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تمت الطباعة بواسطة Trio-Offset Oy :النسخة

األسئلة الشائعة لدى المنتقلين إلى المنازل
 .1الجديدة
ستستلم مفاتيح من زلك الجديد بعد الساعة  12:00ظه رًا في أول يوم لسريان
اتفاقية التأجير .إذا كان هذا اليوم يصادف عطلة نهاية أسبوع أو عطل رسمية،
.فستستلم المفاتيح في يوم العمل التالي بعد الساعة  12:00ظه رًا

ساتو
الهاتف020 334 443 :
ساعات
العمل
من
االثنين
إلى
الخميس
:00
8:00–18
ويوم الجمعة
9:00–16:00 asiakaspalvelu@sato.fi
كما تتوفر خدمة عمالء ساتو أثناء ساعات
العمل
من
خالل محادثة الخدمة
الخاصة بنا.

:عند استالم المفاتيح ،يرجى إحضار ما يلي
• بطاقة تعريف رسمية خاصة بك (مثل رخصة القيادة أو جواز السفر)؛
• واتفاقية ترخيص موقعة؛
• .وإيصال بدفع رسوم خزنة األمانات

ل يُ سمح لي بالتدخين في شقتي؟

ال .بموجب بنود اتفاقية التأجير وشروطها ،يُحظر عليك التدخين في من زلك
الجديد .يرجى مالحظة أن التدخين محظور بجميع األماكن المشتركة لجميع
ض ا .ومع ذلك ،ابحث عن منطقة خاصة للتدخين بها خارج
سكان المبنى أي ً
 (SATO).معظم مباني

إذا كنت غير قادر على استالم المفاتيح بنفسك ،يمكن تفويض شخص آخر
الستالمها .يجب أن يكون لدى الشخص الذي سيستلم المفاتيح نيابة عنك
الوثائق المذكورة أعاله ووثيقة التفويض (التوكيل) التي توقع عليها باإلضافة
.إلى ذلك

أين يمكنني ترك السيارة متوقفة؟

هل ينبغي عل ّي الحصول على بوليصة تأمين للمنزل؟

نعم .بموجب بنود اتفاقية التأجير وشروطها ،يجب عليك الحصول على بوليصة
تأمين شاملة للمنزل توفر غطا ًء تأمين يًا للمسؤولية عن المنزل والمسؤولية
العامة على حد سواء .يمكنك الحصول على بوليصة التأمين من شركة التأمين
.التي تختارها

يمكنك حجز مساحة انتظار سيارة خاصة من شركة الصيانة أو الشركة
المتخصصة في أماكن وقوف السيارات .وستحتاج إلى دفع رسوم لتوقف
السيارات .تُ خصص أماكن توقف سيارات ال زائرين للضيوف السكان فقط .يجب
أال تتوقف بسيارتك في طرق الوصول إلى الحاالت طوارئ أب دًا ،وال حتى لفترة
.قصيرة من الوقت .تتميز طرق الوصول إلى حاالت الطوارئ بأعمدة إرشاد

ال ،ما لم يكن هذا مذكورًا بشكل منفصل في اتفاقية التأجير .ينبغي عليك إب رام
عقد دفع فواتير استهالك الكهرباء مع شركة الكهرباء التي تختارها قبل االنتقال
للمنزل الجديد حيث إنه سيتم تشغيل توصيل الكهرباء ابتداء من يوم انتقالك
.للمنزل الجديد

هناك عيب أو مشكلة أخرى في الشقة – من الذي يمكنني االتصال به
للحصول على مساعدة؟

هل تشمل اتفاقية التأجير دفع فواتير استهالك الكهرباء؟

إذا كانت هناك حاجة إلى أعمال إصالح عاجلة ،فاتصل بشركة الصيانة .ستجد
 sato.fi،تفاصيل االتصال في الصفحات المخصصة للمبنى بموقع الويب
يمكنك أيضا إرسال تقرير  sato.fiوعلى لوحة إعالنات المبنى .في موقع الويب
العيوب اإللكتروني إذا كانت الحاجة إلى أعمال الصيانة أقل إلحا ًح ا .تتوفر
.خدمة تقرير العيوب اإللكتروني باللغة الفنلندية فقط

هل تشمل اتفاقية التأجير دفع فواتير استهالك المياه؟

ال .دفع فواتير استهالك المياه غير مضمن في اإليجار بموجب اتفاقيات اإليجار
.الجديدة التي نبرمها .تبلغ تكلفة استهالك المياه  18يورو /لكل شخص/كل شهر

أي مهام الخدمة والصيانة بمنزلي الجديد التي أتحمل مسؤوليتها وأيها
؟) (SATOتتحمل مسئوليتها ساتو

هل تشمل اتفاقية التأجير دفع فواتير استخدام اإلنترنت؟

نعم ،في معظم الحاالت .من المرجح أن يكون مبنى من زلك الجديد جاه ًزا
الترددي العريض .بوصفك من مستأجري منازل  TELIAللحصول على نطاق
ميغابت في الثانية مجان ا ً  10/10ستتمتع باتصال تبلغ سرعته  (SATO)،ساتو
للسرعات األعلى .لبدء استخدام  TELIAوستتوفر معدالت خصم خاصة من
على الهاتف رقم  TELIAاالتصال النطاق الواسع ،اتصل بخدمة عمالء

سوف تجد اإلجابة في جدول تقسيم المسؤوليات في نهاية هذا الدليل .سوف تجد
أيضا «جدول تقسيم المسؤوليات» متوف رًا بعدة لغات ضمن خدمات السكان في
 sato.fi.موقع الويب

المخصصة لإليجار ) (SATOوهناك بعض منازل ساتو 020 334 443.
مجان اً .لمعرفة ما إذا كان المبنى يتمتع  TELIAالتي ال تغطيها خدمة اتصال
أو اتصل بخدمة عمالء  sato.fiتفضل بزيارة  TELIA،بتغطية خدمة اتصال
TELIA.

من الذي يمكنني االتصال به إذا احتجتُ إلى مساعدة في شيء ما؟

ستساعدك شركة الصيانة بإصالح العيوب المتصلة بمن زلك أو في المناطق
المشتركة بالمنزل باإلضافة إلى المفاتيح .وسوف يساعدك مسئول الخدمات في
المبنى في حل المشاكل المتعلقة بتعاون السكان والجوار وقواعد المبنى ولوائحه
المعلومات حول المسائل ) (SATOالتنظيمية .وستوفر لك خدمة عمالء ساتو
المتعلقة بمدفوعات اإليجار ومدة االستئجار .إذا راودك الشك تجاه مسألة معينة،
متى يمكنني استالم مفاتيح المنزل الجديد؟

كيف يمكنني إرسال إشعار االنتقال للمنزل الجديد؟

قدم إشعارًا رسم يًا باالنتقال إلى مركز تسجيل السكان خالل أسبوع من انتقالك.
وللقيام بذلك ،اتصل على الهاتف رقم  0203 456 456أو استخدم مركز تسجي ل
 www.sato.fi).سوف تجد ال رابط بموقع الويب(  Postiالسكان أو موقع ويب

تهانينا على منزلك الجديد!
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 .2بالنسبة لك كمقيم في منازل ساتو ()SATO
لدفع اإليجار مباشرة إلى المؤجر ]dshu .نقل البيانات اإللكترونية في التأكد من
صحة المعلومات المقدمة لـ.Kela

بصفتك ساكن في منزل ساتو ( ،)SATOسوف تحصل على مجموعة من
الخدمات والم زايا.

الوصول إلى النطاق العريض

بيانات العمالء

لتحقيق خدمة عمالء سلسة ،توفر ساتو ( )SATOنظام بيانات عمالء نحفظ
به بيانات العمالء وتفاصيل االتصال باألشخاص الذين يعيشون في منازل
ساتو (( )SATOالمكالمات الهاتفية ورسائل البريد اإللكتروني والرسائل
واالستفسارات) بعد الحصول على إذن منك عند تقديم طلب الحصول على شقة.
ستجد معلومات أكثر تفصي الً عن نظام بيانات العمالء من ساتو ()SATO
ضمن قسم «امن المعلومات وشروط االستخدام» بموقع الويب .sato.fi

يشمل تأجير أكثر من  20,000منزل لإليجار من ساتو ( )SATOاتصال
النطاق العريض  TELIAبسرعة 10/10ميغابت في الثانية .وللحصول على
وصول إلى اتصال النطاق الواسع ،اتصل بخدمة مبيعات  TELIAمجانً ا على
الهاتف رقم . 0200 11611كما يمكن أيضا لعمالء ساتو ( )SATOتقديم طلب
للحصول على سرعات إضافية من  TELIAبسعر خاص بعد الخصم.

تنظم ساتو ( )SATOمجموعة متنوعة من أحداث العمالء مجان ا ً كل عام .لق راءة
المزيد عن هذا ،تفضل بزيارة .sato.fi

الدراسات االستبيانية وقنوات المالحظات

أحداث العمالء

لتحسين عملياتنا ،نقوم بجمع مالحظات العمالء باستخدام أساليب مثل إج راء
الدراسات االستبيانية .وسوف نرسل االستبيانات لك عبر الهاتف الذكي أو البريد
اإللكتروني .ومن خالل المشاركة في الدراسة االستبيانية ،فأنت تساعدنا على
تحسين خدماتنا اإلسكان.

تعاون السكان

ويشتمل العديد من مباني ساتو ( )SATOعلى لجنة تنظم األنشطة بالتعاون
مع مسئول الخدمات في المبنى .وإنها لفكرة جيدة أن تشارك في اجتماعات السكان
واألحداث الخاصة بهم إذا كنت تريد معرفة المزيد حول المسائل المتعلقة بالمبنى
الخاص بك .إذا كان المبنى الخاص بك ليس به لجنة سكان حال يًا ،ولكنك ترغب في
المشاركة في األنشطة المجتمعية ،فاتصل بمسئول الخدمات في المبنى إلنشاء لجنة
سكان.

يمكنك االتصال بنا وتقديم مالحظاتك باالتصال بخدمة العمالء ،وتقديم النموذج
المتاح على موقع ويب  sato.fiوصفحتنا على موقع فيس بوك أو استخدام خدمة
المحادثة أو البريد اإللكتروني (.)asiakaspalvelu@sato.fi

يمثل منتدى سكان ساتو ( ،)SATOالذي تم عقده ألول مرة في عام 2014،
مجموعة عصف ذهني للسكان وساتو ( .)SATOويهدف المنتدى إلى البحث
عن أفكار وطرق جديدة لتحسين النشاط السكني وال راحة السكنية .كما تناقش
المجموعة أيضا أفكاراً بشأن كيفية تطوير خدمات ساتو ( )SATOوعملياتها .إذا
كنت ترغب في المشاركة بمنتدى السكان ،فتفضل بزيارة  sato.fiللحصول على
مزيد من المعلومات وارتباط لصفحة التسجيل.

مجموعة تجديد التي يقوم به العمالء بأنفسهم

إذا كنت ترغب في طالء المنزل الخاص بك ،فستقدم لك ساتو ()SATO
مجموعة تجديد تحتوي على الدهانات والمستلزمات التي سوف تحتاج إليها.
ويمكنك اختيار ما ترغب به من لوان الطالء من المجموعة التي تقدمها ساتو
( .)SATOللحصول على مزيد من المعلومات عن التجديدات التي يقوم بها
العمالء بأنفسهم وكيفية تقديم طلب للحصول على هذه المجموعة ،تفضل
بزيارة  .sato.fiللحصول على نصائح وأفكار خاصة بالتجديد ،ارجع إلى الوسم
.satojaideoita#

ض ا.
وبالنسبة للتعاون بمباني  ،ARAVAفإنه يشمل هيئة التعاون الوطني أي ً
وتنظر هيئة التعاون في المسائل وفقا لقانون اإلدارة مشتركة للمباني المؤجرة،
مع تقديم بيانات بشأن تحديد اإليجار كواجب رئيسي .ويتم اختيار ممثلين
الجتماعات هيئة التعاون من خالل المشاركة في اجتماعات الهيئة السكنية.
ومن خالل المشاركة في االجتماعات اإلقليمية ،يحصل رؤساء لجان السكان
واألشخاص المسؤولون عن االتصال على معلومات حول المسائل المتعلقة
بتحديد إيجار المبنى الخاص بهم.

مزايا اإلسكان

يمكن تقديم طلبات الحصول على م زايا اإلسكان إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية
بفنلندا ( .)Kelaسوف تجد المزيد من المعلومات باإلضافة إلى آلة حاسبة يمكنك
استخدامها للتحقق مما إذا كان يحق لك الحصول على م زايا اإلسكان بموقع الويب
الخاص بـ  .Kela www.kela.fiبصفتك عميل لساتو ( )SATOلن تحتاج إلى
إرسال المرفقات المتعلقة بإسكان  Kelaعند تقديم طلب للحصول على م زايا اإلسكان
أو الستع راض الم زايا .وستحصل  Kelaعلى المعلومات الالزمة إلكترون يًا من نظام
معلومات ساتو ( .)SATOتتضمن المعلومات المنقولة إلكترون يًا تفاصيل حول
اتفاقية التأجير
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ساندرا وإريكا وروزا ورييكا
من منازل الطفولة إلى مشاركة منزل باإليجار من ساتو
استرداد مبلغ التأمين بعد اإلقامة لمدة عام

عمليات الفحص المضمنة في الصيانة المنزلية ومراقبة المحافظة على
المنزل

قد يحق لك استرداد مبلغ التأمين بعد مرور عام على إقامتك في من زلك ساتو
( )SATOدون أي انقطاع .وشرط استرداد األم وال المودعة في خزنة األمانات أنه يجب
أن يكون لديك سجل إقامة وسداد خال يًا من الح وادث .ويمكنك تقديم طلب السترداد
المبلغ على موقع ويب  sato.fiأو عن طريق االتصال بخدمة عمالء  SATOللنموذج
الورقي .وسوف نقوم بمعالجة طلبك خالل شهرين.

نحن ن راقب حالة منازل ساتو ( )SATOبالت زامن مع االنتقاالت ومن خالل
عمليات التفتيش المضمنة في الصيانة العادية .يتم إبالغ السكان بعمليات
التفتيش مسبق اً .كما يزور المشرفون التابعون لساتو ( )SATOوموظفي فحص
الشقق المباني بشكل دوري.

استخدام الفواتير اإللكترونية لسداد مدفوعات اإليجار

المشاكل والعيوب

يمكن دفع فواتير إيجار ساتو ( )SATOباستخدام الفوترة اإللكترونية .ويمكنك
تقديم طلب للحصول على الفواتير اإللكترونية عن طريق الخدمات المصرفية
عبر اإلنترنت التي يوفرها البنك الخاص بك (البنك اإللكتروني) .وبهذه الطريقة
تصل تفاصيل سداد اإليجار مباشرة الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ويصبح
دفع اإليجار سه الً ألن تفاصيل الدفع تكون محدثة دائم اً .باستخدام الفوترة
اإللكترونية ،يمكنك تحديد اليوم 17من كل شهر كتاريخ دفع لدفع اإليجار بدالً
من اليوم

إذا كانت هناك مشاكل أو عيوب في الشقة أو المبنى الذي تعيش به ،فهناك
العديد من الطرق التي يمكنك االتصال بنا من خاللها .يمكنك إرسال تقرير
عيوب لنا باستخدام النموذج المتاح عبر اإلنترنت على موقع  sato.fiأو يمكنك
االتصال بخدمة العمالء هاتف يًا .وسوف تجد أيضا رمز االستجابة السريعة
لتقارير العيوب لوحة ساتو ( )SATOببعض المباني .وسوف نستجيب لتقارير
العيوب في أيام العمل في غضون  24ساعة وسنستجيب للشكاوى الخطية في
غضون 48
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 .3لقواعد المشتركة بيننا
 .3.1ما هي المهمة التي تتحمل ساتو ( )SATOمسؤوليتها؟

تتحمل ساتو ( )SATOالمسؤولية عن ضمان الصيانة والرعاية المالئمة للشقة
والمبنى .تكون معظم منازل اإليجار من ساتو ( )SATOفي المباني التي تملكها
ساتو ( )SATOكلي اً .وفي هذه الحاالت ،تتحمل ساتو ( )SATOالمسؤولية عن
االتفاقات الموقعة المتعلقة بصيانة المباني والحفاظ عليها وكذلك اإلش راف
ض ا المسؤولية عن عمليات إصالح
المتعلق بذلك .كما تتحمل ساتو ( )SATOأي ً
الممتلكات وصيانتها .وفي الممتلكات التي ال تملك ساتو ( )SATOبها سوى
بعض الشقق ،يتحمل مجلس إدارة شركة اإلسكان المسؤولية عن هذه المهام
واالتفاقات.
تستلزم صيانة المباني والحفاظ عليها التعاون بين العديد من الجهات .تتحمل
ساتو ( )SATOمسؤولية أداء منظومة التعاون .نحن نجمع المالحظات على
األنشطة المختلفة باستخدام أساليب تشمل استطالعات رضا العمالء وجوالت
التفتيش.

جدول تقسيم المسؤوليات

وقد تم تقسيم المهام المتصلة بالمسؤوليات المتعلقة بالصيانة والحفاظ على
الشقق بين ساتو ( )SATOوالسكان .لمعرفة المهام التي تتحملها ساتو
( )SATOوالمسؤوليات التي تتحملها أنت ،انظر جدول تقسيم المسؤوليات الوارد
في الملحق  2من هذا الدليل.

تحديد اإليجار

في ساتو ( )SATOنسعى إلى تحقيق توازن جيد بين السعر والجودة في
مبالغ اإليجارات التي نحددها لتأجير الشقق .تُ حدد إيجارات المنازل المؤجرة
على أساس أسعار السوق ٬اما بالنسبة لمباني  AVARAفيتم تحديد االيجار
ض ا ظهور أي احتياجات للتجديد
على أساس التكلفة المدفوعة .كما يُتوقع أي ً
على المدى الطويل في اإليجارات .للتعرف على مبلغ اإليجار ومبادئ م راجعة
اإليجارات ،ارجع إلى اتفاقية اإليجار الخاصة بك.
تُ رسل لجميع منازل ساتو ( )SATOالمؤجرة تفاصيل م راجعة اإليجارات ،فض الً
عن ملخص بالدفع كل سنة.
وتحدد وثيقة ملخص الدفع المبلغ الجديد لإليجار وتاريخ بدء الدفع والتفاصيل
المتعلقة بالدفع ،بما في ذلك الحساب البنكي ورقم المرجع .لن نرسل لك فاتورة
إيجار جديدة كل شهر .وبدالً من ذلك ،يحل ملخص الدفع الخاص باإليجار محل
الفاتورة حتى تحصل على ملخص دفع جديد .عادة يتم إرسال ملخصات الدفع
مرة واحدة في

سونيا وقطتها التي تُدعى لندن
يعيشان بالفعل في ثاني منزل تستأجرانه من
ساتو.
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دفع اإليجار في الوقت المحدد

 .3.2ما هي مسؤولياتك؟

يشمل اإلسكان الجيد أيضا مسؤولية السكان عن حسن سير األمور .بصفتك
أحد سكان منازل ساتو ( ،)SATOفأنت تتحم ُل مسؤولية دفع اإليجار في الوقت
المحدد واالعتناء بالشقة حسبما هو مناسب واالمتثال لقواعد المبنى ولوائحه
التنظيمية الواردة في الملحق  2بهذا الدليل .وترد بيان بااللت زامات المفروضة
عليك كساكن بمزيد من التفصيل في اتفاقية التأجير الخاصة بك.

يجب دفع اإليجار الخاص بك في اليوم الثاني من كل شهر ،ما لم يُتفق على
خالف ذلك فيما يتعلق بتاريخ الدفع .ويمكنك أيضا استخدام الفوترة اإللكترونية
لدفع اإليجار .باستخدام الفوترة اإللكترونية ،يمكنك تحديد اليوم  17من كل شهر
كتاريخ دفع لدفع اإليجار بدالً من اليوم الثاني .تذكر من ان تقوم بالتواصل
مع خدمة عمالء ساتو من خالل االتصال مباشرة او عبر البريد االليكتروني
بالتاريخ المحدد الذي تنوي من خالله دفع االيجار.

قم بإعالم خدمة عمالء ساتو ( ،)SATOإذا انتقل ساكن جديد للشقة أو أخالها
خالل فترة اإلقامة .حيث يساعد هذا في الحفاظ على سجل العمالء محدثً ا،
على سبيل المثال ،التحقق ممن يمكنه فتح باب من زلك إذا كان شخص ما قد
ترك المفتاح في المنزل .كما يؤثر عدد السكان على فاتورة استهالك المياه
ض ا .ونحن نتحقق بانتظام أيضا من بيانات السكان على أساس سجل السكان
أي ً
الفنلندي.

إذا كنت تواجه مشاكل تتعلق بالقدرة على دفع اإليجار ،فاتصل بخدمة عمالء
ساتو ( .)SATOفي هذه الحاالت سنظل نفرض عليك التكاليف المستحقة
إلرسال تذكير بالدفع والتأخير في الدفع وف قً ا لإلج راء العادي لدينا ،ولكن من
خالل االتصال بنا مقد ًم ا ،قد تتمكن من تجنب نقل المدفوعات المتأخرة الخاصة
بك إلى وكالة تحصيل ديون.

بيانات العمالء

االعتناء بمنزلك

التحلي بآداب الجوار

تشمل االلت زامات المفروضة عليك كساكن يبحث االعتناء بمن زلك حسبما هو
مناسب ،بما في ذلك االعتناء عن طريق التنظيف العادي (انظر بنود اتفاقية
التأجير وشروطها) .إذا الحظت وجود أي مشاكل فيما يتعلق بسالمة المبنى أو
التخريب أو اإلزعاج المتكررة أو العيوب التي تحتاج إلى إصالحات ،فاتصل
بشركة الصيانة ،و بشركة ساتو .سوف تجد أكثر نصيحة أدق بشأن كيفية
االعتناء بمن زلك وتنظيفه في هذا الدليل وعلى موقع الويب .sato.fi

يتأثر محيط المبنى ومستويات راحة الجميع إلى حد كبير بمدى سالسة أنشطة
الحياة اليومية بين الجي ران .وتصبح الحياة أكثر بهجة عندما يتذكر كل شخص
ض ا ويضع راحة غيره من السكان في الحسبان.
أنه جار أي ً
تيسر القواعد المشتركة ،ومن يلتزم بها سير أنشطة الحياة .ينبغي أال يتسبب
نمط حياتك في إزعاج الحياة الطبيعية للسكان اآلخرين والتشويش عليها.
فالناس يعيشون بالقرب من بعضهم البعض في مجموعات شقق سكنية ومنازل
متجاورة .ولذلك فإن أصوات العادية في أنشطة الحياة مألوفة لديهم ولكن السلوك
المزعج ليس كذلك .إذا كنت تعاني من اإلزعاج في من زلك أو في أي مكان آخر في
المبنى ٬اتصل مباشرة بشركة  SATOاذا ما واجهت أي نوع من االزعاج.

قائمة بالرسوم المفروضة على العميل

إذا قمت بتكسير الشقة أو التجهي زات أو إتالفها ،فستتحمل التكاليف الناشئة عن
عمليات اإلصالح وفقا لقائمة التكاليف المفروضة على العمالء .ومع ذلك ،يرجى
ض ا بالحق في فرض فاتورة على السكان
مالحظة أن ساتو ( )SATOتحتفظ أي ً
بالتكاليف الفعلية الناشئة عن اإلصالحات .يمكن االطالع على القائمة المحدثة
للرسوم المفروضة على العميل على موقع .sato.fi

وتفرض مباني ساتو ( )SATOقواعد ولوائح تنظيمية عامة للمباني لتيسير
أنشطة الحياة المعيشية (انظر الملحق  1من هذا الدليل) .قد تكون هذه القواعد
واللوائح التنظيمية ُع دلت لمبنى محدد بق رار صدر عن اجتماع السكان .وتسري
قواعد المبنى ولوائحه التنظيمية في كل مكان في الممتلكات وتنطبق على جميع
السكان وضيوفهم.
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 .4تعليمات العيش في منزل ساتو ()SATO
استخدامات هذه الغرف ،حيث يتم تزيين بعض منها لتحويلها لمساحات
ممتعة لقضاء الوقت بها عندما يستخدمها السكان ألغ راض مثل إقامة حفالت
أعياد الميالد لألطفال بينما يحتوي البعض اآلخر منهل على معدات رياضية.
وفي معظم الحاالت ،تتولى لجنة السكان مسؤولية تزيين غرف االجتماعات
وقواعد االستخدام .اتصل بلجنة السكان الخاصة بالمبنى أو مسئول الخدمات
في المبنى للحصول على معلومات حول استخدام غرفة االجتماعات .يجب
عليك مناقشة أي أفكار جديدة في اجتماعات السكان ومع مسئول الخدمات في
.المبنى

عن طريق الجدار .إذا لم يغير الجار سلوكه على الرغم من إج راء مناقشة معه،
.وإذا كنت تشعر بانزعاج مستمر ،فتواصل معنا

مساحات توقف السيارات

يحتوي المبنى على مساحات لتوقف السيا رات ،بعض منها محجوز للسكان
والبعض محجوز للزوار .يتم فرض رسوم منفصلة الستئجار مساحة وقوف
السيا رات .يعتمد مقدار الرسوم على ما إذا كانت المساحة بها منفذ تدفئة أو
مساحة «باردة» .سوف تحصل على مفاتيح منفذ التدفئة الخاص بالسيارة من
المؤسسة التي تشرف على عمليات الحجز الخاصة بمساحات وقوف السيا رات
وشركة الصيانة أو شركة مساحات توقف سيا رات منفصلة في معظم الحاالت.
وفي بعض األحيان يتجاوز الطلب على مساحات وقوف السيا رات عدد األماكن
المتاحة ،وفي هذه الحالة لن تحصل على مساحة وقوف سيا رات فورًا وسيتم
.وضعك في قائمة انتظار

الوصول إلى النطاق العريض

الوصول إلى اتصال النطاق ) (SATOيشمل إيجار معظم منازل ساتو
وللحصول على وصول إلى اتصال النطاق الواسع ،اتصل  TELIA.العريض
مجا نً ا على الهاتف رقم  .11611 0200كما يمكن  TELIAبخدمة مبيعات
تقديم طلب للحصول على سرعات إضافية من ) (SATOأيضا لعمالء ساتو
بسعر خاص بعد الخصم .تفضل بزيارة الصفحات بالمبنى على TELIA
لمعرفة ما إذا كان ) (SATOأو اتصل خدمة عمالء ساتو  sato.fiموقع الويب
.من زلك يتميز باتصال عريض النطاق مجاني

المفاتيح

يجب أال تستلم المفاتيح مباشرة من الساكن السابق لمن زلك الجديد .وبدالً
من ذلك ،يجب أن يستلموا المفاتيح ويوقعون على استالمها مع ممثل ساتو
وشركة الصيانة في معظم الحاالت .يتم االحتفاظ بسجل من مفاتيح )(SATO
والمفاتيح مفقودة وتتم فوترة التكاليف الناشئة عن طلبات الحصول على
مفاتيح إضافية واستخ راج مفاتيح جديدة وفقا لقائمة الرسوم المفروضة على
العمالء .يمكنك تقديم طلب الحصول على مفاتيح إضافية باستخدام نموذج
 sato.fi.الخدمة المتاح على

غرفة تخزين عربات األطفال

يجب تخزين عربات نقل األطفال في منطقة محجوزة لهم في غرفة تخزين
عربات نقل األطفال .إذا لم تكن المنطقة لها أعمدة إرشادية أو معروفة بالنسبة
لك ،فاتصل بشركة الصيانة لمعرفة كيفية تخزين عربات نقل األطفال بأمان.
ألسباب تتعلق بالسالمة من مخاطر الحريق ،قد ال يتم تخزين عربات نقل
.األطفال في الدرج أو المم رات

وحدة التخزين الخاصة بالشقة

ليسمن التفكير الجيدة تخزين أي شيء ق يّم في وحدات التخزين الخاصة بالشقة
ألن هذا قد يجذب اللصوص .يمكنك تجنب سرقة الطابق السفلي بتركيب
قفل قوي بباب الوحدة وحجب النظر إلى الوحدة .ألسباب تتعلق بالسالمة
من مخاطر الحريق ،يُحظر تخزين السوائل القابلة لالشتعال أو الغازات أو
.المتفج رات في وحدات التخزين

غرفة غسل المالبس والتجفيف

يحتوي العديد من المباني على غرفة غسل المالبس والتجفيف يستطيع
السكان استخدامها مجان اً .ستجد قائمة حجز فضال عن تعليمات المستخدمين
الخاصة باستخدام األجهزة في غرفة غسل المالبس والتجفيف ،أو على لوحة
اإلعالنات .يجب أن ال يُغسل السجاد والمفروشات األرضية في غرفة غسل
.المالبس ألن ماكينات غسل المالبس والتجفيف ال يمكنها تحمل أوزانها

غرف النفايات

تحسن إدارة نفايات المبنى والت زام الجميع بالقواعد وتنظيم غرف النفايات
مستوى ال راحة السكنية .للحصول على تعليمات حول كيفية استخدام غرف
 15.النفايات انظر الصفحة

الدرج

ألسباب تتعلق بالسالمة من مخاطر الحريق يُحظر تخزين أي أشياء قابلة
للتحريك أسفل الدرج أو في أي مناطق أخرى من الدرج .وينطبق هذا الحظر
.على عربات نقل األطفال أيضا

غرفة اجتماعات

بغرفة اجتماعات .وتختلف ) (SATOيتميز العديد من مباني ساتو

لوحة االسم

يمكنك اختيار نمط تزيين خاص بك ،ولكن الرجاء تذكر عدد قليل من القواعد
األساسية المعنية بكيفية االعتناء بمن زلك جي دًا .يجب أال تتم تغطية منظمات
ح رارة المبرد أب دًا باألثاث أو المنسوجات ألن هذا سوف يعيق تشغيلهم وبالتالي
لن يعمل نظام التدفئة بشكل صحيح .عند تركيب أي شيء بالجدار ،تأكد من
وضع مواد الجدار في االعتبار للتأكد من أن عملية التركيب ستكون آمنة
ومنظمة .تتوفر تعليمات بهذا الشأن من مصادر مثل مخازن األجهزة .من الجيد
وضع بطانات واقية لألرضيات باألج زاء السفلية ألرجل األثاث لمنع الخدوش
.باألرضيات وتغير لونها وظهور عالمات أخرى بسبب األثاث

تشرف شركة الصيانة على تغيي رات األسماء بلوحة االسم المثبتة على باب
.من زلك وقائمة األسماء عند مدخل المبنى

إشعار االنتقال

قدم إشعا رًا رسم يًا باالنتقال لمركز تسجيل السكان خالل أسبوع من انتقالك.
أو استخدم مركز تسجيل 020 334 443وللقيام بذلك ،اتصل على الهاتف رقم
 www.sato.fi).سوف تجد ال رابط بموقع الويب(  Postiالسكان أو موقع ويب

الستائر الفينيسية

يمكنك تركيب ستائر فينيسية بتكلفة تتحملها أنت دون الحاجة إلى طلب
الحصول على إذن منفصل .يرجى مالحظة أنه عند إخالء المنزل ،يجب ترك
.الستائر في مكانها ولن تحصل على أي تعوض مقابلها

في هذا ) (SATOقمنا بتجميع التعليمات العامة بشأن العيش في منازل ساتو
القسم .إذا كنت قد تلقيت تعليمات أكثر تفصي الً أو تعليمات تختلف عن هذا
.الدليل بالت زامن مع توقيع عقد اإليجار الخاص بك ،يُرجى اتباع هذه التعليمات

قفل األمان العالي وثقب الباب

جهاز غسيل األطباق

يُعد تركيب جهاز غسيل األطباق إحدى المهام التي يجب أن يقوم بها فني
متخصص دائ ًم ا .تأكد من المحافظة على فك حاوية المطبخ األصلي إزالة
لتناسب جهاز غسيل األطباق نظ راً ألنه يجب إعادة تركيبه في نفس المكان عند
.إخالء المنزل

عال وثقب باب في الباب دون أن طلب الحصول
ض ا تركيب قفل أمان
ويمكنك أي ً
ٍ
على إذن منفصل .عند االنتقال يجب ترك هذه األشياء في مكانها وإعادة جميع
المفاتيح الخاصة بها مع المفاتيح األخرى .يرجى مالحظة أنك لن تحصل أية
.تعويضات عن التكاليف الناشئة عن تركيب قفل األمان العالي

الهدوء في المبنى

غطاء التأمين

شرطً ا يتم الحصول بموجبه على ) (SATOتتضمن اتفاقيات إيجار ساتو
بوليصة تأمين صالحة على المنزل .تأكد من الحصول على بوليصة تأمين
صالحة أو تأكد أن محتوى بوليصة التأمين الحالية مناسب لمن زلك الجديد .كما
توفر بوليصة التأمين على المنزل لك الحماية المالية في حالة وقوع حادث في
من زلك حيث قد تتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر الالحق بمن زلك أو الشقق
.المجاورة له

فالناس يعيشون بالقرب من بعضهم البعض في مجموعات شقق سكنية
ومنازل متجاورة .ولذلك فإن أصوات العادية في أنشطة الحياة مألوفة لديهم
ولكن السلوك المزعج ليس كذلك .ال تجري األمور في الحياة كما هو مخطط
لها دائم اً ،وقد تسمع ضجي ًج ا مزع ًج ا من منزل الجي ران .أخبر جارك بشأن هذا
الضجيج ،ألنه قد ال يعلم بالضرورة أنه يمكن سماع أصوات الموسيقى أو الفيلم
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المناطق المشتركة

.ليستخدمها الشخص التالي

يُحظر التدخين بجميع المناطق المشتركة .يجب أن ) (SATOفي مباني ساتو
يؤدي كل فرد دوره للمحافظة على نظافة المناطق المشتركة وترتيبها .تتميز هذه
.المناطق بأعمدة إرشادية بها صور توضح االستخدامات المقصودة منها

التزيين والتجهي زات المثبتة بالجدران

سياسة وقت الهدوء

وهو  7:00،وحتى الساعة  22:00يجب االلت زام بسياسة وقت الهدوء من الساعة
الوقت الذي يجب احت رام حق كل فرد في نوم ليلة هادئة خالله .يُرجى إعالم
الجي ران مقدما إذا كنت تخطط إلقامة حفل في من زلك أو القيام بشيء يصدر
ضجي ًج ا أعلى من المعتاد .وتأكد أيض ا ً من أنك ال تسبب أي إزعاج غير معقول
لجي رانك حتى عند إعالمهم به

عمليات التجديد التي يقوم بها السكان بأنفسهم

مجموعة تجديد ) (SATOإذا كنت ترغب في طالء من زلك ،فستقدم لك ساتو
مجانية من نوع «افعلها بنفسك» .وتحتوي مجموعة التجديد الذي يقوم به السكان
على الطالء
والمستلزمات المطلوبة .للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تقديم
 sato.fi.طلب للحصول على هذه المجموعة ،تفضل بزيارة

إشعار بتغيير العنوان

أرسل إشعارًا بتغيير العنوان اإلخطار وموافقة على خدمة إعادة التوجيه إلى
البريد .ستتم إعادة توجيه البريد إلى عنوانك الجديد لمدة شهر مجان اً .ويُتاح
تغيير بطاقات العناوين البريدية مجان ا ً في المنافذ البريدية لتمكين جهات
االتصال من معرفة عنوانك الجديد .ويتم إعالم العديد من السلطات بتغيير
ض ا إعالم
العنوان الخاص بك مباشرة من مركز تسجيل السكان ،ولكن تذكر أي ً
ناشري الصحف والمجالت والمصارف وشركات التأمين وسالسل البيع بالتجزئة
(.أنظمة العمالء العادية) وغيرها من المنظمات والجمعيات بشان تغيير عنوانك

الشرفة

عندما تكون في الشرفة ،فقد ال تدرك دائم ا ً مدى سهولة انتقال الصوت إلى
شرفات األشخاص اآلخرين ومنازلهم .تذكر أنك تكون قري بًا من جي رانك وأنت في
الشرفة .يُحظر الشواء ومعالجة النار المكشوفة أو الغازات في الشرفة ألسباب
تتعلق بالسالمة .ويجب أيضا التأكد من وجود أواني النباتات بالكامل داخل سور
الشرفة للتأكد من أنها لن تسقط وتسبب خط را .يُحظر رمي أي أعقاب سجائر أو
غيرها من األشياء من الشرفة .اتصل بمدير بمسئول الخدمات في المبنى إذا كنت
.تخطط لتركيب هوائي إضافي أو طبق اللتقاط إشارة األقمار الصناعية

أرضيات المبنى

تمكن مالحظة قدرة السكان على التعاون في األماكن الخارجية وأحداث التنظيف
المشتركة .وتمنح المواسم المختلفة لكل شخص الفرصة لتزيين البيئة التي
يعيش فيها لالستمتاع بها مع الجي ران .على الرغم من أن أعمال الصيانة العادية
لألرضيات مسؤولية شركة الصيانة ،هناك أنواع كثيرة من األشياء يمكن القيام
بها في المناطق الخارجية .كما تؤدي السالمة واألمن باألرضيات دورًا كبي رًا
فيما يتعلق بدرجة ال راحة على األرضيات .وتشمل المسائل الرئيسية بهذا الشأن
.تعليمات وقوف السيارات وضمان سالمة حركة المرور في المنطقة

سياسة حظر التدخين

بموجب بنود اتفاقية التأجير وشروطها ،يُحظر عليك التدخين بالداخل في شقتك.
إذا كنت ستدخن في المنطقة المخصصة للتدخين أو الشرفة ،يرجى م راعاة
اآلخرين والتأكد من عدم انتقال دخان السجائر إلى شرفة الجي ران أو من زلهم عبر
النوافذ .ويُحظر التدخين بجميع المناطق المشتركة والدرج والمم رات ومصاعد
 (SATO).مباني ساتو
بالكامل التي تم االنتهاء ) (SATOفي المباني الجديدة والمجددة المملوكة لساتو
أو بعده ،تغطي منطقة حظر التدخين  2015من بنائها أو تجديدها خالل العام
المبنى بأكمله .وهذا يعني أن قاعدة حظر التدخين تغطي جميع الشقق ،فضال
.عن الشرفات واألرضيات بموجب اتفاقية التأجير

غرف الساونا

يمكنك حجز غرفة ساونا خاصة في المبنى في قسم الساونا من شركة الصيانة.
ض ا للسكان الذين ال يتم فرض رسوم
في العديد من المباني توجد غرفة ساونا أي ً
منفصلة عليهم .يتم استخدام غرفة الساونا بالمبنى بواسطة الكثير من األشخاص
لذا من الجيد استخدام أغطية للمقاعد .اترك غرفة الساونا وغرفة االستحمام مرتبة
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 5.كيفية االعتناء بمنزلك
 5.1جودة هواء داخلي عالية

ينبغي تغيير الهواء الداخلي للشق مرة واحدة خالل ساعتين .وهذا يتطلب عدم
وجود عوائق أمام فتحات التهوية وأن تكون مجاري التهوية نظيفة .إزالة الشوائب
والرطوبة عن طريق صمامات شفط الهواء .سوف تجد هذه الصمامات في
المطبخ والحمام والمرحاض وخ زانات المالبس الكبيرة .يتدفق الهواء البديل النقي
للداخل عبر صمامات إمداد الهواء المركبة بالجدران الخارجية أو إطارات النوافذ
أو عبر اإلطارات التي بها قسم في األعلى متروك بدون مانع تسرب .لن تعمل
تهوية من زلك بشكل صحيح إذا قمت بوضع شريط الصق على الصمامات أو
قدمت بسدها أو نسيت تنظيفها.

كيفية ضمان جودة الهواء داخل المنزل

• ال تغير إعدادات صمام اإلخ راج.

• حافظ على صمامات اإلخ راج مفتوحة.
• قم بتنظيف صمامات االستخ راج واإلدخال مرتين على األقل في السنة.
•قم بتنظيف صمام مروحة/غطاء اإلخ راج وتشحيم الفلتر مرة على األقل
كل ثالثة أشهر.

ضا
يجب تنظيف صمامات شفط الهواء وإمداده بانتظام .كما قد تتضمن شقتك أي ً
نظام شفط هواء ميكانيكي أو نظام سحب وشفط هواء ميكانيكي .وهذه األنظمة
تتولى إج راء التهوية تلقائي اً ،بشرط عدم إيقاف تشغيلها .لزيادة فعالية التهوية،
من الجيد ترك أبواب غرف النوم مفتوحة ليال .يخفض التدخين جودة الهواء
الداخلي .تضع ساتو ( )SATOفي عقود اإليجار شرطً ا لحظر التدخين ينطبق
على المناطق الداخلية بالشقق.

• قم بتنظيف من زلك بشكل منتظم.
• ال تدخن داخل المنزل.
•ف ّك ر جي دًا قبل إدخال أية أنسجة تولّ د غبارًا أو حيوانات أليفة أو نباتات
من زلية.

 5.2تنظيف منزلك

يمثل التنظيف جز ًءا من عملية االعتناء بالمنزل ويساعد في الحفاظ على جودة
الهواء عالية .ومن الجيد تزيين من زلك بطريقة تتيح تنظيفه بسهولة والحصول
على لوازم تنظيف جيدة .يعتمد أسلوب التنظيف على مواد السطح .قد يؤدي
استخدام الكثير من المياه أو المنظفات القوية أو الكاشطة إلى إتالف األسطح
بمن زلك بسرعة.

•حافظ على درجة الح رارة داخل المنزل ما بين د22, 20رجة مئوية
(يمكن أن تقل درجة ح رارة غرفة النوم عن ذلك).
•احرص بشكل خاص على أن تعمل التهوية بدون توقف في المناطق
الرطبة مثل الحمام.

هناك قاعدة مجربة جيدة للتنظيف بشكل منتظم ،وهي استخدام أساليب التنظيف
الجاف أو الرطب قلي الً والمنظفات المحايدة .تأكد من انعدام احتمال تلف السطح
بسبب المياه في حالة استخدام مناشف الغسيل أو المناشف رطبة .عند تنظيف
من زلك بشكل منتظم ،ستتم إزالة معظم األوساخ بالماء أو سائل تنظيف عادي.
سوف تحتاج إلى منظف قلوي إلزالة الشحوم من المطبخ (الرقم الهيدروجيني
أعلى من  ،)7بينما من الممكن إزالة ترسبات الجير والصدأ في غرفة االستحمام
باستخدام منظف حمضي (الرقم الهيدروجيني أقل من  .)7للتعرف على لقيم
الرقم الهيدروجيني ،انظر الملصق المثبتة على زجاجة المنظف.

اتصل بشركة الصيانة إذا كنت قد فعلت كل ما سبق وما زالت التهوية في
من زلك تبدو ال تعمل جي دًا.
لق راءة المزيد قم بزيارةwww.sisailma.info :

حتى إذا كنت تعتني بالتنظيف المنتظم ،قد تظل بعض الحش رات المن زلية مثل
النمل الفرعوني أو حشرة السمك الفضي في من زلك .على الرغم من هذه الحش رات
غير مؤذية ،إال أنه ينبغي القضاء عليها .اتصل بشركة الصيانة إذا الحظ وجود
أي منها.

تايضرألا

مادختساب ةقيقر تاقبط نم ةعونصملا تايضرألا فيظنتب مق
ضرعتت دق ً .اليلق ةللبم شامق ةعطق وأ ةحسمم وأ ةيئابرهك ةسنكم
اذإ ةلوهسب فلتلل ةقيقرلا تاقبطلا نم ةعونصملا تايضرألا
مدع نم دكأتلا بجي اذل ،ةياغلل ةنشخ فيظنت ةادأ مادختساب تمق
ةداع كيتسالبلا تايضرألا عنص ُ
ت ..كحلا لالخ نم حطسلا رسك
يعوبسأ اهفيظنتل ةقيرط لضفأو نرملا لينيفلا نم
اهسنك يه ا ً
ةبطر ةحسممب اهفيظنت ،رمألا مزل اذإو ،ةفاج ةحسممب اهفيظنتو
.لدتعم ليسغ لئاسب ةللبم

ناردجلا

فيظنتل ًاليلق ةللبم شامق ةعطقو ًالدتعم ا ً
فظنم مدختسا
ءالطلا ةقبطب ةأفطملا ةداملا زيكرت داز املكو .ةيلطملا ناردجلا
ةلازإ لضفألا نمف .اهلمحت اهنكمي يتلا كحلا ةيمك تلق ،ةيج راخلا
.ةثيدح نوكت امدنع ناردجلا نم عقب يأ
اهريغو تامامحلا يف طالبلاب ةوسكملا ناردجلا فيظنت نكميو
مادختساب بطرلا فيظنتلا ةقيرط مادختساب ليسغلا قطانم نم
دعب ةيدامر ناردجلا تدب اذإ .يندعم ريغ رهطم قوحسم وأ ةاشرف
.ةيريجلا بساورلا ببسب اذهف ،فيظنتلا
ةعطقب حسملا نم ا ًدج ليلقلا لمحت ةيقرولا ناردجلا عيطتست
كحلاب اهفيظنت متي الأ يغبني نكلو ًاليلق ةللبم شامق
لينيفلا نم ةعونصملا ةيقرولا ناردجلا فيظنت كنكمي .ا ً
قلطم
.ةمعان ةاشرف ىتح وأ ةللبم شامق ةعطقب
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لنوافذ

كيف تنظف محبس صرف

لتنظيف النوافذ ،سوف تحتاج إلى أداة غسل النوافذ وقطعة من قماش مصنوع
من األلياف الدقيقة وممسحة تنظيف نوافذ وبعض السائل .قم بإزالة الغبار من
الستائر الفينيسية ،وتنظيف إطارات النوافذ .إذا لم تكن هناك أي صمامات سحب
هواء مركبة على الجدران الخارجية للشقة ،فإن فتحة إدخال الهواء مصممة لتحل
محل هذه الصمامات عبر الثغ رات الموجودة أعلى اإلطارات .ولذلك يظل قسم
بدون مواد مانعة للتسرب موجود أعلى النافذة ،في نوافذ التهوية عادة .يجب أال
تقوم بسد فجوات سحب الهواء.

•اشطف أج زاء المحبس بالماء وأعد ربطها.

الحمام/غرفة االستحمام

•تأكد من إعادة كل حلقات منع االرتشاح إلى مكانها.

يتوقف معدل تنظيف غرفة الساونا وغرفة الحمام/االستحمام على مدى تك رار
استخدامك لها .إذا كنت تقوم بغسل المالبس في الحمام ،فستحتاج إلى شفط
الغبار بالمكنسة الكهربائية أو مسحه كل أسبوع .تحتاج غرفة الساونا والحمام
إلى التهوية الجيدة.

•ينتهي العمل بسكب بعض الماء في المصرف للتأكد من عدم وجود
تسريب به.

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

•قم بتنظيف محبس بالوعة أو حوض اغتسال عبر فتحة السدادة
باستخدام ’سلك مصرف‘ أو فك أج زاء األنبوب.

كيف تنظف مصرفً ا أرض يً ا

الثالجة والمجمد

(افعل هذا مرة كل شهر).

إذا كانت الثالجة تتميز بنظام إذابة الجليد التلقائي ،سيذوب الجليد بها تلقائي اً.
ولن تحتاج إال إلى تنظيف فتحة التصريف بالجانب الخلفي للثالجة .وإذا لم تكن
الثالجة بها نظام إذابة جليد تلقائي ،فستحتاج إلى إذابة الجليد منها مرة واحدة في
الشهر.

•استخدم سكي نً ا لرفع المصفاة التي تغطي المصرف .قم بإزالة الغطاء
البالستيكي للمصرف .يت راكم الشعر والقاذورات األخرى تحت هذا
الغطاء.
•قم بتنظيف المصرف باستخدام الماء ومادة منظفة وفرشاة.

ينبغي إذابة الجليد من المجمد بالثالجة مرتين في العام .ال تستخدم القوة أو
أدوات كشط لكشط الثلج من حجيرة التجميد أو المجمد .ال تستخدم المنظفات
القوية لتنظيف الثالجة .راقب الثالجة أو المجمد عند إزالة الجليد منها ،مع التأكد
من تجفيف المياه وهي ال ت زال بالداخل لمنع تقطرها على األرض .قم بتنظيف
المنطقة التي تقع خلف الثالجة باستخدام المكنسة الكهربائية بضع م رات في
العام.

•اكنس الشعر والقاذورات من الصفاة بالفرشاة.
ض ا ش راء فلتر للمصرف األرضي سيجمع الشعر ويمنع انسداد
•يمكنك أي ً
المصرف األرضي به.
•إذا قمت بتنظيف مصرف أرضي وما زال مسدودًا ،فاتصل بشركة
الصيانة.

الموقد السطحي والفرن
التنظيف المنتظم هو أفضل طريقة لتنظيف الموقد السطحي والفرن ألنه من
الصعب جداً إزالة بقع الطعام التي تلتصق باألسطح الساخنة .اغمر أي بقع طعام
بالماء لتسهيل إزالتها واستخدم منظ فً ا مناس بًا لنوع الموقد السطحي .استخدم
منتج تنظيف خاص باألف ران لتنظيف الفرن والحوامل وصينيات الخبز.
قم بتنظيف مروحة /غطاء شفاط المطبخ ومرشح الشحوم مرتين في العام على
األقل ،وأكثر من هذا إذا لزم األمر .وسوف تجد صمام شفط هواء أسفل مرشح
ض ا ،عند تنظيف المرشح.
الشحوم .تذكر أن تقوم بإزالة هذا الصمام وتنظيفه أي ً

الشرفة

عند تنظيم الشرفة فإنها توفر مساحة إضافية جميلة في من زلك ،ولكن تذكر
أنه يجب أال تنظفها بصب الماء عليها ألن أنبوب التصريف مخصص إلخ راج
مياه األمطار فقط .وفي فصل الشتاء سوف تحتاج إلزالة أي ثلج يتكون بالشرفة.
تجنب إسقاط الثلج من الشرفة .وبدالً من ذلك ،ضعه في الحمام واتركه ليذوب وقم
بتصريف الماء في أنبوب الصرف.
قد تدخل مياه األمطار أو الثلوج إلى شرفة محاطة بالزجاج من خالل الفجوات
التي تكون بين األلواح الزجاجية .ومن الجيد الحفاظ على إغالق األلواح الزجاجية
في فصل الشتاء.
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 5.3التدفئة

من الجيد أن تعرف أن

تت راوح درجة ح رارة الغرفة الصحية بين  22, 20+درجة مئوية .ويجب عليك
استخدام مقياس ح رارة للتحقق من درجة الح رارة .للحصول على ق راءة موثوقة
لمقياس الح رارة ،ضع المقياس على بعد  1.5متر من جدار خارجي ومتر واحد
من األرضية.

•أجهزة تدفئة الحمام/المغسل يجب أن تكون دائ ًم ا في وضع التشغيل
للتأكد من تجفيف المكان بسرعة.

قد يصبح الهواء في غرف المنزل جاف للغاية إذا كانت درجة الح رارة الداخلية
مرتفعة جداً .يتم ضبط درجة ح رارة الشقة بك استخدام صمامات المبرد .حيث
تستشعر الهواء وتضبط درجة ح رارة الشقة تبع ا ً لذلك .ويمكنك تشغيل مفتاح
منظم الح رارة لرفع درجة الح رارة أو لخفضها .وبمجرد الوصول إلى درجة الح رارة
المناسبة للشقة ،سيحافظ منظم الح رارة على مستوى متزن .في بعض األحيان
قد يكون المبرد باردًا بينما تظل درجة ح رارة الغرفة مناسبة .تأكد من عدم تغطية
منظم الح رارة مع بالستائر أو األثاث ألن تغطيته بالستار أو األثاث ستعيقه عن
أداء وظيفته بشكل صحيح .تعمل صمامات المبرد المعدلة يدوي ا ً بنفس الطريقة
التي تعمل بها صنابير المياه .يمكن رفع درجة ح رارة الشقة أو خفضها بضبط
الصمام.

•إذا كانت المدفأة بحاجة إلى نضح (إذا كانت ال تقوم بالتدفئة) ،فاتصل
بشركة الصيانة.
ض ا بالصيانة إذا كانت المدفأة تصدر أصوات خرير أو صفير
واتصل أي ً
أو إذا كان هناك ماء يتقاطر من المدفأة أو الصمام.
•إذا كان من زلك داف ئً ا ج دًا ،فال تفتح النوافذ وتفقد الطاقة .بل قم بدالً من
ذلك بإطفاء مفتاح منظم الح رارة في المدفأة.
•من إهدار الطاقة أن تفتح إحدى النوافذ قلي الً طوال الوقت .الطريقة
األكفأ لتهوية من زلك هي أن تفتح نوافذ قليلة في نفس الوقت لدقائق
قليلة لتحصل على تهوية جيدة.

يجب الحفاظ على تشغيل نظام التدفئة أسفل األرضية المركب في الغرف الرطبة
في كل وقت .حيث تحافظ التدفئة على جفاف األرضية وقد تساعد في منع الضرر
النتاج عن الرطوبة .إذا ارتفعت درجة ح رارة للغاية ،يمكنك خفضها .يتم دمج
تكاليف التدفئة الكهربائية تحت األرضية مع فاتورة استهالك الكهرباء.

•اتصل بشركة الصيانة إذا كان من زلك باردًا ج دًا أو ساخ نً ا ج دًا باستم رار
على الرغم من ضبط منظمات الح رارة بعناية.

 5.4لمياه وأنابيب الصرف

•نتحمل جمي ًع ا مسؤولية توفير الطاقة .إن تخفيض درجة ح رارة من زلك
بمقدار درجة مئوية سيساعد على الحد من تكاليف التدفئة بمقدار 5%.

تستطيع أنابيب الصرف المركبة في من زلك نقل مياه الصرف الصحي فقط،
وسوفت يتم سدها إذا قمت بوضع النفايات الصلبة في فتحة الصرف .يجب أال
تضع الدهون السائلة أو الزيت (مثل الدهون أو زيوت التحمير المستعملة) أو
المذيبات أو المواد الكيميائية أسفل فتحة الصرف أو المرحاض .ال تقم بدفع
المياه في أنبوب الصرف عندما يكون مسدودًا .الغرض من حاوية التجميع
المثبتة في أنبوب الصرف هو منع دخول الروائح الكريهة للغرفة.
إذا كنت ال تستخدم الكثير من المياه (مثل أثناء قضاء العطلة بعيداً عن من زلك)،
فقد تتبخر المياه في حاوية التجميع ،مما يتيح نفاد الروائح الكريهة .إذا كان
جفت المياه في حاوية التجميع ،فقم بضخ بعض المياه إلعادة تعبئتها.
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.6سالمة المنزل

كيف تضمن السالمة داخل مبنى ساتو
•تجنب قيادة سيارة فوق أرض المبنى.
•ال تركن أب دًا في مسارات دخول الطوارئ.

م وضع خطة إنقاذ لكل مبنى من مباني ساتو ( .)SATOيستطيع السكان المهتمين
بقضايا الحماية المدنية العمل كممثل لسالمة المباني التي يعيشون بها وبذلك
سي رتفع مستوى السالمة في المبنى وحوله.

•قد السيارة ببطء على أرض المبنى وساحة انتظار السيارات.

6.1غطاء التأمين

•ال تترك أية أشياء على السلم أو في طرق المرور األخرى.

ض ا بعد ذلك على فت رات منتظمة ،من الجيد التحقق
عند االنتقال إلى منزل جديد ،وأي ً
من محتوى بوليصة تأمين من زلك للتأكد من أنها محدثة .يجب عليك االلت زام بسياسة
التأمين على المنزل بموجب بنود عقود إيجار ساتو ( )SATOوشروطها.

•اهتم بالسالمة من الحريق وتأكد من أن أجهزة إنذار الدخان تعمل.
•احرص على إغالق األبواب خلفك جي دًا.

يرجى مالحظة أن بوليصة التأمين الخاصة بشركة البناء ال تغطي سوى األض رار
التي تلحق بالممتلكات .يتم التعويض عن أي ضرر يلحق بمحتويات المنزل على
أساس بوليصة التأمين المنزل الخاصة بك .تختلف أن واع بوليصة التأمين من حيث
التغطية التي توفرها .عندما استخ راج بوليصة تأمين على منزل ينبغي عليك التحقق
من الحد األقصى لمبلغ التعويض ،وأن واع الخسارة أو الضرر الذي تغطيه البوليصة
والخصومات وأية قيود ،فض الً عن تغطية أية مسؤولية عامة.

•أبلغ شركة الصيانة وشركة ساتو إذا الحظت أية عيوب أو مشاكل.

وسوف تجد مزي دًا من المعلومات حول بوليصات التأمين على المنازل على م واقع
الويب الخاصة بشركات التأمين.

أمور يجب تذكرها بخصوص السالمة الكهربائية:

ص ا بالوقاية من أي مخاطر أو أخطاء لرفع مستوى
من الجيد أن تولي اهتما ًم ا خا ً
السالمة بالمنزل.

•ال تستخدم إال األجهزة الكهربائية التي عليها عالمة .FI

•ال تترك أب دًا موقد طهو أو فرنً ا أو غسالة أطباق أو غسالة مالبس أو
مكواة في وضع التشغيل عندما تغادر المنزل.

 6.2الوقاية

األجهزة الكهربائية

•قم بتنظيف الغبار عن األجهزة الكهربائية بانتظام.

توخ الحرص الشديد عند استخدام األجهزة الكهربائية .قد تنطوي األجهزة المعيبة
كاف على
أو التي تم استخدامها بشكل غير صحيح أو إصالحها بشكل غير
ٍ
خطر يهدد حياة المستخدم .ال يجوز إج راء أعمال التركيب واإلصالح الكهربائية
إال بواسطة فنيين مؤهلين .ويمكنك استبدال المصابيح ووحدات المنصهر
الكهربائية ،فض الً عن مصابيح الفلورسنت والتجهي زات الخفيفة التي تستخدم
كتلة موصالت أو استبدالها بقابس يعمل بالنظام الجديد .عند طالء الجدران
بالدهان أو لصق الورق بها ،يمكنك فك اللوحة األمامية غير المتصلة بالكهرباء
بمفتاح أو مأخذ خالل المدة التي تستغرقها أعمال التجديد .وتذكر فقط إزالة وحدة
المنصهر أو إيقاف إمداد الكهرباء باستخدام مفتاح التيار الرئيسي خالل المدة
التي تستغرقها أعمال التركيب أو التجديد.

•أوقف تشغيل التلفاز تما ًم ا (بدالً من تركه في وضع تشغيل االنتظار).
•ال تستخدم أب دًا أية أجهزة كهربائية أو مقابس حائطية فيها عيوب.
•ال تستخدم أب دًا مقب ًس ا حائط يًا داخل المبنى لتوصيل سلك جهاز
كهربائي موجود خارج المبنى.
•من الجيد نزع مقابس كل األجهزة قبل قضاء اإلجازات بعي دًا عن المنزل.
•ال تترك أب دًا السلك معل قً ا في مقبس مدفأة في ساحة انتظار السيارات.

السالمة من مخاطر الحريق

يجب أن تحتوي كل شقة على جهاز إنذار دخان واحد على األقل يغطي كل 60
مت رًا مرب ًع ا من مساحة األرضية .يجب تركيب أجهزة إنذار الدخان في السقف.
يجب أن يهتم السكان بش راء البطاريات واستبدالها .من الجيد وجود أجهزة إطفاء
حريق مثل بطانية الحريق أو طفاية حريق صغيرة في من زلك.
من األمور المهم تذكرها لمنع الحريق توخي الحرص عند التعامل مع الحريق
وتخزين المواد القابلة لالشتعال وف قً ا للتعليمات ذات الصلة .تجنب تجفيف
الغسيل على أجهزة التدفئة الكهربائية أو فوق موقد غرفة الساونا .قد ينطوي
ض ا .ولذلك
الغبار المت راكم خلف جهاز تدفئة كهربائي على خطر نشوب حريق أي ً
من المهم تنظيف الجانب الخلفي لها بانتظام.
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النشاط الجنائي

األضرار الناشئة عن المياه

اتصل بالشرطة دائم ا ً إذا اشتبهت في وقوع نشاط إج رامي مثل االتجار
بالمخدرات ،في شقة في المبنى.

ال يمكن تركيب أجهزة غسل األطباق إال بواسطة اختصاصي تركيب .اتصل
بشركة الصيانة قبل الحصول على جهاز غسل األطباق للتأكد من أنه يمكن
تركيب أحد هذه األجهزة في الشقة .تجنب ترك ماكينة غسل المالبس أو جهاز
غسل األطباق بدون م راقبة وأغلق صنابير هذه األجهزة دائ ًم ا عند تركها بدون
ً
مشغل بدون م راقبة أو ترك الصنبور مفتو ًح ا
استعمال .قد يتم تفسير ترك جهاز
بأنه إهمال يلغي الحق في الحصول على تعويض استناداً إلى التأمين على
المنزل.

التدرب على كيفية اإلبالغ عن حاالت الطوارئ

من الجيد أن يتدرب كل فرد على كيفية اإلبالغ عن حالة طوارئ وم راجعة
التعليمات بشأن ما يجب القيام به في الحالة الطوارئ .والشيء األكثر أهمية هو
محاولة إنقاذ األشخاص المعرضين للخطر ،واإلبالغ عن حالة الطوارئ وإرشاد
موظفي اإلنقاذ إلى مكان الحادث .ابلغ شركة الصيانة

السرقة/ضياع المفاتيح

اعتن بمفاتيح
أفضل طريقة لمنع سرقة هي االعتناء بالمفاتيح وقفل األبواب.
ِ
من زلك جي دًا ،واتصل بخدمة عمالء ساتو ( )SATOفورًا إذا فقدت أحد هذه
المفاتيح .ال تقم بإرفاق عنوان بالمفاتيح الخاصة بك أو رقم خ زانة التخزين
بمفاتيح الطابق السفلي .ال تترك أية عالمات في من زلك من شأنها أن تدل على
غيابك عن المنزل.

رقم هاتف الطوارئ 112

.7البيئة الطبيعية
الكثير من المال الرتفاع رسوم استهالك المياه لدى شركة اإلسكان مع ارتفاع
معدل استهالك المياه .لذلك تأكد من إبالغ شركة الصيانة بأي تسرب للمياه فورًا.
إذا كان هناك رشح ثابت بعرض عود الثقاب أسفل المرحاض سيتم إهدار 3,000
متر 3من الماء في كل عام.

التركيز على الجوانب البيئية في تشييد المباني وتصميمها واستخدامها .ونحن
نسعى إلى ضمان صيانة مستدامة وحلول خدمة تعتمد على التفكير في دورة
الحياة التفكير أثناء استخدام منازل ساتو ( .)SATOعلى سبيل المثال ،عندما
يتم استبدال تجهي زات المياه نختار النماذج الموفرة للمياه دائم اً .وفي مجال إدارة
النفايات ،نولي اهتما ًم ا لفرص الفرز وترتيب غرف النفايات والتخلص المناسب
من النفايات الخطرة والتوسعة المناسبة إلدارة النفايات .إن هدفنا هو تعزيز
عمليات توفير الطاقة وإدارة النفايات الصحيحة واالعتبارات البيئية .سوف تجد
برنامج ساتو ( )SATOالبيئي على الموقع .sato.fi
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 7.1كيفية توفير الطاقة

بوصفك ساك نً ا ،يمكنك خفض استهالكك للكهرباء من خالل:

أفكار عن كيفية ترشيد استخدام المياه

•تنظيف الغبار الموجود بالجانب الخلفي للثالجة والمجمد بضع م رات كل عام
وإذابة الجليد من الثالجة (باستثناء الثالجات التي تتميز بأنظمة إذابة جليد
تلقائية) بانتظام وعدم وضع أي طعام ساخن في الثالجة أو المجمد؛ ال تستخدم
إعداد التبريد المكثف إال عند الضرورة واضبط درجات الح رارة بشكل صحيح:
 18-درجة مئوية للمجمد و 5+درجات مئوية للثالجة؛

•ال تسكب أب دًا ماء بدون حاجة في المطبخ أو الحمام .حاول أن
تغتسل سري ًع ا قدر اإلمكان.
•اغسل حموالت كاملة من المالبس واألطباق أو استخدم خيار نصف
الحمولة.
•في فصل الصيف ،قم بري نباتات الحديقة في المساء وليس عندما
تكون ح رارة الشمس قوية .استخدم ماء المطر قدر اإلمكان.

• فحص حالة حشية باب المجمد والثالجة بانتظام؛
• االستفادة من الح رارة المتبقية بعد قيامك بإيقاف تشغيل شعلة الموقد أو الفرن؛

•اتصل بشركة الصيانة إذا الحظت أية تسريبات أو مشاكل في تدفق
الماء أو درجة الح رارة أو الحنفيات أو المرحاض.

• غسل حموالت كاملة من األطباق والمالبس مرة واحدة؛

•حاول أن تستخدم غرفة غسل المالبس المشتركة قدر اإلمكان إذا
كانت موجودة في المبنى الذي تسكن به.

•ضبط درجة ح رارة جهاز تدفئة الساونا الكهربائي على درجة ح رارة تت راوح بين
 70و 80درجة مئوية؛
•استخدام المصابيح الموفرة للطاقة؛
•إيقاف تشغيل جميع األجهزة واإلضاءات غير الضرورية؛
•عدم ترك األجهزة اإللكترونية المن زلية أو أجهزة الكمبيوتر مشغلة (بما في ذلك
داع ،ألنها تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية.
وضع االستعداد) دون ٍ
يمكن خفض استهالك الكهرباء لشركة اإلسكان بواسطة:
•حجز غرف الساونا واحدة تلو األخرى على مدار بضعة أيام متتالية؛
•التأكد من إغالق أبواب التخزين البارد والمبردة بشكل صحيح عند المغادرة؛
•إطفاء األنوار عند مغادرة المنطقة المشتركة؛
•استخدام جهاز تدفئة محرك السيارة بشكل صحيح واستخدام مؤقت؛
•إيقاف تشغيل مروحة غرفة التجفيف التي يتم التحكم بها يدوي ا ً بعد االستخدام
وعدم ضبط المؤقت لمدة أطول من الالزم فع الً للتجفيف.

 2.7كيفية توفير المياه

في المتوسط ،يُستهلك  155لت رًا من المياه لكل ساكن في مجمعات الشقق
والمباني المجاورة .ولهذا ،يُستهلك  100لتر من المياه في استخدام الم راحيض
والنظافة الشخصية ويُستهلك  20لت رًا من المياه في غسل المالبس ويُستهلك 35
لت رًا من المياه في المطبخ .قد يكلفك تسرب المياه

 7.3إدارة النفايات

ستجد تعليمات فرز النفايات بالقرب من حاويات النفايات .ال تتردد في طلب
المساعدة من جي رانك أو مسئول الخدمات في المبنى إذا لزم األمر.

تتجمع النفايات في كل منزل .وفي ساتو ( )SATOنشجع على إعادة تدوير
النفايات .في مبنى من زلك ،توجد إما غرفة نفايات أو ركن تجميع النفايات أو
حاويات تجميع النفايات يكون جزء منها تحت األرض .افرز النفايات بعناية في
الحاويات الصحيحة .على سبيل المثال ،يجب فرز النفايات المختلطة ،النفايات
الحيوية والصحف والمجالت والورق المقوى والكرتون .يساعد الفرز الدقيق
على ضمان معالجة النفايات بالطريقة األكثر مالئمة ممكنة للبيئة .يجب تجميع
بعض النفايات ،مثل مصابيح الفلورسنت والبطاريات واألدوية ،كل على حدة
ووضعها في حاويات التجميع المخصصة للنفايات الخطرة.
تأكد من المحافظة على ترتيب المناطق الخارجية .ال تترك أي أكياس قمامة أو
نفايات أخرى خارج نقاط التجميع أو فوق األرضية أو أمام أحد األبواب .حيث إن
شركة نقل النفايات تفرض رسو ًم ا منفصلة علينا بسبب النفايات التي تُ ترك خارج
حاويات النفايات.
ستجد تعليمات فرز النفايات بالقرب من حاويات النفايات .إذا كنت ال تعرف
الفئة التي تنتمي إليها النفايات ،فضعها في النفايات المختلطة .بهذه الطريقة لن
يتم اإلخالل بالفرز الذي يقوم بها السكان اآلخرون.

النفايات الحيوية

ضع بقايا الطعام وقشر الفواكه
والخضروات وقشر البيض وبقايا التوت
والفاكهة واألسماك وحبوب القهوة وأوراق
فض الً عن أكياس المرشحات
وأكياس الشاي ومناشف المطبخ
المستخدمة والمناشف الورقية واألطعمة
المجففة منتهية الصالحية والتربة
المخصصة لزراعة النباتات الداخلي وقطع النباتات واألزهار الذابلة في الحاوية
المخصصة لتجميع النفايات الحيوية.
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النفاياتالمعدنية

يمكن وضع عناصر صغيرة تتكون في
الغالب من المعدن في حاوية تجميع
النفايات المعدنية.

ا تضع البالستيك أو حفاضات األطفال
أو العلب الك رتونية للحليب والعصير أو
علب الزبادي أو أعقاب السجائر أو أكياس
المكنسة الكهربائية أو النفايات المعدنية
أو الخطيرة في الحاوية المخصصة
لتجميع النفايات الحيوية.

وتشمل هذه العناصر علب الطعام وعلب
المشروبات وصينيات األلومنيوم ورقائق
األلومينيوم واألغطية المعدنية وأك واب حفظ
الشاي المعدنية الخفيفة .سيكون عليك نقل
أي عناصر نفايات معدنية كبيرة إلى نقطة سورتي ( )Sorttiأو محطة أخرى لتجميع
النفايات.

يجب سكب الحليب والقهوة والعصائر في
فتحة الصرف.

تجميع الورق

إعادة التدوير

ضع جميع المنتجات الورقية التي تستلمها
من صندوق الرسائل ،أي الصحف
والمجالت واإلعالنات واألظرف ،في
الحاوية المخصصة لتجميع الورق .وال
تضع

اذهب باألثاث والمالبس وأدوات المطبخ والعناصر األخرى التي ال ي زال باإلمكان
استخدامها إلى مركز إعادة التدوير أو سوق السلع المستعملة .كما يمكن أن تقبل
ض ا األثاث الذي يكون في حالة جيدة .ويمكن وضع
متاجر السلع المستعملة أي ً
ض ا إعداد
المالبس واألحذية في نقاط التجميع الخيرية .كما يمكنك أنت وجي رانك أي ً
غرفة إلعادة التدوير في المبنى حيث يمكنك أن تأخذ العناصر التي لم تعد تحتا ُج
إليها ،مثل المجالت التي قد ال ي زال بإمكان السكان اآلخرين استخدامها.

الورق الرطب أو القذر أو المناشف الورقية
أو ورق ألومنيوم أو أل واح األلياف المموجة أو أكياس الورق البنية أو م واد التغليف
األخرى في الحاوية المخصصة لتجميع الورق.

نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية

يمكن نقل نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية ( )WEEEالمن زلية مجان ا ً إلى
نقاط تجميع معتمدة من المنتج (مثل محطات سورتي ( )Sorttiونقاط كووساكوسكي
( )Kuusakoskiإلعادة التدوير) .وتشمل نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية
األجهزة المن زلية وأجهزة الحاسوب واالتصاالت واألجهزة اإللكترونية للمستهلكين
واألدوات الكهربائية.

علب الكرتون والصناديق

يتم جمع أوراق وعلب ك رتون وصناديق
تغليف الس وائل

في كل مبنى على حدة أو عند نقطة تجميع
محلية .في مناطق مثل منطقة هلسنكي
الحضرية ،هناك نظام تجميع لكل مبنى
على حدة لكل يغطي  20شقة على األقل.
يمكنك وضع جميع منتجات الحليب
المشطوفة وغيرها من منتجات األلبان
وعلب ك رتون العصير ومشروب التوت فضال عن علب ك رتون المنظفات وعلب
الك رتون المبطنة باأللومنيوم في الحاوية المخصصة لتجميع م واعد تعبئة الس وائل.
حاوية تجميع العلب مخصصة لعب وات البسكويت والحبوب وأكياس الطحين وعلب
ك رتون البيض .ضع أل واح األلياف المموجة البنية والورق البني المقوى والورق
المقوى في الحاوية المخصصة لتجميع الورق المقوى.

النفايات الخطيرة

اذهب باألدوية القديمة ومقاييس الح رارة إلى الصيدلية .وهناك نقطة تجميع بطاريات
محددة في العديد من المحالت التجارية وهناك نقاط إعادة تدوير الزجاج .اذهب
بالنفايات الخطيرة إلى مركز تجميع النفايات .كما تقبل مركبات التجول جميع
النفايات الخطرة.
يرجى تذكر أنه ينبغي دائ ًم ا االلت زام بالل وائح التنظيمية التي تصدرها البلدية بشكل
أساسي فيما يتعلق بإدارة النفايات.

لمزيد من المعلومات حول إدارة النفايات ومسائل الفرز والمسائل البيئية ،تفضل
بزيارة م واقع مثل  www.hsy.fiو www.lajitteluapuri.fiو.www.motiva.fi

النفايات الزجاجية

يحتوي المزيد والمزيد من المباني بالفعل على حاوية مخصصة لتجميع الزجاج.
في هذه الحاوية يمكنك وضع الزجاج الملون والشفاف ولكن ليس زجاج الن وافذ أو
السي راميك .إذا لم يحتوي المبنى الخاص بك على حاوية تجميع زجاج ،فسوف تجد
نقاط إعادة تدوير في أماكن مثل م راكز التسوق الكبيرة.
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 .8إخالء المنزل المؤجر من ساتو ()SATO
	•تنظيف فتحة التصريف باألرضية؛
	•إزالة أي بقع على األب واب وإطارات األب واب والجدران؛
	•إف راغ الخ زانات الكبيرة وغيرها من الخ زانات وتنظيفها وإزالة أي بقع من
عليها؛
	•تنظيف صمامات شفط اله واء؛
	•تهوية الشقة بالكامل؛ مع التأكد من عدم ترك أي ن وافذ أو باب شرفة مفتوح
عند مغادرة الشقة ،مع ذلك.
	•سيؤدي التقصير الجسيم في إج راء أي مما سبق إلى إلغاء استرداد مبلغ
التأمين بالكامل أو إلى إنشاء فاتورة منفصلة للحاجة إلى استعمال خدمة
التنظيف لتنظيف الشقة.

إذا كنت تخطط لالنتقال إلى منزل جديد ،فألق نظرة على االختيار المتاح من ساتو
(.)SATO
يجب إنهاء اتفاقية التأجير الحالية الخاصة خط يًا .يمكنك القيام بهذا عبر شبكة اإلنت رنت
بالموقع ( sato.fiسوف تحتاج لرموز الخدمات المصرفية عبر اإلنت رنت الخاصة بك) أو
طباعة نموذج إنهاء االتفاقية .إذا كانت اتفاقية التأجير الخاصة قد وقع عليها شخصان،
ض ا.
يجب على كليكما التوقيع/التأكيد على إنهاء االتفاقية أي ً
تأكد من أنه يمكنك إرسال إشعار إنهاء االتفاقية في أقرب وقت ممكن بمجرد أن تقرر
إخالء المنزل .بمجرد استالمنا إلشعار إنهاء االتفاقية الخطي ،سوف تتلقى منا تأكي دًا
خط يًا ومعلومات حول المسائل المتعلقة باإلخالء ،مثل الفحص عند اإلخالء وتنظيف
الشقة قبل إخالئها.

فترة اإلشعار

تبلغ فترة اإلشعار شه رًا كام الً في التقويم .يتم احتساب فترة اإلشعار من اليوم األخير من
شهر التقويم الذي تم استالم إشعار إنهاء االتفاقية خالله ب واسطة ممثل ساتو (.)SATO
تنتهي فترة اإلشعار في آخر يوم من شهر التقويم التالي لذلك اليوم .يجب أن تظل تدفع
اإليجار للشهر خالل فترة اإلشعار .على سبيل المثال ،إذا تم إرسال إشعار إنهاء االتفاقية
في  20يونيه ،فإن فترة اإلشعار ومسؤولية دفع اإليجار تنتهيان في  31يوليه.

المفاتيح

تعط أي مفاتيح
يجب عليك إعادة المفاتيح بعد تنظيف الشقة وتوقف دخولك إليها .ال ِ
لجارك مباشرة .سوف تجد معلومات أدق عن إعادة المفاتيح في تعليمات اإلخالء التي
سترسلها لك ساتو (.)SATO

فحصالشقة

سوف يتم فحص حالة الشقة بالت زامن مع عملية اإلخالء .وسيتم تأكيد تاريخ الفحص
وتوقيته بشكل منفصل .يمكنك حضور عملية الفحص ،ولكن هذا ليس ضروريًا إال إذا
كان لديك حي وان أليف في الشقة قد يؤثر على األداء بعملية الفحص .في حالة رغبتك في
حضور الفحص ،فاتصل بموظف الفحص بمجرد استالم الرسالة المحدد لوقت الفحص.
إذا لم تكن في المنزل خالل زيارة الفحص ،سيستخدم موظف الفحص المفتاح ال رئيسي
للدخول .إذا تم اكتشاف تلف بالشقة أو التركيبات أو التجهي زات ال يمكن اعتباره تل فً ا عاديًا
أثناء فحص الشقة ،فستفرض ساتو ( )SATOعليك رسو ًم ا ناشئة عن عمليات اإلصالح
أو االستبدال وفقا لقائمة الرسوم المفروضة على العمالء .كما تحتفظ ساتو ()SATO
أيضا بالحق في فرض رسوم عليك بالتكاليف الفعلية الناشئة عن أي إصالحات .يمكن
االطالع على القائمة المحدثة للرسوم المفروضة على العميل على موقع .sato.fi

التنظيف عند اإلخالء

للقيام بالتنظيف كما هو مطلوب ،يجب أن تغطي عملية التنظيف عند اإلخالء ما يلي:
	• التنظيف بالمكنسة الكهربائية ومسح األرضيات باستخدام منظف وإزالة أي
بقع؛
	• مسح أسطح المطبخ والخ زانات وإزالة أي بقع منها؛
	• تنظيف الموقد السطحي والفرن باستخدام قطعة قماش مبللة ،بما في ذلك
التنظيف بالمكنسة الكهربائية والتنظيفاآلخرخلفجهاز الطبخ؛
	• تنظيف صينيات الخبز في الفرن؛
	• تنظيف مرشح الشحوم بمروحة الشفاط بالمطبخ؛
	• إف راغ الثالجة والمجمد وإزالة الجليد منهما وتنظيفهما (ترك بابيهما مفتوحان
معإيقافتشغيلهما)؛
	• تنظيفغرفةالحمام/االستحماموالساونا؛
	• تنظيف المرحاض وحوض الغسل ومنطقة الحمام/االستحمام باستخدام منظف؛

العناصر التي لم تعد هناك حاجة إليها

يرجى تذكر أن نفس توجيهات إدارة النفايات التي ينبغي عليك االلت زام بها أثناء
اإلقامة في المبنى تنطبق أيضا على حاالت اإلخالء .يجب عليك نقل النفايات
الخطرة والتخلص من قطع األثاث والعناصر األخرى الكبيرة بعيداً عن المبنى بنفسك
والتخلص منها وف قً ا لل وائح التنظيمية التي وضعتها البلدية للتخلص من النفايات .ال
يمكن ترك عناصر نفايات في غرفة النفايات خالف العناصر التي يتالءم وضعها
داخل حاويات النفايات.

يمكن خصم التكاليف الناتجة عن التجميع اإلضافي للنفايات من مبلغ التأمين أو
يتم فرض رسوم بشكل منفصل .ال يجوز لك تترك أي عناصر موجودة في وحدات
التخزين أو المناطق الخاصة أو العامة أو الدرج أو المم رات األخرى.

استعادة مبلغ التأمين

كقاعدة عامة ،يتم استرداد مبلغ التأمين في غضون شهر من انتهاء المسؤولية عن
اإليجار  ،بشرط أن يتم اكتشاف أي أض رار خالف التآكل العادي في عملية فحص
الشقة وأنه قد تم تنظيف الشقة بطريقة مناسبة وتمت إعادة جميع المفاتيح إلى شركة
الصيانة .وسنتأكد أيضا من سداد جميع مدفوعات اإليجار وغيرها من المدفوعات
المطلوبة .إذا تم العثور على أي مدفوعات متأخرة ،ستخصم هذه المدفوعات من مبلغ
التأمين .سيتم تحويل مبلغ التأمين أو ما تبقى من مبلغ التأمين للحساب البنكي الذي
قدمته في إشعار اإلخالء .إذا دعت الحاجة لخصم أي جزء من مبلغ التأمين ،فسنتصل
بك ونتفق على اإلج راءات المطلوبة.

إشعار اإلخالء

أرسل إشعارًا باإلخالء إلى شركة الصيانة عند إعادة المفاتيح .يمكنك أيضا زيارة
شركة الصيانة لملء النموذج.
وتذكر أن تقوم بإنهاء جميع االتفاقيات المتعلقة بالشقة .إلنهاء اتفاقية مساحة وقوف
السيارات ،اتصل بشركة الصيانة أو شركة تأجير مساحات وقوف السيارات (نفس
الشركة التي يمكنك االتصال بها لحجز مساحة وقوف).

إذا كنت تستخدم اتصال النطاق العريض المقدمة مع الشقة ،فتذكر االتصال بـ
 TELIAإلنهاء االتفاقية .وتشمل االتفاقات األخرى إنهاء اتفاقية استهالك الكهرباء
وغرفة الساونا إذا كان لديك واحدة.

تقديم إشعار باإلخالء وإشعار تغيير العنوان

قدم إشعارًا رسم يًا باالنتقال لمركز تسجيل السكان خالل أسبوع من انتقالك .يمكنك
ض ا من
القيام بذلك باالتصال بالهاتف رقم 020 334 443أو عبر اإلنت رنت .وتأكد أي ً
االهتمام بإشعار تغيير العن وان واتفاق خدمة إعادة توجيه البريد مع .Posti
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الملحق  1قواعد المباني العامة ولوائحها التنظيمية الخاصة بمباني ساتو ()SATO
باإلضافة إلى األحكام المنصوص عليها في القوانين والم راسيم واتفاقية التأجير ،تمت صياغة قواعد ولوائح تنظيمية خاصة بالمباني ساتو
( )SATOلضمان ال راحة السكنية .يجب أن يضع كل ساكن من السكان اآلخرين في اعتباره عند التصرف ،وال يُخل بال راحة السكنية لآلخرين.
ض ا .يمكن
ويجب على كل السكان التعرف على هذه القواعد واللوائح التنظيمية واالمتثال لها والتأكد من امتثال أف راد األسرة والضيوف لها أي ً
تعديل هذه القواعد واللوائح التنظيمية أو يمكن صياغة قواعد ولوائح تنظيمية خاصة بالمبنى خالل اجتماع السكان أو اجتماع المساهمين .ومع
ذلك ،ال يُقبل بتعارض أي قواعد ولوائح تنظيمية خاصة بالمبنى مع األحكام المنصوص عليها في القوانين أو الم راسيم أو اتفاقيات التأجير.

الشرفات

المناطق المشتركة
يجب أن تبقى األبواب الخارجية مقفلة خالل الساعات المتفق
عليها ،التي تكون عادة بين الساعة  21:00والساعة 7:00.
يجب أن يتأكد من يمر من األبواب المقفلة أن األبواب تكون مقفلة
خلفهم .وال يُ سمح بإحداث ضوضاء في المناطق المشتركة .كما
يُ حظر التدخين والتسكع في هذه المناطق .يجب الحفاظ على تنظيم
المناطق المشتركة.

ض ا الحفاظ على ترتيب الشرفات وإزالة
يجب على السكان أي ً
الثلوج منها في فصل الشتاء .وال يسمح بإقامة حفالت الشواء في
الشرفات .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.

ألسباب تتعلق بالسالمة من مخاطر الحريق ،ال يجوز تخزين أي
عناصر خارج مباني التخزين المحددة .ال يجوز تخزين أية عناصر
في الدرج .يجب أن يتم تخزين المواد القابلة لالشتعال وف قً ا لقواعد
السالمة من مخاطر الحريق.

المناطق الخارجية

المناطق المشتركة مثل غرف ت
خزين المعدات في الخارجية وغرف غسل المالبس وغرف التجفيف
مخصصة الستخدام السكان فقط.
ال يجوز نشر العالمات واإلعالنات

سمحت شركة اإلسكان بهذا.

الشقق

ال يجوز إزعاج الجيران الساكنين في الشقق .ويجب تجنب
الضوضاء وأية أنشطة أخرى مثيرة مزعجة ال سيما بين الساعة
 22:00والساعة 7:00.
ال يُ سمح بإقامة أي نشاط يزعج الجيران بشكل مستمر وغير معقول
بالتسبب في الضوضاء واالهتزاز والرائح الكريهة أو غيرها من
أشكال اإلزعاج األخرى في الشقق أو الشرفات أو في أماكن أخرى
بالمباني .يجب االعتناء بالشقق جي دًا .ال يجوز تهوية الشقق بفتح
الباب أمام الدرج .ال يجوز إلقاء النفايات التي قد تسد و/أو تتلف
األنابيب أو فتحات الصرف في المرحاض أو فتحات الصرف األخرى.
و يُ حظر التدخين في داخل في الشقق .في المباني التي يُ حظر بها
ض ا في الشرفات وفي المناطق ,وفب
التدخين ،يُ حظر التدخين أي ً
الحدائق الخارجية بالمباني.

18

يجب الحفاظ على تنظيم المناطق .يجب أال يتم إتالف النباتات أو
المروج أو األثاث الخارجي أو معدات التشغيل .يُ حظر التدخين
خارج المناطق المخصصة له .يجب وضع أعقاب السجائر في
الحاويات المخصصة لذلك.

إدارة النفايات

يجب تغليف النفايات المنزلية والنفايات األخرى ووضعها في
حاوية تجميع النفايات .كما يجب فرز النفايات وف قً ا للوائح
التنظيمية ذات الصلة .يجب أن يتوخى السكان الحرص عند إزالة
النفايات غير المنزلية (مثل األثاث القديم) من المبنى .سيتم فرض
تكاليف إضافية لصالح شركة اإلسكان بسبب انتهاك السكان للوائح
التنظيمية للنفايات .وتشمل هذه االنتهاكات ترك األثاث أو النفايات
الخطيرة في غرفة/ركن النفايات ،مما يتسبب في اإلخالل بتنظيم
غرفة/ركن النفايات والتخريب واألنشطة األخرى غير المناسبة.
يجب أن تؤخذ النفايات الضارة بالبيئة إلى نقطة تجميع توفرها
سلطات إدارة النفايات.

وقوف السيارات

إلزام السكان بتقديم إشعار
يجب إشعار شركة صيانة المبنى أو مدير الخدمات في المبنى فور
مالحظة أي عيوب في المبنى أو الشقة ،مثل تسرب المياه أو تلف
األنابيب أو األسالك .كما يؤمل أن يُ بلغ السكان إدارة المبنى كتابة
بأي تخريب أو انتهاكات تتم مالحظتها لهذه القواعد واللوائح .يجب
إعالم مدير المبنى بأي تغيير أو أعمال إصالح في الشقة .ويجب
إشعار الجيران قبل إجراء أي عمل قد يتسبب في حدوث ضوضاء أو
شكل آخر من أشكال اإلزعاج ويجب أن تبذل الجهود للقيام بمثل هذا
العمل في أيام األسبوع قبل حلول الساعة .21:00

يتطلب وقوف السيارات الحصول على إذن من شركة اإلسكان وال
يُ سمح به إال في المساحات المحددة والمميزة باألعمدة اإلرشادية
المخصصة لوقوف السيارات.
ال يسمح بوصول السيارات التي ال لزوم لها إلى فناء المباني .إذا
ّ
يتعذر تجنب وصول السيارات إلى الفناء في حالة خاصة ،يجب
كان
الحفاظ على القيادة بسرعة بطيئة بشكل خاص .ال يجوز وقوف
للسيارات في طرق الوصول إلى حاالت الطوارئ .ال يمكن ترك
داع .يتم حجز مساحات
المركبات مشغلة على وضع التباطؤ بدون ٍ
وقوف لسيارات الضيوف ليستخدمها ضيوف السكان مؤق تًا –
وليس لوقوف سيارات السكان المستمر .ال يجوز استخدام مساحات
وقوف السيارات إال للمركبات المرخصة.
يجب أال تترك أسالك الكهرباء غير المحكمة في منافذ التدفئة
الخاصة بالسيارات.

إشعارات االنتقال
ألغراض اإلدارة الداخلية لشركة اإلسكان ،يجب إشعار ممثل شركة
اإلسكان أو شركة صيانة المباني دائم ا ً باالنتقال إلى الشقق أو
منها.

االنتهاكات التي تخرق هذه القواعد واللوائح التنظيمية

العناية بالمنسوجات

قد يؤدي انتهاك هذه القواعد واللوائح التنظيمية في تحمل
المسؤولية عن دفع تعويضات أو إخالء الشقة أو انتهاء عقد
االستئجار .يتسبب النشاط اإلجرامي أو غيره من األنشطة غير
المشروعة ،مثل الجرائم الخاصة بالممتلكات المتعلقة باإلقامة في
المبنى في اتخاذ إجراءات بشأن استمرار عقد اإليجار ،وقد يؤدي
إلى تحمل مسؤولية دفع تعويضات.

ال تجوز تهوية السجاد أو فرش السرائر أو المنسوجات األخرى
وإزالة الغبار منها إال في المناطق المخصصة لذلك .وال تجوز
تهوية المالبس والمنسوجات المنزلية وغزالة الغبار منها وكذلك ال
يجوز تجفيف قطع مالبس الغسيل الصغيرة داخل سور شرفة الشقة
أو في الحدائق الخاصة بالشقة أو في مناطق معينة.

الحيوانات األليفة

يجب أن تخضع الحيوانات األليفة للرقابة دائم ا ً باستخدام الزمام
عندما تكون خارج الشقة أو حديقة شقة الخاصة .ال يجوز أن
إزعاج ا للسكان أو األشخاص الذين
تسبب الحيوانات األليفة
ً
يصلون إلى المباني بغرض تنفيذ أعمال مرخص لها وال تلويث
المبنى أو الحديقة أو المناطق المشتركة .ويجب أن ال يُ سمح بأن
تترك الحيوانات األليفة مخلفاتها فوق أرضية المباني .يجب أال
تُترك الحيوانات األليفة بدون مراقبة أو يُ طلق سراحها في الحديقة
أو في مناطق لعب األطفال أو في المناطق المحيطة بها مباشرة.
يجب أن يتأكد السكان من عدم استمرار الضوضاء الصادرة عن
الحيوانات األليفة (مثل نباح الكالب) وعدم تسببها في إزعاج غير
معقول للجيران.
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الملحق  2جدول تقسيم المسؤوليات للمنازل المؤجرة من ساتو ()SATO

المسؤوليات التي
المسؤوليات التي
يتحملها السكان
تتحملها ساتو
ويدفع مقابل
( )SATOوتدفع
مقابل التعويض عن التعويض عن عدم
تحملها
عدم تحملها
الهياكل واألنظمة
هياكل السطح الخارجية
السطح والطبقة السفلية والطبقة الوسطى
الهياكل ذات األحمال
الواجهة الخارجية
هياكل الجدران الداخلية
تهوية الطابق السفلي
فتحات الصرف الفرنسية وآبار الصرف
الشرفات
أنظمة التدفئة واألنابيب وتكييف الهواء خارج الشقق
المفاتيح ،األقفال
صيانة القفل األصلي
شراء مفاتيح إضافية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

استخ راج مفاتيح جديدة لباب الشقة األمامي

أبواب الشقة األمامية

تشحيم المفصل والقفل األصلي

إصالح الباب وأثاث الباب األصلي
تركيب سلسلة قفل الباب أو مسمار أمان المفصل أو ثقب الباب
وصيانته

النوافذ وأبواب الشرفات الخارجية
إصالح مانع التسرب واستبداله
إصالح التجهيزات والتركيبات
استبدال زجاج النوافذ
الستائر الفينيسية ،التي يشتريها الساكن
الستائر الفينيسية ،تم توفيره بواسطة ساتو ()SATO
تركيب ألواح زجاج الشرفة وإصالحها وألواح الزجاج التي يشتريها
الساكن
تركيب ألواح زجاج الشرفة وإصالحه ،ألواح الزجاج التي توفرها
ساتو ()SATO
أبواب الشرفات الخارجية
تنظيف ألواح زجاج النوافذ والشرفة

•
•

تركيب قفل األمان العالي والصيانة اإللكترونية له

إصالح مانع التسرب واستبداله

معلومات إضافية

•
•

•
•
•
•
•
•

يمكن تقديم طلب للحصول على مفاتيح إضافية عبر اإلنترنت على
موقع www.sato.fi
ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل متخصص.
يجب تركه في الشقة بدون الحصول على أي تعويض منفصل عند إخالء
الشقة..
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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ال يجوز إجراء العمل إال بواسطة موظف متخصص أو وكيل
متخصص .أ
يجب تركه في الشقة بدون الحصول على أي تعويض منفصل عند
إخالء الشقة.

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

المسؤوليات التي
المسؤوليات التي
يتحملها السكان
تتحملها ساتو
ويدفع مقابل
( )SATOوتدفع
مقابل التعويض عن التعويض عن عدم
تحملها
عدم تحملها
دران الشقة وأسطح السقف واألرضية
تنظيف الجدار والسقف وسطح األرضية
دهان الحوائط ولصق ورق الحوائط
إصالح سطح الغرفة الرطبة واستبداله
مراقبة حالة سطح الغرفة الرطبة
إصالح ألواح الساونا
طالء السقف
إصالح غطاء األرضية واستبداله
تنظيف الشرفة وإزالة الثلج منها
يف فتحة تصريف المياه بالشرفة
إصالح سطح الشرفة
تجهيزات الشقة والكبائن المثبتة
إصالح التجهيزات أو استبدالها
تركيب حاوية جهاز غسل األطباق وفكها
إصالح مقاعد الساونا أو استبدالها
التدفئة
تسريب المدفأة
ضبط المدفأة األساسي
إصالح صمام المدفأة وصيانته
تنظيف المدفأة
أنظمة التدفئة داخل األبنية
التهوية
تنظيف صمام شفط الهواء
ضبط صمام شفط الهواء وإصالحه
تنظيف مجرى التهوية
تنظيف صمام ومرشح سحب الهواء
شراء مرشحات صمام سحب هواء جديدة واستبدالها
تنظيف مرشح الشحوم بمروحة/غطاء شفاط المطبخ
شراء مرشح مروحة/غطاء شفاط المطبخ جديد وتركيبه
إصالح مروحة/غطاء شفاط المطبخ
تنظيف مرشح وحدة التهوية الخاصة بالشقة أو شراء مرشح جديد
وتركيبه
صيانة وحدة التهوية الخاصة بالشقة أو إصالحها
ضبط وحدة التهوية الخاصة بالشقة
معدات السباكة والصرف الصحي
تنظيف جهاز تهوية الصنابير
ضبط تدفق الصنبور األساسي
استبدال خرطوم ومقبض مرشة المياه
إصالح الصنابير واستبدالها
إصالح تركيبة المرحاض
إصالح جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس ،الماكينة يشتريها
الساكن

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

معلومات إضافية

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

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

المسؤوليات التي
المسؤوليات التي
يتحملها السكان
تتحملها ساتو
ويدفع مقابل
( )SATOوتدفع
مقابل التعويض عن التعويض عن عدم
تحملها
عدم تحملها
إصالح جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس ،الماكينة التي
توفرها ساتو ()SATO
تركيب جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس ،الماكينة التي
يشتريها الساكن
تركيب جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس ،الماكينة التي
توفرها ساتو ()SATO
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
تركيب صنبور جهاز غسل األطباق/ماكينة غسل المالبس ،الماكينة
التي يتم توفيرها بواسطة ساتو ()SATO
مراقبة سدادة التصريف وتنظيفها
صيانة سدادة التصريف وإصالحها
مراقبة فتحة التصريف باألرضية وتنظيفها
صيانة فتحة التصريف باألرضية وإصالحها
صيانة أنابيب السباكة والصرف الصحي وإصالحها
مراقبة ظهور تسرب بالصنبور والمرحاض
ق راءات عدادات قياس استهالك المياه الخاصة بالشقة
جهاز تسخين المياه
المعدات الكهربائية الخاصة بالشقة

•
•
•
•
•
•
•

شراء المصابيح الكهربائية ومصابيح الفلورسنت واستبدالها
شراء مشغالت مصابيح الفلورسنت واستبدالها
إصالح تركيبة اإلضاءة الثابتة وموزع تركيبة اإلضاءة
شراء وحدات المصهر واستبدالها
إصالح المقبس والمفتاح المثبتين بالجدار
تركيب تركيبة اإلضاءة المنزلية
ش راء كبل موصل الهوائي وإصالحه
تركيب هاتف إضافي وكبل بيانات وكابل هوائي وإطار/منفذ تركيب
تركيب طبق التقاط إشارة األقمار الصناعية

•
•
•

معلومات إضافية

•

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

•
•

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

•
•
•
•

يجب إشعار شركة الصيانة فورًا بوجود أي تسرب.
إذا طُلبت بشكل منفصل من ساتو ( .)SATOتتم قراءة عدادات
قياس استهالك المياه بواسطة السكان في بعض المباني المعينة فقط

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

المسؤوليات التي
المسؤوليات التي
يتحملها السكان
تتحملها ساتو
ويدفع مقابل
( )SATOوتدفع
مقابل التعويض عن التعويض عن عدم
تحملها
عدم تحملها
المعدات واألجهزة الخاصة بالشقة
شراء البطاريات واستبدالها
صيانة جهاز تدفئة غرفة الساونا وإصالحه
شراء حجر جهاز تدفئة غرفة الساونا واستبداله

•

إزالة الجليد من الثالجة والمجمد عند الضرورة
تنظيف الثالجة والمجمد والموقد السطحي والجزأين الداخلي
والخارجي للفرن
شراء جهاز إنذار الدخان الذي يعمل بالبطاريات
وصيانته
ش راء جهاز إنذار الدخان الذي يعمل بالطاقة الكهربائية وصيانته
إصالح الموقد السطحي والفرن والثالجة والمجمد وصيانتها
مناطق الخارجية
هياكل السطح
المناطق المزروعة
األثاث والمعدات
األسوار الخفيفة
معدات األلعاب
األسوار الثقيلة
المناطق المشتركة
المباني الخارجية
معدات  HVACوالمعدات الكهربائية ومستلزماتها
أنظمة  HVACواألنظمة الكهربائية
المعدات والمستلزمات
ملجأ الدفاع المدني
المعدات والمستلزمات القانونية
المستلزمات اإلضافية ،مثل أقراص اليود
حديقة الخاصة بالشقة

•
•

معلومات إضافية

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

منطقة مخصصة لالستخدام الخاص بالساكن

•

إلغاء غطاء التأمين على المنزل أخرى

•

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

إذا كان الساكن قد تسبب في ضرر الضرر الذي ال يمكن اعتباره تل فً ا عاديًا ،وسوف تفرض ساتو ( )SATOرسو ًم ا على الساكن وفقا لقائمة الرسوم المفروضة على
العمالء أو تفرض تكاليف فعلية ،تشمل المشكالت التي تغطيها مسؤولية الصيانة التي تتحملها ساتو ( .)SATOإذا كنت قد تلقيت تعليمات أكثر تفصي الً أو تعليمات
تختلف عن الجدول الوارد أعاله من ساتو ( )SATOأو ممثل ساتو ( ،)SATOيُرجى اتباع هذه التعليمات.

فلتستمتع ببهجة الحياة

