تماس بگیرید. 

تمیز کردن زانویی لولھ 
(وقتی کھ لولھ گرفتھ و آب بھ فاضالب نمی رود) 

•  زانویی زیر سینک ظرفشویی را با پیچاندن 
قسمت ھای مختلف لولھ باز کنید و تمیز کنید. 

•  قسمت ھای مختلف زانویی را با آب بشویید و 
با پیچاندن، آن را سر جای اولیھ نصب نمائید. 

•  مراقب باشید کھ واشرھا در مکان صحیح خود 
قرار گیرند. 

•  پس از تمیز کردن، برای امتحان کمی شیر آب 
را باز کنید تا بھ داخل زانویی بریزد و اطمینان 
حاصل کنید کھ نشت ندارد و آب چکھ نمی کند. 
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20 - 21° C

راھنمائی ھایی برای صرفھ جوئی در مصرف انرژی 

3.4. گرم کردن  
دمای سالم برای سالن ھای پذیرایی 20 تا 21 درجھ سلسیوس 
مثبت و برای اتاق ھای خواب 18 تا 20 درجھ سلسیوس مثبت 

است. بھتر است کھ ھنگام اندازه گیری دمای خانھ بھ دماسنج ھا 
اعتماد کنید. شوفاژ ممکن است گاھگاھی خنک باشد، ولی دمای 

اتاق ھمچنان مناسب باقی می ماند.

درجھ حرارت خانھ با سوپاپ شوفاژ تنظیم می گردد. می توانید دما 
را با پیچاندن ترموستات بھ سمت کمتر یا بیشتر، تنظیم نمائید. 

اگر ترموستات را با پرده یا لوازم منزل بپوشانید، درست کار نمی 
کند. بنا بر این ھنگام دکوراسیون منزل دقت کنید.  

در صورتی کھ خانھ شما علیرغم تنظیم دقیق ترموستات ھمیشھ 
خیلی سرد یا خیلی گرم است، با شرکت رسیدگی بھ ساختمان 

تماس بگیرید. در صورتی کھ شوفاژ اصالً گرم نمی شود، شرکت 
رسیدگی بھ ساختمان در صورت لزوم ھواگیری شوفاژھا را انجام 
می دھد. اگر شوفاژ صدای شر شر یا خش خش می دھد و یا از 

شوفاژ یا سوپاپ آب می ریزد نیز با شرکت رسیدگی بھ ساختمان 
تماس بگیرید. 

شوفاژھای مکان ھای شستشو را ھمواره باز بگذارید تا این کھ 
این مکان ھا پس از دوش گرفتن یا سونا رفتن بھتر خشک شوند. 
سیستم گرمایی کف مکان ھای شستشو را نیز ھمیشھ روشن نگھ 

دارید، چرا کھ سیستم گرمایی خشک شدن کف را تسریع می کند و 
بھ سھم خود مانع از پدید آمدن خسارات ناشی از رطوبت می شود. 

•  ھمھ ما باید در مصرف انرژی صرفھ جوئی کنیم. 
ھنگامی کھ درجھ حرارت خانھ را یک درجھ پائین تر 

تنظیم کنیم، مخارج گرمایی پنج در صد کاھش پیدا 
می کنند. 

•  اگر خانھ تان خیلی گرم است، حرارت شوفاژ را کمتر 
کنید. تھویھ سریع کاراترین شیوه برای تھویھ خانھ 

است.  

•  یخچال و فریزر را با برنامھ ریزی و بھ طور مرتب 
تمیز و آب کنید. غذای گرم را در داخل یخچال یا 

فریزر نگذارید و حرارت را درست تنظیم کنید: فریزر 
-18 درجھ سانتی گراد و یخچال +5 درجھ سانتی 

گراد. 

•  ظرفشویی را پر از ظرف و لباسشویی را پر از لباس 
راه بیاندازید. 

•  از المپ ھای ال ای دی (led) یا المپ ھای کم 
مصرف استفاده کنید. 

•  دستگاه ھای تفریحی و الکترونیکی کھ از آنھا استفاده 
نمی شود را خاموش کنید و یا بھ حالت  آماده باش 

قرار دھید. 

•  المپ ھای مکان ھای عمومی را خاموش کنید. 

•  درھای اتاق سرد در زیر زمین و انبارھای سرد شده را 
بھ طور کامل ببندید. 

•  باد زدن اتاق خشک کردن لباس ھا کھ دستی کار می 
کند را پس از مصرف خاموش نمائید. 

•  ھنگامی کھ دمای ھوا از +5 درجھ سانتی گراد پائین 
تر می آید، ماشین خود را پیش از استفاده گرم کنید. 
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4.4. آب و فاضالب 
ھرگز زبالھ ھای جامد بھ فاضالب یا کاسھ توالت نیاندازید و از 
ریختن چربی مایع، از جملھ روغن استفاده شده برای سرخ کردن 
غذا و روغن استفاده شده در روغن پزی عمیق، حالل ھا یا مواد 

شیمیایی در فاضالب یا کاسھ توالت پرھیز کنید. 

در فاضالبی کھ گرفتھ نباید آب ریخت. زانویی ھای فضالب ھا 
مانع نشر بو در خانھ می شوند. ممکن است بھ دلیل استفاده کم 

(مثالً در ھنگام تعطیالت) آب داخل زانویی ھا تبخیر گردد و بو بھ 
داخل خانھ برود. اگر چنین وضعی پیش آمد، کمی شیر آب را باز 

کنید تا بھ داخل زانویی ھا برود. 

راھنمائی ھایی برای صرفھ جوئی در 
مصرف آب  

•  شستشوی خود در زیر دوش را سریع انجام دھید. در 
ھنگام استفاده از صابون شیر آب را ببندید، آب را 

بیھوده روان نکنید. 

•  ظرفشویی را پر از ظرف و لباسشویی را پر از لباس راه 
بیاندازید و یا این کھ از برنامھ ھای مصرف کم یا سریع 

استفاده کنید. 

•  پارچ آب را در یخچال نگھ داری کنید تا مجبور نباشید 
برای داشتن آب آشامیدنی تا حد ممکن خنک، شیر آب 

را باز بگذارید تا آب رود. 

•  در تابستان گیاھان حیاط را در شب آب بدھید و نھ در 
نور آفتاب. اگر ممکن است با آب باران بھ گیاھان آب 

بدھید. 

•  نشت و چکیدن جزئی آب نیز، مثالً از کاسھ توالت، 
مصرف آب را باال می برد. این گونھ نشت ھا و چکیدن 

ھا را باید بالفاصلھ بھ شرکت رسیدگی بھ ساختمان 
اطالع داد. در مواقعی کھ در جریان آب، دمای خانھ، 
شیرھای آب یا کار توالت اختالل ایجاد می شود نیز 

بھتر است بھ شرکت رسیدگی بھ ساختمان تماس گرفت. 



17

!

JÄTEASEMA
Kunnallinen 

5.4. تفکیک و دستھ بندی زبالھ ھا 
دستورالعمل ھای تفکیک و دستھ بندی زبالھ ھا در نزدیکی ظروف 
زبالھ ھا وجود دارد. در صورت لزوم شجاعانھ از ھمسایگان خود یا 

از رئیس خدمات کمک بخواھید. 

ما شما را بھ بازیافت تشویق می کنیم. در ساختمان مسکن شما 
یا اتاق زبالھ ھست، یا محوطھ سقف دار برای زبالھ و یا ظروف 

بازیافت زبالھ کھ بخشاً در داخل زمین نصب شده اند. زبالھ خود را 
با دقت تفکیک کنید و در محل ھای ویژه برای بازیافت قرار دھید. 
از جملھ زبالھ ھای درھم، زبالھ ھای ارگانیک، کاغذ و مقوا را از 

ھم تفکیک نمائید. با تفکیک و دستھ بندی دقیق زبالھ ھا، اطمینان 
حاصل می کنید کھ پردازش بعدی زبالھ ھا تا حد ممکن بھ ترتیبی 
انجام شود کھ برای محیط زیست مناسب باشد. در صورتی کھ نمی 

دانید کھ زبالھ بھ کدام دستھ تعلق دارد، آن را در زبالھ ھای درھم 
قرار دھید. بدین ترتیب تفکیک زبالھ توسط دیگران ھدر نمی رود. 

محوطھ حیاط خود را پاکیزه نگھدارید. کیسھ ھای زبالھ یا زبالھ 
ھای دیگر را در خارج از محل گردآوری زبالھ، در کف محل 

گردآوری زبالھ و یا در جلوی در آن قرار ندھید. زبالھ ھایی کھ در 
خارج از محل گردآوری زبالھ قرار داده شده اند موش ھا را بھ دور 
خود جمع می کنند. شرکت انتقال زبالھ ھا بابت بردن زبالھ ھایی 

کھ در خارج از محل گردآوری زبالھ قرار داده شده اند مبلغ اضافھ 
ای دریافت می کند. 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد رسیدگی بھ زبالھ ھا، تفکیک 
و دستھ بندی زبالھ ھا و موضوعات مربوط بھ محیط زیست از 

جملھ بھ www.hsy.fi و www.motiva.fi مراجعھ نمائید. 



18

در ظرف زبالھ ھای ارگانیک از جملھ 
مواد با منشأ غذایی، پوست ھای میوه ھا، 

سبزیجات و تخم مرغ، قسمت ھای زائد 
ماھی، تھ مانده ھای قھوه ھمراه با کاغذ 

فیلترش و کیسھ ھای تفالھ چای بیاندازید. 

پردازش زبالھ ھای ارگانیک در قسمت 
ھای مختلف فنالند متفاوت است. می 
توانید دستورالعمل ھای دقیق تر برای 

تفکیک و دستھ بندی زبالھ ھا را از 
خدمات تفکیک و دستھ بندی زبالھ ھا 

بپرسید. 

ھمھ کاغذ ھایی کھ از طریق دریچھ پست 
بھ خانھ فرستاده شده اند، یعنی روزنامھ 

ھا و مجالت، پست ھای تبلیغاتی و پاکت 
نامھ ھا، باید در ظرف گرد آوری کاغذ 

انداختھ شوند. 

کاغذ خیس یا کثیف، دستمال کاغذی، 
کاغذ آلومینیومی، مقوای چین دار و کیسھ 

ھای کاغذی قھواه ای، کارتن ھای بستھ 
بندی و بستھ ھای دیگر نباید در ظرف 

گرد آوری کاغذ انداختھ شوند. 

ھمھ بستھ ھای مایعات، از قبیل بستھ 
ھای شیر، ماست و آب میوه، پس از آن 

کھ آب کشیده شدند، برای جمع آوری 
زبالھ ھای کارتن مناسب است. بستھ ھای 

بیسکویت و بستھ ھای انواع دانھ ھا و 
پولک ھا، کیسھ ھای پودر و آرد، بستھ 

ھای تخم مرغ و مقوای چین دار و کاغذ 
ضخیم کرافت ھم برای جمع آوری زبالھ 

ھای کارتن مناسب ھستند. 

ھم شیشھ ھای رنگی برای جمع آوری 
زبالھ ھای شیشھ مناسبند و ھم شیشھ 
ھای بیرنگ، ولی شیشھ پنجره و سفال 

مناسب نیستند. در صورتی کھ در 
ساختمان خودتان جمع آوری زبالھ ھای 

شیشھ وجود ندارد، از جملھ در مراکز 
خرید بزرگ جمع آوری زبالھ ھای شیشھ 

موجود می باشد. 

اشیای کوچک کھ بیشترین قسمتشان 
فلزی ھستند، برای جمع آوری زبالھ ھای 
فلز مناسبند. ازجملھ قوطی ھای کنسرو 
و نوشیدنی ھا، کاسھ ھای آلومینیومی و 

ورق ھای آلومینیومی، پوشش ھا و درھای 
فلزی و ھمچنین جلدھای فلزی شمع ھای 

گرمایی کوچک برای جمع آوری زبالھ 
ھای فلز مناسبند. 

اشیای بزرگ فلزی را باید خودتان مثالً بھ 
مراکز سورتی (Sortti-asema) رایگان 

ببرید. 

در ساختمان شما ممکن است جمع آوری 
زبالھ ھای پالستیکی جداگانھ وجود داشتھ 
باشد. بستھ ھای خالی پالستیکی از قبیل 

ظروف میوه، بستھ ھای ماست، ظروف 
کره، بطری ھای صابون و کیسھ ھای 
پالستیکی برای جمع آوری زبالھ ھای 

پالستیکی مناسبند. اشیاء پالستیکی از 
قبیل اسباب بازی ھا، مسواک ھا یا لوازم 

آشپزخانھ و یا بستھ ھای پلی وینیل کلراید 
(PVC) برای جمع آوری زبالھ ھای 

پالستیکی مناسب نمی باشند.

مبلمان و وسایل خانھ، لباس، ظروف و 
دیگر وسایل قابل استفاده را می توانید بھ 

مراکز بازیافت و مراکز فروش اجناس 
دست دوم (kirpputori) ببرید. مبلمان و 
وسایل خانھ کھ در وضعیت خوبی ھستند 
را می توان بھ فروشگاه ھای وسایل قدیمی 

نیز فروخت. لباس ھا و کفش ھا را می توان بھ 
محل ھای بازیافت سازمان ھای مختلف برد. 
می توانید با ھمسایگان خود در ساختمان 

مسکن تان اتاقی برای بازیافت درست کنید 
کھ ساکنین ساختمان اجناسی کھ بھ کار 

خودشان نمی آید، از جملھ مجالت را برای 
استفاده ساکنین دیگر بھ آنجا بیاورند. برای 

اطالعات بیشتر در این مورد از رئیس 
خدمات سؤال کنید.

داروھا و تب سنج ھای کھنھ و قدیمی را 
بھ داروخانھ ببرید. در خیلی از فروشگاه 

ھا یا در نزدیکی خیلی از مراکز جمع 
آوری زبالھ ھای شیشھ، مراکز جمع آوری 

باتری نیز وجود دارد. 

زبالھ ھای مشکل ساز برای محیط زیست 
را باید بھ مراکز جمع آوری زبالھ برد. 

ماشین ھای سیار جمع آوری زبالھ نیز 
زبالھ ھای مشکل ساز برای محیط زیست 

را می پذیرند. 

داروھا و تب سنج ھای کھنھ و قدیمی را 
بھ داروخانھ ببرید. در خیلی از فروشگاه 

ھا یا در نزدیکی خیلی از مراکز جمع 
آوری زبالھ ھای شیشھ، مراکز جمع آوری 

باتری نیز وجود دارد. 

زبالھ ھای مشکل ساز برای محیط زیست 
را باید بھ مراکز جمع آوری زبالھ برد. 

ماشین ھای سیار جمع آوری زبالھ نیز 
زبالھ ھای مشکل ساز برای محیط زیست 

را می پذیرند. 

زبالھ ھای 
ارگانیک 

شیشھ  فلز پالستیک 

بازیافت 

گرد آوری کاغذ 

زبالھ ھای مشکل 
ساز برای محیط 

زیست 

گرد آوری کاغذ 
کارتن و مقوا 

زبالھ ھای مشکل 
ساز برای محیط 

زیست 
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 (SATO) با امنیت در ساختمان ساتو
•  مراقب باشید کھ آژیر خطر آتش سوزی سالم در 

خانھ خود داشتھ باشید. 

•  ھیچ وسیلھ ای در راه پلھ ھا و مسیرھای تردد 
نگذارید. 

•  مراقب باشید کھ درھا بھ خوبی و کامل بستھ شوند. 

•  ماشین خود را حتی برای زمانی موقت در راه ھای 
امداد پارک نکنید. 

•  سرعت رانندگی خود را در حیاط و محوطھ پارکینگ 
پائین بیاورید. 

•  در صورتی کھ در امنیت ساختمان کمبودی مشاھده 
می کنید بھ ما اطالع دھید. 

5. ااممننییتتتتت  خخخخخااانننھھھ

طرح و برنامھ امداد ساختمان مسکن خود را می توانید از صفحات 
ساختمان خود در sato.fi ببینید. اگر بھ دفاع غیر نظامی 

(väestönsuojelu) عالقھ دارید، می توانید بھ عنوان مسئول 
دفاع غیر نظامی ساختمان خودتان کار کنید. اطالعات بیشتر در 

این مورد را از رئیس خدمات سؤال کنید. 

1.5. بیمھ مسکن 
مطابق با شرایط مندرج در قرارداد اجاره مسکن ما، شما باید بیمھ 

مسکن معتبر داشتھ باشید کھ ھم شامل بیمھ خانھ و ھم بیمھ 
مسئولیت گردد. ھنگامی کھ بھ خانھ جدید نقل مکان می کنید، 

مندرجات بیمھ مسکن خود را بازبینی کنید تا بھ روز باشد. 

بیمھ مسکن امنیت اقتصادی با خود می آورد، چرا کھ خساراتی 
کھ بر روی لوازم منقول خودتان اتفاق می افتد از بیمھ مسکن تان 

جبران می گردد. بھتر است کھ بپرسید بیمھ مسکن چھ خسارت 
ھایی را جبران می کند، حداکثر خسارتی کھ جبران می شود چقدر 

است، چقدر از خسارت وارده بر عھده خودتان است 
(omavastuu)، محدودیت ھای بیمھ کدامند و موضوع بیمھ ھای 

مسئولیت احتمالی چگونھ است. برای کسب اطالعات بستر در 
مورد بیمھ ھای مسکن متفاوت بھ صفحات اینترنتی شرکت ھای 

بیمھ مراجعھ نمائید. 

2.5. پیشگیری 
با مراقبت و دقت خود می توانید جلوی بسیاری از خسارت ھای 
خانھ را بگیرید و امنیت ساختمان مسکن خود را افزایش دھید. 

امنیت آتش سوزی  
آژیر خطر آتش سوزی بخش مھمی از امنیت ھر خانھ ایست. بر 

اساس قانون، تھیھ، آزمایش و تعویض باتری ھای آژیر خطر آتش 
سوزی بر عھده شماست. در ساختمان ھای جدید اغلب آژیرھای 

خطر آتش سوزی کھ در شبکھ برق نصب شده اند وجود دارد. 

با اقداماتی کوچک می توانید از امنیت آتش سوزی خانھ اطمینان 
حاصل کنید. ھنگام کار با آتش ھمواره مراقب باشید و بھ استفاده 

از دستگاه ھای الکتریکی توجھ کنید. 

در صفحھ بعد راھنمایی ھایی وجود دارند کھ بھ کمک آنھا می 
توانید امنیت آتش سوزی خانھ خود و کل ساختمان را بھبود بخشید. 

خسارات ناشی از آب 
خدمات نصب ماشین ظرفشویی را ھمیشھ از شخصی کھ حرفھ اش 

این است تقاضا نمائید تا این کھ اتصاالت بھ درستی انجام شوند. 
پیش از تھیھ ماشین ظرفشویی از شرکت رسیدگی بھ ساختمان 

بپرسید کھ نصب ماشین ظرفشویی ھیچ مانعی نداشتھ باشد. 

در زمانی کھ ماشین رختشویی و ظرفشویی کار می کنند در خانھ 
باشید. ماشینی کھ بدون حضور کسی در خانھ کار می کند می 
تواند بھ بی دقتی و سھل انگاری تفسیر شود و در صورت بروز 

خسارت، مانع دریافت خسارت  از بیمھ مسکن گردد. شیر آب 
ماشین ھای شستشو را نیز پس از مصرف ببندید. 

دزدی ھا / مفقود شدن کلیدھا 
خیلی مراقب کلیدھای منزل خود باشید. آدرس منزل خود را بھ کلید 

نچسبانید و شماره انبار خود را ھم بھ کلید انبار نچسبانید. در 
صورتی کھ کلیدتان گم شد، بالفاصلھ با خدمات ارباب رجوع ما 

تماس بگیرید. با این کھ در سفر طوالنی مدت ھم بھ سر می برید، 
بھتر است کھ جلوه خانھ تان طوری باشد کھ انگار کسی در آن 

زندگی می کند. بدین ترتیب اشخاص جانبی متوجھ نمی شوند کھ 
کسی در خانھ نیست. 

فعالیت ھای غیر قانونی 
در صورتی کھ شک دارید کھ در ساختمان مسکن تان فعالیت ھای 

غیر قانونی اتفاق می افتد، از جملھ توزیع مواد مخدر، ھمیشھ با 
پلیس تماس بگیرید. 

اطالع دادن وضعیت ھای اضطراری را بیاموزید 
بھ طور مرتب و برنامھ ریزی شده دستورالعمل ھا و کارھایی کھ 

باید در ھنگام وضعیت ھای اضطراری انجام شوند را تمرین کنید 
و اطالع دادن وضعیت ھای اضطراری را یاد بگیرید. مھم ترین 
موضوع در ھنگام وضعیت ھای اضطراری تلفن کردن بھ شماره 

تلفن اضطراری 112، کمک کردن بھ اشخاصی کھ جانشان در خطر 
است و راھنمایی کردن امدادگران حرفھ ای بھ محل حادثھ می باشد. 
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در مورد امنیت برق بھ خاطر داشتھ باشید 

•  ھنگامی کھ از خانھ خارج می شوید، اجاق گاز، فر، 
ماشین ظرفشویی یا اتو را روشن نگذارید.  

فقط دستگاه ھای برقی دارای عالمت CE خریداری کنید.   •

•  گرد و غبار دستگاه ھای برقی را بھ طور مرتب تمیز 
کنید. 

جریان برق را بھ طور کامل از تلویزیون قطع کنید.   •

از دستگاه ھای برقی یا پریزھای خراب استفاده نکنید.   •

•  دستگاه ھای برقی بیرون از خانھ را بھ پریز ھای داخل 
خانھ وصل نکنید. 

در طول سفر خود سیم ھای برق را از پریز بیرون آورید.   •

•  سیم ھای برق را بر روی پریزھای گرم کردن ماشین در 
پارکینگ، آویزان رھا نکنید. 

•  در خانھ ساتو (SATOkoti)، کارھای نصب و تعمیرات 
برقی باید فقط توسط اشخاص حرفھ ای در این کار انجام 

شوند. 
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اجاق گاز و محیط اطراف آن را تمیز نگھ 
دارید، ھرگز بر روی اجاق گاز چیزی را 

نگھداری نکنید. 
در صورتی کھ در خانھ شما کودک یا 

حیوان خانگی زندگی می کند، بھتر است 
کھ برای دکمھ ھای اجاق گاز محافظ تھیھ 
کنید تا مانع روشن شدن اتفاقی اجاق گاز 

یا فر گردد. 

شمع ھا را در جای امن قرار دھید، طوری 
کھ از آنجا نیافتند. شمع را بھ تنھایی و 

بدون نظارت روشن نگذارید. 

در بالکن نمی توان آتش روشن کرد و 
سیگار فقط در جایی می توان کشید کھ 

مقررات ساختمان تان اجازه می دھند. 

آژیرھای خطر آتش سوزی را در وسط 
سقف تمام اتاق ھا نصب کنید (بھ استثنای 

آشپزخانھ و حمام). یک آژیر خطر آتش 
سوزی برای ھر 60 متر مربع کافیست. 

اگر خانھ شما بیشتر از یک طبقھ دارد، در 
ھر طبقھ ای یک آژیر خطر آتش سوزی 

نصب نمائید. 
آژیرھای خطر آتش سوزی را بھ طور 

مرتب آزمایش کنید: عادت کنید کھ ھنگام 
ھر مرتبھ نظافت، آژیر خطر آتش سوزی 

را ھم آزمایش کنید. 

سونا را برای سونا کردن تمیز کنید. ھرگز 
در سونا وسایل اضافھ نگھداری نکنید و 

در آنجا لباس ھای شستھ را خشک ننمائید. 

اگر در نزدیکی اجاق سونا موادی قرار 
داشتھ باشد کھ بھ راحتی آتش می گیرد، و 

اجاق سونا مثالً بھ دلیل عیب و اشکال فنی 
روشن شود، می تواند پیامد ھایی داشتھ 

باشد کھ خطر جانی دارد. 

در نظر داشتھ باشید کھ در منزل شما 
آژیر خطر آتش سوزی سالم وجود 

داشتھ باشد. در ساختمان ھای جدید 
اغلب آژیرھای خطر آتش سوزی کھ در 
شبکھ برق نصب شده اند وجود دارد کھ 

مسئولیت سالم بودن و کار کردن آنھا 
بر عھده شرکت نگھداری و تعمیرات 

ساختمان است. 
در صورتی کھ در ھنگام آتش سوزی در 

خواب باشید، آژیر خطر بھ شما 2-3 
دقیقھ فرصت بیشتر برای نجات یافتن از 

خانھ ای کھ می سوزد می دھد. 

آباژورھا را بھ طور امن در خانھ قرار 
دھید: اطمینان حاصل کنید کھ المپ ھا 

نمی توانند مثالً بر روی مبل یا تخت 
بیافتند. 

بھ ویژه در ارتباط با ھالوژنھایی کھ خیلی 
زود داغ می شوند خیلی مراقب باشید. 

ھ آتش 
ورتی ک

در ص

ده می 
ی مشاھ

سوز

ه تلفن 
ید، بھ شمار

کن

1 تلفن 
طراری 12

اض

کنید.

Z

با 6 راھنمایی امنیت آتش سوزی 
خانھ را حل و فصل کنید
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نظافت نھایی
نظافت نھایی مناسب وظیفھ مستأجری است کھ از 
مسکن نقل مکان می کند. نظافت نھایی شامل این 

موارد است: 
•  جارو برقی کشیدن سطوح کف و دستمال کشیدن 

با دستمال مرطوب و پاک کردن لکھ ھای 
احتمالی 

•  تمیز کردن لوازم آشپزخانھ و پاک کردن لکھ ھا 
•  تمیز کردن دستگاه تھویھ اجاق گاز

•  تمیز کردن یخچال و فریزر و آب کردن آنھا 
•  شستن مکان ھای شستشو و سونا 

•  تمیز کردن توالت، دستشویی و وان/محل دوش
•  تمیز کردن چاه کف 

•  پاک کردن لکھ ھای احتمالی از درھا، چارچوب
ھای در و دیوارھا 

•  خالی کردن و تمیز کردن اتاق لباس و کمدھا و 
پاک کردن لکھ ھای احتمالی

•  تمیز کردن سرپوش سوراخ تھویھ ھوای خروجی 
و ھوای جبرانی

•  خالی کردن مسکن.
اگر نظافت نھایی را انجام ندھید، مجبور خواھیم بود 
مبلغ پرداخت شده بھ نظافتچی حرفھ ای بابت انجام 

نظافت نھایی را از شما اخذ کنیم.

(SSAAATTOOO) 6. نقل مکککان ازز ممسسککنن سااتتو

در صورتی کھ در فکر عوض کردن مسکن ھستید، بھ نفع تان 
است کھ بھ مسکن ھایی کھ ساتو (SATO) برای اجاره دادن دارد 
آشنا شوید. نقل مکان از یک مسکن مسائل زیادی در بر دارد کھ 
باید بھ خاطر داشت و پیش از نقل مکان آنھا را انجام داد. لیست 

اموری کھ باید بھ خاطر داشت و دستورالعمل مربوطھ در
sato.fi وجود دارد. 

اعالم تخلیھ مسکن 
بھ یاد داشتھ باشید کھ فرم تخلیھ مسکن را پر کنید و بھ ساتو 

(SATO) تحویل دھید. بدون اعالم تخلیھ مسکن، مسکن ھنوز 
بھ نام شماست و وظیفھ پرداخت اجاره بھا نیز بر عھده شماست، 
ھر چند کھ از آن مسکن نقل مکان ھم بکنید. اعالم تخلیھ مسکن 

را می توانید در sato.fi انجام دھید (باید مشخصات کاربری 
بانک اینترنتی داشتھ باشید) و یا این کھ با استفاده از فرم کتبی 
قابل پرینت تخلیھ مسکن این کار را انجام دھید. در صورتی کھ 

قراداد اجاره مسکن بھ نام دو نفر است، ھر دو باید تخلیھ مسکن را 
امضاء/تأئید کنند. 

پس از اطمینان از این کھ می خواھید نقل مکان کنید، ھر چھ 
زودتر اعالم تخلیھ مسکن را انجام دھید. زمان اعالم تخلیھ مسکن 

یک ماه تقویمی کامل است و اجاره بھا را باید بابت آن یک ماه 
اعالم تخلیھ مسکن نیز پرداخت نمود. مثالً اگر در تاریخ 20/6/  
اعالم تخلیھ مسکن را انجام داده اید، زمان تخلیھ مسکن و وظیفھ 

پرداخت اجاره بھا در تاریخ 31/7/ بھ پایان می رسد. 

کلیدھا 
ھنگامی کھ نظافت نھایی را انجام داده اید و دیگر بھ خانھ تان بر 
نمی گردید، کلیدھا را تحویل دھید. کلیدھا را مستقیماً بھ مستأجر 

بعدی تحویل ندھید. در دستوالعمل ھای نقل مکان کھ از طرف 
ساتو (SATO) فرستاده شده اطالعات دقیق تری در مورد تحویل 

دادن کلیدھا وجود دارد. 

وسایلی کھ باید دور ریختھ شوند 
بھ یاد داشتھ باشید کھ ھمان دستوالعمل ھای مربوط بھ رسیدگی 
بھ زبالھ ھا کھ در طول سکونت در منزل اعتبار دارند، در زمان 

نقل مکان ھم معتبر می باشند. زبالھ ھای مشکل ساز برای محیط 
زیست یا وسایل و اشیائی بزرگی کھ باید دور ریختھ شوند را باید 
خودتان مطابق با دستورات شھرداری در مورد زبالھ ھا، بھ جایی 

مناسب منتقل کنید. 

ودیعھ پس از نقل مکان برگردانده می شود 
مبلغ ودیعھ شما را تقریباً پس از گذشت یک ماه از تاریخ خاتمھ 

قراداد بھ شماره حسابی کھ در ھنگام اعالم تخلیھ مسکن اطالع داده 
اید واریز خواھیم نمود، بھ این شرط کھ مسکن در ھنگام تحویل 

وضعیت خوبی داشتھ باشد، ھمھ کلیدھای مسکن سر وقت تحویل 
داده شده باشد و شما اجاره بھای پرداخت نشده نداشتھ باشید. 

اگر مجبور شویم کھ از ودیعھ مثالً اجاره بھای پرداخت نشده یا 
ھزینھ ھای تعمیر را کم کنیم، با شما تماس می گیریم و در این 

مورد با شما صحبت می کنیم. 

اطالع ترک منزل 
نوبت سونا، قرارداد برق و خط اینترنت و قراردادھای دیگر مربوط 
بھ مسکن را فسخ کنید. قرارداد پارکینگ معموالً با اطالع دادن بھ 
ھمان شرکت رسیدگی بھ ساختمان / شرکت پارکینگ کھ در ابتدا 

پارکینگ را از آنھا اجاره کرده اید، فسخ می گردد. 

بھ یاد داشتھ باشید کھ اعالم رسمی نقل مکان را بھ اداره اطالعات 
دیجیتالی و نفوس انجام دھید.



سکوت و آرامش شبانھ 
در ساختمان ھای ساتو (SATO) بین ساعات 07-22 یعنی از ساعت ده 

شب تا ساعت ھفت صبح سکوت و آرامش شبانھ حاکم است. 

اماکن عمومی
درھای ساختمان معموالً بین ساعات 07-21 قفل می باشند. در صورتی 
کھ در قفل شده را باز می کنید و وارد می شوید، پس از ورودتان در را با 

دقت ببندید. 

ھنگام آمد و رفت در اماکن عمومی سر و صدا نکنید و محیط را پاکیزه 
نگھ دارید. اقامت بیھوده و بیمورد در تمام اماکن عمومی ممنوع است. 

بھ دالیل امنیت آتش سوزی، وسایل باید در محل ھایی کھ برای نگھداری 
آنھا در نظر گرفتھ شده نگھداری شوند. در راه پلھ ھا و مسیرھای تردد 

نباید ھیچ وسیلھ ای نظیر پادری، کالسکھ بچھ، دوچرخھ و یا وسیلھ 
مشابھ دیگری نگھداری نمود. ھمیشھ مقررات و آئین نامھ ھای امنیت 

آتش سوزی در مورد نگھداری مواد قابل اشتعال خطرناک را رعایت کنید. 

اماکن مشترک، از جملھ انبار وسایل ورزشی و تفریحی خارج از خانھ
 (ulkoiluvälinevarasto)، اماکن شستشو در ساختمان و ھمچنین اتاق 

ھای خشک کردن لباس فقط برای استفاده خود ساکنین منظور شده اند. 

 (SATO) برای نصب نشان یا عالمت و یا تابلوھای تبلیغاتی از ساتو
جداگانھ اجازه بگیرید. 

مسکن ھا
برای ھمسایھ ھای خود مزاحمت ایجاد نکنید. از انجام عمل ھایی کھ 

تولید سر و صدا می کنند بھ ویژه در زمان سکوت و آرامش شبانھ بین 
ساعات 07-22 اجتناب نمائید. در ساعات دیگر نیز نمی توان در خانھ، 

در بالکن یا در اماکن دیگر ساختمان سر و صدا، لرزش، بو یا محرک 
ھای دیگری ایجاد نمود کھ دائماً و بیش از حد مزاحم ھمسایھ ھا باشد. 

مسکن ھا را باید با دقت نگھ داری نمود. تھویھ و تعویض ھوای مسکن 
ھا با باز گذاشتن در و پنجره ھا را نباید بھ سمت راه پلھ ھا انجام داد. در 
دستشویی و فاضالب ھای دیگر نباید باقیمانده ھای غذایی یا زبالھ ھای 

دیگری کھ ممکن است لولھ ھا را مسدود کنند یا بھ آنھا آسیب برساند 
ریخت. 

بالکن / تراس / حیاط مسکن 
ساکنین باید مراقب پاکیزگی بالکن ھم باشند و در زمستان برف بالکن را 
تمیز کنند. در بالکن خود می توان فقط با کباب پزی برقی و با در نظر 

گرفتن امنیت آتش سوزی و ھمسایھ ھا، کباب پخت. گلدانھا و ظروف 
گلھا را باید در بالکن ھا در قسمت داخلی لبھ قرار داد. نباید وسایلی کھ 

برای محیط مزاحمت ایجاد می کنند در فضای بالکن یا مکان مشابھ 
دیگری گردآوری نمود و از بالکن نباید تھ سیگار یا شیء دیگری پرتاب 

کرد. نصب آنتن و چیزھای مشابھ فقط با اجازه شرکت مجاز است. 

پیوست 1

 (SATO) مقررات انضباطی عمومی ساختمان ھای ساتو
ھدف مقررات انضباطی عمومی ساختمان ھای ساتو (SATO) این است کھ امنیت و آسایش ھمھ ساکنین را در ساختمان محل سکونت خود ارتقاء 

دھد. این کھ زندگی روزمره با ھمسایھ ھا بھ خوبی پیش رود، تأثیر بسیار مھمی بر روی جو حاکم بر ساختمان و آسایش ساکنین دارد. ھنگامی کھ شما 
در خانھ تان، در اماکن مشترک ساختمانتان و در حیاط ساختمانتان، بھ ساکنین دیگر توجھ می کنید و بیمورد مزاحم آرامش زندگی در ساختمان نمی 

شوید، ھمسایھ ای بسیار عالی ھستید. 

ا شوند. مقررات انضباطی را بھ اعضای خانواده خود و بھ میھمانانتان ھم بگوئید،  ھمھ ساکنین ساختمان موظف ھستند کھ با مقررات انضباطی آشن
چرا کھ آنھا ھم باید مطابق با مقررات عمل نمایند و مسئولیت اعمالی کھ آنھا انجام می دھند بر عھده شماست. 

عالوه بر مقررات انضباطی، دستورات و رھنمودھایی کھ در قانون، آئین نامھ ھا و قرارداد اجاره مسکن شما ذکر گردیده اند نیز در داخل ساختمان و 
در حیاط ساختمان معتبر می باشند. 

استعمال دخانیات
سیگار کشیدن در فضای داخل مسکن ھا و فضای داخل  اماکنی کھ 
ساکنین از آن مشترکاً استفاده می کنند، در بالکن ھای مشترک و در 

محوطھ بازی کودکان ممنوع است. تھ سیگارھا را در ظروفی کھ برای آنھا 
در نظر گرفتھ شده بیاندازید. 

در ساختمان ھای بدون دود، سیگار کشیدن در بالکن ھا و حیاط ھای 
مسکن نیز ممنوع است. در ساختمان ھای بدون دود، در صورتی کھ در 
محوطھ مسکونی مکان ویژه ای بطور جداگانھ برای استعمال دخانیات 

در نظر گرفتھ شده باشد، سیگار کشیدن فقط در این مکان ویژه استعمال 
دخانیات مجاز است. 

محوطھ ھای بیرونی
محیط زندگی خود را پاکیزه نگھ دارید. بھ گلھا، چمن، وسایل حیاط یا 

وسایل بازی نباید آسیب وارد آورد. سکوت و آرامش شبانھ را در حیاط ھای 
ساختمان ھای ساتو (SATO) نیز رعایت نمائید. 

رسیدگی بھ زبالھ ھا 
زبالھ ھای خانگی و آشغال ھای دیگر را باید بھ صورت بستھ بندی شده 
بھ داخل ظروف زبالھ انداخت. مقررات مربوط بھ تفکیک و دستھ بندی 

زبالھ ھا را نیز رعایت کنید. وظیفھ بردن زبالھ ھای دیگر بھ غیر از 
زبالھ ھای خانگی (مثالً وسایل و مبلمان کھنھ) بر عھده خود ساکنین 
می باشد. زبالھ ھای مشکل ساز برای محیط زیست باید بھ محلی کھ 

شھرداری برای آنھا تعیین نموده برده شوند. 

ھزینھ ھای اضافی کھ بھ دلیل رعایت نکردن این مقررات برای ساتو 
(SATO) یا شرکت ساختمانی بوجود آمده از ساکنی کھ مسئول بوجود 

آمدن آن بوده اخذ می گردد. اینھا از جملھ شامل مواردی چون رھا نمودن 
وسایل و مبلمان یا زبالھ ھای مشکل ساز برای محیط زیست در زبالھ 
دانی ساختمان و بھم ریختن زبالھ دانی ساختمان یا تخریب ھای دیگر 

است. 

پارک کردن
پارک کردن وسایل نقلیھ با اجازه شرکت ساختمانی فقط در مکان ھایی 

کھ برای آنھا در نظر گرفتھ شده و عالمت گذاری گردیده مجاز است. در 
محوطھ حیاط نباید بیھوده با وسایل نقلیھ رانندگی نمود. در صورتی کھ 

در وضعیتی استثنائی آوردن وسیلھ نقلیھ بھ محوطھ حیاط ناگزیر باشد، 
سرعت حرکت باید بسیار پائین باشد. پارک کردن در راه ھای امدادی 

ممنوع است، روشن گذاشتن خودرو در حالت ایستاده نیز ممنوع می باشد. 
مکان ھای پارک میھمانان برای پارک موقت خودروھای میھمانان ساکنین 

در نظر گرفتھ شده است و نھ برای پارک کردن دائم خودروھای خود 
ساکنین. محل پارک خودرو را فقط برای پارک کردن وسایل نقلیھ موتوری 

پالک دار ثبت شده باید استفاده نمود و نھ چیز دیگر. سیم ھای برق 
جداگانھ را نباید در پریزھای ویژه گرم کردن خودرو رھا کرد. 



گردگیری و گرد تکانی
گرد گیری و گردتکانی فرش ھا، موکت ھا، لحاف ھا و پتوھا فقط در 

ماکن ھایی کھ بھ این منظور در نظر گرفتھ شده اند مجاز است، معموالً 
در کنار داربست گردگیری فرش. تکاندن و پھن کردن لباس ھا و مالفھ 

ھا و خشک کردن رخت ھای کوچک شستھ شده در بالکن ھای مسکن فقط 
در قسمت داخلی نرده بالکن، در حیاط مسکن و در مکان ھای مختص 

این کار مجاز است. 

حیوانات خانگی 
حیوانات خانگی باید ھر وقت در خارج مسکن و در خارج حیاط مسکن 

ھستند، بستھ نگھداری شوند. حیوانات خانگی نباید برای ساکنین 
ساختمان و اشخاصی کھ بھ طور مجاز در ساختمان تردد می کنند 

مزاحمت ایجاد نمایند و یا ساختمان، زمین مجتمع و یا اماکن مشترک 
ساختمان را کثیف کنند. حیوانات خانگی را باید برای رفع حاجت بھ 

بیرون از محوطھ حیاط ساختمان برد. بیرون بودن حیوانات بدون نظارت 
در محوطھ حیاط ساختمان و در مکان ھای مختص بازی کودکان و در 
نزدیکی این مکان ھا ممنوع است. ساکنین باید مراقب باشند کھ صدای 

حیوان خانگی (مثالً صدای واق واق سگ) دائماً و بیش از حد مزاحم 
ھمسایھ ھا نشود. 

وظیفھ اطالع دادن ساکن 
در صورتی کھ در مسکن خود و یا در ساختمان عیب و اشکالی را 

مشاھده کردید، مثالً چکھ کردن آب، وظیفھ شماست کھ آن را بالفاصلھ 
بھ ساتو (SATO) اطالع دھید. ترجیحاً موارد خرابکاری یا نقض 

مقررت انضباطی را بھ طور کتبی بھ ساتو (SATO) اطالع دھید. در 
ھنگام انجام تغییرات یا تعمیرات باید این موضوع را بھ رئیس خدمات/

مدیرساختمان (isännöitsijä) اطالع داد و در نظر داشت کھ کارھایی 
کھ موجب سر و صدا و مزاحمت می شوند را باید پیشاپیش بھ ھمسایھ ھا 
اطالع داد و تالش نمود کھ این کارھا را در روزھای اداری پیش از ساعت 

9 شب انجام داد. 

اطالع نقل مکان 
جھت بھ روز نگھ داشتھ شدن اطالعات ساکنین و اربابین رجوع، باید 
ھمیشھ نقل مکان بھ مسکن و نقل مکان از مسکن را بدون تأخیر بھ 

مؤجر و شرکت رسیدگی بھ ساختمان و نیز مطابق با قانون شھر محل 
اقامت، بھ ثبت احوال شھر اطالع داد. 

نقض مقررات 
نقض مقررات انضباطی ممکن است منجر بھ وظیفھ پرداخت خسارت، 

گرفتن مسکن یا لغو کردن قرارداد اجاره مسکن گردد. انجام جرم یا عمل 
غیر قانونی دیگر کھ در ارتباط با سکونت در مسکن باشد، از جملھ جرم 
ھای مالی، ممکن است منجر بھ لغو کردن قرارداد اجاره مسکن و احتماالً 

وظیفھ پرداخت خسارت گردد. 

تغییر مقررات 
جلسھ ساکنین ساختمان محل اقامت شما یا جلسھ شرکت می تواند این 

مقررات انضباطی را تغییر دھد و یا برای ساختمان، مقررات انضباطی 
خودش را تھیھ و تنظیم نماید. بھ ھر حال مقررات انضباطی ساختمان 
نباید با دستورات و رھنمودھایی کھ در قوانین، آئین نامھ ھا و قرارداد 

اجاره مسکن ذکر گردیده اند در تضاد باشد و این مقررات باید بھ روشنی 
در معرض دید ھمھ ساکنین قرار داشتھ باشد. 

ھنگامی کھ در ساختمان، مسکن ھای دیگری ھم غیر از مسکن ھای 
ساتو (SATO) وجود دارد 

در ساختمان محل اقامت شما ممکن است مسکن ھای دیگری نیز بھ غیر 
از مسکن ھای متعلق بھ ساتو (SATO) وجود داشتھ باشد و ممکن است 
مثالً نماینده شرکت سھامی ساختمانی مسئول امور ساختمانی باشد. در 
صورتی کھ مایلید در مورد مقررات انضباطی صحبت کنید و یا موارد 
نقض مقررات انضباطی را اطالع دھید، می توانید مشخصات تماس بھ 

روز شده را در تابلو اعالنات راه پلھ خودتان مشاھده نمائید. 
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