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در موقع تحویل دادن اپارتمان

پروتکل تحویل دادن اپارتمان را به دقت بخوانید.

مراقب آسیب باشید!
از صاحب خانه بپرسید که میتر برای برق ،آب و گاز در
کجاست و شماره های مصرف آن را یادداشت کنید.

همه چیز را درست ارزیابی کنید.
پس از آن میتوانید امضاء کنید.

پس از اسباب کشی

ثبت نام
شما باید در عرض دو هفته آدرس جدید خود را به دفتر شهروندان اعالم کنید.
در آنجا شما یک تایید ثبت نام دریافت خواهید کرد که باید به مقامات و
موسسات زیر ارسال کنید:

جاب سنتر و یا دفتر کمک های اجتماعی
ادارهء مهاجرت
بانک
بیمهء صحی
بیمه های دیگر
مدرسه  /مهد کودک
کالس زبان
باشگاه های ورزشی
برای پرداخت های متواتر و منظم ،واریز ماهیانه و یا
برداشت از حساب را تجویز کنید.
زنگ اپارتمان ،صندوق پستی و درب شما با نام تان
مشخص گردد.
اگر از هزینه رادیو و تلویزیون فارغ اید ،باید فرم
ZDF
بهARD
را
معافیت
Deutschlandradio Beitragsservice,
 50656 Kölnارسال کنید.

اگر مجوز اقامت دارید ،شما همچنین باید با اداره ثبت نام خارجیان
تماس بگیرید تا آدرس شما در کارت شناسایی تان تغییر کند.

بیمه ها
اساسا شما باید بیمهء مسوولیت را داشته باشید ،به طوری که هرگاه شما باعث
کدام خسارت و آسیب شوید ،نپردازید .بیمهء مسوولیت این ها را پرداخت میکند:
✓ خسارت اجاره :خسارت در آپارتمان (مانند آسیب آب)
✓ آسیب شخصی :اگر شما به طور تصادفی کسی را آسیب رسانید
✓ خسارت امالک :اگر اشیای مربوط به دیگری را از بین ببرید

هرگاه شما عمدآ باعث آسیب شوید ،بیمهء مسوولیت نمی
پردازد.

نظم خانه

به عنوان یک مستاجر ،شما دارای تعهدات خاصی برای همزیستی همه ساکنان
خانه می باشید .اطمینان حاصل کنید که سرو صدای مکالمات و موسیقی مطابق
حجم اتاق باشد.

✓ زمان استراحت:
شما باید از سروصدا جلوگیری نموده زمان استراحت را مراعات کنید.
زمان استراحت قانونی در آلمان از این قرار است
روزانه از ساعت  13الی 15
و از ساعت  22الی 6
در روز های یکشنبه و تعطیالت تمام روز
✓ هرگاه بخواهید جشن بگیرید ،باید همسایه ها را مطلع سازید ،این باعث می
شود که همسایه ها از تماس با پلیس به لحاظ سروصدا شکایت نکنند.

✓ نظافت و تمیزکاری:
شما ،باید آپارتمان ،راهرو و پله ها را تمیز نگه دارید .اغلب یک برنامه
تمیز کردن برای راهرو و راه پله وجود دارد که باید با آن کنار بیایید.

✓ جداسازی زباله ها :
زباله ها در آلمان جداسازی می شوند ،جمع آوری شده دفع می گردند.
هر کس در خانهء خود چهارگونه زباله دانی دارد ،زرد آن برای
پالستیک ،آبی آن برای کاغذ ،نصواری آن برای زباله های بیو و
خاکستری آن برای زباله های متفاوت .جدا کردن و دفع باتری ،شیشه،
ضایعات الکترونیکی و زباله های بزرگ !(نگاه کنید به برگه ) ZVO

شستشو و خشک کردن
درصورت امکان لباس های تان را با دستگاه الکترونیکی خشک
کنید .مراقب دستگاه باشید!

هرگاه شما لباس های تان را باالی دستگاه خشک کن
قرار میدهید ،مواظب جریان هوا باشید ،در غیر آن خطر
کپک وجود دارد!

در صورت کپک با صاحب خانه مشکل ایجاد میشود و همچنان
به صحت مضر است!

ممنوع است…
…آتش کردن در اپارتمان
…آسیب رساندن به اپارتمان و یا به ساختمان
…زباله های آشپزخانه ،بقایای غذا ،پوشک و غیره را در توالت
انداختن
…ذبح نمودن حیوانات
…سیگار کشیدن در دهلیز و پله ها
…مسدود کردن راه فرار! مبلمان ،کفش ،کالسکه ،دوچرخه و غیره را
در پله ها و یا راهرو قرار دادن



…حذف کردن آالرم آتش

… آنتن تلویزیون ،ظروف ماهواره ای و یا خطوط اینترنت بدون
موافقت مالک برای نصب

در صورت مشکالت
✓ با سرپرست یا سرایدار تماس گرفته شود
✓ با صاحب خانه
✓ در صورت آتش سوزی با شماره  112تماس گرفته شود

راهنمایی صرفه جویی
شما باید بخاری را به سطح  3تنظیم کنید .برای قرار دادن
در سطح  5به معنی هزینه های گرمایش باالست!

آب را بیجا مصرف نکنید.
روی کاسه ظرف شویی را با آب پر کرده و در حوضچه
شستشو دهید.
بدین طریق آب کم مصرف می شود.
تهویه یا هوا کشی و یا تبدیل هوا بالفاصله پس از پخت و
پز ،دوش گرفتن یا حمام کردن .پنجره ها را حداقل سه بار
در روز باز نموده و در این زمان حرارت اتاق را کمتر
کنید.

زمانی که به چراغ احتیاج ندارد ،آن را خاموش کنید

.

همه دستگاه های برقی را که از آن استفاده نمی کنید،
خاموش کنید.

از فر /داش بیشتر استفاده نکنید ،این دستگاه برق بیشتر
مصرف می کند.

فراموش نکنید که شما برای مصرف اپارتمان خود تان ،هزینه
های جانبی آن را خودتان باید بپردازید!

اطالعات بیشتر در صفحهء انترنتی ما:
http://www.vg-eutin-suesel.de/Stadt-Eutin/Service/Flüchtlingshilfe

تماس:
Sophia Schutte
s.schutte@eutin.de
04521 40 170 11

پخش اطالعات توسط
Flüchtlingshilfe der Stadt Eutin
Carl-Maria-von-Weber-Straße 20
23701 Eutin

