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این فیش به زبانهای زیر در دسترس میباشد :

 - آلبانی
- انگلیسی 

- عرب 
- اسپانیولی

- فارسی 
- فرانسه 
- روسی 
- ترکی

Avec l'appui de la Région de Bruxelles-Capitale

یا من مسوول چه 
خرابیهایی هستم؟

چه کسی مسوول است؟

مستُاجر
 کند، که شامل این موارد است :نگهداریمستُاجر باید از محل سکونت خود 

تمیز کردن مرتب،●
 تعمیر و جایگزینی تمام چیزهایی که خود یا خانوادهاش خراب میکنند یا میشکنند●

)شیشه، در، دستشویی، فیوز، لکهها(،
 )شیری که چکه میکند، ... (،تعمیرات کوچکانجام ●
  یورو(120  تا  90)از موتور خانهی شوفاژیسالنهسرویس ●

و پاکسازی سالنهی دودکشها،
آبگرمکن،ی سالنهسرویس ●
مراقبت از وضع کلی محل سکونت )داخل و خارج(،●
مراقبت از لوله کشیها و سرویس بهداشتی.●

تـــوجه ! 
مستاجر مسئول تمیز کردن قرنیس و ناودان منزل میباشد.
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مالک
:مالک باید مسوولیت این موارد را بعهده گیرد 

(.سقف، نما، بالکن، رنگ) خارج ساختمانمراقبت و تعمیرات ●
.تعمیر وسایل خیلی قدیمی و یا وسایل در وضع نامناسب●
 تعمیر هرچه سریعتر خرابیهایی که بعهدهی اوست و مستُاجر به●

. او اطلع میدهد
 تجهیزات الکتریکی، لولهکشی، شوفاژ) خرابیهای اساسیتعمیر ●

(.مرکزی، مجاری آب، گاز و غیره
      

  مالکبوسیلهی نامهی سفارشیبرای اعلم مشکلت اساسیتر، مستُاجر باید 
.را در جریان قرار دهد

: برساند مالک باید موارد زیر را به اطلع مستُاجر
 (مستُاجر)یی که تعمیر آنها بر عهدهی او خرابیها و نشتها●

نیست،
. اتخاذ شده قبل و پس از اطلع از وجود نقصتصمیمات●

 )که باید در مقابل یخ زدگی محافظت شوند( :در این مکانها
 را ببندید،محلهای گرم نشدنیپنجرهها و ●
 را تعمیر کنید،شیشههای شکسته●
 را ببندید،سوراخها و منافذ زیرزمین●

لوله کشی
 محافظت کرد،لولههاباید در تمام محلهای در دسترس از ●
 آب اطمینان حاصل کرد،نشتاز عدم وجود ●
 عایق بندی کرد،روزنامه یا ابرلولهها را بوسیلهی ●
، اطمینان حاصل کرد.ناوداناز باز بودن راه ●

 حفاظت در مقابل یخ زدگی

: حفاظت در مقابل یخ زدگی است  مسوول،  مستُاجر اگر محل سکونت دارای موارد زیر باشد
اتاقهای بدون وسیلهی گرم کننده،●
لوله کشیها و کنتورهای خارج از ساختمان و یا در اتاقهای فاقد وسیلهی گرم کننده،●
.دستشویی خارج از ساختمان●

:به محلهای زیر جلوگیری کنید آب از رسیدن 
لوله کشیها●
کنتورها●
شیرهای آب خارج از ساختمان.●

  وحمامها )سیفون، کاسهی توالت، لولهکشیهای آب(، دستشوییها، سینکهای ظرفشویی، توالتهاباید از 
دوشهایی که خارج از ساختمان و یا در اتاقهای فاقد وسیلهی گرمایی هستند، مراقبت کرد..

به محض آغاز زمستان
است که کسی دراتاقها و محلهای خارجی برای فقطتوصیههای زیر 

. آنها سکونت ندارد و در نتیجه، به میزان کافی گرم نمیشوند
کنتور آب شخصی خود را ببندید.●
 را موجود در آنها آببا کشیدن سیفون و باز کردن شیرها، ●

،تخلیه کنید
 آب را باز کنید،در صورت نیازفقط ●
 اگر نمیتوانید فلکهی آب را ببندید، شیرهای آب را در جاهایی●

که سردتر هستند، برای عبور آب کمی باز بگذارید.

 در.  کلیهی وسایل و موادی را که خریدهاید، نگه داریدفاکتور
 تمام ، این رسیدها به شما در اثبات اینکهمشکلصورت بروز 

.کارهای مورد نیاز را انجام دادهاید، کمک خواهند کرد

 کهموظف استدر صورت سرمای شدید،  مستُاجر 
.گرم کندکمی(  محل عبور لولهای آب را )


