
Hausordnung (Deutsch - Persisch) 
 

 

Rücksichtnahme, Mittags- und Nachruhe 

 

Vermeiden Sie Lärm! 

Halten Sie die Ruhezeiten mittags von 13.00 

bis 15.00 Uhr und von 22.00 abends bis 7.00 

Uhr morgens strikt ein. 

Musizieren ist in diesen Ruhezeiten 

untersagt. 

Fernseh-, Radio- und Tongeräte sind auf 

Zimmerlautstärke einzustellen.  

Schlagzeugspielen ist untersagt. 

 

 

Ruhezeiten 

 

Baden und Duschen sollten Sie in der Zeit 

von 22.00 bis 6.00 Uhr vermeiden. 

Hauswirtschaftliche und handwerkliche 

Arbeiten sind werktags nur außerhalb der 

Ruhezeiten erlaubt 

Festlichkeiten aus besonderem Anlass, die 

über 22.00 Uhr hinausgehen, sollten sich auf 

Zimmerlautstärke beschränken. 

Grillen und Anzünden von Feuern ist auf den 

Balkonen untersagt. 

 

 

Hauseingangstür 

 

Halten Sie die Haustür von 22.00 Uhr bis 

6.00 Uhr verschlossen. 

 

 

Sauberkeit 

 

Halten Sie Haus und Grundstück sauber. 

Beseitigen Sie Verunreinigungen 

Aller Mieter haben die Treppen, Flure und 

Treppenhausfenster nach einem 

Reinigungsplan zu reinigen. 

Zugangswege außerhalb des Hauses sowie 

Hof und Terrassen sind ebenfalls nach dem 

Reinigungsplan zu säubern. 

 

 

Entsorgen Sie Abfall und Unrat nur in den 

dafür vorgesehenen Mülltonnen. 

Werfen Sie Haus- und Küchenabfälle sowie 

خانه حکومت  
 
 

آرام زمان ناهار و نظر،  
 

!سر و صدا اجتناب از  
BIS 13.00 از برای ناهار بقیه  ساعت و 15.00 

نگه  به شدت در صبح شب ساعت در 22:00-7:00
.دارید  

ممنوع  دوره های استراحت این در است ساخت موسیقی
 است.

یم تنظ کم حجم به صدا و تلویزیون، رادیو دستگاه های
 شده است.

ممنوع است. )درامز( ازیب  
 
 
 دوره های استراحت
 

 از در طول دوره شما باید دوش گرفتن و حمام کردن
22.00 BIS ، اجتناب کنند.ساعت 6.00   

 در تنها روزهای هفته تا کی دستی و داخلی مهارت های
اجازه دوره های استراحت خارج از  

 ساعت 22.00 فراتر از، یک دلیل خاص درمان برای
محدود شده است. کم جمح باید به  

 بالکن بر روی آتش سوزی روشنایی و کباب کردن
 ممنوع است.
 
 
 
 
 درب ورودی
 

BIS از خانه درب نگه داشتن  دیده بان دیده بان 22.00 
قفل شده است. 6.00  

 
 
 طهارت
 

یناخالص از بین بردن. نگه داشتن آن اموال تمیز و خانه  
 و راهروها پله ها، برای تمیز کردن باید مستاجرین همه

.تمیز کردن یک طرح بعد از پنجره راه پله  
 و تراس حیاط و در خارج از خانه دسترسی مسیرهای

تمیز می کند. تمیز کردن برنامه بعد از به نیز  
 
 
 
 
 

.تعیین شده زباله سطل تنها در زباله و ضایعات  
 دور در حمام مقاالت توالت و آشپزخانه زباله و خانه آیا

 نیست.



Hygieneartikel nicht in die Toilette. 

 

 

Nutzung von Hof und Garten 

 

Der vorhandene Hofraum und Garten dient 

der gemeinsamen Benutzung. 

Stellen Sie hier keine Fahrzeuge ab. 

Fahrräder sollen in der hierfür vorgesehenen 

Garage abgestellt werden. 

 

 

Lüften 

 

Lüften Sie Ihre Wohnung regelmäßig auch in 

der kalten Jahreszeit (Stoßlüften). Vermeiden 

Sie Schimmelbildung. Vermeiden Sie ein 

Unterkühlen der Räume. 

 

 

Haustiere 

 

Das Halten von Haustieren ist verboten. 

 

 

Winterdienst 

 

Im Winter sind die Zugangswege außerhalb 

des Hauses von Eis und Schnee zu befreien. 

Die örtlichen Räum- und Streubestimmungen 

sind einzuhalten.  

 

 
 
 

باغ و حیاط شرایط  
 

.استفاده مشترک برای است موجود باغ و حیاط  
که  ندهست دوچرخه. از وسایل نقلیه هیچ بپرسید در اینجا

ت.اس پارک شده برای پارکینگ تعیین شده فضای در  
 
 
 
 
 تهویه
 

 سرد در طول فصل به طور منظم منزل شما تهویه
 اجتناب از قالب. شکل گیری اجتناب ازپخش(. )

overcooling .از اتاق   
 
 
 
 حیوانات خانگی
 

ممنوع است. حیوانات خانگی نگهداری از  
 
 

زمستان خدمات  
 

خ ی از در خارج از خانه دسترسی جاده در فصل زمستان،
 مکگذاشتن ن.پاکسازی و برداشته شود هستند و برف

.باید رعایت شود محلی مقررات  

 


