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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. 

تذكر أيضا من القيام بتصفح كل من املوقعني اإللكرتونيني sato.fi و oma.sato.fi لغرض البقاء عىل اطالع 
بخصوص كافة املستجدات املتعلقة مبنزلك. 
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أوقات الدوام الرسمي من االثنني اىل الخميس 17-٬8 الجمعة ٬9-16 

بإمكانكم أيضا االستفادة من خدمة املحادثة املبارشة لرشكة ساتو من خالل موقع sato.fi خالل أوقات الدوام الرسمي

املحادثــة خدمــة  طريــق  عــن  ورسعــة،  ســهولة  بــكل  بنــا،  الخاصــة  العمــالء  خدمــة  إىل  الوصــول   بإمكانــك 

 )palveluchat( عىل موقع sato.fi من اإلثنني إىل الخميس، ما بني الساعة 10-20 ويوم الجمعة ما بني الساعة 18-9

  oma.sato.fi الخاصة بك من خالل OmaSato قم أيضا بتفعيل خدمة

تستطيع بواسطة هذه الخدمة: 
يرجى التحقق من معلومات العقد الخاص بك 	 
القيام باإلبالغ من مشكلة ما	 
قراءة االشعارات الخاصة ببنايتك 	 
ارسال رسائل لخدمة العمالء 	 
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األسئلة األكرث شيوعا لدى املنتقلني الجدد	. 

متى أستطيع الحصول عىل املفاتيح؟ 
بإمكانك الحصول عىل املفاتيح من خالل رشكة الصيانة٬ بعد الساعة 

الثانية عرش ظهرا ألول يوم من رسيان عقد االيجار. اما يف حالة تصادف 

اليوم االول لعقد االيجار مع عطلة نهاية أسبوع او عطلة رسمية 

أخرى٬ فبإمكانك الحصول عىل املفتاح يف اول يوم دوام رسمي ييل تلك 

العطلة. 

ال تقم ابدا باستالم املفاتيح من املؤجر السابق واالمر ذاته ينطبق عىل 

عدم السامح لك بتسليم املفاتيح للمؤجر الذي يليك٬ وذلك بسبب 

قيام رشكة الصيانة بفحص كافة املفاتيح وتغريم الشخص يف حالة 

ضياع أحد منها. 

عند قيامك بالذهاب الستالم املفاتيح تذكر من ان تقوم بأخذ 

وثيقة اثبات هوية مصورة )جواز سفر او رخصة قيادة(	 

عقد االيجار املوقع 	 

وصل يؤكد قيامك بدفع وديعة االيجار 	 

ميكنك الحصول عىل مفاتيح منزلك من خالل إظهار عقد اإليجاز عن 

طريق الهاتف مثال، إذا ما قمت بالتوقيع عىل عقد إيجار إليكرتوين.

هل يتوجب عيّل القيام بالحصول عىل بوليصة تأمني للمنزل؟ 
اجل٬ مبوجب رشوط عقد االيجار املوقع٬ يجب ان يكون لديك بوليصة 

تأمني للمنزل تشمل كل من تأمني املنزل وتأمني للمسئولية عىل حد 

سواء. يقوم تأمني املنزل بتوفري غطاء امان اقتصادي للعطب الذي من 

املمكن ان يصيب منزلك٬ والذي قد يجربك عىل القيام بتعويض شقتك 

او شقة جريانك عن كافة االرضار. 

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 التأجري. ينبغي 

عليك إبرام عقد دفع فواتري استهالك الكهرباء مع رشكة الكهرباء التي 

تختارها قبل االنتقال للمنزل الجديد حيث إنه سيتم تشغيل توصيل 

الكهرباء ابتداء من يوم انتقالك للمنزل الجديد.

هل تشمل اتفاقية التأجري دفع فواتري استهالك املياه؟

هل تشمل اتفاقية التأجري دفع فواتري استهالك املياه؟

ال٬ اال يف حالة ذكر امر اخر يف عقدك٬ بإمكانك التأكد من املبلغ الذي 

يتوجب عليك دفعه من خالل عقد االيجار. 

.1

HUOLTO
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هل االتصال بشبكة اإلنرتنت مشمول يف اإليجار؟ 

يف غالب األحيان يكون االتصال باإلنرتنت مشموال يف اإليجار. من 
املحتمل أن يكون منزلك الجديد متصال بخدمة اتصال Telia واسعة 

النطاق.  ستحصل عىل اتصال مجاين بالرسعة األساسية كساكن يف 
SATO، كام بإمكانك الحصول عىل اتصال أرسع من قبل Telia بأسعار 

خاصة، يف حال رغبتك بذلك. بإمكانك تفعيل اتصال النطاق العريض 

.Telia الخاص بك من خالل التواصل مع خدمة عمالء رشكة

ال تتوفر خدمة االنرتنيت املجانية الخاصة ب Telia يف كافة منازل 
رشكة ساتو٬ بامكانك االطالع عىل توفر االنرتنيت يف بنايتك من عدمه 
من خالل sato.fi او من خالل التواصل مع خدمة العمالء الخاصة ب 

.Telia

اين أستطيع القيام بإشعار االنتقال من املنزل؟ 

قم بتعبئة اشعار االنتقال الرسمي خالل موعد أقصاه٬ أسبوع بعد 
انتقالك اىل السكن الجديد. قم بإرساله اىل دائرة البيانات السكانية 
والرقمية )DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO(. ميكن تعبئة 
البيان عن طريق االنرتنيت٬ او ارساله بواسطة الربيد او عن طريق 

استامرة دائرة البيانات نفسها. 

اين أستطيع القيام بطلب تغيري العنوان؟  

تستطيع القيام بتغيري العنوان وطلب إعادة توجيه الرسائل الربيدية 

اىل العنوان الجديد عن طريق الربيد. يقوم الربيد بتحويل الرسائل 

مبارشة اىل عنوانك الجديد وبشكل مجاين٬ ملدة شهر كامل بعد 

االنتقال. يتم ابالغ اغلب الدوائر الرسمية بتغري عنوانك عن طريق 

دائرة البيانات السكانية والرقمية بصورة مبارشة٬ ولكن تذكر من 

قيامك بإبالغ٬ البنك٬ رشكة التأمني٬ اشرتاكات املحالت التجارية 

)اشرتاكات الزبائن( وبقية املنظامت املشرتك فيها٬ إضافة اىل رشكة 

توزيع الصحف٬ فيام اذا كنت من مشرتكيها الخ. 

كيف أحصل عىل اسمي عىل الباب؟

الرجاء التواصل مع خدمة عمالء رشكة otaS، يف حال ما إذا أردت القيام 

بتغيري أسمك املوضوع عىل الئحة األسامء الخاصة بالبناية، وعىل باب 

منزلك. 

هل يُسمح يل بالتدخني يف شقتي؟

ال.  مبوجب بنود اتفاقية التأجري ورشوطها، يُحظر عليك التدخني يف 

منزلك الجديد. يرجى مالحظة أن التدخني محظور بجميع األماكن 

املشرتكة لجميع سكان املبنى أيًضا. عليك االخذ بنظر االعتبار٬ 

عدم تسلل الدخل لرشفة او داخل شبابيك منزل جارك٬ عند قيامك 

بالتدخني يف رشفتك او يف املكان املخصص للتدخني. مينع التدخني نهائيا 

يف الرشفة والباحات الخاصة يف املباين التي يحظر فيها التدخني نهائيا. 

أين ميكنني ترك السيارة متوقفة؟

ميكنك حجز مساحة انتظار سيارة خاصة من رشكة الصيانة أو الرشكة 
املتخصصة يف أماكن وقوف السيارات. سعر املوقف يختلف وفقا 
لتواجد نقطة تدفئة للسيارة من عدمها. يف بعض الحاالت يكون 

الطلب عىل أماكن الوقوف أكرث من العرض٬ وعندها ستضطر اىل 
االنتظار قبل الحصول عىل موقف خاص بك ويتم ارسال طلب اىل 

طابور االنتظار. 

. تُخصص أماكن توقف سيارات الزائرين لضيوف السكان فقط 
ولفرتات إيقاف قصرية. تذكر بأن الكثري من مواقف البنايات مراقبة من 
قبل رشكات مراقبة السيارات وبأن االيقاف الخاطئ قد يتسبب بغرامة 

مالية لصاحب السيارة؟ 

يجب أال تتوقف بسيارتك يف طرق الوصول إىل الحاالت طوارئ أبًدا، وال 
حتى لفرتة قصرية من الوقت. تتميز طرق الوصول إىل حاالت الطوارئ 

بأعمدة إرشاد.

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

تساعدك رشكة الصيانة، أو مسؤول صيانة رشكةSATO  املتوفر 
يف بعض بناياتنا، يف األعطال الخاصة مبنزلك، أو بنايتك، أو أماكن 

االستخدام املشرتك. ميكنك التواصل مبسؤول الصيانة، يف حال وجود 
 Omasato مسؤول خاص ببنايتك، عن طريق معلوماته املتوفرة عىل
ومن خالل االتصال بخدمة العمالء الخاصة برشكة SATO. تتمحور 

واجبات مسؤول الصيانة حول القيام بإصالح األعطال املبلغ عنها 
واإلصالحات البسيطة يف الداخل، أما بالنسبة لطبيعة عمل رشكة 

الصيانة يف البنايات التي يوجد فيها مسؤول صيانة مستقل عنها، 
فتتمحور مسؤوليتها حول األمور املتعلقة باملفاتيح، اعامل الصيانة 

املستعجلة خالل فرتة نهاية األسبوع، أو خارج أوقات الدوام الرسمي، 
أعامل التنظيف والصيانة اآللية خارج البناية. 

يساعدك مسؤول الخدمات الخاص برشكة SATO باألمور املتعلقة 
بالعمل السكاين املشرتك، بأمور الجرية والقواعد التنظيمية السكنية. 

يف حال ما إذا أردت مناقشة األمور املتعلقة باإليجار ودفع الفواتري، 
فالرجاء االتصال بخدمة عمالء رشكة Ropo Capital. أما بخصوص 

بقية األمور املتعلقة بإيجارك، فالرجاء التواصل مع خدمة عمالء رشكة 
 .SATO

إذا راودك الشك تجاه مسألة معينة، فاتصل بخدمة عمالء ساتو أوالً. 
سوف تجد تفاصيل االتصال ومناذج ومعلومات عن العيش يف منازل 
ساتو واألحداث ومزايا العمالء ضمن خدمات السكان مبوقع الويب 

Sato.fi. تذكر بأن تقوم بتفقد خدمة الOmaSATO عرب املوقع 
 sato.fi/omasato االليكرتوين

يحتوي منزيل عىل اعطال ونواقص من اين أستطيع الحصول عىل 

مساعدة؟ 

قم باالتصال فورا برشكة الصيانة الخاصة مبنزلك أو عىل مسؤول 
الصيانة يف البنائية التابع لخدمة عمالء رشكة otaS، يف حال وجود خلل 

يتطلب إصالحا رسيعا داخل منزلك. بإمكانك الحصول عىل معلومات 
التواصل عن طريق Omasato، أو عىل صفحة البناية التي تقطنها 

عىل موقع sato.fi، أو من خالل لوحة اإلعالنات املوجودة داخل البناية. 
مع ذلك، الرجاء التواصل مبارشة مع رشكة الصيانة أو مسؤول الصيانة 

يف البناية، خالل أوقات االتصال، عند وقوع خلل يتطلب إصالحا عاجال. 

تذكر بأنه بإمكانك التبليغ عن بقية األعطال عن طريق خدمة 
Omasato، أو إلكرتونيا عن موقع sato.fi، أو عن طريق الهاتف. يوجد 
رمز استجابة رسيع )QR-Code( يف بعض البنايات، بغرض استخدامه 

للتبليغ عن خلل ما. 

تهانينا عىل منزل الجديد 
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أوقات الهدوء 

يتوجب عليك التزام الهدوء التام ما بني الساعتني العارشة مساء والسابعة 
صباحا يف كافة األبنية. أيضا من املهم تبليغ الجريان يف وقت مبكر يف حال 
قيامك بتنظيم مناسبة او احتفال٬ يتمخض عنه ضجيج إضايف٬ إضافة اىل 

ابالغ الجريان تأكد من عدم ازعاج الجريان بشكل مفرط اثناء احتفالك. 

يف أحيان كثرية ال تسري الحياة اليومية بشكل متناغم بسبب الضجيج الصادر 
من الجريان والذي قد يضيق عليك راحتك. حاول ان تتناقش مع جارك يف 

االمر٬ من املمكن ان يؤدي االستامع اىل املوسيقى او مشاهدة األفالم اىل 
انتقال الصوت عرب الجدران. ويف حال عدم تغيري جارك لسلوكياته تواصل مع 

رشكة ساتو. 

مبادئ السكن	.  .2
يحتوي هذا القسم عىل قامئة تضم كافة الخدمات واالرشادات املتعلقة 

بالسكن. يف حالة حصولك عىل تعليامت ادق وأعمق من خالل 
الحاالت التي صادفتها يف حياتك اليومية تكون االولوية لاللتزام بها. 

بيانات العمالء

لتحقيق خدمة عمالء سلسة، توفر ساتو نظام بيانات عمالء نحفظ 
به بيانات العمالء وتفاصيل االتصال باألشخاص الذين يعيشون يف 
منازل ساتو )املكاملات الهاتفية ورسائل الربيد اإللكرتوين والرسائل 

واالستفسارات( بعد الحصول عىل إذن منك عند تقديم طلب الحصول 
عىل شقة. الرجاء االنتباه إىل إننا ال نقوم بتقديم أية معلومات خاصة 
بعقد اإليجار إال إىل املؤجر نفسه. نحتاج إىل إذن منك، يف حال ما إذا 

رغبت بقيام شخص آخر بالتكفل باملراجعات الخاصة بسكنك بالنيابة 
.sato.fi عنك. بإمكانك إيجاد مناذج التوكيل عن طريق موقع

 ستجد معلومات أكرث تفصيالً عن نظام بيانات العمالء من ساتو 
.sato.fi ضمن قسم »امن املعلومات ورشوط االستخدام« مبوقع الويب

غسالة الصحون 

قم بطلب خدمة تثبيت غسالة الصحون من شخص محرتف. عند 
انتقالك من منزل رشكة ساتو٬ كم بأعاده تثبيت البوابة املنزوعة اىل 
مكانها. بإمكانك االحتفاظ بالباب خالل فرتة سكنك يف املخزن عىل 

سبيل املثال. 

املناسبات السكانية

بإمكانك العثور عىل كافة فعالياتنا املمتعة واملجانية من خالل 
خدمة ٬OMASATO وتذكر أيضا من االطالع عىل نرشاتنا اإلخبارية 
وصفحاتنا يف مواقع التواصل االجتامعي من اجل البقاء عىل اطالع 

بكافة املستجدات. 

التعاون املشرتك بني السكان 

هل لديك الرغبة يف املشاركة يف القرارات الخاصة ببنايتك؟ قم 
بالتواصل مع مدير الخدمات لغرض معرفة وجود لجنة للسكان من 
عدمها٬ يف حالة ما إذا كان الجواب بالنفي٬ فبإمكانك القيام بتشكيل 

لجنة للسكان او تنظيم اجتامعات تطوعية بنفسك. قم بطلب 
املساعدة من مدير الخدمات عند الحاجة.

وبالنسبة للتعاون مبباين ARAVA، فإنه يشمل هيئة التعاون 
الوطني أيًضا. وتنظر هيئة التعاون يف املسائل وفقا لقانون اإلدارة 

مشرتكة للمباين املؤجرة، مع تقديم بيانات بشأن تحديد اإليجار 
كواجب رئييس. ويتم اختيار ممثلني الجتامعات هيئة التعاون من 
خالل املشاركة يف اجتامعات الهيئة السكنية. ومن خالل املشاركة 
يف االجتامعات اإلقليمية، يحصل رؤساء لجان السكان واألشخاص 

املسؤولون عن االتصال عىل معلومات حول املسائل املتعلقة بتحديد 
إيجار املبنى الخاص بهم.

دعم االيجار 

ميكن تقديم طلبات دعم االيجار إىل دائرة التقاعد الوطني كيال/ 
kela سوف تجد املزيد من املعلومات باإلضافة إىل آلة حاسبة ميكنك 
استخدامها للتحقق مام إذا كان يحق لك الحصول عىل مزايا اإلسكان 

 .Kela www.kela.fi مبوقع الويب الخاص بـ

بصفتك عميل لساتو لن تحتاج إىل إرسال املرفقات املتعلقة بالسكن 
اىل Kela. عند تقديم طلب للحصول عىل مزايا اإلسكان أو الستعراض 

ا من نظام  املزايا. وستحصل Kela عىل املعلومات الالزمة إلكرتونيً
ا تفاصيل حول  معلومات ساتو. تتضمن املعلومات املنقولة إلكرتونيً
عقد االيجار وتكاليف اإلسكان وتفاصيل الدفع لدفع اإليجار مبارشة 

إىل املؤجر. 

Z
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ل بشكل خاص  ز صيانة الم�ز
بامكانك الحصول عىل عدة طالء مجانية من رشكة SATO، يف حال ما 
إذا أردت طالء جدران منزلك. تحتوي عدة الطالء عىل كل من االصباغ 

واملستلزمات الخاصة بالطالء. بإمكانك اختيار األلوان التي تناسبك 
عن طريق الالئحة الخاصة بالرشكة SATOmallisto. بإمكانك أيجاد 

معلومات أكرث بخصوص الرتميم الذايت، وبعض التعليامت املساعدة عىل 
طالء الجدران، إضافة إىل معلومات طلب عدة الطالء عن طريق موقع 

sato.fi/omatoimiremontti

املفاتيح 

املفاتيح توجـد لدينـا سـجالت للمفاتيـح٬ ويتـم تغريـم الزبـون وفقـا 
لقامئـة التكاليـف املرتتبـة عـىل إضاعـة املفاتيـح٬ تركيـب اقفـال 

جديـدة او التكاليـف املرتتبـة عل طلـب مفاتيـح إضافيـة. بإمكانـك 
طلـب مفاتيـح إضافيـة مـن خـالل خدمـة .sato.fi او مـن خـالل 

 .OmaSATOاسـتامرة الخدمـات املوجـودة يف موقـع

يتم تسجيل مرات فتح القفل، أو محاوالت فتحه، الستخدامها يف 
التحقيق حاالت التخريب، أو سوء السلوك والجرائم، يف حال وجود نظام 

إقفال الكرتوين يف بنايتك. يتم حفظ املعلومات الخاصة باملفتاح الذي 
تم به فتح، أو محاولة فتح األبواب الخاصة بالغرفة املشرتكة، والعامة، 

وتلك الخاصة باألماكن التقنية الخاصة بالبناية. ال يتم حفظ أوقات فتح 
األقفال الخاصة بالشقق.

الباحة

تتجسد عملية التعاون ماين الجريان يف الباحة املشرتكة ومن خالل 
عمليات التنظيف الجامعية. يف أوقات مختلفة من العام متنح للسكان 

إمكانية التفاعل مع بيئة العيش املشرتكة وتجميلها بصورة تعكس 
السعادة الذاتية لكل من الفرد وبقية السكان. وبالرغم من ان القواعد 

التنظيمية متنح حق رعاية الباحة وعملية ادامتها اىل رشكة الصيانة٬ اال ان 
هنالك الكثري من االمور التي يستطع الفرد ان يساهم بها. 

ان عملية االستمتاع بالحديقة متصلة بصورة مبارشة بعملية االلتزام 
بالتعليامت واإلجراءات املتعلقة بالسالمة. تذكر دامئا رضورة االلتزام 

بقواعد إيقاف السيارة والتزم شديد الحذر عند قيامك بقيادة السيارة 
بالقرب من الباحة. 

حجوزات الساونا 
ميكنك القيام بحجز وقت محدد للساونا من خالل رشكة الصيانة الخاصة 

ببنايتك. بعض البنايات تستخدم سجال إلكرتونيا للحجوزات بينام 
يستخدم بعضها االخر خدمة OmaSATO لغرض الحجز. هنالك الكثري 

ممن يستخدمون الساونا العمومية٬ ولذلك من املحبذ استخدام االغطية 
املخصصة عند الجلوس يف الساونا٬ تذكر أيضا اهميه تنظيف الساونا 

وتركها بحلة مرتبة بعد استخدامها. 

أيضا هنالك وقت ساونا عمومي ومشرتك للجميع يف عديد البنايات٬ ال 
ترتتب اية تكاليف إضافية عىل استخدام الساونا خالل هذا الوقت. 

الديكور والمعلقات عىل الجدران  
لديك كامل الحرية يف اختيار الديكور الذي يناسبك٬ ولكن عليك االلتزام 

ببعض النقاط املتعلقة بعملية الحفاظ عىل املنزل٬ خالل قيامك بتزيينه. 
الرجاء مالحظة أنواع الجدران املختلفة، عند القيام بتعليق غرض ما عىل 

الجدار، ليك تبدو املعلقات جميلة وآمنة يف الوقت ذاته. ال يسمح بتعليق 
األغراض الثقيلة عىل الجدران الداخلية الخفيفة. ال يسمح بثقب جدران 

الحامم )من الداخل أو الخارج(، كام ال يسمح بثقب الجدران التي تحتوي 
عىل أنابيب إزالة البخار، أو تعليق غرض عليها. بأماكنك الحصول عىل 
تعليامت التعليق عىل الجدران عن طريق متجر مستلزمات البناء. ال 

يسمح أيضا، بتعليق أي غرض آخر عىل السقف، باستثناء قواعد وثريات 
الضوء. بإمكانك الحصول عىل تعليامت تعليق أدوات الزينة٬ عىل سبيل 

املثال٬ من متاجر بيع مواد البناء. أيضا من املحبذ تثبيت قطع قطنية 
عازلة)huopatassut( تحت أرجل األثاث٬ ألجل تخفيف األثر الذي ينتج 

عن الضغط املرتكز عىل األرضية٬ إضافة اىل تجنب تصبغها او خدشها. 

الستائر المعدنية 
بإمكانك تثبيت ستائر معدنية عىل حسابك الخاص٬ من دون طلب اذن 

خاص لذلك٬ ولكن عليك ان ترتك هذه الستائر يف مكانها عند انتقالك من 
املنزل من دون املطالبة بتعويضات إضافية. 

ز السحرية  قفل األمان والع�ي
بإمكانك طلب قفل أمان وعني سحرية لباب منزلك، مع تحملك لكافة 

التكاليف، من دون الحاجة إىل الحصول عىل إذن مسبق بذلك. الرجاء 
مالحظة بأن طلب قفل األمان يتم عرب متجر األقفال الخاص ببنايتك 
حرصا. بإمكانك الحصول عىل معلومات التواصل مع املتجر من خالل 

االتصال بخدمة العمالء الخاصة بنا. يجب اإلبقاء عىل قفل األمان والعني 
السحرية يف مكانهام عن االنتقال من املنزل، مع الحرص عىل إعادة كافة 

املفاتيح إلينا. ال نقوم بتعويضك عن تكاليف تركيب قفل األمان أو العني 
السحرية، كام ال يسمح برتكيب أي يشء آخر عىل الباب. 

إعادة الوديعة بعد السكن لمدة عام كامل 
لديك الحق باستعادة وديعة االيجار٬ بعد مرور سنة كاملة من السكن 
املتواصل. يف حالة ما اذا مل تتسبب يف أي ازعاج إضايف لجريانك و قمت 

بدفع ايجارك عند املوعد املحدد. بأمكانك الحصول عىل معلومات اكرث 
بخصوص اسرتداد الوديعة الخاصة بااليجار واالستامرة املخصصة لذلك 

عن طريق OmaSATO وsato.fi  يتم دراسة الطلب خالل شهر واحد من 
ارساله.
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البيئة 

نقوم بأخذ املسائل البيئية بعني االعتبار عن القيام بعمليات 
التخطيط والبناء وعند االستخدام. من املهم جدا لنا ان نقوم بتحسني 

وترشيد عملية استهالك الطاقة يف منازلنا والتقليل من اهدار املياه٬ 
إضافة اىل تطوير خدمات إعادة التدوير يف ابنيتنا. ليك نضمن من 
خالل هذه االجراءات التوفري يف عملية ادامة األبنية والتقليل من 

االنبعاثات الصادرة عن السكن. 

تجد تعليامت إضافية عن كيفية الرتشيد يف استهالك كل من الطاقة 
والكهرباء يف الصفحتني 14  و 15 إضافة اىل إمكانية االطالع عىل 

 sato.fi برنامجنا البيئي من خالل

نهتم أيضا بتوفري خدمات أفضل لعملية تدوير النفايات وعىل الحفاظ 
عىل نظافة غرفة تجميع القاممة٬ إضافة اىل كيفية التخلص من 

النفايات الخطرة وعىل التخلص السليم من النفايات. تجد من خالل 
هذا الدليل معلومات إضافية عن كيفية فرز النفايات يف الصفحتني 

16 و 17. 

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 كثريا التعرف عىل صحتك. 

ستحصل عىل الكثري من استامرات االستبيان عن انتقالك ملنزل تابع لرشكة ساتو. نقوم بأرسال االستبيانات عن طريق الهاتف الجوال 
او عن طريق الربيد االليكرتوين. يف حالة تغري معلومات االتصال بك٬ أبلغنا بالعناوين الجديدة ليك نبقى عىل تواصل دائم! 

بإمكانك أيضا التواصل معنا من خالل االتصال بخدمة العمالء الخاصة بنا٬ او عن طريق صفحة الفيسبوك او عن طريق تطبيق 
 .OmaSATO او من خالل ارسال رسالة عن طريق خدمة iاملحادثة االليكرتونية

OMA

SATO
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االماكن املشرتكة 

بإمكانــك متييــز االماكــن املشــرتكة يف بنايتــك مــن خــالل اللوحــات االرشــادية. حافــظ عــىل نظافــة وترتيــب االماكــن املشــرتكة بعد اســتخدامها. 
ال يســمح التدخــني يف كافــة االماكــن املشــرتكة يف بنايــات رشكــة ســاتو. 

املخزن  نادي السكان

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

غري املحبذ تخزين أي غرض مثني قد 
يجذب اعني الرساق يف املخزن. بإمكانك 
تجنب رسقة اغراضك من خالل تثبيت 
قفل عىل املخزن املخصص بك ووضع 

غطاء عازل عليه. تجنب أيضا تخزين أي 
سوائل رسيعة االشتعال٬ قناين غاز او مواد 
قابلة لالنفجار يف املخزن اتباعا لتعليامت 

السالمة. بإمكانك تخزين أربعة إطارات 
للسيارة كحد اقىص يف املخزن. 

غرفة تجميع 

املخلفات 

تؤثر نظافة غرفة تجميع النفايات عىل 
تجربة السكن بشكل مبار. من املهم جدا 
رمي أكياس القاممة يف الحاوية املخصصة 
لها مع الحفاظ عىل نظافة أرضية الغرفة. 
أيضا من املحبذ ارشاد األطفال اىل كيفية 

التخلص الصحيح من النفايات. 

تعليامت استخدام غرفة تجميع املخلفات 
موجودة يف الصفحتني 16 و 17. 

غالبا ما توجد غرفة مخصصة للمناسبات 
يف بنايات رشكة ساتو٬ ليك يتمكن السكن 
من استخدامها لغرض تنظيم املناسبات 

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

استخدام الغرفة والحفاظ عىل 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 عىل مخزن مخصص للعربات قم 

بطلب النصيحة من رشكة الصيانة عن 
املكان األفضل لتخزين العربات. 

غرفة غسل 
وتجفيف املالبس

تحتوي العديد من البنايات عىل غرفة 
غسل املالبس الخاصة بها٬ ويكون 

استخدام هذه الخدمة مجانيا لسكان 
البناية ذاتها. بإمكانك إيجاد تعليامت 

كيفية حجز الغرفة وتعليامت استخدام 
أجهزتها٬ يف كل من غرفة غسل املالبس 
وغرفة تنشيف املالبس٬ إضافة اىل لوحة 

اإلعالنات الخاصة بالبناية. ال يسمح 
بغسيل السجاد داخل غرفة غسيل 

املالبس٬ والسبب وراء ذلك٬ هو عدم قدرة 
الغساالت وأجهزة التجفيف عىل تحمل 

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. 
بينام يسمح بوضع أكاليل الزينة الخاصة 

باألبواب الخارجية. 

غرف غسيل وتجفيف املالبس 

1.9.
2.9.
3.9.
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
8.9.

klo 7-16klo 16-21klo 7-21
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القواعد املشرتكة 	.  .3
لنحافظ معا عىل العناية مبنزلك 

تفع مسؤولية العناية بكل من منزلك والبناية التي تسكن فيها عىل 
عاتق كل من رشكة ساتو وانت شخصيا. من املمكن ان يكون منزلك 

جزء من عقار متلكه رشكة ساتو بالكامل او جزئيا. يف كلتا الحالتني 
تتكفل رشكة ساتو مع رشكائها بالعناية مبنزلك وتقوم الرشكة بجمع 

كافة التعليقات واملالحظات عن كافة عمليات االدامة من خالل 
استامرة درجة رضاء العمالء٬ عىل سبيل املثال. 

يف حالة ما امتلكت رشكة ساتو البناية بأكملها٬ تتحمل الرشكة 
مسؤولية النشاطات التي تقوم بها رشكة الصيانة ومراقبة تنفيذ بقية 
العقود املتعلقة بعملية الحفاظ عىل البناية وادامتها. اما يف حالة ما 

إذا امتلكت رشكة ساتو جزء من البناية٬ فأن املسؤولية تقع عىل عاتق 
مجلس إدارة البناية واملسئولني عنها. 

تتم مراقبة حالة املنازل التابعة لرشكة ساتو بشكل دوري من خالل 
الزيارات التفقدية لرشكة الصيانة وعند االنتقال من هذه املنازل. من 
املهم ان تهتم بالعناية مبنزلك٬ من خالل التنظيف املستمر. بإمكانك 

التعرف عىل املسؤوليات الواقعة عىل عاتقك من خالل الرشوط املثبتة 
بعقد االيجار٬ ولكن تجربة التمتع بالسكن ليست مسألة التزامات 

ومسئولية فقط٬ فمن خالل االهتامم الدائم باملنزل وبالبيئة املحيطة 
به٬ يتولد شعور بالراحة ينعكس عليك انت شخصيا وعىل جريانك 

بشكل عام. 

قيم السكن يف منازل رشكة ساتو 

عند انتقالك اىل منازل رشكة ساتو فأنك تلتزم مبجموعة من القيم 
التي تسهل عليك حياتك اليومية إضافة اىل راحة وهدوء البيئة 

املحيطة به. 

ونحن بدورنا كرشكة نلتزم بدعم هذه القيم. ندعم العالقات 
الودية ما بني الجريان٬ نلتزم بالعناية وبصيانك منزلك واألماكن 

املشرتكة٬ كام اننا نلتزم بتقديم النصائح بخصوص االمور املتعلقة 
باإليجار. اننا ملتزمون بشكل كامل بتقديم أفضل خدمة عمالء 

ممكنة. 

جدول تقسيم املسؤوليات

تم تقسيم املهام املتصلة باملسؤوليات املتعلقة بالصيانة والحفاظ 
عىل الشقق بني ساتو والسكان. ملعرفة املهام التي تتحملها ساتو 
واملسؤوليات التي تتحملها أنت، انظر جدول تقسيم املسؤوليات 

الوارد يف امللحق 2 من هذا الدليل.

قامئة الرسوم الخاصة بالعمالء 

يف حالة ما إذا قمت بكرس او تخريب املنزل او ما يتضمنه من اثاث 
او بكرس او تخريب االماكن املشرتكة٬ فأننا سنقوم بتغرميك بكافة 

التكاليف املرتتبة عىل التصليح بحسب قامئة الرسوم الخاصة بالعمالء. 
تذكر أيضا٬ بأنك مسؤولية تخريب املنزل من قبل أحد زوارك تقع عىل 

عاتقيكام معا. نحتفظ أيضا بحق تغريم املؤجر التكاليف الفعلية 
لعملية اإلصالحات٬ بإمكانك إيجاد قامئة الرسوم املحدثة من خالل 

 sato.fi املوقع االلكرتوين

بيانات العمالء

قم بإعالم خدمة عمالء ساتو، إذا انتقل ساكن جديد للشقة أو أخالها 
خالل فرتة اإلقامة. حيث يساعد هذا يف الحفاظ عىل سجل العمالء 

محدثًا، عىل سبيل املثال، التحقق ممن ميكنه فتح باب منزلك إذا كان 
شخص ما قد ترك املفتاح يف املنزل. كام يؤثر عدد السكان عىل فاتورة 
استهالك املياه أيًضا. ونحن نتحقق بانتظام أيضا من بيانات السكان 

عىل أساس سجل السكان الفنلندي.

جرية سعيدة 

التزم بهدوء وخصوصية جاري٬ كام انني التزم بقواعد التنظيم 
املشرتكة إضافة اىل بقية االجراءات املتفق عليها. 

بيئة مريحة

التزم ببقاء املمرات املشرتكة خالية إضافة اىل التزامي بتنظيف 
اإلمكان املشرتكة بعدة استخدامه. التزم أيضا بإبقاء غرفة تجميع 

املهمالت بحلة نظيفة. 

االلتزام بدفع االيجار 

التزم بدفع االيجار الخاص يب يف موعده واتجنب التسبب 
بنفقات إضافية. 
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االيجار 

يتم تحديد سعر االيجار وفقا لقوانني العرض والطلب الخاصة 
بالسوق. يستثنى من هذا االمر منازل arava املؤجرة٬ والتي يتم 

تحديد سعر االيجار فيها من خالل االلتزام مببادئ التكاليف 
الخاصة )omakustannusperiaate( ملعلومات إضافية حول كيفية 
تحديد تسعرية االيجار الخاصة مبساكن arava الرجاء زيارة املوقع 

االليكرتوينwww.ara.fi  نقوم بأخذ موقع املنزل عىل النطاقني 
الواسع والضيق بنظر االعتبار عند تحديد تسعرية املنزل٬ إضافة 
اىل مساحة املنزل و حالته إضافة اىل عمليات الصيانة املجدولة 

ملجمل العقار. بإمكانك االطالع عىل مبلغ االيجار ومبادئ كيفية 
إعادة تقييمه من خالل العقد املوقع.

  

يعترب اليوم الثاين من كل شهر املوعد األخري لدفع اإليجار. بإمكانك 
استخدام الفاتورة اإلليكرتونية من خالل استحداث عقد فاتورة 

إلكرتونية )e-laskusopimus( عن طريق خدمة البنك اإللكرتونية 
الخاصة بك. متنحك الفاتورة اإلليكرتونية كافة املعلومات 

املستجدة بخصوص دفع اإلجار، شهريا، مع سهولة دفع اإليجار 
مبارشة عن طريق خدمة البنك اإللكرتونية. إضافة إىل ذلك، 

بإمكانك جعل الفاتورة اإللكرتونية مدفوعة بشكل تلقايئ كل 
شهر، من دون الحاجة إىل تذكر موعد الدفع الشهري. تذكر من أن 

 تضع أسم الرشكة املستلمة للمبلغ بهذه الطريقة:
 SATO-Konserniyhtiöt / SATO Oyj، إضافة إىل استخدام 

الرقم املرجعي املوجود يف فاتورة دفع االيجار الورقية، لضامن متام 
عملية دفعك بشكل سليم. 

تستخدم رشكة otaS مكتب Ropo Capital كوكالة تحصيل. 
سيقوم  Ropo Capitalبإرسال إشعار تذكري بالدفع بخصوص 

املبلغ الذي مل يدفع يف وقته املحدد، إضافة إىل املطالبة بالتكاليف 
املرتتبة عىل التأخر بالدفع، يف حال ما إذا تأخرت مدفوعاتك. 

الرجاء القيام بالتواصل مع خدمة عمالء ،Ropo Capital يف حال 
ما إذا أردت مناقشة ظروف قدرتك عىل دفع املبالغ املطلوبة منك. 

عالقات جرية حسنة 

يكون الجريان جزء من حياة أي شخص ساكن يف بناية سكنية او يف 
املنازل املتصلة )rivitalo(. مجرد السالم يكفي لبعض األشخاص٬ 

بعضهم االخر يريد التعارف بشكل أكرب٬ من املهم جدا احرتام 
خصوصية األشخاص املحيطني بك. عندما يقوم الجميع بأخذ جريانهم 

بعني االعتبار٬ تصبح عملية العيش املشرتك أكرث سالسة وراحة. 

تعترب األصوات االعتيادية املتولدة عن النشاطات اليومية جزء ال يتجزأ 
من الحياة٬ ولكن السلوك املزعج ال يعترب كذلك. يف حالة ما إذا واجهت 

الضجيج املستمر واالزعاج قم بالتواصل مع رشكة ساتو. 

تذكر أيضا القواعد العامة الخاصة بكل بناية )صفحة 23( والتي 
تشملك انت وعائلتك٬ إضافة اىل ضيوفك. 

الشكاوى 

يف حال إذا ما الحظت وجود تقصري يف إجراءات السالمة الخاصة 
ببنايتك٬ اعامل تخريب٬ انبعاث ضجيج مستمر او نواقص أخرى 

تتطلب التصحيح٬ الرجاء ابالغ كل من رشكة الصيانة وساتو باألمر. 

?
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           جودة هواء داخيل عالية
ينبغي تغيري الهواء الداخيل للشق مرة واحدة خالل ساعتني. وهذا 
يتطلب عدم وجود عوائق أمام فتحات التهوية وأن تكون مجاري 

التهوية نظيفة.

 إزالة الشوائب والرطوبة عن طريق صاممات شفط الهواء. سوف تجد 
هذه الصاممات يف املطبخ والحامم واملرحاض وخزانات املالبس الكبرية.

 يتدفق الهواء البديل النقي للداخل عرب صاممات إمداد الهواء املركبة 
بالجدران الخارجية أو إطارات النوافذ أو عرب اإلطارات التي بها قسم يف 

األعىل مرتوك بدون مانع ترسب.  

           تنظيف منزلك
ميثل التنظيف جزًءا من عملية االعتناء باملنزل ويساعد يف الحفاظ 
عىل جودة الهواء عالية. يعتمد أسلوب التنظيف عىل مواد السطح. 

قد يؤدي استخدام الكثري من املياه أو املنظفات القوية أو الكاشطة إىل 
إتالف األسطح مبنزلك برسعة.

هناك قاعدة مجربة جيدة للتنظيف بشكل منتظم، وهي استخدام 
أساليب التنظيف الجاف أو الرطب قليالً واملنظفات املحايدة. تأكد 

من انعدام احتامل تلف السطح بسبب املياه يف حالة استخدام 
مناشف الغسيل أو املناشف رطبة. عند تنظيف منزلك بشكل منتظم، 

ستتم إزالة معظم األوساخ باملاء أو سائل تنظيف عادي. 

النوافذ

لتنظيف النوافذ، سوف تحتاج إىل أداة غسل النوافذ وقطعة من قامش 
مصنوع من األلياف الدقيقة وممسحة تنظيف نوافذ وبعض السائل. 

قم بإزالة الغبار من الستائر املعدنية، وتنظيف إطارات النوافذ. 

الجدران

استخدم منظًفا معتداًل وقطعة قامش مبللة قليالً لتنظيف الجدران 
املطلية. وكلام زاد تركيز املادة املطفأة بطبقة الطالء الخارجية، قلت 

كمية الحك التي ميكنها تحملها. فمن األفضل إزالة أي بقع من 
الجدران عندما تكون حديثة.

وميكن تنظيف الجدران املكسوة بالبالط يف الحاممات وغريها من 
مناطق الغسيل باستخدام طريقة التنظيف الرطب باستخدام فرشاة 

أو مسحوق مطهر غري معدين. إذا بدت الجدران رمادية بعد التنظيف، 
فهذا بسبب الرواسب الجريية.

تستطيع الجدران الورقية تحمل القليل جًدا من املسح بقطعة قامش 
مبللة قليالً ولكن ينبغي أال يتم تنظيفها بالحك مطلًقا. ميكنك 

تنظيف الجدران الورقية املصنوعة من الفينيل بقطعة قامش مبللة أو 
حتى فرشاة ناعمة.

االعتناء باملنزل 	.  .4

.4.1

.4.2

كيفية ضامن جودة الهواء داخل املنزل

ال تغري إعدادات صامم اإلخراج.  -

حافظ عىل صاممات اإلخراج مفتوحة.  -

-  قم بتنظيف صاممات االستخراج واإلدخال مرتني عىل األقل 
يف السنة.

-  قم بتنظيف صامم مروحة/غطاء اإلخراج وتشحيم الفلرت 
مرتني عىل األقل يف كل سنة.

قم بتنظيف منزلك بشكل منتظم.  -

ال تدخن داخل املنزل.  -

-  فّكر جيًدا قبل إدخال أية أنسجة تولّد غبارًا أو حيوانات 
أليفة أو نباتات منزلية.

-  احرص بشكل خاص عىل أن تعمل التهوية بدون توقف يف 
املناطق الرطبة.

اتصل برشكة الصيانة إذا كنت قد فعلت كل ما سبق وما زالت 
التهوية يف منزلك تبدو ال تعمل جيًدا.

 تنظيف صامم اخراج الهواء
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األرضيات

قم بتنظيف األرضيات املصنوعة من طبقات رقيقة باستخدام 
مكنسة كهربائية أو ممسحة أو قطعة قامش مبللة قليالً. قد تتعرض 

األرضيات املصنوعة من الطبقات الرقيقة للتلف بسهولة إذا قمت 
باستخدام أداة تنظيف خشنة للغاية، لذا يجب التأكد من عدم كرس 

السطح من خالل الحك.

 تُصنع األرضيات البالستيك عادة من الفينيل املرن وأفضل طريقة 
ا هي كنسها وتنظيفها مبمسحة جافة، وإذا لزم  لتنظيفها أسبوعيً

األمر، تنظيفها مبمسحة رطبة مبللة بسائل غسيل معتدل.

أماكن االستحامم 

يتوقف معدل تنظيف غرفة الساونا وغرفة الحامم/االستحامم عىل 
مدى تكرار استخدامك لها. إذا كنت تقوم بغسل املالبس يف الحامم، 

فستحتاج إىل شفط الغبار باملكنسة الكهربائية أو مسحه كل أسبوع. 
تحتاج غرفة الساونا والحامم إىل التهوية الجيدة.

الثالجة واملجمد

إذا كانت الثالجة تتميز بنظام إذابة الجليد التلقايئ، سيذوب الجليد 
بها تلقائياً. ولن تحتاج إال إىل تنظيف فتحة الترصيف بالجانب 

الخلفي للثالجة. وإذا مل تكن الثالجة بها نظام إذابة جليد تلقايئ، 
فستحتاج إىل إذابة الجليد منها مرة واحدة يف الشهر. ينصح بتنظيف 

الثالجة بشكل مستمر بقطعة مخصصة لذلك٬ مع استخدام املاء 
ومادة غسيل الصحون٬ قم بشفط الغبار من خلفية الثالجة عدة 

مرات يف السنة. 

ينصح بتنظيف املجمدة مرة واحدة عىل األقل يف كل عام. الثالجة 
واملجمد ال تستخدم القوة أو أدوات كشط لكشط الثلج من حجرية 
التجميد أو املجمد. ال تستخدم املنظفات القوية لتنظيف الثالجة. 

راقب الثالجة أو املجمد عند إزالة الجليد منها، مع التأكد من تجفيف 
املياه وهي ال تزال بالداخل ملنع تقطرها عىل األرض. 

املوقد السطحي والفرن

التنظيف املنتظم هو أفضل طريقة لتنظيف املوقد السطحي 
والفرن ألنه من الصعب جداً إزالة بقع الطعام التي تلتصق باألسطح 

الساخنة.

قم بتنظيف مروحة /غطاء شفاط املطبخ ومرشح الشحوم مرتني يف 
العام عىل األقل، وأكرث من هذا إذا لزم األمر. وسوف تجد صامم شفط 

هواء أسفل مرشح الشحوم. تذكر أن تقوم بإزالة هذا الصامم وتنظيفه 
أيًضا، عند تنظيف املرشح.

الرشفة

عند تنظيم الرشفة فإنها توفر مساحة إضافية جميلة يف منزلك، ولكن 
تذكر أنه يجب أال تنظفها بصب املاء عليها ألن أنبوب الترصيف 

مخصص إلخراج مياه األمطار فقط. ويف فصل الشتاء سوف تحتاج 
إلزالة أي ثلج يتكون بالرشفة. تجنب إسقاط الثلج من الرشفة. وبدالً 
من ذلك، ضعه يف الحامم واتركه ليذوب وقم بترصيف املاء يف أنبوب 

الرصف.

قد تدخل مياه األمطار أو الثلوج إىل رشفة محاطة بالزجاج من خالل 
الفجوات التي تكون بني األلواح الزجاجية. ومن الجيد الحفاظ عىل 

إغالق األلواح الزجاجية يف فصل الشتاء.

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 البالستييك للمرصف.

-  قم بتنظيف املرصف باستخدام املاء ومادة منظفة 
وفرشاة.

اكنس الشعر والقاذورات من الصفاة بالفرشاة.  -

-  ميكنك أيًضا رشاء فلرت للمرصف األريض سيجمع الشعر 
ومينع انسداد املرصف األريض به.

-  إذا قمت بتنظيف مرصف أريض وما زال مسدوًدا، 
فاتصل برشكة الصيانة.

كيف تنظف محبس رصف

)افعل هذا إذا كان هناك انسداد يف البالوعة أو حوض 
اغتسال.(

-  قم بتنظيف محبس بالوعة أو حوض اغتسال عرب فتحة 
السدادة باستخدام ’سلك مرصف‘ أو فك أجزاء األنبوب.

اشطف أجزاء املحبس باملاء وأعد ربطها.  -

-  تأكد من إعادة كل حلقات منع االرتشاح إىل مكانها.

-  ينتهي العمل بسكب بعض املاء يف املرصف للتأكد من 
عدم وجود ترسيب به.
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التدفئة

ترتاوح درجة الحرارة الصحية ما بني ال20 و 21 درجة مئوية بالنسبة 
لغرف املعيشة٬ بينام ترتاوح ما بني ال18 و 20 درجة مئوية لغرف 
النوم. عليك الوثوق مبقياس درجة الحرارة عند قيامك بقياس درجة 
املنزل. من املمكن ان يربد جهاز التدفئة بني الفينة واألخرى٬ ولكن 

درجة حرارة الغرفة تبقى مستقرة كام هي من دون تغري.

يف بعض األحيان قد يكون املربد بارًدا بينام تظل درجة حرارة الغرفة 
مناسبة. تأكد من عدم تغطية منظم الحرارة مع بالستائر أو األثاث 

ألن تغطيته بالستار أو األثاث ستعيقه عن أداء وظيفته بشكل 
صحيح. تعمل صاممات املربد املعدلة يدوياً بنفس الطريقة التي 
تعمل بها صنابري املياه. ميكن رفع درجة حرارة الشقة أو خفضها 

بضبط الصامم.

 قم بالتواصل مع رشكة الصيانة٬ يف حال ما اذا شعرت بالربودة او 
الحرارة الدامئة داخل منزلك بالرغم من التزامك بالتعليامت. ستقوم 
رشكة الصيانة بإصالح صاممات املربد يف حالة ما اذا كان ال يزال قادرا 
عىل العمل. قم أيضا بالتواصل مع رشكة الصيانة اذا ما اصدر املربد 

خريرا او صفريا او اذا ما الحظت ترسب املياه منه او من خالل فتحات 
التهوية. 

يجب الحفاظ عىل تشغيل نظام التدفئة أسفل األرضية املركب يف 
الغرف الرطبة يف كل وقت. حيث تحافظ التدفئة عىل جفاف األرضية 

وقد تساعد يف منع الرضر النتاج عن الرطوبة. ابق عىل عمل نظام 
التدفئة اسفل األرضية بشكل دائم لغرض تجفيف األرضية برسعة 

ومنع االرضار الناتجة عن الرطوبة. 

نصائح ترشيد الطاقة

-  نتحمل جميًعا مسؤولية توفري الطاقة. إن تخفيض درجة حرارة 
منزلك مبقدار درجة مئوية سيساعد عىل الحد من تكاليف 

التدفئة مبقدار %5.

-  قم بتعديل درجة حرارة جهاز التدفئة عىل درجة اقل ٬ إذا ما 
كانت درجة الحرارة مرتفعة مبنزلك. التهوية الرسيعة افضل 

طريقة لتغيري الهواء داخل منزلك

-  قم بتنظيف وتذويب ثالجتك واملجمدة الخاصة بك بشكل 
منتظم. ال تقم بوضع املأكوالت الحارة يف الثالجة او املجمدة٬ 
وقم بتثبيت درجة الحرارة عىل املوضع الصحيح: 18- درجة 

للمجمدة وزائد 5 للثالجة

-  قم بغسل كميات كافية من املالبس والصحون 

-  قم باستخدام مصابيحled  ومصابيح توفري الطاقة لغرض االنارة

-  قم بإطفاء او وضع االجهزة االليكرتونية املستخدمة عىل وضع 
االستعداد عند عدم استعاملها. 

قم بإطفاء االنارة يف االماكن املشرتكة  -

قم بإغالق أبواب املخازن واالقبية املربدة بإحكام   -

-  قم بإطفاء مروحة التهوية الخاصة بغرفة تجفيف املالبس عن 
طريق املثبت اليدوي بعد استخدامها. 

-  قم باستخدام التدفئة املسبقة للسيارة يف حالة انخفاض درجة 
الحرارة ما دون 5 درجات مئوية. 

20-21º C

!
!

20-21º C
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            املياه وأنابيب الرصف4.4.

تستطيع أنابيب الرصف املركبة يف منزلك نقل مياه الرصف الصحي 
فقط، وسوف يتم سدها إذا قمت بوضع النفايات الصلبة يف فتحة 
الرصف. يجب أال تضع الدهون السائلة أو الزيت )مثل الدهون أو 
زيوت التحمري املستعملة( أو املذيبات أو املواد الكيميائية أسفل 

فتحة الرصف أو املرحاض. ال تقم بدفع املياه يف أنبوب الرصف عندما 
يكون مسدوًدا. الغرض من حاوية التجميع املثبتة يف أنبوب الرصف 

هو منع دخول الروائح الكريهة للغرفة.

إذا كنت ال تستخدم الكثري من املياه )مثل أثناء قضاء العطلة بعيداً 
عن منزلك(، فقد تتبخر املياه يف حاوية التجميع، مام يتيح نفاد 

الروائح الكريهة. إذا كان جفت املياه يف حاوية التجميع، فقم بضخ 
بعض املياه إلعادة تعبئتها.

أفكار عن كيفية ترشيد استخدام املياه

-  ال تسكب أبًدا ماء بدون حاجة يف املطبخ أو الحامم. 
حاول أن تغتسل رسيًعا قدر اإلمكان.

-  اغسل حموالت كاملة من املالبس واألطباق أو استخدم 
خيار نصف الحمولة.

-  قم بوضع املياه يف الثالجة٬ لتجنب هدر كم كبري من 
مياه الحنفية قبل برودها. 

-  يف فصل الصيف، قم بري نباتات الحديقة يف املساء 
وليس عندما تكون حرارة الشمس قوية. استخدم ماء 

املطر قدر اإلمكان.

-  ان االرساف يف استخدام املياه قد يتسبب يف ترسب 
املياه٬ اتصل برشكة الصيانة إذا الحظت أية ترسيبات أو 

مشاكل يف تدفق املاء أو درجة الحرارة أو الحنفيات أو 
املرحاض.
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               إدارة النفايات4.5.

ستجد تعليامت فرز النفايات بالقرب من حاويات النفايات. ال ترتدد 
يف طلب املساعدة من جريانك أو مسئول الخدمات يف املبنى إذا لزم 

األمر.

يف مبنى منزلك، توجد إما غرفة نفايات أو ركن تجميع النفايات أو 
حاويات تجميع النفايات يكون جزء منها تحت األرض. افرز النفايات 
بعناية يف الحاويات الصحيحة. عىل سبيل املثال، يجب فرز النفايات 

املختلطة، النفايات الحيوية والصحف واملجالت والورق املقوى 
والكرتون. يساعد الفرز الدقيق عىل ضامن معالجة النفايات بالطريقة 

األكرث مالمئة ممكنة للبيئة. اذا مل تكن تعلم املكان الصحيح لرمي 
النفايات املراد التخلص منها٬ قم بوضعها يف حاوية النفايات املختلطة. 

ليك ال تتجنب التأثري عىل عملية فرز جريانك. 

تأكد من املحافظة عىل ترتيب املناطق الخارجية. ال ترتك أي أكياس 
قاممة أو نفايات أخرى خارج نقاط التجميع أو فوق األرضية أو 

أمام أحد األبواب٬ حيث يقوم هذا االمر يقوم بجذب الجرذان وبقية 
القوارض اىل املكان. أيضا تقوم إ رشكة نقل النفايات بفرض رسوم 

منفصلة عليك بسبب النفايات التي تُرتك خارج حاويات النفايات.

ستجد تعليامت فرز النفايات بالقرب من حاويات النفايات. إذا 
كنت ال تعرف الفئة التي تنتمي إليها النفايات، فضعها يف النفايات 

املختلطة. بهذه الطريقة لن يتم اإلخالل بالفرز الذي يقوم بها السكان 
اآلخرون. 

!

JÄTEASEMA
Kunnallinen 
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النفايات العضوية
ضع بقايا الطعام وقرش الفواكه والخرضوات وقرش البيض وبقايا التوت والفاكهة واألسامك وحبوب القهوة وأوراق 

فضالً عن أكياس املرشحات الخاصة بالقهوة واكياس الشاي. عملية تدوير النفايات العضوية تختلف من منطقة اىل 
أخرى. بإمكانك التأكد من التعليامت الدقيقة الخاصة مبنطقتك من مركز إعادة التدوير الخاص ببلديتك. 

تجميع الورق
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.

النفايات الزجاجية
يف هذه الحاوية ميكنك وضع الزجاج امللون والشفاف ولكن ليس زجاج النوافذ أو السرياميك. إذا مل يحتوي املبنى 

الخاص بك عىل حاوية تجميع زجاج، فسوف تجد نقاط إعادة تدوير يف أماكن مثل مراكز التسوق الكبرية.

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

قم بالتعرف عىل مكان أقرب نقطة من خالل املوقع االليكرتوين www.kierratys.info. وتشمل نفايات املعدات 
الكهربائية واإللكرتونية األجهزة املنزلية وأجهزة الحاسوب واالتصاالت واألجهزة اإللكرتونية للمستهلكني واألدوات 

الكهربائية.

النفايات الخطرية
اذهب باألدوية القدمية ومقاييس الحرارة إىل الصيدلية. وهناك نقطة تجميع بطاريات محددة يف العديد من 

املحالت التجارية وهناك نقاط إعادة تدوير الزجاج. اذهب بالنفايات الخطرية إىل مركز تجميع النفايات. كام تقبل 
مركبات التجول جميع النفايات الخطرة.

إعادة التدوير
اذهب باألثاث واملالبس وأدوات املطبخ والعنارص األخرى التي ال يزال باإلمكان استخدامها إىل مركز إعادة التدوير أو 
سوق السلع املستعملة. كام ميكن أن تقبل متاجر السلع املستعملة أيًضا األثاث الذي يكون يف حالة جيدة. وميكن 

وضع املالبس واألحذية يف نقاط التجميع الخريية. كام ميكنك أنت وجريانك 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 اكرث الرجاء التواصل مع مدير الخدمات. 

النفايات املعدنية
ميكن وضع عنارص صغرية 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 كبرية إىل نقطة سوريت 

)Sortti( أو محطة أخرى لتجميع النفايات.

البالستيك
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 
 .)pvc( من االغراض البالستيكية كالدمى وفرش االسنان والعلب البالستيكية املصنوعة من البويل فينيل كلوريد

علب الكرتون والصناديق
. ميكنك وضع جميع منتجات الحليب املشطوفة وغريها من منتجات األلبان وعلب كرتون العصري. حاوية تجميع 

العلب مخصصة لعبوات البسكويت والحبوب وأكياس الطحني وعلب كرتون البيض والورق املقوى. 



18  •  SATO 2022   
االستمتاع باملنزل

إجراءات السالمة واألمان 	.  .5
 ميكنك االطالع عىل خطة اإلنقاذ الخاصة ببنايتك من خالل موقع
 sato.fi او من خالل الصفحة الخاصة ببنايتك. يستطيع السكان 

املهتمني بقضايا الحامية املدنية العمل كممثل لسالمة املباين التي 
يعيشون بها وبذلك سريتفع مستوى السالمة يف املبنى وحوله.

             تأمني املنزل
رشوط عقود االيجار الخاصة بنا تلزم املؤجر عىل ان يكون حائزا عىل 
عقد تأمني ساري املفعول والذي يتضمن كل من التأمني عىل املنزل 

وعىل تأمني املسؤولية )vastuuvakutus( . عند االنتقال إىل منزل 
جديد من الجيد التحقق من محتوى بوليصة تأمني منزلك للتأكد من 

أنها محدثة. 

تضمن بوليصة التأمني امانا ماديا٬ وذلك انها تضمن تعويض 
املمتلكات الشخصية يف حال تعرضا ألية ارضار. ينصح بالتأكد من 

املمتلكات التي يغطيها التعويض والحد األقىص للتعويض إضافة اىل 
املسؤولية الشخصية إضافة اىل قيود وفرص التعويض عن طريق تأمني 

املسؤولية. ملعلومات إضافية عن بوليصات التأمني املختلفة الرجاء 
االطالع عىل صفحات االنرتنيت الخاصة برشكات التأمني 

            الوقاية

من الجيد أن تويل اهتامًما خاًصا بالوقاية من أي مخاطر أو أخطاء 
لرفع مستوى السالمة باملنزل.

الوقاية من الحرائق 

جهاز انذار حرائٍق صالٌح للعمل٬ مهم جدا لسالمة أي منزل. بحسب 
القانون٬ تقع مسؤولية القيام بتوفري٬ تجربة وتبديل بطاريات جهاز 

اإلنذار عىل عاتقك. ومع ذلك فان العديد من البنايات الجديدة تحتوي 
عىل جهاز انذار حرائق مرتبط بشبكة الكهرباء مبارشة.

هنالك بعض التفاصيل الصغرية التي تستطيع من خاللها ضامن 
سالمة منزلك من خطر اندالع الحرائق. قم بالتعامل من النار بشكل 

حذر وراقب عمل االجهزة الكهربائية بانتظام. ميكنك التعرف عىل 
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 الصاممات بصورة صحيحة. اتصل برشكة الصيانة 

قبل الحصول عىل جهاز غسل األطباق للتأكد من أنه ميكن تركيب 
أحد هذه األجهزة يف الشقة. تجنب ترك ماكينة غسل املالبس أو جهاز 
ا عند تركها  غسل األطباق بدون مراقبة وأغلق صنابري هذه األجهزة دامئً

بدون استعامل. قد يتم تفسري ترك جهاز مشغاًل بدون مراقبة أو ترك 
الصنبور مفتوًحا بأنه إهامل يلغي الحق يف الحصول عىل تعويض 

استناداً إىل التأمني عىل 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 السفيل. ال ترتك أية عالمات يف منزلك من 

شأنها أن تدل عىل 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 عىل كيفية اإلبالغ عن حالة طوارئ 
ومراجعة التعليامت بشأن ما يجب القيام به يف الحالة الطوارئ. 

واليشء األكرث أهمية هو محاولة إنقاذ األشخاص املعرضني للخطر، 
واإلبالغ عن حالة الطوارئ عىل الرقم 211 وإرشاد موظفي اإلنقاذ إىل 

مكان الحادث.

كيف تضمن السالمة داخل مبنى ساتو

-  لتأكد من عمل جهاز اإلنذار الخاص بالحرائق يف 
منزلك.

ال تقم برتك االغراض يف املمرات وعىل السالمل  -

تأكد من اغالق األبواب بأحكام   -

-  ال تقم بركن السيارة يف مناطق االخالء الخاصة 
بالطوارئ ولو لفرتة قصرية

-  لقم بتخفيف الرسعة عند قيادتك يف موقف 
السيارات 

-  قم بالتواصل معنا يف حالة ما اذا ما الحظت وجود 
أي نقص يف إجراءات السالمة
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أمور يجب تذكرها بخصوص السالمة الكهربائية

ا أو غسالة أطباق أو غسالة  -  ال ترتك أبًدا موقد طهو أو فرنً
مالبس أو مكواة يف وضع التشغيل عندما تغادر املنزل.

CE قم باستخدام االجهزة الكهربائية التي تحمل الرمز  -

-  قم بتنظيف الغبار عن األجهزة الكهربائية بانتظام.

-   أوقف تشغيل التلفاز متاًما )بدالً من تركه يف وضع 
تشغيل االنتظار(.

-   ال تستخدم أبًدا أية أجهزة كهربائية أو مقابس حائطية 
فيها عيوب.

ا داخل املبنى لتوصيل سلك  -  ال تستخدم أبًدا مقبًسا حائطيً
جهاز كهربايئ موجود خارج املبنى.

-   من الجيد نزع مقابس كل األجهزة قبل قضاء اإلجازات بعيًدا 
عن املنزل.

-   ال ترتك أبًدا السلك معلًقا يف مقبس مدفأة يف ساحة انتظار 
السيارات.

-   املختصون هم وحدهم املخولون يف تثبيت وإصالح املشاكل 
الكهربائية 

قم باالتصال بالرقم 
112 يف حالة اندالع 

حريق
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قم باملحافظة عىل 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 
احتاملية سقوطها. وال تقم ابدا برتك 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 والحامم(. 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 املرتتبة عن اشتغال سخان الساونا 
عن طريق خطأ تقني قد تكون مهددة لحياة 

االنسان٬ يف حالة وجود أي مادة قابلة لالشتعال 
بالقرب منه. 

تأكد من عمل جهاز اإلنذار الخاص مبنزلك. 
تحتوي البنايات الجديدة عىل أجهزة انذار 

حرائق مرتبطة بشبكة الكهرباء٬ والتي تقع 
مسؤولية عملها٬ عىل رشكة الصيانة. 

يوفر لك اإلنذار املبكر ما بني دقيقتني اىل ثالث 
دقائق إضافية من الوقت٬ للنجاة٬ يف حال ما إذا 

كنت نامئا خالل اندالع الحرق. 

قم بتثبيت املصابيح بشكل محكم وامن٬ 
وتجنب سقوطها عىل كل من االريكة او 

الرسير. 

كن حذرا يف التعامل مع املصابيح الهالوجينية 
رسيعة السخونة. 

إرشادات الوقاية من الحريق

Z
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إخالء املنزل املؤجر من ساتو  .6
إذا كنت تخطط لالنتقال إىل منزل جديد، فألق نظرة عىل االختيار 

املتاح من ساتو
هنالك الكثري من األشياء التي تحتاج اىل ان تأخذها بعني االعتبار عند 

االنتقال من املنزل التابع للرشكة. تجد قامئة ارشاد بكافة املعلومات 
 sato.fi من خالل موقع

الغاء عقد االيجار
تذكر من ان تقوم بتعبئة استامرة طلب انهاء االيجار وارسالها اىل 
ساتو. بإمكانك فسخ عقد اإليجار عن طريق OmaSato، يف موقع 
sato.fi )يتطلب فسخ العقد تسجيل الدخول عرب بيانات حسابك 

البنيك(، أو عن طريق تعبئة استامرة فسخ العقد، التي ميكن طباعتها 
واملتوفرة عىل االنرتنيت. إذا كانت اتفاقية التأجري الخاصة قد وقع 

عليها شخصان، يجب عىل كليكام التوقيع/التأكيد عىل إنهاء االتفاقية 
أيًضا.

تأكد من أنه ميكنك إرسال إشعار إنهاء االتفاقية يف أقرب وقت ممكن 
مبجرد أن تقرر إخالء املنزل. تبلغ فرتة اإلشعار شهرًا كامالً يف التقويم. 
يتم احتساب فرتة اإلشعار من اليوم األخري من شهر التقويم الذي تم 
استالم إشعار إنهاء االتفاقية خالله بواسطة ممثل ساتو. تنتهي فرتة 

اإلشعار يف آخر يوم من شهر التقويم التايل لذلك اليوم. يجب أن تظل 
تدفع اإليجار للشهر خالل فرتة اإلشعار. عىل سبيل املثال، إذا تم إرسال 

إشعار إنهاء االتفاقية يف 02 يونيه، فإن فرتة اإلشعار ومسؤولية دفع 
اإليجار تنتهيان يف 13 يوليه.

املفاتيح

يجب عليك إعادة املفاتيح بعد تنظيف الشقة وتوقف دخولك إليها. 
ال تعِط أي مفاتيح للمؤجر التايل مبارشة. سوف تجد معلومات أدق 

عن إعادة املفاتيح يف تعليامت اإلخالء التي سرتسلها لك ساتو.

االغراض املراد التخلص منها 

يتم اتباع نفس القواعد الخاصة بالتخلص من النفايات عند االنتقال. 
قم بالتخلص من النفايات الخطرة واالغراض الكبرية عن طريق نقلها 

اىل مكب النفايات الخاص ببلديتك. 

استعادة مبلغ التأمني

كقاعدة عامة، يتم اسرتداد مبلغ التأمني يف غضون شهر من انتهاء 
املسؤولية عن اإليجار ، برشط أن يتم اكتشاف أي أرضار خالف التآكل 

العادي يف عملية فحص الشقة وأنه قد تم تنظيف الشقة بطريقة 
مناسبة ومتت إعادة جميع املفاتيح إىل رشكة الصيانة. وسنتأكد أيضا 
من سداد جميع مدفوعات اإليجار وغريها من املدفوعات املطلوبة. 

إشعار اإلخالء

قم بإلغاء حجز الساونا الخاص بك٬ عقد الكهرباء والعقد الخاص 
بالنطاق العريض٬ إضافة اىل بقية العقود املتعلقة بالشقة.

إلنهاء اتفاقية مساحة وقوف السيارات، اتصل برشكة الصيانة أو رشكة 
تأجري مساحات وقوف السيارات )نفس الرشكة التي ميكنك االتصال بها 

لحجز مساحة وقوف(.

تذكر من قيامك بإشعار تغيري سكن رسمي يف دائرة البيانات السكانية 
والرقمية.  
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إنجاز التنظيف األخري قبل االنتقال من املنزل من واجبات الساكن. الرجاء الحرص عىل القيام بكافة االعامل الخاصة بتنظيفك األخري، وفقا 
للتعليامت املنصوص عليها أدناه، قبل انتقالك من املنزل. 

تذكر، 
 -  بأننا سنضطر إىل تحميلك فاتورة تنظيف املنزل بشكل كامل عرب استخدام منظف محرتف، عند عدم قيامك بالتنظيف األخري وفقا للتعليامت 

أدناه، أو قيامك بإهامل بعض جوانبه. 
 - بأننا سنضطر إىل التخلص من كافة األغراض وتحميلك تكاليف إخالء املنزل بشكل كامل، يف حال ما إذا تركت بعض مقتنياتك فيه. 

قامئة األشياء التي عليك تذكرها عند قيامك بالتنظيف األخري 

املطبخ 
 -  قم مبسح كافة أسطح املطبخ، وكافة األجهزة، مع الحرص عىل 

إزالة البقع، حتى من الداخل. 
 -  قم بتنظيف املوقد، والفرن، وصاج الفرن. احرص أيضا عىل 

تنظيف جوانب املوقد ومؤخرته. 
 -  قم بتنظيف املرشح الخاص مبروحة املوقد. 

 -  الرجاء غسل الثالجة وتذويب املجمد، والقيام بكنس الغبار من 
خلف أجهزة حفظ الطعام.

 -  الرجاء تنظيف غسالة الصحون بعناية، يف حال ما إذا احتوى 
منزلك عىل واحدة.

تنظيف وإذابة الثالجة واملجمدة 

قم مبراقبة عملية ذوبان املجمدة وجفف املاء الذائب فورا، تجنبا 
لتبلل األرضية. ميكن للمجمدة غري املذابة التسبب يف تخريب. 
األرضية، يف حال ما إذا مل ينتقل الساكن التايل مبارشة، وانقطاع 

الكهرباء عن املنزل. 

املرافق الصحية، الحامم، والساونا 
 - قم بغسل مقعد املرحاض، أحواض املغسلة، والحنفيات. 

 - قم بغسل مكان االستحامم / البانيو. 
 - قم بغسل الساونا، احرص عىل غسل باب الساونا أيضا. 

 - قم بتنظيف مجرى املياه. 

الجدران واألرضية 
 -  قم بكنس األرضية، ومسحها بقطعة قامش مبللة، مع الحرص 

عىل إزالة البقع. 
 - قم بإزالة كافة البقع وملصقات الجدران من عليها. 

 - قم بتنظيف كافة منافذ ورود وإخالء الهواء. 
 - قم بنظيف كافة مقابس تشغيل اإلنارة. 

 - قم بتنظيف كافة املرايا واألسطح الزجاجية. 

الشبابيك واألبواب 
 	 قم بغسل كافة الشبابيك، يف حال ما إذا كانت متسخة. 

 - قم بتنظيف كافة األبواب ومقابضها. 

بقية األماكن 
 	 قم بإفراغ وتنظيف غرفة املالبس وكافة الدواليب. 

 - قم بتنظيف وترتيب الرشفة/ الحديقة، إضافة إىل املخزن.
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امللحق 1  

قواعد المباني العامة ولوائحها التنظيمية الخاصة بمباني ساتو 

ان الهدف من من قواعد ساتو ولوائحها التنظيمية العامة هو زيادة إجراءات األمان والراحة للسكان يف منازلهم. تؤثر العالقات ما بني الجريان 
عىل انتشار الطاقة االيجابية وسالسة الحياة اليومية بني الجريان. كن جارا صالحا خالل فرتة تواجدك يف املنزل٬ االماكن املشرتكة والباحة٬ ضع 

جارك دوما يف الحسبان وال تتسبب يف ازعاج بقية الجريان. 

مسؤولية التعرف عىل القواد واللوائح تقع عىل عاتق كل مؤجر. قم بأبالغ عائلتك وزوارك بخصوص هذه القواعد لرضورة التزام الجميع بها والن 
مسؤولية التزامهم تقع عىل عاتقك. 

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

الراحة الليلية 

يبدأ وقت الراحة الليلية يف الساعة العارشة مساء وينتهي عند الساعة 
السابعة صباحا من اليوم التايل يف العقارات التابعة لرشكة ساتو. 

املناطق املشرتكة

يجب أن تبقى األبواب الخارجية مقفلة خالل الساعات المتفق 
عليها، التي تكون عادة بين الساعة 21:00 والساعة 7:00. يجب 
أن يتأكد من مير من األبواب املقفلة أن األبواب تكون مقفلة خلفهم. وال 
يُسمح بإحداث ضوضاء يف املناطق املشرتكة. كام يُحظر التدخني والتسكع 

يف هذه املناطق. يجب الحفاظ عىل تنظيم املناطق املشرتكة.

ألسباب تتعلق بالسالمة من مخاطر الحريق، ال يجوز تخزين أي عنارص 
خارج مباين التخزين املحددة. ال يجوز تخزين أية عنارص يف الدرج او 

املمرات. يجب أن يتم تخزين املواد القابلة لالشتعال وفًقا لقواعد 
السالمة من مخاطر الحريق.

املناطق املشرتكة مثل غرف تخزين املعدات يف الخارجية وغرف غسل 
املالبس وغرف التجفيف مخصصة الستخدام السكان فقط.

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

الشقق

ال يجوز إزعاج الجيران الساكنين في الشقق. ويجب تجنب 
الضوضاء وأية أنشطة أخرى مثيرة مزعجة ال سيما بين الساعة 

22:00 والساعة 7:00.
ال يُسمح بإقامة أي نشاط يزعج الجريان بشكل مستمر وغري معقول 
بالتسبب يف الضوضاء واالهتزاز والرائح الكريهة أو غريها من أشكال 

اإلزعاج األخرى يف الشقق أو الرشفات أو يف أماكن أخرى باملباين. يجب 
االعتناء بالشقق جيًدا. ال يجوز تهوية الشقق بفتح الباب أمام الدرج. ال 
يجوز إلقاء النفايات التي قد تسد و/أو تتلف األنابيب أو فتحات الرصف 

يف املرحاض أو فتحات الرصف األخرى.

الرشفات/ حديقة املنزل

يجب عىل السكان أيًضا الحفاظ عىل ترتيب الرشفات وإزالة الثلوج منها 
يف فصل الشتاء. وال يسمح بإقامة حفالت الشواء يف الرشفات اال باستخدام 
الشواية الكهربائية مع مراعات إجراءات السالمة والجريان. ويجب وضع 

أواني النباتات داخل سور الشرفة. يجب أال يتم تخزين العناصر 
التي تضر بالبيئة في الشرفات أو غيرها من المناطق المشابهة. 

يجب أال يتم إلقاء أعقاب السجائر أو غيرها من العناصر من 
الشرفات. ال يجوز تركيب الهوائيات وأجهزة التقاط البث الهوائية 

وما إلى ذلك ما لم تأذن شركة اإلسكان بذلك.

التدخني

مينع التدخني داخل املنازل ويف االماكن او الرشفات املشرتكة٬ ويف أماكن 
لعب األطفال. قم برمي اعقاب السكائر يف االماكن املخصصة لها. 

التدخني ممنوع يف رشفات وباحة البنايات الخالية من الدخان٬ ويسمح يف 
التدخني فقط يف االناكن املخصصة لذلك يف حالة تواجدها يف العقار 

املناطق الخارجية

يجب الحفاظ عىل تنظيم املناطق. يجب أال يتم إتالف النباتات أو املروج 
أو األثاث الخارجي أو معدات التشغيل. قم باحرتام وقت الراحة الليلية يف 

باحات ابنية ساتو. 

إدارة النفايات

يجب تغليف النفايات المنزلية والنفايات األخرى ووضعها 
في حاوية تجميع النفايات. كما يجب فرز النفايات وفقًا للوائح 

التنظيمية ذات الصلة. يجب أن يتوخى السكان الحرص عند إزالة 
النفايات غير المنزلية )مثل األثاث القديم( من املبنى. يجب أن تؤخذ 
النفايات الضارة بالبيئة إىل نقطة تجميع توفرها سلطات إدارة النفايات.

سيتم تغريم املتسبب بكافة التكاليف اإلضافية املرتتبة عىل عدم اتباع 
التعليامت الخاصة بأعاده تدوير النفايات. عىل سبيل املثال ترك األثاث 

القديم او النفايات الخطرة قرب غرفة تجميع النفايات او عدم فرز 
القاممة إضافة اىل كافة الخروقات األخرى كالتخريب املتعمد. 

وقوف السيارات

يتطلب وقوف السيارات الحصول عىل إذن من رشكة اإلسكان وال يُسمح 
به إال يف املساحات املحددة واملميزة باألعمدة اإلرشادية املخصصة لوقوف 

السيارات.

ال يسمح بوصول السيارات التي ال لزوم لها إىل فناء املباين. إذا كان 
يتعّذر تجنب وصول السيارات إىل الفناء يف حالة خاصة، يجب الحفاظ 

عىل القيادة برسعة بطيئة بشكل خاص. ال يجوز وقوف للسيارات يف 
طرق الوصول إىل حاالت الطوارئ. ال ميكن ترك املركبات مشغلة عىل 

وضع التباطؤ بدون داعٍ. يتم حجز مساحات وقوف لسيارات الضيوف 
ا – وليس لوقوف سيارات السكان  ليستخدمها ضيوف السكان مؤقتً
املستمر. ال يجوز استخدام مساحات وقوف السيارات إال للمركبات 

املرخصة.

يجب أال ترتك أسالك الكهرباء غري املحكمة يف منافذ التدفئة الخاصة 
بالسيارات.

االستمتاع باملنزل
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العناية باملنسوجات

ال تجوز تهوية السجاد أو فرش الرسائر أو املنسوجات األخرى وإزالة الغبار 
منها إال يف املناطق املخصصة لذلك. وال تجوز تهوية املالبس واملنسوجات 
املنزلية وغزالة الغبار منها وكذلك  يجوز تجفيف قطع مالبس الغسيل 

الصغرية داخل سور رشفة الشقة أو يف الحدائق الخاصة بالشقة أو يف 
مناطق معينة.

الحيوانات األليفة

يجب أن تخضع الحيوانات األليفة للرقابة دامئاً باستخدام الزمام عندما 
تكون خارج الشقة أو حديقة شقة الخاصة. ال يجوز أن تسبب الحيوانات 
األليفة إزعاًجا للسكان أو األشخاص الذين يصلون إىل املباين بغرض تنفيذ 

أعامل مرخص لها وال تلويث املبنى أو الحديقة أو املناطق املشرتكة. 
ويجب أن ال يُسمح بأن ترتك الحيوانات األليفة مخلفاتها فوق أرضية 

املباين. يجب أال تُرتك الحيوانات األليفة بدون مراقبة أو يُطلق رساحها يف 
الحديقة أو يف مناطق لعب األطفال أو يف املناطق املحيطة بها مبارشة. 

يجب أن يتأكد السكان من عدم استمرار الضوضاء الصادرة عن الحيوانات 
األليفة )مثل نباح الكالب( وعدم تسببها يف إزعاج غري معقول للجريان.

إلزام السكان بتقديم إشعار

يجب إشعار رشكة صيانة املبنى أو مدير الخدمات يف املبنى فور مالحظة 
أي عيوب يف املبنى أو الشقة، مثل ترسب املياه أو تلف األنابيب أو 

بلغ السكان إدارة املبنى كتابة بأي تخريب أو  األسالك. كام يؤمل أن يُ
انتهاكات تتم مالحظتها لهذه القواعد واللوائح. يجب إعالم مدير املبنى 

بأي تغيري أو أعامل إصالح يف الشقة. ويجب إشعار الجريان قبل إجراء 
أي عمل قد يتسبب يف حدوث ضوضاء أو شكل آخر من أشكال اإلزعاج 
ويجب أن تبذل الجهود للقيام مبثل هذا العمل يف أيام األسبوع قبل 

حلول الساعة 21:00.

إشعارات االنتقال

ألغراض اإلدارة الداخلية لرشكة اإلسكان، يجب إشعار ممثل رشكة اإلسكان 
أو رشكة صيانة املباين إضافة اىل مركز السكان الخاص البلدية دامئاً 

باالنتقال إىل الشقق أو منها

االنتهاكات التي تخرق هذه القواعد واللوائح التنظيمية

قد يؤدي انتهاك هذه القواعد واللوائح التنظيمية يف تحمل املسؤولية 
عن دفع تعويضات أو إخالء الشقة أو انتهاء عقد االستئجار. يتسبب 

النشاط اإلجرامي أو غريه من األنشطة غري املرشوعة، مثل الجرائم الخاصة 
باملمتلكات املتعلقة باإلقامة يف املبنى يف اتخاذ إجراءات بشأن استمرار 

عقد اإليجار، وقد يؤدي إىل تحمل مسؤولية دفع تعويضات.

تغري القواعد 

ميكن الجتامع السكان الخاص ببنايتك ان يغري هذه القواعد التنظيمية او 
ان يقوم بوضع قواعد تنظيمية خاصة بالبناية. ال يسمح بتعارض القواعد 

الخاصة بالبناية مع القوانني٬ املراسيم او رشوط عقد االيثار٬ مع اشرتاط 
ابالغ جميع السكان عند تغيري القواعد. 

يف حالة وجود شقق غري تابعة لرشكة ساتو يف البناية

من املمكن وجود شقق أخرى ال متتلكها رشكة ساتو يف البناية التي 
تسكن فيها٬ يف هذه الحالة٬ يهتم شخص ما باألمور املتعلقة بالبناية٬ 
عىل سبيل املثال ممثل عنا املساهمة املالكة للبناية. توجد معلومات 

التواصل يف لوحة اإلعالنات الخاصة بالبناية٬ يف حال ما إذا رغبت يف 
مناقشة بخصوص القواعد التنظيمية٬ تحديث معلومات التواصل معك 

او التبليغ عن عطل ما. 

االستمتاع باملنزل
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الملحق 2 
)SATO( جدول تقسيم المسؤوليات للمنازل المؤجرة من ساتو

المسؤوليات التي تتحملها 
ساتو )SATO( وتدفع مقابل 

التعويض عن عدم تحملها

المسؤوليات التي يتحملها السكان 
ويدفع مقابل التعويض عن عدم 

تحملها

معلومات إضافية

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

شراء مفاتيح إضافية


يمكن تقديم طلب للحصول على 
مفاتيح إضافية عبر اإلنترنت على 

www.sato.fi موقع
تركيب قفل األمان العالي والصيانة 

اإللكترونية له


ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة 
موظف متخصص أو وكيل 

متخصص. يجب تركه في الشقة 
بدون الحصول على أي تعويض 

منفصل عند إخالء الشقة..
استخراج مفاتيح جديدة لباب الشقة 

األمامي



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.

أبواب الشقة األمامية
تشحيم المفصل والقفل األصلي

إصالح مانع التسرب واستبداله

إصالح الباب وأثاث الباب األصلي

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



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.
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النوافذ وأبواب الشرفات الخارجية
إصالح مانع التسرب واستبداله

إصالح التجهيزات والتركيبات

استبدال زجاج النوافذ

الستائر الفينيسية، التي يشتريها 
الساكن



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، تم توفيره بواسطة 

)SATO( ساتو

تركيب ألواح زجاج الشرفة 
وإصالحها وألواح الزجاج التي 

يشتريها الساكن

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 
وإصالحه، ألواح الزجاج التي 

)SATO( توفرها ساتو


أبواب الشرفات الخارجية

تنظيف ألواح زجاج النوافذ والشرفة

جدران 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

تنظيف 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
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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

إصالح جهاز غسل األطباق/ماكينة 
غسل المالبس، الماكينة يشتريها 

الساكن


ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة 
موظف متخصص أو وكيل 

متخصص.
إصالح جهاز غسل األطباق/ماكينة 

غسل المالبس، الماكينة التي توفرها 
)SATO( ساتو



تركيب جهاز غسل األطباق/
ماكينة غسل المالبس، الماكينة التي 

يشتريها الساكن


ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة 
موظف متخصص أو وكيل 

متخصص.
تركيب جهاز غسل األطباق/ماكينة 

غسل المالبس، الماكينة التي توفرها 
)SATO( ساتو



تركيب قابس توصيل جهاز غسل 
األطباق/ماكينة غسل المالبس، 

الماكينة التي يشتريها الساكن


تركيب صنبور 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 يتم توفيرها بواسطة 
)SATO( ساتو
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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

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

يجب الحصول على إذن مقدما من 
إدارة المبنى. ال يجوز إجراء العمل 

إال بواسطة موظف متخصص أو 
وكيل متخصص.

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

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 
يجب إشعار شركة الصيانة فوًرا والمرحاض

بوجود أي تسرب.
قراءات عدادات قياس استهالك 

المياه الخاصة بالشقة

إذا ُطلبت بشكل منفصل من ساتو 
)SATO(. تتم قراءة عدادات قياس 
استهالك المياه بواسطة السكان في 

بعض المباني المعينة فقط
جهاز تسخين المياه
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المناطق 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
منطقة مخصصة لالستخدام الخاص 

بالساكن

يتحمل الساكن مسؤولية تنفيذ مهام 
تشمل الحفاظ على النظام وإزالة 

الثلوج وقص العشب داخل الحديقة 
الخاصة بالشقة.

أخرى
إلغاء غطاء التأمين على المنزل

إذا كان الساكن قد تسبب في ضرر الضرر الذي ال يمكن اعتباره تلفًا عاديًا، وسوف تفرض ساتو )SATO( رسوًما على الساكن وفقا 
لقائمة الرسوم المفروضة على 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.
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