
اإ�ستخدام 
امل�ساحات امل�سرتكة

ت�ص��مل امل�ص��احات امل�ص��ركة ب��ن اأم��ور اأخ��رى، امل�ص��ارات املو�صل��ة 
اإىل �ص��قتك وامل�ص��احات اخلالي��ة املج��اورة وغ��رف تن�ص��يف الغ�ص��يل 
وقب��و الدراج��ات ودرج )�ص��امل( املبن��ى. ويح��ق جلمي��ع امل�ص��تاأجرين 
اإ�صتخدام هذه امل�صاحات امل�صركة بالت�صاوي، ومن الواجب اأن تبقى 
طرق الو�صول اليها حرة ومفتوحة. وال يجوز و�صع اأي اأثاث موبيليا 

اأو اأجه��زة كهربائي��ة اأو ما �ص��ابه فيها. 

يج��ب و�ص��ع االأحذي��ة داخ��ل ال�ص��قة، وال يج��وز تركه��ا يف باح��ة ال��درج اأم��ام ب��اب ال�ص��قة. الأن 
اأنظمة احلماية من احلرائق تن�ص على بقاء ال�صلم حراً  بحيث ميكن اإ�صتخدامه كطريق هروب 

اإذا ن�صب حريق. 

ين���ص اإتف��اق عق��د االإيج��ار عل��ى م��ا اإذا كان تنظي��ف اأق�ص��ام ال��درج يت��م بالتن��اوب ب��ن 
امل�ص��تاأجرين اأو من قبل ���ركة تنظيف. وباإمكانك اأي�صًا �ص��وؤال املوؤجر )املالك( عن الرتيب 

املعتم��د يف حالت��ك. 

يف ف�ص��ل ال�ص��تاء تت�ص��اقط الثل��وج وت�صب��ح االر���ص مل�ص��اء. ويج��ب 
اأن يبق��ى املم�ص��ى عل��ى الر�صي��ف اأم��ام املن��زل، والطري��ق املو�صل��ة 
اىل �صنادي��ق القمام��ة مكن�ص��ة وح��رة اأو اأن يت��م ن���ر الرم��ل عليه��ا. 
وباالإم��كان االإط��اع عل��ى نظام اخلدمة ال�ص��توية اإم��ا يف عقد االإيجار 

اأو يف نظ��ام املبن��ى.
اإذا كن��ت كم�ص��تاأجر م�ص��وؤول ع��ن القي��ام بخدم��ة ال�ص��تاء اأو اأن ه��ذه 
امل�ص��وؤولية تق��ع عل��ى عات��ق ���ركة خارجي��ة فه��ذا اأم��ر يت�صمن��ه عق��د 

االإيج��ار.

اإ�ستثناء: مباين دون 
م�سعد 

ُي�ص��مح بو�ص��ع عرب��ات االأطف��ال وعرب��ات امل�ص��اعدة عل��ى امل�ص��ي 
عن��د مدخ��ل الطاب��ق االأر�ص��ي.  ولك��ن ال ُي�ص��مح  بقفلها عل��ى عواميد/ 
درابزي��ن ال��درج. ويج��ب اأن تبق��ى امكاني��ة ازالته��ا م��ن مكانها �ص��هلة 
للتمكن من اإ�صتخدام طرق الهروب يف حالة الطوارئ. ما �صابه فيها. 

مالحظــــــــة
يج��ب اأن تبق��ى االأحذية يف ال�ص��قة. الأن ت��رك االأحذية يف باحة الدرج  

ميكن اأن ُي�صكل عرثة تعيق طريق الهروب.

مالحظــــــــة
خدمة ال�صتاء �رورية ملنع 

حوادث االنزالق

و�ســـــع الأحــذية

تنظيف باحة درج املبنى

خدمة ال�ستاء

ن�صيحة: ال�ضحيح  يجب اأن تو�ضع الأحذية 
داخل ال�ضقة )يف ممر ال�ضقة الداخلي(.
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AKADEMIE

اإ�ستخدام امل�ساحات امل�سرتكة

اإ�ستخدام غرف القبو امل�سرتك 

ممنوع ال�سوي يف الرباح اخلارجي خطر 
ن�سوب حريق: 

و�سع الدراجات 

يرج��ى اإ�ص��تخدام غ��رف القب��و اخلا�ص��ة ب��ك لو�ص��ع وتخزي��ن حاجيات��ك. يج��ب اأن تظ��ل حري��ة 
الو�ص��ول اىل غ��رف القب��و امل�ص��رك متوفرة.

ميكن��ك تخزي��ن النفاي��ات ال�صخم��ة اإم��ا يف غرف��ة القب��و التابع��ة ل��ك اأو يف �ص��قتك حت��ى ياأت��ي 
م��ن ياأخذها. 

يرجى و�صع الدراجات اخلا�صة بك فقط يف االأماكن املخ�ص�صة لها. 

اإذا مل تك��ن مواق��ف الدراج��ات كافي��ة، ات�ص��ل باملوؤج��ر )مال��ك( العق��ار. واإذا ل��زم االأم��ر ميك��ن 
توف��ر مزي��د م��ن مواق��ف الدراجات اأو اإن�ص��اء مواق��ف جديدة لها.

يت�ص��بب ال�ص��وي بخط��ر ن�ص��وب حري��ق. كم��ا 
ي�ص��عر امل�ص��تاأجرون االآخ��رون باالنزعاج من 
الدخ��ان املت�صاع��د من ال�ص��وي وم��ن الروائح 
الناجت��ة عن��ه ورمب��ا اي�ص��ًا م��ن ال�صج��ة التي 

حتدثه��ا عملي��ة التجمع. 

مالحظــــــــة
ال�صوي غر  م�صموح  به ال يف 
ال�صاحة  اخلارجية  وال  على 
ال�رفة .   ُت�صتثنى  االأماكن 

املخ�ص�صة  لل�صوي  التي  ن�ص 
عليها عقد االإيجار اخلا�ص بك.

اإ ب ز � مركز التعليم االأوروبي لاإ�صكان والعقارات � موؤ�ص�صة غر ربحية


