التعاي�ش يف املبنى
ي�س��عى كل �إن�س��ان لل�ش��عور بالراح��ة م��ع جواره ويف حي��ه .وهذا يعني انه م��ن ال�رضوري تقيد
جميع �س��كان املبنى وبالت�ساوي بنظام املبنى الداخلي.

�أوقات اخللود للراحة يف �أملانيا
اخللود للراحة الليلية
الراحة الليلية �صاحلة كل يوم ،وعلى مدار ال�سنة.
تبد�أ الراحة الليلية
يوميا من ال�ساعة  10:00م�ساء ()22:00
�إىل � 7:00/ 06:00صباحا.
الراحة وال�سكينة �أيام الآحاد والعطالت
ت�شمل الراحة وال�سكينة طيلة �أيام الأحاد والعطالت الر�سمية.
�أيام الأحاد والعطالت الر�سمية
من ال�ساعة  00:00حتي منت�صف الليل ()24:00
�أوقات الراحة يف عقد الإيجار
يرج��ى الرج��وع �إىل ن���ص عق��د الإيج��ار ملعرف��ة ف�ترات الراح��ة الإ�ضافي��ة املبين��ة في��ه والت��ي
تت�ضم��ن يف كث�ير م��ن الأحيان �إ�س�تراحة الظه��ر اليومية.
�إ�سرتاحة الظهر اليومية
من ال�ساعة  13:00حتي ال�ساعة 15:00

يت��م حتدي��د ف�ترات الراح��ة يف نظ��ام املبن��ى �أو يف عق��د الإيج��ار ،وخ�لال ف�ترة الراح��ة ه��ذه
يج��ري التقي��د بع��دم �إرتف��اع ال�ص��وت لأبع��د من ج��دران الغرفة.

مالحظــــــــة

خ�لال ف�ترات ال�س��كينة والراح��ة ال ًي�س��مح با�س��تخدام الأجه��زة املنزلي��ة مث��ل الغ�س��الة،
واملكن�س��ة الكهربائي��ة �أو غريها من الأجه��زة املنزلية املرتفع �ضجيجها .كذلك ال يجوز
القي��ام �أثن��اء �إج��راء حتديث��ات �أو ت�صليح��ات يف املن��زل ب��أي عم��ل ي��دوي مث��ل ال��ضرب
باملطرق��ة وحف��ر الثق��وب .وال ي�س��مح ب�س��ماع املو�س��يقى �إال ب�ص��وت خاف��ت ال يتع��دى
ج��دران الغرفة.

التعاي�ش يف املبنى

�إرتفاع ال�صوت خارج فرتات ال�سكينة والراحة
يف الرباح اخلارجي
يج��ب �أي�ض��ا احلف��اظ عل��ى �س��اعات الراح��ة و عل��ى ع��دم �إرتف��اع الأ�ص��وات او ال�ضجي��ج يف
الرباح��ات اخلارجي��ة للمبن��ى.
يف ُ�سلم املبنى
�إذا كن��ت ت�س��تقبل زواراً ،يرج��ى املحافظ��ة عل��ى �إنخفا���ض الأ�صوات اثناء تواج��د زوارك على
درج املبنى.

مالحظــــــــة

يحظر اللعب على �سالمل املبنى حيث يرتفع �صدى الأ�صوات ،ويتحمل الوالدان م�س�ؤولية
�أوالدهم كما يتعني عليهما ال�سهر على احرتام القواعد املرعية.

على ال�رشفة
ميك��ن �أن تك��ون ال��شرفة مكان��ا لال�س�ترخاء ،ويحوله��ا البع���ض اىل جن��ة م��ن الأزه��ار ُتف��رح
�أي�ض��ا قل��ب الآخري��ن .وم��ن ال��ضروري مراع��اة عدة �أم��ور مهمة:
•
•
•
•
•

يجب تثبيت اوعية الزهور ب�شكل تبقى �آمنة يف حال هبوب رياح وعوا�صف قوية.
التنبه �أثناء ري الزهور من عدم ت�رسب املاء اىل �أ�سفل.
واجب التقيد بعدم �إرتفاع ال�صوت اي�ضا على ال�رشفة ،كما احلال يف الغرفة.
يرجى عدم رمي �أ�شياء من ال�رشفة ،فهناك خطر �إ�صابة املارة ،كذلك ينبغي عدم
الإحتفاظ بالقمامة على ال�رشفة كي ال تتولد روائح كريهة ميكنها �أن جتلب احل�رشات.
ال�شوي على ال�رشفة غري م�سموح به عموما خلطر ن�شوب حريق ولأنه ينتج عنه روائح.
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