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ش آمدید!
به خانٔه جدید تان خو

خوش آمدید!

ن یک خانه در بنیاد مسکن کونسوینگر  شما این اوراق معلوما�ت را به خاطر می خوانید که برای شما چانس کرایه گرف�ت

)Kongsvinger Boligstiftelse( فراهم گردیده است. ما برای شما از صمیم قلب خوش آمدید گفته 

گ خوش داشته باشید.
و امید واریم که شما در این آپارتمان زنده �

بنیاد مسکن کونسوینگر )Kongsvinger Boligstiftelse( زیادتر از 300 آپارتمان را در ملکیت داشته، امورات آن را 

 پیش برده و از آنها حفظ و مراقبت می نماید. ما امید داریم که تمام خانه های ما یک محل پرامن و خوب برای زیست باشند. 

ن آرزو را دارید. ما باور داریم که شما هم چن�ی

د، این به خاطر  ما مسٔولیت خود را جدی گرفته همه روزه متوجه میباشیم تا از خانه ها به شکل درست حفظ و مراقبت صورت گ�ی

که شما باید از آتش سوزی و دیگر فکتور های خطر محفوظ و در امن باشید.

د، همچنان برای این که از رسو صدا در خانه ها که باعث آذار  برای اینکه از خانه ها به شکل درست محافظت صورت گ�ی

ورت داریم. د، ما به کمک شما �ن ی صورت گ�ی ن در نزدیک شما میگردد جلوگ�ی و اذیت دیگر ساکن�ی

نده یک مقدار معلومات بوده برای شما فراهم گردیده تا شما خود را با آن آشنا نماید. بدین لحاظ این اوراق معلوما�ت که در برگ�ی

اگر شما این را رعایت کنید این بدین مع�ن است که شما برای این که آپارتمان و محل زیست شما یک محل پر امن و خوب برای 

گ باشد کمک می نماید.
زند �

ن توقع داشته باشید! گ می کنند هم این چن�ی
ن دیگر که در چهار اطراف شما زند � شما می توانید از ساکن�ی

اگر همٔه شما این کار را کنید – این به این مع�ن است که همٔه شما یک رهایشگاه خوب و پر امن را به دست آورده اید. 

و این کار به این شکل ساده و آسان هم است.

گ به این دارد که شما وظایف خود را انجام دهید.
این که ما کار خود را به شکل درست انجام داده بتوانیم، وابسطه �

ی را تخریب ننماید. ما از شما همچنان توقع داریم که شما در مورد همسایه  ن بناْ ما از شما توقع داریم تا شما در خانه چ�ی

های تان فکر نموده و از طرف شب رسو صدا و امثال آن را خلق ننماید. در بدترین حالت ما مجبور میشویم تا قرارداد کرایه 

ان خساره نمایم، زیرا شما این مقررات را فراموش نموده اید. خانه را فسخ نمایم و یا این که از شما مطالبٔه ج�ب

ن ناخوشآیند است، ویل ما این کار را به هر حالت می نمایم، زیرا این وظیفه ما است – و دیگر این که خرابکاری  این کار برای ما ن�ی

؟ ن طور است یا خ�ی وری می باشد. آیا هم�ی و رس و صدا کامال کار غ�ی �ن

این خانه فراتر از چهار دیوار و یک سقف می باشد.

این یک مرکز امن و فضای پر از امکانات میباشد.

ام با اح�ت

)Geir Hagerud( گ�ی هاگرود

آمر
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وسیله خاموش نمودن آتش را پیدا نموده 
و رهنمای استفادٔه آن را مطالعه نماید!
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در صورت آتش سوزی 
شما چی می کنید؟

در هر حال�ت که شما در نزدییک تان آتش سوزی را می بیند شما باید کار های ذیل را انجام دهید:

 

اطالع دهید  .1
    زنگ خطر آتش سوزی را روشن نموده و به اطفایه 

به شمارٔه 110 زنگ بزنید.

نجات دهید  .2
افرادی را که در معرض خطر آتش سوزی قرار دارند با خ�ب ساخته و آن ها را از محل آتش سوزی خارج سازید.

ون برآمدن از محل خاموش نمودن آتش و ب�ی  .3
   در صورت که محفوظ باشد کوشش نماید تا آتش را با وسایل خاموش 

ن ها را بسته نماید.   نمودن آتش، خاموش سازید. دروازه ها و کلک�ی

دروازه ها را قفل ننماید!

تعم�ی را به صورت فوری ترک نماید!   

در حالت آتش سوزی / روشن بودن زنگ خطر آتش سوزی از لفت استفاده ننماید!   

   از راه های فرار نشا�ن شده استفاده نماید – در صورت که این ناممکن باشد، 

در بالکن تا وق�ت که اطفایه می رسد انتظار بکشید.

ن شده حا�ن گردید و متوجه باشید که مانع کار اطفایه نگردید. در جای تع�ی   

��محل حا
شدن در

 حا	ت آتش سوزی /
محل حا��تخليه نمودن

شدن در

 حا	ت آتش سوزی /
تخليه نمودن
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به یاد داشته باشید که بطری آله هشدار دهنده ُدود را تبدیل نماید!

بخاری های بر�ت هرگز باید پوشیده نشود!

از استفادٔه سه ساکته اجتناب ورزید

اقدامات روزمره:

، اوتو، پکٔه داش و امثال آن را در صورت که از  ن قهوه، آبجو�ش •  پلک ماش�ی
آن استفاده نمی گردد بکشید.

ن ظرف شو�ی و یا خشک کن در هنگام که شما در  ، ماش�ی ن لباس شو�ی •  ماش�ی
خانه نمی باشید و یا خواب می باشید روشن نگذارید.

خانه  ن خانه در رسمنقل غذا آماده می نماید از آش�پ ن •  هنگام که شما در آش�پ
ون نروید. ب�ی

ون می روید و یا خواب می نمایند تلویزیون  •  قبل از این که شما از خانه ب�ی
را توسط دکمٔه روشن / خاموش کامال خاموش نماید.

اطاق را هرگز با چراغ روشن ترک ننماید.  •
د باید در  •  چارجر تیلفون همراه در صورت که از آن استفاده صورت نمی گ�ی

ساکت بند نباشد، و باید از طرف شب تیلفون چارج نگردد.

ن خشک کن بعد از هر بار استفاده خایل گردد. فل�ت ماش�ی  •
از سگرت کشیدن در تخت خواب اجتناب ورزید!  •

اقدامات منظم:

•  ببینید که آله های هشدار آتش سوزی فعال است و یا خ�ی و بطری آن 
را سال یک بار تبدیل نماید.

آله خاموش نمودن آتش را یک بار در هر ربع سال شور دهید.  •
ک نباید گذاشت. د را در محل های مش�ت اشیا�ی که میتواند آتش گ�ی  •

ل فوقا�ن  ن ین اندازه ممکنه در تحویلخانه در م�ن •  اشیا اضا�ن را به کم�ت
و تهکاب نگهداری نماید.

ل تحتا�ن و تحویلخانه نگهداری نگردد. ن د باید در م�ن مایعات که میتواند آتش گ�ی  •
از گروپ های قوی�ت از آن که هولدر آن توان اش را دارد استفاده ننماید.  •

از استفادٔه سه ساکته اجتناب ورزید.  •
بخاری های بر�ت هرگز باید پوشیده نشود.  •

ن تهویه / هواکش را پاک نماید. فل�ت روغن در ماش�ی  •

ی از آتش سوزی جلوگ�ی

وسایل محافظ�ت در خانٔه شما:

•  آله های هشدار دهندٔه آتش سوزی که به شکل 
مسلسل با هم وصل گردیده اند

• آلٔه خاموش نمودن آتش

• محافظ یا گارد منقل
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محافظ / گارد منقل
خشک شدن آب در هنگام جوش دادن در آبجوشکن ها ییک از علت های عمده آتش 
ی  سوزی در ناروی می باشد. استفادٔه گارد یا محافظ منقل در خانه های جدید ج�ب

می باشد و دور نمودن یا باز نمودن آن غ�ی قانو�ن می باشد.

گارد منقل متشکل از دو بخش می باشد:
بخش گارد یا محافظ که در پلک منقل یا داش وصل می باشد.   •

ن تهویه یا پکٔه باالی منقل  •   بخش آالرم / هشدار دهنده که توسط مقناطیس در ماش�ی
نصب می باشد.

این دو بخش ها باهم یکجا طوری برنامه ریزی شده اند که از این که به چه زودی درجٔه 
حرارت در منقل بلند می رود و دیگر این که آیا منقل بدون این که درجه آن تغ�ی داده شود 

به چه مدت میتواند روشن باشد، مراقبت مینماید.

در صورت که استفادٔه منقل از حد زیاد گردد آالرم آن هشدار می دهد – و بعد از آن 
برق را باالی منقل قطع می نماید.

آموزش
سیستم آالرم خود را به طریقٔه پخت و پز شما ‘’عادت می دهد‘’ و سیستم زما�ن هشدار میدهد 

ورت دارد. ن به کمک �ن ا در پورسٔه آموخ�ت زما�ن که خطر در راه باشد. در آغاز این آالرم اک�ش

در صورت که آالرم بدون این که خطر وجود داشته باشد آواز دهد – دکمٔه 1 را در بخش 
ن این را که این یک  آالرم یک بار فشار دهید. در این حالت شما برای آالرم زمینٔه آموخ�ت

حالت خطرناک نمی باشد فراهم می سازید. 

در صورت که گارد منقل برق را قطع نماید
در صورت که شما آالرم را خاموش نکنید گارد منقل برق را قطع می نماید. در آن وقت بخش 

گارد صدای یکنواخت از خود می دهد.

همٔه تاوه های منقل را خاموش نماید. بعداز آن دکمٔه ۱ را در بخش آالرم فشار دهید. 
در صورت که این کمک نکرد باید به فیوزبکس رفته و فیوز را که باالی آن ‘’داش / منقل’’ 

نشا�ن گردیده است باز نماید. فیوز را کامال کشیده و برای ۱۵ ثانیه انتظار کشیده و بعدا آن 
را دوباره در جای اش بیآندازید.

در صورت که آالرم بدون این که خطر وجود داشته باشد آواز 
دهد – دکمٔه 1 را در بخش آالرم یک بار فشار دهید.
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مقررا

باشيد متوجه 
در در اينجا اشخا	 متعددی زنده �� مى نمايد

ب المثل نارویژی است که در ناروی به کار  در شهر کاردموم )این یک �ن
برده می شود( تنها یک قانون وجود دارد که آن را باید رعایت نمود.

شما باید کیس دیگری را آذار و اذیت نکنید، شما باید خوب 
ی که خواسته باشید  ن و مهربان باشید، غ�ی از آن شما هر چ�ی

می توانید انجام دهید.

برای شما یک خانٔه داده شده است و شما در آن نقل مکان می نماید. شما به 
گ می نماید نقل مکان می نماید. 

یک محل زیست که در آن جا دیگران هم زنده �
ل  ن در اینجا آنها مقررا�ت دارند که مطابق به آن باید عمل کرد. شاید کیس در م�ن

گ می کند، و یا شاید در هر دو طرف آپارتمان 
ن شما زنده � باالی شما و یا در پای�ی

شما. ممکن آنها کهن سال باشند و یا شاید که آنها از طرف شب کار می کنند، 
و یا شاید که آنها اطفال کوچک داشته باشند که فردا به مکتب می روند.

در قانون کاردموم گفته شده است که ما باید متوجه یکدیگر باشیم. به همسایٔه 
ام بگذارید. سالم بگوید. نشان دهید که شما پروای آنها را دارید و دیگر  تان اح�ت

گ کردن در آنجا خوش هستید.
این که شما از زنده �

ن داریم که ما  در دنیای حقیقی ما خوش داریم که مقررات بنویسیم. ما یق�ی
ورت داریم، و این جای تأسف هم است. ویل هنگام که شما  برای مقررات �ن

به آپارتمان تان نقل مکان نمودید آیا شما موارد ذیل را با خود داشتید:
مقررات عمومی بنیاد مسکن   •  

ن خانه های تعاو�ن – برای کسا�ن که در خانه های  •   مقررات نظم و دسپل�ی  
تعاو�ن نقل مکان می نمایند

خود را به این مقررات آشنا سازید. در آن وقت می دانید که از شما چه 
ود. توقع م�ی

، یس�پ و یوناتون دزدا�ن اند که قانون شهر کاردموم را رعایت نمی نمایند.  کاس�پ
گ می نمایند و از طرف شب به داخل شهر برای دزدی 

ون از شهر زنده � آنها در ب�ی
ند، ویل آمر پولیس  می آیند. وق�ت که آنها گرفتار گردند آنها باید در زندان برس ب�ب

باستیان در مقابل آنها مهربان است و در نهایت زما�ن که آنها آتش را در برج 
خاموش می نمایند، قهرمانان شهر می گردند.

یک بدنه �ی از محل زیست خود باشید – خارج از آن نباشید. برای یکدیگر 
یک مهلت دهید – و از امکان استفاده نموده و بار دیگر امور را به�ت سازید. 

زیرا شاید برای شما یک چانس دیگر داده شود.

مقررات نظم

�
و صدا

ن ساعت 2300 شب  باید در داخل خانه آرامی باشد. ب�ی
ایل 0700 صبح باید آرامش شبانه موجوود باشد. 
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بکس تلویزیون

نت ان�ت

ول ریموت کن�ت

وناسباب در خانٔه شما شاید شکل دیگری داشته باشند.
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یان: 06090 شمارٔه تماس خدمات مش�ت

شمارٔه دف�ت خانه های تعاو�ن 520 55 815

www.canaldigital.no

ات آن مربوط آپارتمان  ن تیلویزیون کیبیل در کرایٔه خانٔه شما شامل می باشد، و تجه�ی
ات؛ دیکودر )بکس( تیلویزیون، ریموت  ن می باشد. شما باید متوجه باشید که تجه�ی
ول و کیبل ها، بعد از آن که شما از خانه نقل مکان می نماید، در خانه بماند. کن�ت

تیلویزیون کیبیل

نت ان�ت
ن مربوط خانه می باشد،  نات آن ن�ی نت در کرایٔه خانه شامل باشد تجه�ی در صورت که ان�ت

و باید بعد از نقل مکان شما در خانه بماند

در صورت مشکالت / سوال
ید. به کانال دیگیتال )Canal Digital( تماس گ�ی   • 

•   شمارٔه مسلسل را که در قسمت تحتا�ن بکس تیلویزیون می باشد برای آنها 
بدهید – در آن وقت آنها می توانند که خانٔه شما را دریافت نمایند!



ت
سٔولی

ت و م
ظ و مراقب

حف

گ کردن داشته باشید. 
ما می خواهیم که شما یک محل خوب برای زنده �

در خانٔه که شما حاال نقل مکان میکنید نظر به معیارت ما آماده گردیده 
ی در آپارتمان مطابق به رضایت شما کار نمی  ن است. در صورت که چ�ی

کند برای ما بگوید.

گ میکنید مسٔولیت دارید که از آپارتمان 
زما�ن که شما در این آپارتمان زنده �

به شکل درست حفظ و مراقبت نماید. در صفحه های بعدی برای شما نقل 
داده می شود که شما چه کار را باید انجام دهید و چه کار را نباید انجام 
دهید. هنگام که شما از آپارتمان نقل مکان می نماید باید خانه در حالت 

باشد که به آن نقل مکان نموده بودید – به استثناء اسهالک عادی خانه 
گ میکردید.

در زمان که شما در آنجا زند�

خرابکاری و استهالک زیادتر از حالت عادی برای ما قابل قبول نیست. 
ان خساره گردد. و این  ن ج�ب این می تواند منجر به فسخ قرارداد و پرداخ�ت

را هم بدانید که هرگز قرارداد کرایه جدید با ما ممکن نخواهد بود. 

مسٔولیت شما: حفظ و مراقبت داخیل
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ترمیم و بازسازی خانه باید بعد از موافقه با بنیاد مسکن 
ات زیادی را در  د. برای این که کرایه دار تغ�ی صورت گ�ی
خانه بیآورد باید اجازه نامٔه از بنیاد مسکن کونگسویدگر 

!)Kongsvinger Boligstiftelse( داشته باشد
پوپنک هم برای صحت اطفال و بزرگساالن صدمه می رساند

یک محیط خوب داخیل را ایجاد نماید
در صورت که رطوبت زیاد به وجود آید می تواند مشکالت پوپنک را ایجاد گردد!

ن ها را باز نماید هواکش ها / کلک�ی

پاکاری منظم

بخار نا�ش از پخت و پز غذا / حمام باید از راه های سیستم تهویه و پکه های 
هواکش در حمام خارج گردد

ورت به گرما درجه حرارت قابل  درجٔه حرارت مناسب برای خانه )در صورت �ن
توصیه 20-22 درجه میباشد(

فضا�ی داخیل خوب

 نتیجٔه آن کرایه نشینان را�ن 
و صحت مند میباشد!

.1

.2

.3

.4

.5

هواکش های بسته شده    .1

پاکاری خراب    .2

رطوبت زیاد هوا   .3

درجٔه حرارت بسیار زیاد   .4

فضای داخیل خراب   .5

پوپنک و صدما�ت نا�ش از رطوبت   .6

می تواند باعث امراض و صدمات به صحت گردد   .7

ن میتواند مریض شود در نتیجٔه کرایه نش�ی   .8
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ما از شما چه توقع داریم؟

 هواکش 
ها باید پوشانده نشود

کوشش برای تهویه و تبدیل هوا نماید. هواکش ها را باز نگهدارید، 
بند نمودن آنها مجاز نیست! 

تهویه )خارج نمودن هوای کهنه و داخل نمودن هوای تازه( 
وری می باشد. ی پوپنک و تخریبات نا�ش رطوبت �ن برای جلوگ�ی

تهویٔه خوب

درجٔه حرارت مناسب
درجه حرارت توصیه شده در صورت گرم نمودن خانه 20-22 درجه 
ن درجٔه حرارت منظم از ترموستات نصب شدٔه  می باشد. برای نگهداش�ت

باالی بخاری ها استفاده نماید. ترموستات را مثال به درجٔه 22 عیار 
نماید. زمان که درجٔه حرارت دلخواه برسد بخاری به شکل خودبخودی 

ن می رود  خاموش می گردد و در صورت که درجٔه حرارت اطاق پای�ی
بخاری دوباره روشن می گردد.

 درجه حرارت داخیل بلند 
 + رطوبت بلند هوا 

= پوپنک

بخاری های دیواری باید توسط لباس، پرده ها، کوچ ها به خاطر 
خطر آتش سوزی نباید پوشانده شود.

30oC

پاکاری منظم
وری می باشد،  ن آپارتمان پاکاری منظم �ن برای پاک و منظم نگهداش�ت

وری می باشد. و این برای یک محیط خوب داخل خانه �ن
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آيا نشت / لكاژ
آب وجود دارد؟

به بنياد مسكن
كونگسوينگر
يد تماس گ��

ی نماید از چپه شدن آب جلوگ�ی
ن  ات داخیل و زم�ی ن ن آب باعث تخریب روی خانه و تجه�ی ریخ�ت

خانه می گردد. همیشه روی خانه را خشک نگهداری نماید.

ی از صدمات نا�ش از آب جلوگ�ی
، دست شوی، تپ حمام / حمام  ن ظرف شو�ی نل های م�ی

ول نماید که سوراخ نباشد. و امثال آن را کن�ت

ن ظرف شو�ی را مراقبت نماید.  ن کاالشو�ی / ماش�ی پیپ های ماش�ی
این ها باید به دیوار و یا یک جسم دیگر ثابت بسته شده 

باشند. در صورت که پیپ ها سفت و شکنند شده باشد و یا 
گ در آن دیده شود باید تبدیل شود.

عالیم سوراخ شده �

دهن ها از بندها )جای که موم زده  ول نماید که ش�ی •  کن�ت
می شود( و یا جا های دیگر سوارخ نباشد.

ن چهار اطراف و زیر آب گرم  ول نماید که در زم�ی •  کن�ت
ن پیپ و آب گرم کن  کن، همچنان در زیر بند های ب�ی

قطره های آب و یا لکه های رطوبت دیده می شود 
. و یا خ�ی

ی و محدود   به خاطر جلوگ�ی

 نمودن تخریبات در خانٔه باید 

 نشت / لکاژ آب به صورت 

!فوری بند گردد.
دهن / والو عمومی باید   ش�ی

بند گردد!
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 استفاده و پاکاری 
دستگاه تهویه

د باید همیشه از  ی صورت گ�ی برای این که از بخار و تفت در خانه جلوگ�ی
دستگاه تهویه در هنگام پخت و پز غذا استفاده گردد.

فل�ت آن باید به طور منظم شسته / پاک شود. دستگاه تهویٔه که بند باشد 
اشتعال پذیر بوده و برای محیط داخیل خانه م�ن می باشد.

فل�ت را به شکل ذیل پاک نماید:
دکمه را فشار داده و فل�ت را بکشید  •

ن ظرف شو�ی و یا با دست شسته شود می توان در ماش�ی  •
فل�ت را خشک نموده و در جای آن دوباره نصب نماید  •

ن پاک نماید! به یاد داشته باشید که متبا�ت دستگاه تهویه را ن�ی

 استفادٔه پکٔه هواکش 
در حمام

در خانه ها پکٔه های هواکش نصب گردیده است، برای 
وری باید از آن همیشه  �ن ی از بخار و رطوبت غ�ی جلوگ�ی

در هنگام حمام نمودن استفاده صورت گردد.
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پاکاری آب روها
مو، صابون و بقایا�ی مواد غذا�ی را از آب رو به طور منظم دور نماید.

 در صورت که شما متوجه میشود که آب آهسته آهسته در دستشوی یا ُدوش 
 جریان پیدا می کند: از مایع باز کننده مجرا آب فضله استفاده نماید و با آب 

گرم روان آن را آبکش نماید.

 از مواد کیمیاوی پودری 
 استفاده ننماید 
)مثل پلومبو(.

ی از بند شدن   برای جلوگ�ی
آب روهای آب فضله

1. چر�ب غذا و بقایای غذا را در دستشوی و یا تشناب نه اندارید. 

قابل حل در آب می باشد در دستشو�ی و یا کمود نه اندازید.  ن های که غ�ی 2. چ�ی

ن در سطل کثافات انداخته شود. ی نه اندازید – تنها کاغذ تشناب، دیگر همه چ�ی ن 3. در کمود چ�ی

آب رو بند شده آب فضله
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ک انداخته شود. کثافات باید ترتیب شده و به طور متوایل در کثافات دا�ن های مش�ت

ک مجاز نیست.  ن کثافات در بالکن، در زینه ها و یا جاهای دیگر مش�ت گذاش�ت

گ را به طرف خود می کشاند – 
 کثافات مگس ها، موش های صحرا�ی و موش های خانیک

ن ها را ما در خانه های خود نمی خواهیم! و این چ�ی

خانه، کثافا�ت که برای محیط خطرناک می باشد و کثافات  ن ونییک آش�پ  کوچ ها، اسباب الک�ت
که از حد معمول زیادتر باشد باید شما خود به مراکز بازیا�ب تسلیم نماید.

ترتیب کثافات / اشغال
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بنیاد مسکن کونگسوینگر زیادتر از 300 آپآرتمان را در ملکیت دارد. زیادتر از 200 از آپارتمان های ما 
های می باشد که ملکیت شخیص ماست. تقریباً 100 آپارتمان از جملٔه خانه های تعاو�ن می باشد  در تعم�ی

ن داریم. و ما چند حوییل ن�ی

ما مسٔولیت کامل حفظ و مراقبت قمست خارجی اپارتمان را در تعم�ی های که کامال ملکیت ما است داریم، 
ه ها در تابستان و برف پاک  ن . ما مسولیت درو نمودن س�ب یع�ن مسٔولیت صحن حوییل، راه ها و نمای تعم�ی

ورت تعم�ی را رنگ نموده و نمای آنرا  ن از طرف زمستان را داریم. ما در صورت �ن کردن و جغل انداخ�ت
ک،  ک مثل راه ها، صالون مش�ت حفظ و مراقبت می نمایم. ما همچنان مسٔولیت پاکاری قسمت های مش�ت

ک را داریم. تشناب مش�ت

ما همچنان متوجه می باشیم که همه وسایل تخنییک کار می کند، طور مثال لفتها، سیستم تهویه 
ات ضد آتش سوزی.  ن و تجه�ی

در خانه های ما که از جملٔه خانه های تعاو�ن می باشد دف�ت خانه های تعاو�ن مسٔول حفظ و مراقبت 
ات تخنییک در  ن ات تخنییک می باشد. ما مسٔولیت تجه�ی ن ک و تجه�ی قسمت خارجی خانه مثل محالت مش�ت

 داخل خانه ها داریم. 

ک مثل زینه ها، راه ها را  یت از خانه های تعاو�ن یا سهامی مسٔولیت پاکاری محالت مش�ت اک�ش
ن شما مکلفیت دارید که حصه خود از این  ن تقسیم می نماید. به صفت کرایه نش�ی ک�ی به مش�ت

وظایف را انجام دهید.

 حوییل ها یا بنگله های ما برای اهداف متفاوت استفاده می گردد و بدین 
 لحاظ مسٔولیت ما میتواند متفاوت باشد. ویل در اصل کرایه داران مسٔولیت 

ه ها و برف پاک نمودن را دارد، درحالیکه حالیکه ما  ن  درو نمودن س�ب
 مٔسولیت حفظ و مراقبت نمای خانه را داریم. ما همچنان مسٔولیت 

ات تخنییک را در داخل خانه داریم.  ن تجه�ی

 ویل حفظ و مراقبت متقبا�ت بخش داخیل خانه 
مسٔولیت کرایه داران می باشد.

مسولیت بنیاد مسکن: 



kr کرایٔه خانه در 20 – ام هر ماه باید پرداخته شود. در صورت که شما 
دازید شما مکلف هستید تا به ما خ�ب  نمی توانید همٔه کرایٔه خانه را ب�پ

ن و یا پرداخت در قست ها را ندارید. دهید. شما حق به تعویق انداخ�ت

 در مدت که شما در آپارتمان زنده 
گ می نماید چه باید کرد

�

تغ�� مكان خود

را اط�ع دهيد

ها
ت 

فی
کل

و م
ه 

رای
د ک

ردا
قرا

 1.   تغ�ی آدرس را به احوال نفوس خ�ب دهید. 
 شما می توانید آدرس خود را در

www.flytteportalen.no تبدیل نماید. 
 2.  آدرس پوس�ت خود را در 

 www.posten.no به شکل 
مٔوق�ت تبدیل نماید.

کت بیمه   3.   بیمه مال خانه برای خود در رسش
تان خریداری نماید.

 هنگام که شما به خانه نقل مکان می 
نماید چه کار ها را باید انجام داد:

   شما باید فسخ قرارداد را روان کنید. مدت زمان برای
   فسخ نمودن قرارداد در قرارداد شما ذکر شده است!

     به یاد داشته باشید که تغ�ی آدرس به 
     خانٔه جدید تان را اطالع دهید.

 در صورت که شما از خانه نقل 
 مکان میکند چی باید کرد
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ن اطالع دادن / تماس گرف�ت

w
w
w

.kurergrafisk.no تولید شده در

موارد ذیل را برای ما خ�ب دهید:

•   در صورت که صدمات نا�ش از لکاژ آب و یا تخریبات دیگر 

در خانٔه تان رخ دهد

ی از آتش سوزی در خانٔه  ات جلوگ�ی ن •   در صورت که تجه�ی

تان موجود نیست و یا کار نمی کند

بنیاد مسکن کونگسوینگر مسٔولیت دارد که آپارتمان شما محفوظ و منظم باشد. ما بدین 
ورت داریم. ما قبل از وقت برای شما خ�ب می  لحاظ امکان تفتش نمودن را در هنگام �ن

ن می نمایم. در صورت که ما به خانٔه شما بدون خ�ب  دهیم / وقت را همراه شما تع�ی
دادن آمدیم و شما در خانه نبودید ما برای شما معلومات تحریری در خانه میگذاریم.

شمارٔه تیلفون:
62 81 75 73

,Jernbanegata 13 
2211 Kongsvinger

: ن�ت صفحه ان�ت
Boligstiftelse.no

 شمارٔه 
 تیلفون 

 در واقعات 
عاجل:

 79 90 11 99 و یا
92 46 85 00

ن با ما شما می   برای دادن معلومات و یا تماس گرف�ت
ید: توانید به طریقه های ذیل تماس گ�ی

اوقات کاری: روزهای دوشنبه ایل جمعه از ساعت 8 صبح ایل 3 و نیم بعد از ظهر


