
65شماره اول 100

در این مراکز می توانید وسایل مورد نیاز خود را که از طرف جاب سنتر پرداخت شده
است، انتخاب کنید، به نام خودتان رزرو کرده و تقاضا کنید که به نشانی منزل جدیدتان
پست شود. )برای بار اول هزینه پست از شما دریافت نمی شود، ولی برای دفعات بعد
هزینه پست تعلق می گیرد. لذا پیشنهاد می شود، اول با دقت تمام همه چیزهایی را که
مورد نیازتان هست  انتخاب کنید و بعد درخواست ارسال آنها  به آدرستان را بکنید تا

مجبور به پرداخت هزینه اضافی نباشید.( 
اگر بعد از سه بازدید متوالی از این خانه های مبلمان و اثاثیه هنوز هم وسایل مورد نیاز
خود را پیدا نکرده باشید، از این مراکز بخواهید تا این مساله را طی یک تاییدیه کتبی به

شما بدهند. شما میتوانید با این نوشته پول وسایل را از جاب سنتر دریافت کنید و بعد
خودتان اقدام به خرید وسایل مورد نیازتان نمایید.

 . حقوق و وظایف من در منزل جدید چیست؟64
معموال در هر مجموعه مسکونی، قوانین و مقررات مربوط به آن خانه وجود دارد،  که

باید آنها را رعایت کنید. برای اطالع از این قوانین از صاحبخانه  / موجر خود سوال
کنید. 

موارد زیر معموال جزو قوانین عمومی هستند که در همه مجتمع های مسکونی باید
رعایت شوند: 

راهروها و راه پله ها باید به طور منظم تمیز شوند .•
 ) یک تا سه بعداز ظهر( زمان استراحت ظهر است و باید15 تا 13بین ساعات •

 )ده شب به22سکوت را رعایت کنید تا همسایه ها آرامش داشته باشند . از ساعت 
بعد( موقع استراحت شبانه است و در این هنگام صدا دادن فقط در حد بلندی صدای
داخل اتاقها مجاز است. اگر قرار باشد به دالیل خاصی این حد از صدا باالتر از حد

مجاز برود، باید حتما همسایگان را مطلع نمایید. 
باید در مصرف انرژی در محل زندگی جدید صرفه جویی نمایید: شوفاژ، وسایل•

برقی و چراغ را فقط در مواقع ضروری و مورد نیاز روشن کنید. وقتی از آنها
استفاده نمی کنید آنها را خاموش کنید. در مواقعی که پنجره های آپارتمان و خانه را
باز کرده و در حال تهویه طبیعی فضای منزل هستید حتما حتما شوفازها را خاموش

کنید. این باعث می شود هم انرژی صرفه جویی شود و هم به حفظ محیط زیست
کمک شده باشد. 

زباله ها را باید تفکیک کنید. برای تفکیک انواع زباله ها، سطلهای  مخصوصی•
وجود دارد که با رنگهای خاص و کاربردهای ویژه تعریف و طراحی شده اند: 

  برای کاغذ، کارتن و انواع محصوالت کاغذیسطل زباله آبی رنگ◦
: کمپوست و مواد خوراکی، باقیمانده مواد آلی و باغی زباله سبز رنگسطل ◦
: باقیمانده آشغالها: مثل  وسایل بهداشتی ، چینی و ظروف /سطل زباله سیاه رنگ◦

آشغال سیگار و 
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: وسایل مربوط به بسته بندی ها شامل ظروف آلومینیومی وسطل آشغال زرد◦
پالستیکی و نایلونها و ....
 را از سوپرمارکتها دریافت می کنید. برای این کارنایلونهای زرد زنگ زباله

نیاز به داشتن کارتهای کوچک کوپن مانندی است که آنها را در سوپر مارکت
تحویل می دهید و در مقابل کیسه پالستیکی زرد دریافت می کنید. برای گرفتن

 بروید و رایگان  آنها Bürgeramt این کوپنها به اداره شهروندان )بورگرآمت( 
  تماس4842900 0800ه تلفن را دریافت کنید. در صورت تمایل  با شمار

  هم  کیسهwww.gelber-sack-ol.de بگیرید. شما می توانید از طریق اینترنت
های زرد را دریافت کنید. 

: به این نوع زباله ها "دورریزهای جاگیر و حجیم" )شپروسایل آشغال بزرگتر◦
مول( می گویند. این نوع دورریختنی ها در ازای پرداخت پول توسط شهر با

ماشینهای حمل مخصوص جمع آوری می شود. برای این کار هم باید یک کارت
مخصوص از اداره شهروندان )بورگرآمت( گرفته شود. یکی دیگر از راه حلها

تحویل دادن وسایل به محل های جمع آوری این نوع زباله ها به نشانی زیر است :
) تحویل زباله ها دراین محلها رایگان است( 

–Barkenweg 1, 3 und 6
–Felix-Wankel-Str. 7

 : تحویل شیشه در کانتینرهای بزرگی صورتشیشه◦
می گیرد که درمناطق مختلف شهر گذاشته شده است. 

  Barkenweg 3 und 6: وسایل برقی◦
 ها را باید در سوپرمارکتها در جعبه های مخصوص دورباتری◦

انداخت. در قسمت ورودی فروشگاهها این جعبه ها برای
دورریختن باتری ها قرار داده اند. 

: در قسمتهای مختلف شهر،لباسهای کهنه◦
کانتینرهایی را برای ریختن لباسهای کهنه مشاهده می

کنید. یکی دیگر از محلهایی که می توانید لباسهای
کهنه خود را تحویل دهید ، فروشگاههای اجناس

25دست دوم فروشی است. )به جواب شماره  
مراجعه کنید(

http://www.gelber-sack-ol.de/

