نیشتەجێبووندا جێی مەکۆیەکی لە بێمەترسی و ئاسان ژیانی رێنوێنی
!نوێیەکەتان ماڵە بۆ دەکەین بەخێرهاتنتان گەرمی بە
.خۆشە و رەحەت دانیشتندا شوێنی مەکۆیەکی لە ژیان بگرن ،لەبەرچاو پەسەندکراوەکان رێسا و دانیشتووان دیکەی مافی کە کاتێ
رەحەتی و دڵنیایی بە هەست خۆیاندا ماڵەکانی لە هەمووان تاکو بگرن لەبەرچاو گشتییەکان رێسا و یاسا دەبێت کاتێک هەموو ئێوە
.بکەن
ناونیشان گۆڕانی لەسەر ئاگاداری
نیشتەجێبوونی کە کاتێ یان تر شوێنێکی بۆ ئاپارتمانێکەوە لە گواستنەوە پاش خۆتان ناونیشانی گۆڕانی دەبێت یاسا پێی بە ئێوە
.بگەیەنن ئاگاداری بە دەخایەنێت ،مانگ ) (3سێ لە زیاتر تردا شوێنێکی لە ئێوە کاتیی
.بکرێت خۆجێیی تۆماری نووسینگەی پێشکەشی گواستنەوە ،پێش حەوتەیەک دەبێت ئاگاداریەکان
و )شەوانەڕۆژ شێوەی بە(  www.posti.fi/changeaddressماڵپەڕی سەردانی کارە ئەم جێبەجێکردنی بۆ رێگا ساکارترین
کە هەڵبژێرن دەتوانن .تاکەکەسییە ئەژمێرێکی پێکهێنانی و خۆ )ئۆنالین( سەرهێڵی بانکی زانیاریی لە کەڵکوەرگرتن بە چوونەناو
دەتوانن بوو ،پێویست ئەگەر بەاڵم خۆجێییش ،تۆماری نووسینگەی بۆ بنێردرێت دەکەن ،ی Postiپێشکەشی کە زانیاریانەی ئەو
بکرێت خۆجێیی تۆماری نووسینگەی پێشکەشی دا  www.maistraatti.fi/enماڵپەڕی لە تەنیا ئاگادارییەکە
داراییەکان ،راگرتنی کۆمپانیای بە کردن پەیوەندی یان  www.thrpalvelu.fi،ناونیشانی بە ئێمە ماڵپەڕی سەردانی بە دەتوانن
.بکەنەوە ئاگادار خۆتان ناونیشانی گۆڕینی لە خانوبەرە کۆمپانیای
پەیوەندیی زانیارییەکانی
.بدۆزنەوە مەکۆکە راگەیاندنی تابلوکانی سەر لە داراییەکان بەڕێوەبەری و داراییەکان راگرتنی پەیوەندیی زانیارییەکانی دەتوانن
سۆنا رزێرڤی و پارکینگ
بەوانەوە پەیوەندیی رزێرڤ بۆ تکایە .داراییەکانە راگرتنی کۆمپانیای ئەستۆی بە ئاسایی شێوەی بە بابەتانە ئەم بەرپرسیارێتی
.بکەن
ماڵ ئینشورانسی
.لەبەردەگرێت سەرەکییەکان داراییە لە کەوتوو زیانی تەنیا کە دان ئینشورانسێک رووماڵی ژێر لە نیشتەجێبوون مەکۆکانی هەموو
دەبێت خۆتان تاکەکەسی دارایی رووماڵی بۆ کەواتە ناکات ،رووماڵ دانیشتووان داراییەکانی لە کەوتوو زیانی ئینشورانسە ،ئەم
.هەبێت جیاوازتان ماڵی ئینشورانسی
و وەرمەگرن ،کەڵک عەیبدار ئامێری لە قەت .بکەن پارێزگاریی خۆتان ئەلێکتریکییەکانی ئامێرە لە چاکی بە کاتێک هەموو
لە کێشە و عەیب هەرجۆرە لە داراییەکان راگرتنی کۆمپانیای دەسبەجێ .بیانگۆڕن یان بکەنەوە چاک دەسبەجێ خراپەکان ئامێرە
بە فیۆزەکانیان و گڵۆپەکان گۆڕانی ئەرکی دانیشتووان. ،بکەنەوە ئاگادار گڵۆپەکان کلیلی و کارەبا سۆکێتەکانی کارەبا ،تەلی
.ئەستۆیە

زبڵ هاوێشتنی
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بەکارهێنان تایبەتی تەنیا نیشتەجێبوون ،مەکۆی زبڵی هاوێشتنی دەفرەکانی .بکەینەوە جیا خۆمان زبڵەکانی دەبێت هەموومان ئێمە
وەک بنیاتنانەوە ،یان گواستنەوە بەرهەمی زبڵی هاوێشتنی بۆ نابێت دەفرانە لەم .رۆژانەن ناومالی زبڵەکانی بەکارهێنانەوەی بۆ
.وەرگیردرێت کەڵک بینا خەشەڵی یان تر شتی و جلشۆر و سەالجە کورسی،
.بخوێننەوە زبڵەکان هاوێشتنی رێنوێنییەکانی شارەوانییەکان ،و شار ماڵپەڕەکانی لە دەتوانن
زبڵەکانی دیکەی دەتوانن کە لەبەرچاوگرتووە زبڵ کۆکردنەوەی بۆ بچووکیان شوێنگەلێکی نیشتەجێبوون ،ناوچەکانی لە زۆرێک
.بهاوێن لەوێدا دڵنیا و شیاو شێوەی بە خۆتان
ئاگرتێبەربوون ئاگادارکەرەوەی
و کڕین بەرپرسی خۆیان ،دانیشتووان. ،هەبێت ئاگرتێبەربوونی ئاگادارکەرەوەی دەبێت ماڵێک هەموو فینالند ،یاسای بەپێی
.ئەستۆیە بە باتێرییەکەشیان گۆڕینی ئەرکی هەروەها دانیشتووان .ئاگادارکەرەوانەن ئەم دامەزراندنی
دەبێت ئاگادارکەرەوەکە .هەبێت ئاگرگرتن ئاگادارکەرەوەی ) (1یەک لەوە ،بەشێک یان چوارکونج مەتری  60هەر بۆ دەبێت
باتێری کەمبوونی ئاگادارکردنەوەی کە کات هەر یان یەکجار ساڵ هەر کە بەجۆرێ بێت کردەوە رەوشی سەر لە کات هەموو
ئەو تەنیا .بگۆڕن ئاگادارکەرەوەکە ساڵ  7-10هەر دەبێت هەروەها ئێوە .بگۆڕدرێت باتێریەکەی سەرهەڵدەدات،
پەنا بتوانن تاکو بکەنەوە ئاگادارتان ئاگرتێبەربووندا سەرەتاییەکانی قۆناخە لە دەتوانن دەکەن کار چاکی بە کە ئاگادارکەرەوانەی
.بکەن ئاگرکوژێنەرەوە بە پەیوەندی و بگرن
ئاگرتێبەربووندا بەرانبەر لە دڵنیایی تری کارەکانی
و نەگۆڕ ئاستی سەر لە مۆمەکان کە هەبێت بیرتان لە کات هەموو .شیاوە زۆر هێورکەرەوە و رەحەت شوێنێکی پێکهێنانی بۆ مۆم
گڕی ئەگەر .مەکەن بەرەاڵی هەروا و مۆمەکە لە چاودامەخەن .دانێن شتەکان دیکەی لە لە دوور شیاوی مەودایەکی لە و نەگڕ
دەرەتانی لە کە مۆمانەی ئەو .نەگات پێ هەوای کە داپۆشینیەتی و خنکاندن کوژاندنەوەی ،بۆ رێگا بێمەترسیترین بووەوە ،بەرز
چاکی بە .هەبێت مەودایان بان کەڵکی لە بریتی گڕگر کەرستەی هەموو لە مەتر  5بۆ  3دەبێت کات هەموو هەڵدەکرێن ،دەرەوەدا
.بن خۆڕاگر توندا بای بەرانبەر لە تاکو زەویدا بە بلکێنن ئەوانە
.بکەن ئامادە ئاگر بەرەنگاربوونەوەی پەتۆیەکی کە دەکەین ئامۆژگاریی دانیشتووان هەموو توندی بە ئێمە
رایەخ چاڵەکانی
.بکەنەوە خاوێن خۆیان ئاپارتمانی رایەخی و بن چاڵەکانی دەبێت دانیشتووان
.دەدات هەوا تازەبوونی یارمەتی هەروەها و ئاو بۆڕی بە زیانگەیاندن لە بەرگیری هۆی دەبێتە چاڵەکان خاوێنکردنەوەی
چێشتخانە هوودی
.هوودن چەوری فیلتەری گۆڕینی و خاوێنکردنەوە بەرپرسی دانیشتووان
هەوا گۆڕینی
دەکرێ .بکات هاتوچۆ ئازادی بە بتوانێت هەوا تاکو بهێڵنەوە کراوەیی بە بیناکە ناو هەبووی هەوای دەرکەکانی کات هەموو
هەوا دەرکەکانی رێکوپێکی بە دەبێت دانیشتووان .بکرێنەوە خاوێن شێدار دەسڕۆکەی یان کارەبایی گەسکی بە هەوا دەرکەکانی
.بگیردرێت هەوا دەرکەکانی رێگای نابێت قەت هەروەها .بکەنەوە خاوێن
چێشتخانە و دەستاو سینکەکانی
.ئەوەن ژێر بۆنگیری و سینک چۆڵکردنی و خاوێنکردن بەرپرسی دانیشتووان

دەفرشۆڕ ئامێری
ئامێری دامەزراندنی لە دڵنیابوونەوە بۆ .زێڕاون و ئاو بۆڕی سیستەمی لە دەفرشۆر ئامێری خستنی بەرپرسی دانیشتووان
دانیشتووان .بکەن جێبەجێ بۆ کارەتان ئەم ئەوان تاکو خۆجێیی HVACکۆمپانیایەکی بە بکەن پەیوەندی رێساکان ،بەپێی دەفرشۆر
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بیرتان لە .ئەوەن سەر لە زیانێک هەرجۆرە بەرپرسی هەروەها و ببنەوە دڵنیا دەفرشۆر ئامێری دروستی کارکردنی لە دەبێت
.لێخەنەوە بۆڕییەکانی دیسانەوە دەفرشۆر ئامێری جیاکردنەوەی پاش کە نەچێت
هۆمار و ژێرزەوی
بۆ دەبێت دانیشتووان .هەیە تایبەتی هۆماری دانیشتووانی ،و ئاپارتمانێک هەر بۆ ئاسایی شێوەی بە نیشتەجێبوون جێی مەکۆکانی
ئاگرتێبەربووندا کاتی لە دڵنیایی رێساکانی لە دااڵنەکاندا ،لە شتومەک دانەنانی بە کە هەبێت بیرتان لە .بکڕن قفڵ خۆیان هۆماری
.دانێن خۆتاندا هۆماری لە تەنیا خۆتان داراییەکانی .بکەن پێڕەوی
.دەرەوە ببەنە هۆمارەکەتان لە خۆتان داراییەکانی هەموو گواستنەوەدا ،کاتی لە کە هەبێت بیرتان لە
سۆنا
ئامادە دواتری کەسانی بۆ رەحەت و دەکەنەوە خاوێن ئەوێ بەکارهێنان ،پاش کە لەوەی ببنەوە دڵنیا هەیە ،سۆناتان رزێرڤی ئەگەر
.ببەن چێژ سۆنادا بەکارهێنانی لە خۆیاندا سەرەی لە دەتوانن هەمووان بەمجۆرە .دەکەن
ناوماڵ ئاژەڵەکانی
بۆ موزاحەمەتێک ئێوە ئاژەڵەکانی کە ببنەوە دڵنیا دەبێت ناوماڵ ،ئاژەڵی راگرتنی بۆ دەدات پێ رێگەتان ئێوە کرێنامەکەی ئەگەر
هەموو .قەدەغەیە کردندا یاری زەوی لە یان مەکۆکەدا حەوشی لە ناوماڵ ئاژەڵەکانی لەگەڵ کردن یاری .پێکناهێنن دراوسێیەکان
.بکەن راگیریان و مەرەز کالن بە پلیکانەکان ،یان حەوش وەک گشتییەکاندا شوێنە لە خۆتان ناوماڵی ئاژەڵەکانی کات
پارکینگ
دەرکەوتنی دەرگای بەر لە خۆتان ئوتۆمبیلی کات هیچ .راوەستێندرێن دیاریکراوەکاندا پارکینگە لە دەبێت تەنیا هاتوچۆ ئامێرەکانی
.دەربهێنن تەلەکەی نییە پێویستتان کە کاتێ و بکەن قفڵ خۆتان گەرمادانی پۆستی .مەکەن پارک فریاکەوتنیدا
پارک مەکۆکەدا لە خۆیان ئوتۆمبیلی بتوانن تاکەکان دەکرێ تا کە ئەوەی بۆ کورتەماوەیە بەکارهێنانی بۆ تەنیا میوانەکان پارکینگی
.بکەن

!ببەن چێژ نوێتاندا ماڵی لە ژیان لە و بن رازی ئێوە کە هیوادارین
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