
Willkommen in Ihrer Wohnung! (Farsi) 


	 �ود �وش آ�د�د�� 	� 


د 
��	 ���ل ذ�ر ��ت ا�
�	 در ��
	 �ود دارای آرا�ش ����د،� 

 !ط�� �	 
��ت ز�ر �و�	 �ر����د

 (&رم 
$�ه دا��ن) -1

ا&ر �
زل ��� ��ت &رم 
$	 دا��ن دارای  ���ری 
��*،�� ز+�!* ، �� �و�* �* ���د طرز ()�' آ
را از -1
اط.ع ��� �ر,�
د(�)���
	 �ود �وا,��ر �� �	  . 

ا&ر �
زل ��� دارای ���ری ذ��ره ,�زی �ب ا,ت از (�)���
	 !ط�� �وارد ()�' ا,���ده از آن را �و�� �و�د، -2
�3 ���ری ذ��ره ,�ز در ھ
$�م �ب ا
رژی &ر��ی را ذ��ره �� در روز �1د �ورد ا,���ده �رار &�رد، در ھ
$�م 

وز��د&ردد   در +�ر ا�ن (ورت روز �1د &ر��ی ���ل �وز�4 را 
دارد و �ب 
���د  در�	 �
�رل ���ری �,�	 و���م 
 .,رد �واھد ��
د

�$ذار�د �� ھوای �
�,ب و ���ل  3ا&ر �
زل ���دارای �و��ژ �ر�زی �* ���د !ط�� در�	 �
�رل را روی در�	  -3
ل �
زل �* �وا
�د در�	 �
�رل ,�و
ت در �
زل ا���د �ود، �
�� �1د از ��ز �ردن 6
�ره ھ� و ���5ر دادن ھوای دا�

�رار دھ�د،  �3رار دھ�د و �1د از �,�ن درب و 6
�ره ھ� دو��ره در�	 �
�رل را روی در�	  �5و��ژ را روی در�	 

�� ��9ث ��7 ر��ن ,و�ت و ھز�
	 6ردا��* ��� �* &ردد ،  �5�در�	  �4رار &ر��ن در�	 �
�رل در روی در�	�


�	 �)�ط و ھوای �د,ت ا�ده �رای  �2� در�	 �1و��ژ را روی در�	 �,:�� �* �وا
�د در�	 �
�رل �
�رار دھ�د �
��� ,رد 
���د و ���ل �)�ل و ,�و
ت ���د ،�	 ��طر �:و&�ری از رطو�ت و �36 ھ�ی ��ر�* در �
زل �
�,ب 

�رار دھ�د 1ا,ت �. در�	 �
�رل را در روی در�	  . 

 

 ( ��:�	 ھوا) -2

ز و ھر��ر �	 �دت 6
> د��;	 6
�ره ھ� ودرب را ���ل ��ز �رده �� ھوای ��زه وارد �)�ط �
زل ���د روزا
	 ,	 ��ر در رو
&ردد �	 �(وص ا�6ز��
	 و )��م )��� ���د ھوا &ردا
* �و
د �� ا�ن ��ر از ا���د رطو�ت و �36 در �
زل و آ�6ز ��
	 و 

ب رو�روی 6:	 ھ� ��
4 �ود و )��� ا�ن ��ر �� ��ز &ذا��ن )��م �:و &�ری �* �ود، 
���د �
�� از ��ز&ذا��ن درب ورودی �� در
د��;	 5��ر در روز وھر ��ر  ��دت  63
�ره ھ� ھم ز��ن ا
��م �ود و  . 

 

3-( 	
 (آ�5�ل ا�6ز��


�د �� در د,��وی �� �وا!ت �� )��م، �� ا�ن ��ر ��9ث �* �و�د !و!	 ھ� �
 	�:�� 	
آ�5�ل ھ�ی ا�6ز��
	 رادر ظر��وی ا�6ز��
�:�	 �ر ا?ر �ر�* &ر��	 و ھز�
	 ���1ر �	 ��ر آورد، �ون رو+ن �ر ا?ر ,رد �دن از !و!	 9�ور 
�رده و ��9ث ا
����	 �دن �


�د� 	�:�� 	
 .و &ر��$* �* &ردد، ا�5�ل ھ� را در ��رون از ��

 

 ( د,�	 �
دی آ�5�ل ھ� )-4


و9*، ��ر�ون و��+ذ، و آ�5�ل ھ�ی �واد +ذای و �واد د,�	 �
دی آ�5�ل ھ� ���ل آ�5�ل ھ�ی 6.,���*، �واد 6.,���* �)
 ���	 ای �* ���د

 آ�5�ل ھ�ی �واد +ذای را در ,طل ھ�ی ذ��!	 ���,�ری ر
@ �ر�ز�د -1

 آ�5�ل ھ�ی ��+ذی و��ر�ون و �:زی را در ,طل ھ�ی ذ��!	 ,�ز ر
@ �ر�ز�د-2
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3- �و�ود در ��ر �	 در �)ل ھ�ی ��1ن �ده ا�5�ل ھ�ی �طری و ظروف ھ�ی ���	 ای را �* �وا
�د در ,طل ھ�ی 
��د��
 از طرف ��رداری ا���د &رد�ده �رده و ��:�	 

رو+ن �و�ور، ر
@، 7ک، و�واد ������* را ���د �)و�ل �)ل ھ�ی �و�ود در ��ر �دھ�د،�)ل �)و�ل را از -4
 ��رداری �و�� �و�د

5- � ھ
$* ��ر داری در روز ھ�ی ��1ن �ده در و,��ل ا!��ر��*، ��ت و ��ل و ��3 و �رش و ��د را ���د �� ھ�
 .�:وی درب �
زل �رار داده �� ��ت )�ل آ
�� �و,ط ,�ز��ن �ر�وط	 ا�دام �ود

 


$	 داری ��ش ھ� )-5) 

��د��
 .از 
$	 داری و �راردادن ��ش ھ� و !��س ھ� در راھرو و راه 6:	 ھ� �ودداری 

 

 (���ز �ردن 6:	 ھ�)-6

��د، (�)���
	 �* ���د در �ورد ا�
�	 �دام  ھ��
�ن �	 در �رارداد �
زل��
درج �ده �وظف ھ,��د راھرو و6:	 ھ� را ���ز 
 .�,�ت و �	 �;دار از 6:	 ھ��ر�وط �	 ��� ��ت ���ز �ردن و �
د ��ر در ھ��	 �* ���د �و�E' 7زم را �دھد

 


$�داری و 
ط��ت �,�ن)-7) 


�	 در �رار داد ذ�ر �ده �,ؤل ھ,��د در �

دان اطراف و �,�ر 9�ور و �رور �)ل ,�و
ت �ود را ھ��� G� م �رف و�$
ھ
��د، 6�رو �ردن �رف ، 
�3 ر���ن �رای �:و&�ری از �G زد&* ،��رو �ردن از وظ��ف ���,ت، از (�)���
	 در ��
���ز 
 .�ورد �)ل �رار &ر��ن و,��ل �ورد 
��ز و ھ��
�ن ز��ن ��ر 
ظ��ت در (�' و 9(ر �و�� �و�د

 

 (,�9ت آ,��ش)-8


د از ا,���ده �ردن راد�و و�:و�ز�ون �� (دای �:
د 6رھ�ز �
�د ��(وص در ��ن 
�
 *���Eر�
��ت ا�
�	 ھ�,��$�ن ا���د 

د ، ����ن !��,�و�*، !��س ��3  �6ب ��  22,�9�ت 
(�' در ��ن ا�ن ,�9�ت از ا,���ده ھر &و
	 و,��ل 6ر ,رو(دا ��

��  22از 6���ن و ��7 آوردن 6رده �ر�ره 6
�ره ھ� �� ,ر و(دای ��7 
�ز در ��ن ,�9�ت  �ن،��رو �ر�*،)��H �وداری �ود،
(�' �ودداری &ردد6 . 

 

 ( ����ر و ذ�' )�وا
�ت)-9

 .����ر )�وا
�ت در �
زل وز�ر ز��ن و ا
��ر &�راژ �� در �)ل ھ�ی آزاد در آ!��ن �طور �ل ��
وع و �ورد �6$رد �* ���د

 

 (���ب �ردن)-10

���ب �ردن در ��!�ن �� �:و درب ھ��
طور �	 در �رارداد درج �* �ود ��
وع �* ���د، ا&ر �)ل ,�و
ت داری ��+�	 �* 
 .���د ���د و,�:	 ���ب در د,رس ودور از �)ل ,�و
ت و ,�و
ت ھ�,��	 ���د
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 (6ردا��* ھ�)-11

�رق و���ل �:و�ز�ون و ��!��ت �:و�ز�ون �ر�وط �	 ھز�
	 )�ل و 
$�داری آ�5�ل ھ� در �رارداد درج �ده ھز�
	 ھ�ی �:�ن و 
�ول 6ردا�ت آن 
�* ���د,� 	

ده �* ���د و (�)���
 .�(رف �

 .در ا�ن �ورد )��� از (�)���
	 �و�E)�ت 7زم �وا,�	 �ود

 

 (آ
�ن ھ�ی ��ھواره ای)-12

ود �ر
��	 ��(وص �ود را در���ت ا&ر 
��ز �	 �ر
��	 ھ�ی ��(وص ��ور �ود دار�د �	 
�* �وا
�د از طر�ق ���ل �و�

	 در �)ل �
�,ب ���(�) *$

�د از (�)���
	 در �ورد 
(ب آن روی ���ل ,ؤال �ود ا&ر ��,ر 
�ود �* �وا
�د �� ھ��ھ�
��د،)��H از �3 ���(ص 
(ب ا,���ده �
�د �	 از �روز )وادث و�طرات ��
* �:و &�ری �ود��
 .ا�دام 

 

 (�6و,�ن �,�$�ن و ا�وام)-13


زد �ود آورده و ,��ن �
�د، �رز
دان 
���د از )د �:وغ � 	
���(�) �� *$
�� )ق دار�د ھ�,ر و �رز
دان �ود را �� ھ��ھ
 &ذ��	 ���
د،

 .�6و,�ن �رز
دان �:وغ ، 6در و��در و ��در�زرگ و 6در�زرگ و ا�وام و����ل ���د �� ا��زه (�)���
	 (ورت &�رد

 

14-(	��
 *� (�1ر


�د �� �)ل ,�و
ت ��� ?�ت ��� �وظف ھ,��د � *��ود و ��
واده �ود را در ��رداری ��ر �1ر
 .(Einwohnermeldeamt)&ردد


زد (�)���
	 �رده �� �ورد ���Lد و ا�E� ا���ن �رار &�رد ،�1د از آن  �Eوص را �1د از ����ل �ردن و ا�)�� 	��
6ر,�
داده 6ر,�
��	 را �)و�ل �;���ت �,ؤل در ��رداری �)ل ,�و
ت �ود . 

 �� �وا,��ر آن ھ,��م �	 ��� و ��
واده ��� در �)ل ,�و
ت �ود وھ�,��$�ن ز
د&* �وب و آرا�* دا��	 ����د

در (ورت دا��ن ,وا7ت در �ورد �)ل ,�و
ت و�
زل �ود )��H از (�)���
	 �و�E)�ت 7زم را �وا,��ر �و�د �� در 
 .(ورت !زوم �ورد ا�دام &ردد

 

2015د,���ر   

 (ھری �ول)

 


