
 

 

  او ارامتیا نظم. ۱
  

 ټول ھغھ کسان چې پھ کمپ کې مېشت وي او یا دلتھ شتون ولري، باید د کمپ مقررات مراعت کړي. •
 پر مھال ګاوڼدیانو تھ مزاحمت مھ کوئ. لھ راډیو، تلیویزیون، موسیقۍ غږولو سیستم او ورتھ وسیلو د کارولو •
 ) بجو پورې چوپتیا وي.۶) بجو څخھ د سھار تر شېږو (۱۱پھ کمپ کې باید د شپې لھ یولسو ( •
 د کمپ پھ شریکو ځایونو (ساحو) کې د الکولو او نورو نیشھ یي توکو استعمال منع دی. •
 ) سیمھ ییز دفتر تھ خبر ورکوي.UDIادارې ( کمپ د ټولو جنایي جرمونو پھ ھکلھ پولیسو او د کډوالو د چارو د •
کھ د شپې تېرولو لپاره درتھ مېلمانھ راځي، باید مخکې لھ مخکې یې د کمپ لھ کارکوونکو سره شریکھ کړئ.  •

 مېلمانھ مو باید د نورو ګاوڼدیانو ارامۍ تھ پاملرنھ وکړي.
یتوب اغیزه کوي، د کډوالو د چارو کھ چیرې د شپې تېرولو مېلمانھ پھ کمپ کې د نورو اوسېدونکو پھ خوند •

 ) کوالی شي، چې داسې مېلمنو تھ د شپې تېرولو اجازه ورنکړي.UDI( اداره

 
 . د ځای او وسایلو کارول۲

شریکھ خونھ (کوټھ) او باندنۍ ساحھ منظمھ وساتئ. پاملرنھ وکړئ، چې بایسکلونھ، د ماشومانو کراچۍ او نورې  •
 بنده نکړي.وسیلې د کمپ د اوسېدونکو الره 

 تاسو باید خپلھ کوټھ پخپلھ پاکھ او منظمھ وساتئ. •
 کثافت او فاضلھ مواد باید د کمپ پھ کثافت دانیو کې وغورځول شي. •
دننھ شریکھ خونھ (کوټھ) باید پھ منظم ډول ومینځل شي. د دې لپاره یو لست جوړ شوي دي، چې ستاسو د مینځلو  •

 لست پھ منظمھ توګھ وګورئ.وار درښیي چې څھ وخت دی. تاسو باید یاد 
د کمپ ټول اوسېدونکي باید د کمپ د دننھ او د باندې برخو پھ ساتنھ او څارنھ (حفظ او مراقبت) کې مرستھ  •

 وکړي. د دې کار لپاره یو لست شتون لري، چې د کمپ ھر اوسېدونکی څھ وخت باید پھ دې کې برخھ واخلي.
او نورو شریکو وسایلو کارول زده کړئ. د کالیو مینځلو د ماشین او یا د کالیو مینځلو او کالیو وچولو د ماشینونو  •

 نورو وسایلو د کارولو لپاره لست وګورئ، چې ستاسو وار څھ وخت دی.
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 پھ شریکو کوټو کې سګرټ څکول منع دي. •

 پھ ھغو ودانیو (تعمیرونو) کې مقررات، چې سګرټ نھ څکول پھ کې د کرایې د قرارداد یو شرط دی:

 د استوګنځي (کور) خاوند پرٻکړه کړي وي، تاسو پھ کوټھ کې د سګرټ څکولو اجازه نلرئ.کلھ چې  •

 . کډه کول۳

 کوټھ یا اپارتمان مو مخکې لھ کډې کولو څخھ منظم او ومینځئ. •
لھ تګ څخھ مخکې کیلي ګانې وسپارئ. کھ کیلي ګانې ورکې شوي وي، باید پېسې یې ورکړئ. کھ د کیلي ګانو  •

 ورکړي وي، نو د کیلي ګانو لھ سپارلو څخھ وروستھ بھ یې بیرتھ تر السھ کړئ. لپاره مو پیشکي
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