
 

 

 نظم و آرامش .1

 تمام کسانیکھ در کمپ سکونت یا زندگی میکنند باید مقرارات زیست درمنزل را رعایت نمایند. •
استفاده میبرید، ھمسایھ ھای تان را مزاحمت ھنگامیکھ از رادیو،تیلویزیون، ابزار موسیقی و امثال آن   •

 نکنید.
 صبح باید در کمپ آرامش برقرار باشد. ۶شب  ببعد الی ساعت  ۲۳از ساعت  •
 در محالت واماکن عمومی استفاده از الکول و دیگر مواد نشھ آور مجاز نمیباشد. •
گزارش خواھد  یو دی آی  ادارهء کمپ تمام موارد تخلفات را بھ پولیس راپور داده  و بھ دفتر منطقوی •

 داد.  
در صورتیکھ شما برای شب گذراندن بھ دیدن کسی بجایی میروید، ھمیشھ این موضوع را باید با ادارهء  •

کمپ روشن بسازید. در صورتیکھ شما مھمان میداشتھ باشید، متوجھ باشید کھ آنھا باید دیگر ساکنین 
 کمپ را در نظر داشتھ باشند.

 ن (یو دی آی ) میتواند مھمانان شب پای را در صورتیکھ مختل کنندهء امنیت ادارهء امور خارجیا •
 دیگران در کمپ باشند، رد نماید(نپذیرد).

 
 استفاده از اطاق ھا و وسایل .2

 
اماکن(محالت) بیرونی واطاق عمومی را پاک نگھ دارید.توجھ داشتھ باشید کھ بایسکیَل ھا ، ریکشاھا  •

 گذاشتھ نشود. ودیگر وسایل درسر راه دیگران
 شما اطاق خود را منظم وپاک نگھ دارید. •
 کثافات باید درکثافت دانی ھای مربوطھ انداختھ شود. •
اطاق عمو می داخل بطور منظم باید پاک کاری شود. یک لیست ترتیب گردیده است کھ نشاندھندهء این  •

 مدت معین چک نمایید. میباشد کھ چھ وقت نوبت پاک کاری شما میباشد، این را باید بعد از ھر یک
تمام کسانیکھ در کمپ زندگی میکنند، در قسمت حفظ و مراقبت داخل و بیرون کمک میکنند. یک لیست  •

 وجود دارد کھ نشاندھندهء این میباشد کھ ھریک ساکن درین کمپ چھ وقت اشتراک میکند.
ید. این لست را کنترول استفاده از ماشین لباس شویی، ماشین خشک کن و غیره وسایل عمومی را بیاموز •

 کنید کھ نوبت استفادهء شما ازین ماشین لباس شویی ویا دیگر وسایل عمومی چھ وقت میباشد.
 سگرت کشیدن در اطاق ھای عمومی مجاز نمیباشد. •
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 آن میباشد: نامھء قرارداد یت سگرت کشیدن یکی از شرایط ھا یقواعد ومقررات در تعمیر ھایی کھ ممنوع

 وغیره را ندارید.سگرت کشیدن  اجازهءانھ تصمیم گرفتھ است،داخل اطاق، زمانیکھ صاحب خشما در  •

 کوچ کشی .3

 توجھ داشتھ باشید بھ اینکھ اطاق تان/این اپارتمان، قبل ازینکھ کوچ کنید شستو شو شده و پاک کاری شده باشد. •
قبل ازینکھ بروید، کلید را تحویل بدھید. بخاطر از دست دادن یا مفقود کردن کلید باید بپردازید. درصورتیکھ  •

 زمانیکھ کلید ھارا تحویل میدھید آن پول را واپس دریافت میکنید. بخاطر کلید ھا پول پیشکی پرداختھ باشید،


	  قواعد ومقررات منزل در کمپ

