
العيــــ�ش يف 
ال�شـــــــقة

ــح الهامــة  ــى بع�ــش املعلومــات والن�شائ ــرة عل ــوي هــذه الن� حتت
املتعلقــة باحليــاة يف املنــزل.

يرج��ى اأن ت�ص��تخدم ق��در الإم��كان الغ��رف املخ�ص�ص��ة يف البناي��ة مث��ل 
��ة اأو غرفة التن�ص��يف يف القبو. الِعليَّ

ينتج عن تن�صيف الغ�صيل يف ال�صقة رطوبة عالية يف هواء الغرفة. واإذا كنت تن�صف الغ�صيل يف 
املنزل، يرجى اإتباع الإر�صادات املبينه اأدناه للتمكن من ازالة الرطوبة الناجتة عن ذلك.

تن�شيف الغ�شيل

تن�شيف الغ�شيل يف ال�شقة

ن�سيحة 1 : تن�سيف الغ�سيل يف 
ال�سقة يف مو�سم الدفء:

ناف��ذة  ق��رب  الغ�س��يل  َمن���ر  �س��ع 
اأن  للرطوب��ة  ميك��ن  بذل��ك  مفتوح��ة. 

للخ��ارج.  ب�س��هولة  تت���رب 
وحت��ى بع��د جم��ع الغ�س��يل النا�س��ف 
وا�س��ل التهوئ��ة لبع���ض الوق��ت ك��ي 
تخ��رج الرطوب��ة نهائي��ا م��ن الغرف��ة.

ن�سيحة 2 : تن�سيف الغ�سيل يف مو�سم 
الربد خالل فرتة التدفئة:

اإعم��ل عل��ى تاأم��ن تهوئ��ة كافية ت�س��مح 
بالت���رب  الغرف��ة  الرط��ب يف  لله��واء 
للخ��ارج. ك��رر عملية تهوئ��ة الغرفة عدة 
م��رات اإىل اأن ت�س��عر ب��اأن ه��واء الغرف��ة 

اأ�سب��ح لطيف��ًا.

مالحظــــــــة
وفطري��ات عفون��ة  تك��وُّن  خط��ر 
الرطوب��ة الناجت��ة ع��ن ع��دم مراع��اة 
ميك��ن  الغ�ص��يل  تن�ص��يف  ن�صائ��ح 
اأن ت��وؤدي اىل نتائ��ج �ص��لبية. فم��ن 
املحتم��ل اأن تتح��ول الرطوب��ة الت��ي 
واىل  عفون��ة  اىل  اجل��دران  تلح��ق 
فطري��ات تظه��ر ب�ص��كل بقع �ص��وداء اأو 
رمادي��ة اأو خ�رضاء اأو حمراء. ويوؤدي 
ه��ذا يف ا�ص��واأ الأح��وال اىل اأ���رضار 

�صحي��ة. 

مالحظــــــــة
اإذا لحظت وجود عفونة وفطريات 
فمن واجبك اإعالم موؤجرك )املالك( 

اخلا�ص بك.



EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft – gemeinnützige Stiftung | Springorumallee 20 | D-44795 Bochum | Tel.: 0234 9447-575 | akademie@e-b-z.de

AKADEMIE

تنظيف الأر�شيات

الأثاث املبني يف املطبخ واملوبيليا الأخرى 
التابعة لل�شقة 

�صجاد املوكيت يتم تنظيفه باملكن�صة الكهربائية فقط

اإذا اإ�ص��تاأجرت �ص��قة حتتوي مثاًل على اأثاث يف املطبخ، يبقى هذا الأثاث ملكًا للموؤجر)املالك( 
وي�صكل اي�صا جزءاً من عقد الإيجار.

ه��ذاأ الأث��اث يعت��ر مفرو�ص��ات تابع��ة لل�ص��قة ول يج��وز اإزالته��ا اأو تبديله��ا اأو انتزاعه��ا م��ن 
اأماكانه��ا. اإذا كان��ت لدي��ك رغب��ات يف  التغي��ر اأو تري��د اإج��راء اإ�صالح��ات اأ�صبح��ت �رضوري��ة ، 

فات�ص��ل باملوؤجر)باملال��ك(.

العي�ش يف ال�شقة

ن�سيحة 3 : يجب تنظيف جميع الأر�سيات اأكانت )�سجاد، بالط، �سفائح اي رقائق 
لمينات الخ.( بانتظام باملكن�سة الكهربائية.

ن�سيحة 4 : اأع�ر ب�سدة وعدة مرات قطعة القما�ض/ الفوطة 
التي ت�ستعملها للم�سح. الأر�صيات اخل�صبية و�صفائح ال� لمينات 

ح�صا�صة جداً. ل يجوز م�صح هذه الأر�صيات اإلَّ برطوبة قليلة.

اأر�صيات ناعمة مل�صاء: مثل � �صفائح )لمينات( اأو خ�صب 

اإ ب ز � مركز التعليم الأوروبي لالإ�صكان والعقارات � موؤ�ص�صة غر ربحية

مالحظــــــــة
اإذا كان قما���ص امل�ص��ح كث��ر الرطوب��ة واإذا ان�ص��كب امل��اء عل��ى ه��ذه الأر�صي��ة، 
ف�صي�صبب ذلك باإنتفاخ هذه الأر�صيات وبالتايل ميكن اأن يوؤدي اىل تلفها الدائم.


