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 Sidan 1/  1صفحه 

 برای افراد که قرار است به نقل مکان بپردازند 
 

 رهنمود و توصيه ها برای شما که در خانه کرايی زندگی می کنيد
 

 Sidan 2/  2صفحه 
 

 .اگر پرسشی داريد با کمال ميل با شرکت مسکن ارتباط بگيريد
 

 Sidan 3/  3صفحه 
 

 مطالب مهمی که بايد مد نظر گرفته شوند
اما . پيش از هر چيز بايد قرارداد اجاره خود را فسخ نماييد.  ايد برخی از مطالب را در مد نظر بگيريدوقتی که به کوچ کشی می پردازيد ب

همچنين بايد قرارداد برق خود را فسخ کنيد و آدرس . متوجه باشيد که شما در طی مدت آگهی فسخ قرارداد مکلف به پرداخت کرايه منزل هستيد
 .خود را تبديل کنيد

 
 ان را بطور کتبی فسخ کنيدقرارداد اپارتم

بعد از فسخ قرارداد اجاره تا يک مدت معيين مکلف به پرداخت کرايه منزل خواهيد بود . شما بايد قرارداد اجاره را هميشه بطور کتبی فسخ کنيد
بطور مثال اگر شما اپارتمان را . مدت آگهی فسخ قرارداد در قرارداد اجاره تان درج می باشد. که اين دوره را مدت آگهی فسخ قرارداد می گويند

اگر . جوالی از بين می رود و شما مکلف به پرداخت کرايه تا اين تاريخ خواهيد بود 31اپريل جواب کنيد، قرارداد معموالً بتاريخ  24بتاريخ 
 .شما دارای گراج يا محل پارکنگ هستيد در برخی موارد بايد آنرا عليحده فسخ نماييد

 
 ردانيد همه کليد ها را برگ

اين امر به کليد های بطور مثال تحويل خانه، اتاق لباس شويی و گرم کن وسايط نقليه نيز . همه کليد ها را بايد در حين کوچ کشی پس تسليم نماييد
 .ياورد، شويداگر همه کليد ها پس تحويل نشوند شايد شما وادار به پرداخت مصارفی که تبديلی قفل برای صاحب خانه به بار م. تعلق می گيرد

 
 . روز اول رسمی بعد از سپری شدن قرارداد اجاره تحويل داده می شوند 12.00کليد ها عموما حد اقل تا ساعت 

 
 آدرس جديد را گزارش دهيد

تا مدتی بطور  اگر ميخواهيد که پست تان. هنگام نقل مکان بايد آدرس جديد خود را به اداره ماليات اطالع دهيد که اين خدمات رايگان می باشند
اعالم انتقال و درخواست توزيع انتقالی پسته . ارسال گردد، مصارف اضافی را متحمل خواهيد شد) توزيع انتقالی(اتوماتيک به آدرس جديد تان 

 .انجام دهيد www.adressandring.seرا می توانيد در وبسايت تغيير آدرس، 
 

به آدرس جديد تان توزيع گردد بايد اعالم انتقال را حد اقل پنج روز رسمی قبل از کوچ کشی انجام برای آنکه بعد از نقل مکان پست تان مستقيماً 
 . دهيد

 
در غير اين صورت بايد خودتان از آدرس جديد تان به سازمان ها، شرکت بيمه، بانک ها، شرکت برق، روزنامه ها، اقارب و شناخته وغيره 

 . اطالع دهيد
 

 برق، تيلفون و انترنيت
برای . هنگام کوچ کشی بايد هم يک قرارداد برق برای آدرس جديد خود را امضاء کنيد و هم قرارداد قبلی در آدرس قبلی تان را فسخ نماييد

 .معلومات بيشتر با شرکت برق مربوطه خود تماس بگيريد
 

همچنان به خاطر بسپاريد که اگر دارای قرارداد . ارش دهيداگر شما دارای قرارداد تيلفون الينی در اپارتمان خود هستيد بايد انتقال آنرا نيز گز
 .برای معلومات بيشتر با شرکت تيلفون و شرکت انترنيت مربوطه خود تماس بگيريد. انترنيت هستيد بايد به فسخ و يا انتقال آن اقدام کنيد

 
 Sidan 4/  4صفحه 

 
 معاينه و نظافت هنگام کوچ کشی

همچنين بايد شما آماده باشيد که اپارتمان تان به کرايه . ، صاحب خانه اپارتمان تان را معاينه می نمايدقبل از اينکه شما از اپارتمان کوچ کنيد
 .نشينان آينده نشان داده خواهد شد و در آخر همه اين امور نوبت نظافت دقيق هنگام کوچ کشی می رسد

 
 واهد شدقرار گرفته خ  آپارتمان تان قبل از اينکه نقل مکان کنيد مورد معاينه

بعد از تکميل معاينه يک کاپی از يادداشت . وقتی که صاحب خانه اپارتمان تان را معاينه می نمايد بهتر است که شما نيز حضور داشته باشيد
 . معاينه را دريافت می کنيد
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 :نکات قرار ذيل را قبل از معاينه مد نظر بگيريد
اگر شما . های داخلی، رف و تب بايد هنگام معاينه در اپارتمان موجود باشندهمه تجهيزات متعلق به اپارتمان بطور مثال دروازه  •

کتابچهٴ رهنمود برای استفاده يا مراقبت از وسايل اپارتمان دريافت کرده ايد بايد آنرا برای استفادهٴ کرايه نشين بعدی در اپارتمان 
 .بگذاريد

 . نبايد با فرش پوشانده شده باشند) هتشناب، حمام، آشپزخان(کف چوبی خانه و کف در محل های تر  •
 

 . در صورت وجود نقص يا استهالک بيش از حد عادی در اپارتمان ممکن است مکلف به پرداخت جبران خسارت گرديد
 

 اپارتمان خود را نشان دهيد
افراد ديگر که قرار است بعد از شما به اپارتمان  وقتی که قرارداد اجارهٴ اپارتمان را فسخ نماييد بايد طبق قانون اجاره آماده باشيد تا اپارتمان به

 .صاحب خانه عموماً با شما ارتباط می گيرد تا در مورد يک وقت مناسب به موافقه برسيد. منتقل شوند، نشان داده شود
 

 تمام اپارتمان را نظافت کنيد
اگر اپارتمان درست پاک نشده باشد احتمال دارد شما بعدا . داپارتمان بايد قبل از تحويل کليد های اپارتمان خوب صحيح پاک و مرتب ساخته شو

بطور مثال شما بايد همه کلکين ها را پاک کنيد، پشت سر داش را نظافت کنيد، داخل داش و هواکش . وادار به پرداخت مصارف نظافت شويد
 .لست وظايف در اين جزوه را رعايت کنيدهدايات و . آشپزخانه را پاک کنيد، يخ زدگی فريزر را دور کنيد و آب رو را پاک کنيد

 
 هنگام کوچ کشی همه اسبباب خود را انتقال دهيد

اگر می . وقتی که کوچ کشی می کنيد بايد همه اسباب تان را بشمول آنچه که در تحويل خانه، گراج، بالکن يا در صحن مانده باشيد، باخود ببريد
 .، اين مسئوليت شماست که هنگامی که کوچ می کنيد آن در داخل اپارتمان موجود نباشدخواهيد چيزی را دور بيندازيد يا به کسی ببخشيد

 
 نکات قابل مالحظه قبل از کوچ کشی  

در پشت يک لست وظايف داده شده است که غرض . برای نظافت آشپزخانه، تشناب و ساير اتاق های اپارتمان اين رهنمود را رعايت کنيد
 .ام نکته مهم رعايت آن مفيد استجلوگيری از فراموش کردن کد

 
 Sidan 5/  5صفحه 

 
 نکات ذيل را هنگام نظافت آشپزخانه به خاطر بسپاريد

 .اطراف و پشت داش و همچنان ديوار، اطراف الماری و کف را پاک کنيد. داش را با گرفتن از کناره ها بيرون بکشيد .1
 . قسمت بااليی و منقل ها را پاک کنيد .2
 . فلتر را در آورده پاک کنيد. را پاک کنيد) هواکش( اعم قسمت خارجی و داخلی پکه .3
 .استفاده از مواد نظافت موثر است. قسمت داخلی داش و همچنان تابه ها و جالی پاک کنيد .4
 .همچنان آنرا پاک کنيد و تا يک چند وقت باز بگذاريد. يخ زدگی فريزر و يخچال را دور کنيد .5
 .کناره های بااليی دروازه را فراموش نکنيد. نه را بشوييداعم قسمت داخلی و خارجی الماری های آشپزخا .6

 
 

 Sidan 6/  6صفحه 
 

 نکات ذيل را هنگام نظافت تشناب به خاطر بسپاريد
 .وقتی که قسمت تحت تب را پاک می کنيد تخته جلوی آن را در آوريد. آب رو را پاک کنيد .1
 .قسمت زير دستشويی را هم پاک کنيد .2
 .راموش نکنيدقسمت بيرونی و پيچ های کمود را ف .3

  
 Sidan 7/  7صفحه 

 
 نکات ذيل را هنگام نظافت اتاق ها به خاطر بسپاريد

 .همچنان بايد چسب فرش را دور کنيد. فرشی را که شما خودتان هوار کرده باشيد، بايد دور بسازيد .1
 .بخاری و پشت سر آن را پاک کنيد .2
 .ندسطوح رنگ شده از قبيل چوکات های کلکين و چفتی کف اتاق بايد پاک باش .3
 .چوکات چوبی کلکين ها را نيز بشوييد. همه اطراف کلکين ها بشمول قسمت داخلی آن را پاک کنيد .4
 .تخته ها و قوطی ها الماری ها را پاک کنيد .5
 !کناره های بااليی را به ياد داشته باشيد. همه دروازه ها را پاک کنيد .6

 
 Sidan 8/  8صفحه 
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 لست وظايف در حين نظافت
 

 آشپزخانه
 ديوار ها 
 های کلکين چوکات 
 شيشه کلکين 
 تخته کلکين 
 بخاری 
 هواکش 
 چراغ ها 
 ساکت برق 
 هواکش منقل 
 قسمت داخلی داش 
  بشمول پشت سر آن(قسمت خارجی داش( 
 قسمت داخلی و خارجی الماری های آشپزخانه و دراز های آن 
 رف مصالحه جات 
 يخچال و فريزر 
 چوکات های دروازه 
 دروازه ها 
 تخته های دستشويی 
 دستشويی 
 تی های کف آشپزخانهچف 
 کف آشپزخانه 
 سقف 

 
 تشناب و حمام

 سقف 
 ديوار ها 
 چراغ ها 
 الماری تشناب 
 هواکش 
 آينه 
  حتی قسمت زير و پشت سر آن(تب( 
 کمود 
 دستشويی 
 چوکات دروازه 
 دروازه 
 آب رو 
 کف تشناب 
 زير و پشت سر تب 
 در صورت وجود، قسمت داخلی و خارج الماری تشناب 
 باسشويیدر صورت وجود، دستشويی ل 
 در صورت وجود، ماشين لباسشويی 
 در صورت وجود، ماشين خشک کن 

 
 اتاق ها
 چوکات های کلکين 
 شيشه کلکين 
 تخته کلکين 
 بخاری 
 ساکت برق 
 قسمت داخلی و خارج الماری ها و الماری لوازم نظافت 
 چوکات های دروازه 
 دروازه ها 
 چفتی های کف آشپزخانه 
 کف خانه 
 آستانه ها 
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 ساير جای ها
 لکنبا 
 صحن 
 تحويل خانه 
 گراج 

 
 
 

 .وقتی که کوچ کشی می کنيد بايد همه اسباب تان بشمول آنچه که در تحويل خانه، گراج، بالکن يا در صحن مانده باشيد، را باخود ببريد
 
 
 


	برای افراد که قرار است به نقل مکان بپردازند
	مطالب مهمی که باید مد نظر گرفته شوند
	قرارداد اپارتمان را بطور کتبی فسخ کنید
	همه کلید ها را برگردانید
	آدرس جدید را گزارش دهید
	برق، تیلفون و انترنیت

	معاینه و نظافت هنگام کوچ کشی
	آپارتمان تان قبل از اینکه نقل مکان کنید مورد معاینه  قرار گرفته خواهد شد
	اپارتمان خود را نشان دهید
	تمام اپارتمان را نظافت کنید
	هنگام کوچ کشی همه اسبباب خود را انتقال دهید
	نکات ذیل را هنگام نظافت آشپزخانه به خاطر بسپارید
	نکات ذیل را هنگام نظافت تشناب به خاطر بسپارید
	نکات ذیل را هنگام نظافت اتاق ها به خاطر بسپارید

	لست وظایف در حین نظافت
	آشپزخانه
	تشناب و حمام
	اتاق ها
	سایر جای ها



