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مرحبا بك يف مسكنك الجديد

مرحبا!
أنت تقرأ هذا الكتيب ألن لديك فرصة الستئجار مكان لدى إدارة اإلسكان كونجسفينجري  .Kongsvingerونحن نرحب بك ونتمنى أن
تستمتع بإقامتك يف شقتك!
إدارة اإلسكان يف كونجسفينجري  Kongsvingerمتتلك و تشغل وتقوم بصيانة أكرث من  300شقة.
نتمنى أن تكون جميع شققنا أماكن جيدة وآمنة لسكانها.
ونحن نعتقد أنك أيضا تتمنى ذلك.
ولذا فنحن نتحمل مسؤوليتنا بجدية كبرية .ونحن نعمل كل يوم لنتأكد من أن كل مسكن متت صيانته وأنك تشعر باألمان فيام يتعلق
مبخاطر الحريق وأي مخاطر أخرى.
و يف كل األحوال سوف نحتاج ملساعدتك للتأكد من أن املسكن يتم اإلعتناء به عىل نحو جيد.
وأنه ليس هناك أي نوع من الضجيج والضوضاء يزعج السكان اآلخرين حولكم.
ومن ثم يحتوي هذا الكتيب عىل كثري من األشياء التي يجب أن تستوعبها.
وعندما تتبع تلك التعليامت  ،سوف تسهم يف أن تصبح شقتك بيئة آمنة ومكان لطيف لتعيش فيه.
تستطيع مطالبة السكان اآلخرين بعمل نفس اليشء أيضا !
إذا فعل الجميع ذلك فإنهم سوف يحصلون عىل مسكن آمن وبيئة معيشية آمنة.
وميكن لهذا األمر أن يتم بهذه البساطة.
ويك نقوم بعملنا بشكل جيد ،فعليك أن تؤدي أنت أيضا عملك.
ولذلك فإننا نتوقع منك أال تدمر أي يشء يف شقتك .ونتوقع أيضا أن تراعي جريانك وال تحدث ضجيجا ليال  ،وما إىل ذلك .ويف أسوأ األحوال،
سنكون مضطرين لفسخ عقد اإليجار ألنك كمستأجر مل تتبع هذه التعليامت .أو نطالب بتعويض.
نحن ال ترغب يف ذلك ،ولكننا سوف نفعل عىل أي حال .ألن هذا هو عملنا  -ألن التخريب والضوضاء ال لزوم لهام .أليس كذلك؟
وهذا املسكن ليس مجرد أربعة جدران وسقف.
كام أن هذا املكان البد أن ميثل األمان ويكون مكان ممتيلء باإلمكانيات
مع تحيات
جاير هاجريود Geir Hagerud
مدير عام
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الحريق  /السالمة

ماذا تفعل إذا شب حريقا؟
يف أي حالة حريق البد أن تتبع ما ييل:
.1

		

إنذار

تشغيل إنذار الحريق وابالغ رجال اإلطفاء
عىل الهاتف .110

اإلنقاذ

.2
تحذير وإخالء األشخاص الذين يهددهم الحريق.

إخامد الحريق واإلخالء

.3
		محاولة إخامد الحريق بطفايات الحريق إذا أمكنك ذلك.غلق األبواب والنوافذ ولكن
دون أن توصدها باملفاتيح ال تغلق األبواب الخاصة بك!

ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺠﻤﻊ

		

		

اترك املبنى عىل الفور!
ينبغي عدم استخدام املصاعد أثناء الحريق  /إنذار الحريق!

أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮﻳﻖ /
		استخدام املخارج املخصصة لإلخالء  -وإذا مل يكن ذلك ممكنا ،انتظر يف الرشفة حتى
اﻹﺧﻼء
اﻟﺘﺠﻤﻊ
ﻣﻜﺎن
تصل سيارة اإلطفاء.

		
أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮﻳﻖ /
اﻹﺧﻼء

قف يف املكان املخصص للتجمع وتأكد من أنك التعيق مسار سيارة اإلطفاء.

ابحث عن طفاية الحريق واقرأ التعليامت
الخاصة باستخدامها!
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الحريق  /السالمة

أجهزة األمان يف شقتك:
• جهاز اإلنذار

• جهاز الحريق
• جهاز إنذار الفرن

تفادي الحريق
اإلجراءات اليومية:

•	انزع مقبس الطاقة عن ماكينة القهوة ،الغالية ،املكواة  ،والفرن واملروحة وما شابه
ذلك عندما ال تكون قيد االستعامل.
• ال تشغل الغسالة ،غسالة صحون أو املجفف أثناء النوم أو عندما تكون بالخارج.
• ال ترتك املطبخ أثناء الطهي.
• أغلق التلفاز بشكل كامل من زر التشغيل قبل أن تخرج أو تذهب للنوم.
• ال ترتك الغرفة عندما تكون الشموع مضاءة.
• الترتك شاحن موبايل يف مقبس الطاقة عندما ال تكون
• قيد االستعامل ،وال تشحن الهاتف ليال.
• البد من إفراغ فلرت املجفف بعد كل استخدام.
• تجنب التدخني يف الرسير!

تذكر أن تستبدل بطارية جهاز اإلنذار!

إجراءات مستدامة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تأكد من أن جهاز اإلنذار يعمل واستبدل البطارية مرة واحدة يف السنة.
قم بقلب جهاز اإلطفاء مرة كل ثالثة شهور.
يجب أال يتم تخزين األشياء القابلة لالشتعال وال ترتك باألماكن العامة بالشقة.
ال تكدس األشياء يف العلية أو البدروم.
ال تحفظ املواد القابلة لالشتعال يف العلية أو يف البدروم.
تجنب استخدام ملبات طاقتها أقوى من املصابيح.
تجنب استخدام الوصالت الكهربائية.
ال تغطي أفران الكهرباء.
قم بتنظيف فلرت الشفاط دامئا.

ال تغطى الفرن!

تجنب استخدام التوصيالت الكهربائية.
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الحريق  /السالمة

جهاز إنذار املوقد
أهم سبب من أسباب الحرائق يف الرنويج هو ترك األواين عىل
نار املوقد .لذا يلزم استخدام إنذار املوقد يف جميع املساكن
الجديدة وليس قانونيا فك وإزالة ذلك الجهاز.
ويتألف إنذار املوقد من جزءين:

•
•

جزءمتصل مبقبس الكهرباء.
جهاز إنذار يوضع باملغناطيس عىل املروحة.

هذين الجزءين مربمجني معا ،ويراقبان قوة شعلة املوقد وعدم تعديل
مستوى الشعلة لفرتة طويلة.
إذا تم تجاوز حدود التشغيل الطبيعي  ،يدق اإلنذار –
ويقطع تيار الكهرباء متاما.

تعليم

يجب عىل نظام اإلنذار “التعود عىل” طريقتك يف طهي الطعام ،وال يعطي إنذارا إال
يف حالة الخطورة فقط .يف املرحلة األوىل ،يجب أن تدربه عىل ذلك.
إذا دق جهاز اإلنذار من دون خطر اضغط عىل زر جهاز اإلنذار مرة واحدة فقط.
حينها سيتعلم ان الوضع ليس خطريا.

إذا تسبب جهازانذار املوقد يف انقطاع التيار الكهربايئ
اغلق جميع شعل املوقد ثم اضغط مرة واحدة عىل زر اإلنذار.

إذا مل يفلح ذلك ،عليك أن تذهب إىل صندوق صاممات الكهرباء،
وإزالة الزر الخاص باملوقد ملدة  15ثانيه ثم تعيده لوضعه ثانية.

إذا دق جهز اإلنذار دون خطورة اضغط مرة واحدة عىل زر
جهاز اإلنذار.
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قواعد النظام والعواقب

قواعد النظام

يف قصة مدينة القرفة  by Kardemommeيوجد قانون واحد البد أن تتبعه.

ال تزعج اآلخرين،
وكن ودودا ثم
افعل ما تريد.
اآلن قد حصلت عىل مسكن ومن املنتظر أن تنتقل إليه وسوف تنتقل إىل بيئة سكنية
يسكنها آخرون لديهم قواعد وأساليب للقيام بهذه األمور .رمبا يوجد من يعيش بالطابق
األعىل أو األسفل منك ،ورمبا أيضا عىل جانبي شقتك .وقد يكون جريانك كبار يف السن،
أو يعملون ليال  ،ورمبا يكون لديهم أطفال صغار سيذهبون للمدرسة يف اليوم التايل.
يقول قانون مدينة القرفة أننا ينبغي أن نراعي بعضنا البعض .فقل مرحبا لجريانك.
أظهر لهم اهتاممك وانك مستمتع بالحياة يف املكان الذي تعيش فيه معهم .حاول
أن تكون غضافة إيجابية يف حسابات الجريان!
يف العامل الحقيقي ،نحب أن ندون القواعد .ونحن نعتقد أننا يف حاجة إليها وهذا
أمر مؤسف حقا .ولكن عندما تنتقل إىل شقتك تكون قد فهمت ماييل:
• القواعد العامة يف نظام إدارة اإلسكان.
• قواعد نظام اتحاد املالك  -ملن ينتقل اىل املساكن.
اقرأ قواعد النظام هذه لتتعرف عىل ما هو متوقع منك.
وهم يعيشون خارج املدينة ويتسسلون إليها ليال ليرسقوها .عندما تم القبض عليهم
كان البد أن يدخلوا السجن ،ولكن مأمور قسم الرشطة باستيان كان طيبا معهم،
ويف نهاية املطاف يصبحون أبطال املدينة عندما يقومون بإخامد الحريق الذي شب
يف الربج.
كن جزءا من البيئة السكنية التي تعيش فيها  -ال تنعزل عليها .تبادلوا الفرص -
وأغتنم هذه الفرصة لتكون أفضل يف املرة القادمة ألنه قد ال يكون أمامك سوى
فرصة واحدة فقط.
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يجب أن يعم الهدوء يف املسكن فيام بني
الساعة  11مساء إىل  7صباحا

التلفاز

اإلنرتنت

املحتوى وطريقة تشغيل التلفاز

جهاز التحكم من بعد

األجهزة يف شقتك قد تبدو مختلفة.

 cableطبق هوايئ لإلرسال
يشمل اإليجار الطبق الهوايئ للتلفاز (الكابل ،واألجهزة الخاصة به جزء من الشقة.
يجب عليك التأكد من أن جميع األجهزة؛ جهاز استقبال القنوات  ،جهاز التحكم
عن بعد ،والكابالت ،يرتكون يف الشقة عند االنتقال.

اإلنرتنت

إذا كان اإليجار يشمل اإلنرتنت  ،فإن األجهزة أيضا هي جزء من الشقة وينبغي
ان ترتك عند االنتقال.

عند العطل  /إسأل

•
•

 Canal Digitalقم باالتصال بالرشكة املختصة كانال ديجيتال.
أدخل رقم  S / Nاملدرج تحت الجهاز – حتى ميكنهم العثور شقتك!

Telefon kundeservice: 06090
For borettslag: 815 55520
www.canaldigital.no
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الصيانة واملسؤوليات

توزيع املسئوليات :الصيانة الداخلية

!

نحن نريد منك أن تعيش يف مكان جميل .الشقة التي تنتقل إليها اآلن يتوقف
مستواها عىل معايري الجودة لدينا .وقم بإبالغنا إذا كان هناك أي يشء يف الشقة
ال يعمل بشكل مريض.

ر موافقة من إدارة اإلسكان يف
كونجسفينجري!Kongsvinger

أي سوء استخدام سيكون غري مقبول من جانبنا .وهذا ميكن أن يؤدي إىل كل من
طلب التعويض وفسخ عقد اإليجار .ولن تتمكن من االستئجار لدينا ثانية .من
املهم أن تعلم ذلك.
وانت تقيم يف الشقة تكون مسؤال عن صيانتها بالطريقة املعتادة .ويف الصفحات
التالية سوف نقدم لك نصائح حول ما يجب وما ال يجب أن تفعله .عندما تنتقل
من الشقة يجب أن ترتك الشقة يف نفس الحالة التي استلمتها عليها  -باستثناء
االستهالك املعتاد.

التعفن هو ضار بصحة األطفال والكبار عىل السواء

أخلق بيئة صحية يف الداخل

إذا كان هناك رطوبة  ،فسوف يكون هناك تعفن!

 .1منع التهوية
 .2التنظيف الرديء
 .3الرطوبة العالية جدا
 .4ارتفاع درجة حرارة املنزل
 .5الهواء املكتوم بالداخل
 .6التعفن والرطوبة املرضة
 .7ميكن أن يؤدي اىل املرض ويرض بالصحة
 .8والنتيجة هي إصابة املستأجرين باملرض

 .1فتح التهوية  /النوافذ
 .2التنظيف املنتظم
 .3بخار الطهي  /االستحامم يخرج من فتحات التهوية بالحامم
 .4درجة حرارة امناسبة بالداخل

(درجة حرارة التدفئة =  20-22درجة)
 .5درجة حرارة مناسبة بالداخل

والنتيجة هي مستأجرين
يتمتعون بصحة جيدة وبالرضا
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الصيانة واملسؤوليات

ما الذي نتوقعه منك؟
التهوية الجيدة

البد من ضامن التهوية الجيدة وتجديد الهواء .حافظ عىل فتحات التهوية
مفتوحة ،ال يجوز غلقها !
التهوية (خروج هواء فاسد ودخول هواء متجدد) أمر رضوري ملنع التعفن
والرطوبة املرضان.
ال يجب
تغطية فتحات التهوية

درجة الحرارة املناسبة

ننصح بدرجة حرارة للتدفئة داخل املباين تصل إىل  20-22درجة .استخدام
الرتموميرت يف التدفئة لضبط درجة الحرارة .اضبطه للحفاظ عىل درجة حرارة
معتدلة 22 ،درجة عىل سبيل املثال .عندها سوف تتوقف املدفئة عند
الوصول إىل درجة الحرارة املطلوبة ،ثم تعمل مرة أخرى تلقائيا إذا قلت
درجة حرارة الغرفة عن ذلك.

درجة حرارة عالية يف الداخل
 +الرطوبة العالية
= التعفن

30oC

ال ينبغي أن تغطي أجهزة التدفئة بأي يشء مثل املالبس والستائر،
واألثاث ،وإال قد يشب الحريق.

التنظيف املنتظم

التنظيف املنتظم رضوري للحفاظ عىل شقة مرتبة ونظيفة ،وهو رضوري
لبيئة داخلية جيدة.
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الصيانة واملسؤوليات

تجنب ترسب املياه

ميكن أن يسبب ترسب املاء أرضار يف كل األسطح  /األثاث واألرضية.
حافظ عىل األرضية جافة!

تجنب األرضار الناجمة عن املياه

تأكد من عدم وجود ترسب يف أنابيب الحوض  /حوض االستحامم،وما
شابه ذلك
تفقد أنابيب املياه املتصلة بغسالة املالبس  /غسالة األطباق .وينبغي
أن يكونوا مثبتني عىل الحائط أو أي يشء ثابت آخر .يجب أن يتم
استبدال األنبوب إذا استهلك أو بدي عليه أي ثقوب.
	تأكد من الصنابري ال ترسب من أي ناحية أو أن هناك ترسب
•
من أي مكان آخر.
	تأكد من سخان املياه ،واألرضية التي بأسفله والحوائط من
•
حوله وتأكد من عدم وجود بقع مياه أو رطوبة والوصالت
بني األنابيب وسخان املياه.

يجب وقف ترسب املياه
عىل الفور للحد من األرضار
يف شقتك وشقق اآلخرين.

أغلق محبس املياه!

!
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك
ﺗﴪب؟

االسكان
اتصل بإدارة 
كونجسفينجرى
 ىڡ
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الصيانة واملسؤوليات

استخدام وتنظيف
جهاز التهوية
لتجنب البخار والدخان الذي ال لزوم له يف الشقة ،البد أن يستخدم جهاز
التهوية دامئا عند الطهي.
ال بد من غسل الفلرت بانتظام .إن سد التهوية يتسبب يف الحرائق ويدمر
املناخ الداخيل.

لتنظيف الفلرت:
•
•
•

اضغط عىل الزر واخرج الفلرت
ميكن غسله يف غسالة األطباق أو باليد
جفف الفلرت وضعه مرة أخرى يف مكانه

تذكر تنظيف ما تبقى من جهاز التهوية أيضا!

استخدام جهاز التهوية
يف الحامم

يف املساكن التي بها جهاز للتهوية البد أن يستخدم عند االستحامم
لتجنب البخار والرطوبة يف املسكن.
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الصيانة واملسؤوليات

تنظيف البالوعة

قم بإزالة الشعر والصابون وبقايا الطعام من البالوعة بانتظام.

إذا الحظت أن املياة تتدفق ببطء إىل أسفل الحوض أو الدش :استخدام السائل لفتح البالوعة ،ثم قم
بشطفها مع املياه الدافئة الجارية.

ال تستخدم أي سوائل تنظيف
كيميائية يف شكل مسحوق
(مثل مسحوق بلمبو)plumbo .

ملنع انسداد
البالوعات

 .1ال تلقي الدهون وفضالت الطعام يف الحوض أو املرحاض.
 .2ال تلقي األشياء غري القابلة للذوبان يف الحوض أو املرحاض.
 .3ال تلقي األشياء يف املرحاض  -فيام عدا ورق التواليت  ،ويجب أن يكون كل يشء يف سلة املهمالت.
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الصيانة واملسؤوليات

التعامل مع القاممة
يجب فرز القاممة و التخلص منها يف املكان املخصص لذلك بانتظام.
ال يجوز وضع القاممة يف الرشفة ،وال يف املدخل أو يف أي مكان عام.
القاممة تجذب الذباب والفرئان  -ونحن ال نريد ذلك يف بيوتنا!
األثاث واألجهزة املنزلية ،والنفايات الخطرة عىل البيئة ،والكميات الكبرية من القاممة يجب
أن تنقلها بنفسك للمكان املخصص ذلك.
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الصيانة واملسؤوليات

مسؤولية إدارة اإلسكان يف كونجسفينجري :Kongsvinger
متتلك إدارة اإلسكان يف كونجسفينجري  Kongsvingerأكرث من  300شقة سكنية .وأكرث من  200من هذه
الشقق تقع يف املباين السكنية التي منلكها نحن .وتوجد حوايل  100شقة تقريبا يف اتحاد املالك .ومن ثم لدينا
عدد قليل من الفلل.
يف املباين السكنية التي منتلكها  ،نحن مسؤولون عن جميع أعامل الصيانة الخارجية :مبعنى أننا مسئولون
عن املنطقة  ،كل الطرق وواجهة املبنى .نحن مسئولوون أيضا عن تقليم العشب يف الصيف وتجريف الثلوج
ورمي الحىص يف فصل الشتاء .نحن نقوم بطالء املبنى عند الحاجة ونحافظ عىل الشكل الخارجي له .ونحن
أيضا مسؤولني عن تنظيف األماكن  ،والقاعات ودورات املياه العامة.
ونحن مسئولوون أيضا عن التأكد من أن جميع املنشآت التقنية تعمل ،مثل املصاعد وأجهزة التهوية
ومعدات الوقاية من الحريق.
يف الشقق التي تقع ضمن نطاق اتحاد املالك يكون هو املسئول عن الصيانة الخارجية ،واملناطق العامة
واملنشآت التقنية .كام أننا مسؤولني عن املعدات الفنية داخل الشقق.
العديد من اتحادات املالك توزع مسؤولية تنظيف املناطق العامة مثل املدخل والسلم عىل ماليك
الوحدات السكنية .وكمستأجر يف إدراة اإلسكان أنت ملزم أن تقوم بهذه املهام.
وتختلف مسئوليتنا باختالف الغرض من استخدام الفلل ولكن األساس هو أن املستأجر مسئول عن قص
الحشائش وتجريف الثلوج ونحن مسئولون عن الصيانة الخارجية ومسئولون عن الرتكيبات الفنية بالداخل.
أما بقية الصيانة الداخلية فاملستأجر مسئول عنها.
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	 .1ابلغ عن تغري عنوانك .ميكنك تغيري العنوان عىل www.
flytteportalen.no
 .2أبلغ عن تغري عنوانك يف موقع الربيد
التايلwww.posten.no :

عقد اإليجار وااللتزامات

ما عليك أن تفعله عند االنتقال إىل الشقة هو:
أبلغ عن تغيري العنوان

 .3اشرتك يف التأمني الداخيل لدي رشكة التأمني الخاصة بك

ما عليك القيام به وأنت
تعيش يف الشقة
kr

يجب أن تدفع اإليجار يف يوم  20من كل شهر .يتوجب عليك اإلبالغ إذا
عجزت عن دفع اإليجار بأكمله .ال يحق لك تأجيل أو تقسيط الدفع.

ماذا تفعل عندما
تريد أن تنتقل
يجب عليك إرسال إشعار
بأنك ستفسخ العقد.
فرتة اإلشعار محددة يف العقد!
تذكر اإلبالغ عن
أي تغيري يف العنوان.
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اإلبالغ  /االتصال

Produsert av www.kurergrafisk.no

اإلبالغ يف حالة:

تتحمل إدارة اإلسكان يف كونجسفينجري  Kongsvingerمسؤولية التأكد من أن شقتك آمنة وسليمة.
ولدينا اإلمكانية أن نذهب للشقة لتفقد األمر إذا رأينا أن ذلك رضوريا .وسوف تخربك مسبقا ونحدد
معك موعدا .وإذا اضطررنا إىل دخول الشقة يف غيابك ودون علمك ،سوف نرتك لك إخطارا خطيا
بذلك.

• األرضار الناجمة عن املياه أو غريها من األرضار يف شقتك.
• إذا كان أي جهاز من أجهزة األطفاء غري موجود أو ال يعمل.

ميكنك االبالغ أو االتصال
بنا عىل النحو التايل
رقم الهاتف يف
حاالتالطوارئ
الصفحة الرئيسية:

Boligstiftelse.no

الهاتف:

62 81 75 73

 99 11 90 79أو
92 46 85 00

Jernbanegata 13,
2211 Kongsvinger

ساعات العمل :من الساعة  15:30 - 8:00من االثنني إىل الجمعة

