Pashto

د اوسيدو يا استوګنځائي له پاره قانون اؤ طريقي
مخکي د حرکت کولو نا
•
•
•

د ورځ چي تاسو حرکت کوي تاسو د دي چابي اؤ د تصديق کولو رسيد تر السه کي.
د سروبو  Servboکسانو سره په شريکه د اوسيدو ځائي اؤ د دي ټهيک ټهاک يا ښکلي صورتحال جائزه واخلي.
د کسانو سره په شريکه ،دا الندي قوانين اوګوري اؤ په ليک سره د دي تصديق اوکي.

زمونږ سره په اوسيدو دوران کي
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

رهائش صرف د خغه کسانو له پاره وي کوم چي رهائش لري.
په اسوګنځائي کي صرف خغه کسانو له پاره رهائش وي کوم چي باور شوي رهائش لري ،چي په اسوګنځائي کي قيام
کولي شي او د ميلمه له پاره د اوده کيدو اجازت نشتا.
تاسو د ورځي د ميلمه سره د ماښام اته  20:00بجو پوري مالويدي شي.
دا ستاسو زمه واري ده چي د ورځي با ګاونډيانو تا تکليف نه ورکوي اؤ نور خغه کسانو تا چي نژدي عالقه کي اوسيږي.
د ماښام اته  22:00بجو نا روسته دا په خاص باندي اهم ده چي د اسوګنځائي ځائي خاموشه وي.
د اوسيدو ځائي اؤ د دي د سينګار خيال ساتي .د اپارتمنت با خغه کسان روزانه صفائي کوي ،کوم چي دالتا کي اوسيږي.
که چيري څه شيان مات را مات شي ،نو د دي رپوټ با  Extensor Fastighetsserviceتا ضرور ورکوي (ټيليفون
نمبر 0530915370يا ايميل )info@extensor.se
تاسو با په اپارټمنټ کي خپل فرنيچر نه اچوي.
دا ستاسو زمه واري ده چي دا يقيني کي چي د پارټمنت نا بهار حائي صفه ستهره وي .دا ياد اوساتي چي د خپل کور
خځله يا ډيران په صحيح ځائي باندي اوغورځوي.
کله چي تاسو د جامو وينځلو کوټه استعمال کي ،دا صفه کي مخکي چي بل کس دالتا کي جامي وينځي.
چاڼ يا فلټري با ضرور صفه وي ،ګيره چاپيره يا دننه ماشين کي با هيڅ پاکوونکې ماده نور فبرک جوړ شوي مايه نه
وي.
صرف خغه سعت کي د وينځي کوټه استعمال کوي د کوم وخت چي تاسو ببکنګ يا نيوکه کړي وي.
په اوسيدو ځائي يا په نيغي الرو کي سيګرټي سکل ،د اوبه پيپونه ،وغيره وغيره .يا د نشي کولو شيان استعمال کولو
اجازت نشتا.
په اوسيدو ځائي کي د ساتونکي ځناورو ساتلو اجازت نشتا.
دا ستاسو زمه واري ده چي ټول شيان صرف د خاص مقصد له پاره استعالولي شي ،مثال باندي ،چي ګيس چولهه تاسو
صرف د پخلي له پاره استعمال کولي شي د نور څه له پاره نه.

کله چي تاسو بهار ځي
•
•
•

د اوسيدو ځائي با ضرور صفه ستهره وي ،او هم په خغه حالت کي با وي په کوم حالت کي تاسو دا بيا موندلي ؤو.
کله چي تاسو رواني يا حرکت کوي دا ستاسو زمه واري ده چي د خپل بيګونه او شيان راغونډ کي
تاسو د سروبو  Servboپرسنل يا کسانو سره په وخت د چابي ورکولو باندي رضا لري.

نور
•
•
•
•

د سربو  Servboپرسنل يا کسان دا اجازت لري چي د اوسيدو ځائي تا داخله کولي شي اؤ د دي کتنه با باقاعده کولي شي.
مخکي د دوي راتلو نا دوي زاتي باندي تيليون کوي.
سربو  Servboتا دا اجازت وي چي خغه کسان بهار اوباسي کوم چي په اوسيدو ځائي کي نه اوسيږي.
تشدد يا نور دا داسي د تشدد سلوک کوم چي د سربو  Servboپرسنل خالف وي اجازت نشتا اؤ زر تر زره با د
اوسيدونکي معاهده ختمولي شي .پوليس رپورټ با هم کولي شي.
که چيري دا برني قوانين نه منل شي ،نو د اوسيدونکي حق با ستاسو د الس الړ شي.
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