Tenant Building Rules
Please respect the rules of the building to guarantee you, your family and your neighbors’ well-being.

Cleaning

Fire Safety

Please do not use too much water
when cleaning the floors. A damp
towel is sufficient. Excessive
water collects under wood and
linoleum and causes damage and
insect infestation.

Many houses in Canada are
made of wood. Be careful of
fire when you are cooking in the
kitchen. Be aware of where your
fire extinguisher and fire exits
are in the building. In case of
emergency call 911.

Drying Clothes

Children

Hanging clothes on lines in the
balcony is not allowed. Please
use portable hangers that cannot
be seen over the balcony barrier.

Children must be accompanied by
their parents (or a babysitter over
the age of 16) at all times while
playing outside. It is prohibited
to leave building doors open
and children should not enter
apartments from the balcony.

Smoking

Landlord

Do not smoke in the building,
in your apartment or stairways.
Go outside to smoke – at least 3
metres away from the building.

Communicate with your building
landlord in a respectful manner.
If there are any issues with the
suite, with your neighbors or if
you have any questions, contact
your landlord and discuss the
matter with them.

Noise

Garbage

Do not make any loud
noises after 10:00 pm. This
includes loud music, children
running, parties, etc.

Tenants must recycle their
garbage in designated boxes. It is
prohibited to leave your garbage
in hallways.

Please follow these rules and keep your apartments in clean and good condition
(including walls, floors and curtains) to avoid paying fines at the end of your tenancy.

Thank you for your co-operation.
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تعليمات السكن للمستأجر
رجاء إحترام هذه التعليمات و ذلك لضمان الراحة لك و لجيرانك.

النظافة

السالمة من الحرائق

رجاء عدم استخدام مياه غزيره عند مسح
االرض داخل الشقه .عليكم إستخدام منشفة
مبللة قليال جدا و تكون معصورة جيدا قبل
االستخدام و ذلك الن عند استخدام مياه غزيره
تنزلق المياه تحت األرض الخشبيه و تؤدي
الي زيادة الرطوبة وخلق بيئه خصبة لتكاثر
الحشرات الزاحفة (كالصراصير).

الكثير من البيوت في كندا مصنوعه من
االخشاب و لذلك عليكم الحذرعند الطهي في
المطبخ و عليكم التعرف على أماكن طفاية
الحريق و أقرب مخارج الحريق في البناية.
في حالة الطوارئ يرجى االتصال بالنجدة
علي.911

تنشيف المالبس

األطفال

ممنوع تعليق الغسيل لينشف علي حبال في
الشرفة يجب استخدام منشف يوضع علي
األرض ويكون أقل طوالً من سياج الشىرفه
حتي ال يظهر الغسيل.

علي االهل التواجد مع اطفالهم عند اللعب
بالخارج و ممنوع ترك ابواب البناية مفتوحه
عند اللعب بالخارج و ايضا ممنوع منعا ً
باتا ً تسلق االطفال علي الشىرفات للدخول
لمنازلهم.

التدخين

صاحب او مدير السكن

ممنوع التدخين في المسكن أو في الممرات
او على سلم البنايه .التدخين مسموح خارج
البناية فقط على بعد  3متر من المداخل.

يجب التعامل مع صاحب او مدير السكن
بهدوء و أحترام .في حالة وجود أي أعطال
في السكن او مشاكل مع الجيران أو في حالة
وجود أي اسئلة قم بالتواصل مع صاحب
السكن.

الضوضاء

القمامة

على جميع السكان مراعاة لوائح البنايه بعدم
إصدار أي ضوضاء او ضجيج بعد الساعه
 10مساءاً بما في ذلك الحفالت و الموسيقى و
جري األطفال في الممرات.

علي اصحاب الشقق التخلص من القمامة في
الصناديق المخصصة بأعادة تدوير القمامة.
ممنوع منعا باتا وضع اكياس قمامة خارج
المنزل في الممرات او خارج الشرف.

الرجاء المحافظه علي الشقق و محتوايتها األساسية من الداخل مثال األرضيات و الستأئر وأجهزة الطبخ ذلك لتجنب دفع غرامة نقدية في المستقبل.

ً
شكرا لحسن تعاونكم.
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