
Almene boliger for alle - URDU - side 1

 side 1 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

  تمام افراد كے لیے عام رہائشیں
  

  پیش لفظ
ہوتی مندرجہ ذیل معلومات مجموعی اور بنیادی رہنمائ فراہم كرتی ہیں ۔ یہ اكثر رہائشی انجمنوں میں الگو 

جمنوں میں مذكورہ اصولوں كے عالوہ دوسرے اصول ہو سكتے ہیں، مثال اس وجہ سے كہ نہیں لیكن كچه ا
سے اس امر  ہائشی انجمنہم درخواست كرتے ہیں كہ ہر مكین اورہر ر۔ ہے  دوسریان كی تشكیل اور نہج 

  رہیںآگاہ 
  

  فہرست مضامین
  

  پیش لفظ
  خوش آمدید

  تمام افراد كے لیے عام رہائشیں.1 
  حقوق و فرائض1.2 

  
  سروس اور معلومات.2 

  بلڈنگ كا عہد دار2.1 
  محكمے كی انتظامیہ2.2 
  رہائشی انجمن كی انتظامیہ2.3 
  میوں كے حوالے سے مالزمین، رہائشی و سماجی مالزمین وغیرہسرگر2.4 

  
  كراۓ پر دینا.3 

  بنیادی اصول3.1 
  ترجیح كا حق3.2 
  لچک دار كراۓ كے اصول3.3 
  مشتركہ طور پر كراۓ پر دینا3.4 
  نامنظوری3.5 
  تبادلہ3.6 
  آگے كراۓ پر دینا3.7 

  
  وغیرہ رہائش میں منتقل ہونا اور كرایہ.4 

  بیعانہ4.1 
  امہیہ ن كرا4.2 
  رہائش میں منتقلی كے وقت رہائش كی مرمت4.3 
  رہائش میں منتقلی كے وقت تجزیہ4.4 
  كے كراۓ كی ادائگی رہائش4.5 
  بجلی، حرارت اور پانی4.6 
  بجلی، حرارت اور پانی كی فیس كی ادائگی4.7 

  
Boligstøtte 5.  ادا كرنے كے لیے مالی مددیعنی كرایہ  

 Boligstøtte 5.1كون حاصل كر سكتا ہے ؟  
Boligstøtte 5.2 ہے؟ كس طرح حاصل كی جا سكتی  

5.3 Boligstøtte كی ادائگی  
  آمدنی میں تبدیلی5.4 

  
  بیمہ.6 

Selvrisiko 6.1  ہوتا ہے بهرناكا وہ حصہ جو خود نقصان یعنی  



Almene boliger for alle - URDU - side 2

 side 1 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

  تمام افراد كے لیے عام رہائشیں
  

  پیش لفظ
ہوتی مندرجہ ذیل معلومات مجموعی اور بنیادی رہنمائ فراہم كرتی ہیں ۔ یہ اكثر رہائشی انجمنوں میں الگو 

جمنوں میں مذكورہ اصولوں كے عالوہ دوسرے اصول ہو سكتے ہیں، مثال اس وجہ سے كہ نہیں لیكن كچه ا
سے اس امر  ہائشی انجمنہم درخواست كرتے ہیں كہ ہر مكین اورہر ر۔ ہے  دوسریان كی تشكیل اور نہج 

  رہیںآگاہ 
  

  فہرست مضامین
  

  پیش لفظ
  خوش آمدید

  تمام افراد كے لیے عام رہائشیں.1 
  حقوق و فرائض1.2 

  
  سروس اور معلومات.2 

  بلڈنگ كا عہد دار2.1 
  محكمے كی انتظامیہ2.2 
  رہائشی انجمن كی انتظامیہ2.3 
  میوں كے حوالے سے مالزمین، رہائشی و سماجی مالزمین وغیرہسرگر2.4 

  
  كراۓ پر دینا.3 

  بنیادی اصول3.1 
  ترجیح كا حق3.2 
  لچک دار كراۓ كے اصول3.3 
  مشتركہ طور پر كراۓ پر دینا3.4 
  نامنظوری3.5 
  تبادلہ3.6 
  آگے كراۓ پر دینا3.7 

  
  وغیرہ رہائش میں منتقل ہونا اور كرایہ.4 

  بیعانہ4.1 
  امہیہ ن كرا4.2 
  رہائش میں منتقلی كے وقت رہائش كی مرمت4.3 
  رہائش میں منتقلی كے وقت تجزیہ4.4 
  كے كراۓ كی ادائگی رہائش4.5 
  بجلی، حرارت اور پانی4.6 
  بجلی، حرارت اور پانی كی فیس كی ادائگی4.7 

  
Boligstøtte 5.  ادا كرنے كے لیے مالی مددیعنی كرایہ  

 Boligstøtte 5.1كون حاصل كر سكتا ہے ؟  
Boligstøtte 5.2 ہے؟ كس طرح حاصل كی جا سكتی  

5.3 Boligstøtte كی ادائگی  
  آمدنی میں تبدیلی5.4 

  
  بیمہ.6 

Selvrisiko 6.1  ہوتا ہے بهرناكا وہ حصہ جو خود نقصان یعنی  

 side 1 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

  تمام افراد كے لیے عام رہائشیں
  

  پیش لفظ
ہوتی مندرجہ ذیل معلومات مجموعی اور بنیادی رہنمائ فراہم كرتی ہیں ۔ یہ اكثر رہائشی انجمنوں میں الگو 

جمنوں میں مذكورہ اصولوں كے عالوہ دوسرے اصول ہو سكتے ہیں، مثال اس وجہ سے كہ نہیں لیكن كچه ا
سے اس امر  ہائشی انجمنہم درخواست كرتے ہیں كہ ہر مكین اورہر ر۔ ہے  دوسریان كی تشكیل اور نہج 

  رہیںآگاہ 
  

  فہرست مضامین
  

  پیش لفظ
  خوش آمدید

  تمام افراد كے لیے عام رہائشیں.1 
  حقوق و فرائض1.2 

  
  سروس اور معلومات.2 

  بلڈنگ كا عہد دار2.1 
  محكمے كی انتظامیہ2.2 
  رہائشی انجمن كی انتظامیہ2.3 
  میوں كے حوالے سے مالزمین، رہائشی و سماجی مالزمین وغیرہسرگر2.4 

  
  كراۓ پر دینا.3 

  بنیادی اصول3.1 
  ترجیح كا حق3.2 
  لچک دار كراۓ كے اصول3.3 
  مشتركہ طور پر كراۓ پر دینا3.4 
  نامنظوری3.5 
  تبادلہ3.6 
  آگے كراۓ پر دینا3.7 

  
  وغیرہ رہائش میں منتقل ہونا اور كرایہ.4 

  بیعانہ4.1 
  امہیہ ن كرا4.2 
  رہائش میں منتقلی كے وقت رہائش كی مرمت4.3 
  رہائش میں منتقلی كے وقت تجزیہ4.4 
  كے كراۓ كی ادائگی رہائش4.5 
  بجلی، حرارت اور پانی4.6 
  بجلی، حرارت اور پانی كی فیس كی ادائگی4.7 

  
Boligstøtte 5.  ادا كرنے كے لیے مالی مددیعنی كرایہ  

 Boligstøtte 5.1كون حاصل كر سكتا ہے ؟  
Boligstøtte 5.2 ہے؟ كس طرح حاصل كی جا سكتی  

5.3 Boligstøtte كی ادائگی  
  آمدنی میں تبدیلی5.4 

  
  بیمہ.6 

Selvrisiko 6.1  ہوتا ہے بهرناكا وہ حصہ جو خود نقصان یعنی  

 
 كراۓ پر دینے كے اصول.3 

 تقدیمعرصے كی وجہ سے انتظار كی لسٹ اور 3.1 
 فیسیں3.2 
 ترجیح كا حق   3.3 
 لچک دار كراۓ كے اصول  3.4 
 مشتركہ طور پر كراۓ پر دینا 3.5 
 نامنظوری  3.6

 تبادلہ3.7 
 آگے كراۓ پر دینا3.8 

 



Almene boliger for alle - URDU - side 3

 side 1 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

  تمام افراد كے لیے عام رہائشیں
  

  پیش لفظ
ہوتی مندرجہ ذیل معلومات مجموعی اور بنیادی رہنمائ فراہم كرتی ہیں ۔ یہ اكثر رہائشی انجمنوں میں الگو 

جمنوں میں مذكورہ اصولوں كے عالوہ دوسرے اصول ہو سكتے ہیں، مثال اس وجہ سے كہ نہیں لیكن كچه ا
سے اس امر  ہائشی انجمنہم درخواست كرتے ہیں كہ ہر مكین اورہر ر۔ ہے  دوسریان كی تشكیل اور نہج 

  رہیںآگاہ 
  

  فہرست مضامین
  

  پیش لفظ
  خوش آمدید

  تمام افراد كے لیے عام رہائشیں.1 
  حقوق و فرائض1.2 

  
  سروس اور معلومات.2 

  بلڈنگ كا عہد دار2.1 
  محكمے كی انتظامیہ2.2 
  رہائشی انجمن كی انتظامیہ2.3 
  میوں كے حوالے سے مالزمین، رہائشی و سماجی مالزمین وغیرہسرگر2.4 

  
  كراۓ پر دینا.3 

  بنیادی اصول3.1 
  ترجیح كا حق3.2 
  لچک دار كراۓ كے اصول3.3 
  مشتركہ طور پر كراۓ پر دینا3.4 
  نامنظوری3.5 
  تبادلہ3.6 
  آگے كراۓ پر دینا3.7 

  
  وغیرہ رہائش میں منتقل ہونا اور كرایہ.4 

  بیعانہ4.1 
  امہیہ ن كرا4.2 
  رہائش میں منتقلی كے وقت رہائش كی مرمت4.3 
  رہائش میں منتقلی كے وقت تجزیہ4.4 
  كے كراۓ كی ادائگی رہائش4.5 
  بجلی، حرارت اور پانی4.6 
  بجلی، حرارت اور پانی كی فیس كی ادائگی4.7 

  
Boligstøtte 5.  ادا كرنے كے لیے مالی مددیعنی كرایہ  

 Boligstøtte 5.1كون حاصل كر سكتا ہے ؟  
Boligstøtte 5.2 ہے؟ كس طرح حاصل كی جا سكتی  

5.3 Boligstøtte كی ادائگی  
  آمدنی میں تبدیلی5.4 

  
  بیمہ.6 

Selvrisiko 6.1  ہوتا ہے بهرناكا وہ حصہ جو خود نقصان یعنی  

 side 2 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

 
  ذمہ داری كا بیمہ6.2 
  قیمت6.3 

  
  جمہوریتكی  وںمكین.7 

  مكینوں كی میٹنگ 7.1
  كینوں كی سرگرمیاںم7.2 
  پڑوسیوں كا ماحول7.3 
  رہائشی امن7.4 
  جانور پالتو7.5 
  بالكنی7.6 

  
  رہائش میں.8 

  ہائش، رہائش كی حالت كو برقرار ركهنادوران ر8.1 
  پیرویعدم 8.2 
  رہائش میں فریزر، فرج وغیرہ8.3 
  فرج8.4 
  فریزر8.5 
  جاتا ٹس جہاں كهانا پكایایعنی چولہے كے اوپر والے پلی kogeplader چولہا اور8.6
    اون8.7 

 Emhætte 8.8 كو كهینچنے واال آلہ پالی بهاوكهانے سے اٹهنے یعنی  
  ڈش اور انٹینا8.9 

  بجلی كی تنصیبات8.10 
  بجلی اور بچے8.11 
 كا اڑ جانابجلی كے نظام 8.12 
  ماحول كے فائدے كے لیے وسائل كی بچت كریں8.13 
  بچت ہو سكتی ہے اس طرح بجلی اور حرارت كی 8.14
  اس طرح پانی كی بچت ہو سكتی ہے8.15 

  كهانا پكاتے دوران
  ذاتی حفظان صحت 

  ہوا لگائیں8.16 
  پانی كی بهاپ

  كی وجہ سے نقصانات اور جراثیم نمی
  اوریہ امور خود كۓ جا سكتے ہیں

  
  )استعمال كا حق( رہائش میں بہتریاں.9 

  
  رہائشی عالقے میں.10 

  كهانار ساو كپڑوں كا دهونا10.1 
  كهانے كی مشینواشنگ مشین اور كپڑے س10.2 
  كوڑا10.3 

  گهریلو كوڑا
  بڑا كوڑا

  مضر كوڑا
  بیڑیاں
  استعمال دوبارہ10.4 
  كاغذ

 side 1 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

  تمام افراد كے لیے عام رہائشیں
  

  پیش لفظ
ہوتی مندرجہ ذیل معلومات مجموعی اور بنیادی رہنمائ فراہم كرتی ہیں ۔ یہ اكثر رہائشی انجمنوں میں الگو 

جمنوں میں مذكورہ اصولوں كے عالوہ دوسرے اصول ہو سكتے ہیں، مثال اس وجہ سے كہ نہیں لیكن كچه ا
سے اس امر  ہائشی انجمنہم درخواست كرتے ہیں كہ ہر مكین اورہر ر۔ ہے  دوسریان كی تشكیل اور نہج 

  رہیںآگاہ 
  

  فہرست مضامین
  

  پیش لفظ
  خوش آمدید

  تمام افراد كے لیے عام رہائشیں.1 
  حقوق و فرائض1.2 

  
  سروس اور معلومات.2 

  بلڈنگ كا عہد دار2.1 
  محكمے كی انتظامیہ2.2 
  رہائشی انجمن كی انتظامیہ2.3 
  میوں كے حوالے سے مالزمین، رہائشی و سماجی مالزمین وغیرہسرگر2.4 

  
  كراۓ پر دینا.3 

  بنیادی اصول3.1 
  ترجیح كا حق3.2 
  لچک دار كراۓ كے اصول3.3 
  مشتركہ طور پر كراۓ پر دینا3.4 
  نامنظوری3.5 
  تبادلہ3.6 
  آگے كراۓ پر دینا3.7 

  
  وغیرہ رہائش میں منتقل ہونا اور كرایہ.4 

  بیعانہ4.1 
  امہیہ ن كرا4.2 
  رہائش میں منتقلی كے وقت رہائش كی مرمت4.3 
  رہائش میں منتقلی كے وقت تجزیہ4.4 
  كے كراۓ كی ادائگی رہائش4.5 
  بجلی، حرارت اور پانی4.6 
  بجلی، حرارت اور پانی كی فیس كی ادائگی4.7 

  
Boligstøtte 5.  ادا كرنے كے لیے مالی مددیعنی كرایہ  

 Boligstøtte 5.1كون حاصل كر سكتا ہے ؟  
Boligstøtte 5.2 ہے؟ كس طرح حاصل كی جا سكتی  

5.3 Boligstøtte كی ادائگی  
  آمدنی میں تبدیلی5.4 

  
  بیمہ.6 

Selvrisiko 6.1  ہوتا ہے بهرناكا وہ حصہ جو خود نقصان یعنی  



Almene boliger for alle - URDU - side 4

 side 2 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

 
  ذمہ داری كا بیمہ6.2 
  قیمت6.3 

  
  جمہوریتكی  وںمكین.7 

  مكینوں كی میٹنگ 7.1
  كینوں كی سرگرمیاںم7.2 
  پڑوسیوں كا ماحول7.3 
  رہائشی امن7.4 
  جانور پالتو7.5 
  بالكنی7.6 

  
  رہائش میں.8 

  ہائش، رہائش كی حالت كو برقرار ركهنادوران ر8.1 
  پیرویعدم 8.2 
  رہائش میں فریزر، فرج وغیرہ8.3 
  فرج8.4 
  فریزر8.5 
  جاتا ٹس جہاں كهانا پكایایعنی چولہے كے اوپر والے پلی kogeplader چولہا اور8.6
    اون8.7 

 Emhætte 8.8 كو كهینچنے واال آلہ پالی بهاوكهانے سے اٹهنے یعنی  
  ڈش اور انٹینا8.9 

  بجلی كی تنصیبات8.10 
  بجلی اور بچے8.11 
 كا اڑ جانابجلی كے نظام 8.12 
  ماحول كے فائدے كے لیے وسائل كی بچت كریں8.13 
  بچت ہو سكتی ہے اس طرح بجلی اور حرارت كی 8.14
  اس طرح پانی كی بچت ہو سكتی ہے8.15 

  كهانا پكاتے دوران
  ذاتی حفظان صحت 

  ہوا لگائیں8.16 
  پانی كی بهاپ

  كی وجہ سے نقصانات اور جراثیم نمی
  اوریہ امور خود كۓ جا سكتے ہیں

  
  )استعمال كا حق( رہائش میں بہتریاں.9 

  
  رہائشی عالقے میں.10 

  كهانار ساو كپڑوں كا دهونا10.1 
  كهانے كی مشینواشنگ مشین اور كپڑے س10.2 
  كوڑا10.3 

  گهریلو كوڑا
  بڑا كوڑا

  مضر كوڑا
  بیڑیاں
  استعمال دوبارہ10.4 
  كاغذ

 side 3 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

  بوتلیں
  كهاد مخلوط  

  
  رہائش چهوڑنا.11 

  برخواستگی11.1 
  ہے رہائش چهوڑی جا سكتیپہلے 11.2 
  رہائش چهوڑتے وقت رہائش كی منتقلی11.3 
  ئش چهوڑتے وقت رہائش كا تجزیہرہا11.4 
  بیعانے كا حساب11.5 

  
 Beboerklagenævn 12.   مكینوں كے شكایت كا بورڈیعنی  

  

  خوش آمدید
  

رہائشی یعنی boligorganisation كہ آپ اس سے اور ہماری ۔ ہمیں امید ہے  ہومبارک  رہائشآپ كو نئ 
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دوسری رہائش كی خواہش ہو تو رہائشی انجمن كی انتظار كی لسٹ پرنام اندراج كرنا ہوتا ہے ۔ اكثر رہائشی 
وہ خاندان جن كے  انجمنوں میں بچوں والے خاندانوں كو بڑی فلیٹز كے حوالے سے ترجیح دی جاتی ہے ۔ 
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  حقوق و فرائض1.2

۔ مثال وقت پر كرایہ، بجلی، حرارت  اور فرائض كیا ہیںہیں كیا  وقكراۓ نامے میں درج ہوتا ہے كہ حق
وتے ہیں جن كو رہائشی امن كے اصول ہ ۔ تمام عام رہائشی محكموں كےوغیرہ كی قیمت ادا كرنی ہوتی ہے 

دیكهیں ۔ اپنے پڑوسیوں  7.3مكینوں نے منظور كیا ہوتا ہے اور ان كی پاسداری كرنی ہوتی ہے ۔ پیراگراف 
كے ساته اچهے ماحول كے لیے مشتركہ اصولوں كی پیروی كرنی ہوتی ہے اور مشتركہ عالقوں اور اپنی 

  ذاتی رہائش كی دیكه بهال كرنی ہوتی ہے 
  

  تسروس اور معلوما.2 
  

سے سواالت ہیں تو آپ مثال مندرجہ ذیل افراد  اگر آپ كو مدد كی ضرورت ہے یا اپنی رہائش كے حوالے
  سے رجوع كر سكتے ہیں

• Ejendomsfunktionær بلڈنگ كا عہد داریعنی  
  محكمے كی انتظامیہ•
• Boligorganisationens administration رہائشی انجمن كی انتظامیہیعنی  

  
  دار بلڈنگ كا عہد2.1 

كہ وہ محكمے كی دیكه بهال كرے ۔ اگر عملی تا رہائشی انجمن نے تقرر كیا ہے  عہد دار كو  بلڈنگ كے
عہد دار سے پوچه سكتے ہیں ۔ عموما اس كے روزانہ  جهجک بلڈنگ كےسواالت یا مسائل ہوں تو آپ بال 

، مثال اگر پانی درپیش ہو جاۓلہ ئمتعین شدہ اوقات كار ہوتے ہیں ۔ اگر اوقات كار كے باہر آپ كو سنجیدہ مس
  جاۓ، تو آپ اس نمبر پر ٹیلی فون كریں جو آپ كو اس قت دیا گیا جب آپ رہائش میں منتقل ہوۓ هٹكا پائپ پ

  
  محكمے كی انتظامیہ2.2 

وہ رضاكارانہ طور پر  اورملتی نہیں  ہہے ۔ ممبران كو تنخواہوتا محكمے كی انتظامیہ كو مكینوں نے چنا 
كے سے نپٹنے دلچسپیوں اور خواہشات  احول كو مضبوط كرنے اور مكینوں كیعمرانی م محكمے كے
  كام كرتے ہیںحوالے سے 

رہائشی عالقے میں جو بهی امور سرگرمیوں سے تعلق ركهتے ہیں ان امور كو محكمے كی انتظمایہ كے 
  جاتا ہےپاس الیا 

  ن مشیر بهی تقرر ہوتے ہیںكچه بڑی رہائشی اجمنوں میں مكینوں كی مدد كرنے كے لیے مكی
  

  رہائشی انجمن كی انتظامیہ2.3 
ان  رہائشی انجمن كی انتظامیہجو امور كراۓ كی ادائگی، حرارت، پانی ، بجلی وغیرہ كے بارے میں ہیں  

تو اس درپیش ہو سلسلے میں مسئلہ  یا رہائشی امن كے وںپڑوسی كچهسے نپٹتی ہے ۔ اگر آپ كو اپنے 
  تظامیہ سے رجوع كر سكتے ہیںصورت میں بهی آپ ان

  
  سرگرمیوں كے حوالے سے مالزمین، رہائشی و سماجی مالزمین وغیرہ2.4 

وں كے  كام عمرانی ماحول كی پشت پناہی ہے یا مكینمالزمین تقرر ہیں جن كا  كچه رہائشی اجمنوں میں
   ہے كے اقدامات كو عملی جامہ پہنانا وںكے ہمراہ منظورشدہ بہتری جمہوری نظام

  
ایک رہائشی و سماجی مالزم ان محكموں میں كام كرتا ہے جنہیں ایک مجموعی منصوبہ دیا گیا ہے اور جس 

جو منظورشدہ ہے  ہوتا كے مابین ناظم كے طور پر كام كرنامكینوں، انتظامیہ اور ان ماہرین افراد ان نے 
  بہتریوں كے حوالے سے كام كرتے ہیں
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  حقوق و فرائض1.2

۔ مثال وقت پر كرایہ، بجلی، حرارت  اور فرائض كیا ہیںہیں كیا  وقكراۓ نامے میں درج ہوتا ہے كہ حق
وتے ہیں جن كو رہائشی امن كے اصول ہ ۔ تمام عام رہائشی محكموں كےوغیرہ كی قیمت ادا كرنی ہوتی ہے 

دیكهیں ۔ اپنے پڑوسیوں  7.3مكینوں نے منظور كیا ہوتا ہے اور ان كی پاسداری كرنی ہوتی ہے ۔ پیراگراف 
كے ساته اچهے ماحول كے لیے مشتركہ اصولوں كی پیروی كرنی ہوتی ہے اور مشتركہ عالقوں اور اپنی 

  ذاتی رہائش كی دیكه بهال كرنی ہوتی ہے 
  

  تسروس اور معلوما.2 
  

سے سواالت ہیں تو آپ مثال مندرجہ ذیل افراد  اگر آپ كو مدد كی ضرورت ہے یا اپنی رہائش كے حوالے
  سے رجوع كر سكتے ہیں

• Ejendomsfunktionær بلڈنگ كا عہد داریعنی  
  محكمے كی انتظامیہ•
• Boligorganisationens administration رہائشی انجمن كی انتظامیہیعنی  

  
  دار بلڈنگ كا عہد2.1 

كہ وہ محكمے كی دیكه بهال كرے ۔ اگر عملی تا رہائشی انجمن نے تقرر كیا ہے  عہد دار كو  بلڈنگ كے
عہد دار سے پوچه سكتے ہیں ۔ عموما اس كے روزانہ  جهجک بلڈنگ كےسواالت یا مسائل ہوں تو آپ بال 

، مثال اگر پانی درپیش ہو جاۓلہ ئمتعین شدہ اوقات كار ہوتے ہیں ۔ اگر اوقات كار كے باہر آپ كو سنجیدہ مس
  جاۓ، تو آپ اس نمبر پر ٹیلی فون كریں جو آپ كو اس قت دیا گیا جب آپ رہائش میں منتقل ہوۓ هٹكا پائپ پ

  
  محكمے كی انتظامیہ2.2 

وہ رضاكارانہ طور پر  اورملتی نہیں  ہہے ۔ ممبران كو تنخواہوتا محكمے كی انتظامیہ كو مكینوں نے چنا 
كے سے نپٹنے دلچسپیوں اور خواہشات  احول كو مضبوط كرنے اور مكینوں كیعمرانی م محكمے كے
  كام كرتے ہیںحوالے سے 

رہائشی عالقے میں جو بهی امور سرگرمیوں سے تعلق ركهتے ہیں ان امور كو محكمے كی انتظمایہ كے 
  جاتا ہےپاس الیا 

  ن مشیر بهی تقرر ہوتے ہیںكچه بڑی رہائشی اجمنوں میں مكینوں كی مدد كرنے كے لیے مكی
  

  رہائشی انجمن كی انتظامیہ2.3 
ان  رہائشی انجمن كی انتظامیہجو امور كراۓ كی ادائگی، حرارت، پانی ، بجلی وغیرہ كے بارے میں ہیں  

تو اس درپیش ہو سلسلے میں مسئلہ  یا رہائشی امن كے وںپڑوسی كچهسے نپٹتی ہے ۔ اگر آپ كو اپنے 
  تظامیہ سے رجوع كر سكتے ہیںصورت میں بهی آپ ان

  
  سرگرمیوں كے حوالے سے مالزمین، رہائشی و سماجی مالزمین وغیرہ2.4 

وں كے  كام عمرانی ماحول كی پشت پناہی ہے یا مكینمالزمین تقرر ہیں جن كا  كچه رہائشی اجمنوں میں
   ہے كے اقدامات كو عملی جامہ پہنانا وںكے ہمراہ منظورشدہ بہتری جمہوری نظام

  
ایک رہائشی و سماجی مالزم ان محكموں میں كام كرتا ہے جنہیں ایک مجموعی منصوبہ دیا گیا ہے اور جس 

جو منظورشدہ ہے  ہوتا كے مابین ناظم كے طور پر كام كرنامكینوں، انتظامیہ اور ان ماہرین افراد ان نے 
  بہتریوں كے حوالے سے كام كرتے ہیں

  



Almene boliger for alle - URDU - side 8

ADMINISTRATION

 side 5 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

مكینوں  وجا ایک تہذیبی مالزم بهی تگ و دو كا حصہ ہو سكتا ہے سرگرمیوں كے حوالے سے ایک مالزم ی
ہے ۔ یہ مثال بچوں اور نوجوانوں كے لیے  ترقی اور پشت پناہی كرنا یكے تعاون سے عمرانی سرگرمیوں ك

  لے سكتے ہیں ہسرگرمیاں ہوں سكتی ہیں جن میں وہ مفت یا كچه فیس كے عوض حص
  

   كراۓ پر دینا.3 
 

نجمنوں ذكركیا جاتا ہے كہ قانون رہائشی ایہاں كراۓ كے اصول بیان كۓ گۓ ہیں ۔ بہرحال مندرجہ ذیل اہم 
 اصول وضع كرذاتی ہے كہ وہ بلدیہ كی طرف سے منظوری كے بعد كچه شعبوں میں  كو موقع فراہم كرتا

ہے كہ كیا سكتی  ے۔ ہر رہائشی انجمن اطالع د ہوںیں جو فردا فردا رہائشی انجمن اور بلدیہ كے مطابق سك
  ایسے اصول منظور كۓ گۓ ہیں وں میںنجمنكچه رہائشی ا

  
  بنیادی اصول3.1 

لیے ضروری  ایک عام رہائش كی پیشكش حاصل كرنے كے لیے اور انتظار كی لسٹ پر نام اندراج كرنے كے
  لیے ساالنہ ایک فیس ادا كرنی ہوتی ہے سال ہو ۔ انتظار كی لسٹ پر برقرار رہنے كے 15ہے كہ عمر 

  
ایک انتظار كی لسٹ ان تمام افراد كے لیے ہے  :دو انتظار كی لسٹیں ہوتی ہیںہاں رہائشی انجمنوں كے تمام 

میں نہیں رہتے ۔ اس انتظار كی لسٹ كو خارجی انتظار كی لسٹ جو پہلے سے رہائشی انجمن كے محكموں 
پر ہے كہ كتنا عرصہ انتظار كہتے ہیں ۔ اگر اس لسٹ پر نام ہو تو رہائش حاصل كرنے كا انحصاراس امر 

  ہے  كیا
  

رہائش كی خواہش ہو تو ایک دوسری انتظار ایک دوسری لیكن میں رہائش ہو  اگر پہلے سے ہی رہائشی انجمن
آگے بڑهنے كی   یعنی oprykningsventelist كی لسٹ پر نام درج ہوتا ہے ۔ اس انتظار كی لسٹ كو

پر ہے كہ كتنا عرصہ انتظار كی لسٹ بات كا انحصاراس  ہیں ۔ رہائش حاصل كرنے ےلسٹ كہتانتظار كی 
  پر نام درج رہا ہے

  
ہوتا  نااوكرج ادرانمیں  یونیینمیں رہائش كی تالش ہو تو اس یونیین رہائشی یعنی  boligforeningایک اگر 

 ہوتییونیین كو اطالع كرنی رہائشی تو ہو  خوائشہے اور ایک ممبرشپ نمبرحاصل ہوتا ہے ۔ جب رہائش كی 
ے ۔ ممبرشپ نمبر جاتی ہ متحرک متالشی كے طورپر رجسٹری ہوپر ہے اور اس كے بعد انتظار كی لسٹ 

  كے لیے استعمال ہوتا ہے كرنے رجسٹر  انتظار كے وقت كو
  
الی تاریخ ومیں رہائش كی تالش ہو تو انتظار كی لسٹ پر درج ہونے ادارے رہائشی یعنی boligselskab اگر

  استعمال كیا جاتا ہے كہ كتنی دیر انتظار كیا ہے  پر طوركو رجسٹر كے 
  

  ترجیح كا حق3.2 
ے كہ وہ كچه مخصوص رہائشوں كے دی جاتی ہترجیح  كچه افراد كو انتظار كی لسٹ پر جگہ كے عالوہ

زیادہ دیر سے  فراد پر ترجیح دی جاتی ہے جواكی لسٹ پر پہلے آ جاتے ہیں ۔ یعنی انہیں ان  لیے انتظار
  موجود ہیں اور انہیں ان سے قبل رہائش كی پیشكش كی جاتی ہے لسٹ پر

  
اگر ایک بچہ ہو تو تین اور چاركمروں كی رہائش كے لیے ترجیح دی جاتی ہے، قطع نظر اس كے كہ كوئ 

  ہے اكیال ہے یا جوڑا
  

یہ  ۔ كچه رہائشی انجمنوں میں ایک جوڑے كے لیے ہےدو كمروں كی رہائش كا حق كو تمام اكیلے افراد 
یہ فیصلہ كر ۔ رہائشی انجمنوں میں انتظمایہ  ےیک تین كمرے كی رہائش حاصل كر سكممكن ہے كہ وہ ا

  ہے  سكتی
  

بزرگ اور معذور افراد كو خاندانی رہائشوں كے لیے ترجیح دی جاتی ہے ۔ یہ رہائشیں اس گروپ كے افراد 
  كے لیے خاص تشكیل كی گئ ہوتی ہیں
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  لچک دار كراۓ كے اصول3.3 

لچک دار كراۓ كے اصول كا معنی ہے كہ منتخبہ محكموں میں كچه خاص گروپز كے افراد كو رہائش كے 
ترجیح دی جاتی ہے ۔ مثال یہ ممكن ہے كہ ان افراد كو ترجیح دی جاۓ جو بلدیہ كے حدود كے  حوالے سے
  ہیںیں لیكن رہائش دوسری بلدیہ میں ركهتے تے ہاندر كام كر

  
نا كر منظوركو ں اور بلدیہ نے اصولوں ہی و بلدیہ اور رہائشی انجمن طے كرتےك كارآمد ترجیح كے اصول

  ہوتا ہے 
  

  مشتركہ طور پر كراۓ پر دینا3.4 
وہاں ایک ایسے  ہیںان مخصوص رہائشی عالقوں میں جہاں مكینوں كی زیادہ تعداد بازارروزگار سے باہر 

۔ هذا فرد كو ایک  میں متحرک نہیںارروزگار فرد كو كراۓ پر دینے سے انكار كیا جا سكتا ہے جو باز
  دوسرے محكمے میں ایک رہائش  كی پیشكش كی جاۓ گی 

Veldfærdsministeriet  ہے كہ مشتركہ طور پر كراۓ پر  بود ہر سال تعین كرتیہوزارت فالح و بیعنی
   ں گےہائشی عالقوں پر الگو ہوردینے كے اصول كن كن 

  
  نامنظوری3.5 

زیادہ سے زیادہ دو افراد رہ  صلہ كرسكتی ہے كہ ہر رہائش میں، ہر رہائشی كمرے میںرہائشی انجمن فی
  یہ اصول رہائش كی پیشكش كے وقت الگو ہوتا ہے، یعنی جب رہائش میں منتقل ہوا جاۓ۔  سكتے ہیں

  
  تبادلہ3.6 

كن ہے اگر اگر اپنی رہائش كو ایک دوسری رہائش سے تبدیل كرنے كی خواہش ہو تو یہ اس صورت میں مم
 منسوخ گزارے ہوں ۔ تبادلے كی صورت میں رہائش كے حجم كے اصول  لازكم تین سا اپنی رہائش میں كم

ہو جاتے ہیں ۔ اس كا مطلب ہے كہ ایک اكیال فرد تبادلے كے ذریعے چار كمرے كی فلیٹ حاصل كر سكتا 
پهر رہائشی انجمن كے لیے موقع یں تو ائد مكین ہہے ۔ بہر حال اگر ہر رہائشی كمرے میں دو افراد سے ز

استگی ہوتی ہے اور برخورہائشوں كی  ہے كہ وہ تبادلے كا انكار كر دے ۔ تبادلے كی صورت میں دونوں
دونوں رہائشوں كو ایسے لیا جاۓ گا كہ دو رہائشیں چهوڑی جا رہی ہیں اور دو منتقلیاں ہو رہی ہیں ۔ 

   گا قل ہوا جاۓ وہاں نیا بیعانہ دینا ہودیكهیں ۔ جس رہائش میں منت 11اور  4پیراگراف 
  

  آگے كراۓ پر دینا3.7 
  :جزوی طور پر آگے كراۓ پر دینا 

كمروں ۔ لیكن رہائش میں كل رہائش پذیر افراد كی تعداد نی آدهی رہائش تک آگے كراۓ پر دی جا سكتی ہے اپ
  كی تعداد سے بڑه نہیں سكتی

  
   :پوری رہائش كو آگے كراۓ پر دینا

تو دو سال تک  جاۓ اری، تجارتی سفر، تعلیمی سفر یا كام كی وجہ سے عارضی طور پر منتقلی ہواگر بیم
افراد  ائدہر رہائشی كمرے میں دو افراد سے ز اپنی پوری رہائش كو آگے كراۓ پر دینے كا حق ہے ۔ اگر

س ایک معقول وجہ تو كراۓ پر دینے واال انكار كرسكتا ہے ۔ اگر كراۓ پر دینے والے فرد كے پا یں گےرہ
  ہے تو وہ آگے كراۓ پر دینے سے انكار كر سكتا ہے 

كے مابین ایک كرایہ نامہ تیار كیا جاتا  كراۓ دارآگے كراۓ پر دینے كے صورت میں كراۓ پر دینے اور 
ہے ۔ آگے كراۓ پر دینے كے وقت كے شروع ہونے سے قبل رہائشی انمجمن كو كراۓ نامے كی كاپی 

  چاہیے 
  

   ا اوركرایہ وغیرہمیں منتقل ہون رہائش.4 
  

  بیعانہ4.1 
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ہائش چهوڑی جاۓ گی تو بیعانہ واپس مل جاۓ گا اگرچہ رجب رہائش ملے تو بیعانہ دینا ہوتا ہے ۔ جب 
كراۓ، حرارت وغیرہ كے حوالے سے آپ مقروض ہوں اور فلیٹ كو صحیح حالت میں چهوڑنے پرجو 

  كو چهوڑ كراس خرچہ آۓ گا 
ضمانت كی درخواست دی جا سكتی ہے ۔ یہ اس وقت كیا كی قرض یا قرض  لدیہ سےكے لیے ب عانےیب

لیے مدد حاصل كی جا سكتی  جاۓ جب رہائش كی پیشكش كی جاۓ ۔ اگر آمدنی بہت كم ہو تو بیعانے كے
یہ صرف  ہیں ۔ میں مل سكتی ”Lån til tilskud”كے كتابچے  BLہے ۔ اس كے بارے میں مزید معلومات 

یا آپ بلدیہ سے بیعانے كے لیے قرض حاصل كرنے كے موقع كے بارے میں میں دستیاب ہے ۔ ڈینش زبان 
  رابطہ كرسكتے ہیں

  
  نامہ یہ كرا4.2 

اور رہائشی انجمن كے مابین ایک معاہدہ ہے ۔ جب ایک عام رہائش دی جاۓ تو اس  داروںكرایہ نامہ كراۓ 
ض كے  حقوق و فرا حیثیت سےراۓ دار كی ۔ كراۓ نامے میں ك ے جاتے ہیںكراۓ نامے پر دستخط كی

ہ قانونی طور نام ہے ۔ ایک كرایہہوتا مہ داریوں كا بیان ہیں اور رہائشی انجمن كی ذہوتی بارے میں معلومات 
ہے ۔ یعنی كراۓ دار اور رہائشی انجمن معاہدے میں درج امور كی پیروی كرنے كے  پر پابندی عائد كرتا

  پابند ہیں
  

 نتقلی كے وقت رہائش كی مرمترہائش میں م4.3 
۔ جب آپ ایک  Bاور نظام   A نظام :ہیںہوتے دو طرح كے مرمت اور دیكه بهال كے نظام  میں وںعام رہائش

جس  نظام پر ہے ستو ماقبل كراۓ دار نے مرمت كی ہوتی ہے ۔ اس كی بنیاد اگے عام رہائش میں منتقل ہوں 
   كا انتخاب رہائشی محكمے نے كیا ہوتا ہے

نیا وال پیپر لگا ہے  یارنگا گیا ہے كہ گویہ انہیں  یں گییں ایسے لگنظام ہے تو دیوارA ہاں  گر محكمے كےا
ہے ۔ اگر رہائش ہوتا ہےاور فلیٹ كو صاف كیا گیا ہوتا ۔ عموما كمرے كی چهت كو نۓ سرے سے رنگا گیا 
  ہے ہوتا میں كوئ شے خراب تهی تو ان اشیاء كو ٹهیک كیا گیا 

سے انظام ہے تو جیسے ماقبل مكین نے رہائش چهوڑی ہے اسی صورت میں آپ B ہاں  مے كےاگر محك
ایک مرمت كرنے  اوصول كریں گے ۔ یعنی ضروری نہیں كہ چهت اور دیواروں كو ٹهیک كیا گیا ہو ۔ رہائش ك

بعد رہائش كو ٹهیک كرنے كے لیے  كا آكاؤنٹ ہوتا ہے جسے آپ رہائشی انجمن سے طے كرنے كے
  عمال كر سكتے ہیںاست

  
  رہائش میں منتقلی كے وقت تجزیہ4.4 

رہائش  اورگے  ساته رہائش كا تجزیہ كریں تو آپ رہائشی انجمن كےگے  ںجب آپ اپنی رہائش میں منتقل ہو
جس پر رہائشی انجمن اور آپ نے خود دستخط كرنا ہوتا ہے ۔ اگر گی تشكیل ہو كی میں منتقلی كی رپورٹ 

ہائش كو چهوڑنے كی رمیں تحریر كیا جاۓ ۔  ٹتو ان كو رپور ڑ یا كمی بیشی  ہےتوڑ پهورہائش میں 
  پابند نہیں ہوں گے  هیک كروانے كے خرچے كو اٹهانے كےصورت میں پهر آپ ان اموركو ٹ

  
  كے كراۓ كی ادائگی رہائش4.5 

كرنی  اضافی فیس ادا درج ہے كہ كرایہ كب دینا ہے ۔ اگر دیر پرادا كیا جاۓ تو كراۓ نامے اور قانون میں
ی جاۓ تو خطرہ ہے كہ كراۓ نامے قم ادا نہ كرل ہونے كے بعد فورا وہوتی ہے ۔ اگر نوٹس كے خط وص

ہے  ڑنا ہوتا ہے ۔ رہائشی انجمن بتاتیكہ فورا رہائش كو چهو جاۓ ۔ اس كا مطلب ہےیا كر دنہ  كو منسوخ
نظام كو اپنایا جاۓ جس  اسكہ بینک كے ذریعے  ہوتا ہے ۔ آسان تر طریقہ یہ ہے كہ كرایہ كیسے ادا كرنا

  )رقم كی ادائگی كی سروس(  PBSیعنی  ر ماہ خود بخود كرایہ ادا ہو جاۓسے ہ
 

  بجلی، حرارت اور پانی  4.6
ڈنمارک میں بجلی، حرارت اور پانی كا استعمال بہت مہنگا ہو سائل كو بچانے كے لیے وماحول اور پانی كے 

ہے ۔ اس لیے  انی اور بجلی پر اضافی ٹیكس لگاتی لیے حكومت پ كو كم كرنے كےال استعمگیا ہے كیونكہ 
وسائل كی بچت كریں ۔ تمام رہائشوں میں  نكیا گیا ہے تا كہ مكین اایسا چه كعام محكموں میں  ےبہت سار
ہوتا ہے ۔ كچه  لاستعمار پانی كے میٹر ہوتے ہیں ۔ یہ ناپتے ہیں كہ رہائش میں بجلی اور پانی كا كتنا وبجلی ا

  كو ناپتے ہیں استعمالكے بلڈنگوں میں پانی كے میٹر بهی ہوتے ہیں جو پانی 
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ہائش چهوڑی جاۓ گی تو بیعانہ واپس مل جاۓ گا اگرچہ رجب رہائش ملے تو بیعانہ دینا ہوتا ہے ۔ جب 
كراۓ، حرارت وغیرہ كے حوالے سے آپ مقروض ہوں اور فلیٹ كو صحیح حالت میں چهوڑنے پرجو 

  كو چهوڑ كراس خرچہ آۓ گا 
ضمانت كی درخواست دی جا سكتی ہے ۔ یہ اس وقت كیا كی قرض یا قرض  لدیہ سےكے لیے ب عانےیب

لیے مدد حاصل كی جا سكتی  جاۓ جب رہائش كی پیشكش كی جاۓ ۔ اگر آمدنی بہت كم ہو تو بیعانے كے
یہ صرف  ہیں ۔ میں مل سكتی ”Lån til tilskud”كے كتابچے  BLہے ۔ اس كے بارے میں مزید معلومات 

یا آپ بلدیہ سے بیعانے كے لیے قرض حاصل كرنے كے موقع كے بارے میں میں دستیاب ہے ۔ ڈینش زبان 
  رابطہ كرسكتے ہیں

  
  نامہ یہ كرا4.2 

اور رہائشی انجمن كے مابین ایک معاہدہ ہے ۔ جب ایک عام رہائش دی جاۓ تو اس  داروںكرایہ نامہ كراۓ 
ض كے  حقوق و فرا حیثیت سےراۓ دار كی ۔ كراۓ نامے میں ك ے جاتے ہیںكراۓ نامے پر دستخط كی

ہ قانونی طور نام ہے ۔ ایک كرایہہوتا مہ داریوں كا بیان ہیں اور رہائشی انجمن كی ذہوتی بارے میں معلومات 
ہے ۔ یعنی كراۓ دار اور رہائشی انجمن معاہدے میں درج امور كی پیروی كرنے كے  پر پابندی عائد كرتا

  پابند ہیں
  

 نتقلی كے وقت رہائش كی مرمترہائش میں م4.3 
۔ جب آپ ایک  Bاور نظام   A نظام :ہیںہوتے دو طرح كے مرمت اور دیكه بهال كے نظام  میں وںعام رہائش

جس  نظام پر ہے ستو ماقبل كراۓ دار نے مرمت كی ہوتی ہے ۔ اس كی بنیاد اگے عام رہائش میں منتقل ہوں 
   كا انتخاب رہائشی محكمے نے كیا ہوتا ہے

نیا وال پیپر لگا ہے  یارنگا گیا ہے كہ گویہ انہیں  یں گییں ایسے لگنظام ہے تو دیوارA ہاں  گر محكمے كےا
ہے ۔ اگر رہائش ہوتا ہےاور فلیٹ كو صاف كیا گیا ہوتا ۔ عموما كمرے كی چهت كو نۓ سرے سے رنگا گیا 
  ہے ہوتا میں كوئ شے خراب تهی تو ان اشیاء كو ٹهیک كیا گیا 

سے انظام ہے تو جیسے ماقبل مكین نے رہائش چهوڑی ہے اسی صورت میں آپ B ہاں  مے كےاگر محك
ایک مرمت كرنے  اوصول كریں گے ۔ یعنی ضروری نہیں كہ چهت اور دیواروں كو ٹهیک كیا گیا ہو ۔ رہائش ك

بعد رہائش كو ٹهیک كرنے كے لیے  كا آكاؤنٹ ہوتا ہے جسے آپ رہائشی انجمن سے طے كرنے كے
  عمال كر سكتے ہیںاست

  
  رہائش میں منتقلی كے وقت تجزیہ4.4 

رہائش  اورگے  ساته رہائش كا تجزیہ كریں تو آپ رہائشی انجمن كےگے  ںجب آپ اپنی رہائش میں منتقل ہو
جس پر رہائشی انجمن اور آپ نے خود دستخط كرنا ہوتا ہے ۔ اگر گی تشكیل ہو كی میں منتقلی كی رپورٹ 

ہائش كو چهوڑنے كی رمیں تحریر كیا جاۓ ۔  ٹتو ان كو رپور ڑ یا كمی بیشی  ہےتوڑ پهورہائش میں 
  پابند نہیں ہوں گے  هیک كروانے كے خرچے كو اٹهانے كےصورت میں پهر آپ ان اموركو ٹ

  
  كے كراۓ كی ادائگی رہائش4.5 

كرنی  اضافی فیس ادا درج ہے كہ كرایہ كب دینا ہے ۔ اگر دیر پرادا كیا جاۓ تو كراۓ نامے اور قانون میں
ی جاۓ تو خطرہ ہے كہ كراۓ نامے قم ادا نہ كرل ہونے كے بعد فورا وہوتی ہے ۔ اگر نوٹس كے خط وص

ہے  ڑنا ہوتا ہے ۔ رہائشی انجمن بتاتیكہ فورا رہائش كو چهو جاۓ ۔ اس كا مطلب ہےیا كر دنہ  كو منسوخ
نظام كو اپنایا جاۓ جس  اسكہ بینک كے ذریعے  ہوتا ہے ۔ آسان تر طریقہ یہ ہے كہ كرایہ كیسے ادا كرنا

  )رقم كی ادائگی كی سروس(  PBSیعنی  ر ماہ خود بخود كرایہ ادا ہو جاۓسے ہ
 

  بجلی، حرارت اور پانی  4.6
ڈنمارک میں بجلی، حرارت اور پانی كا استعمال بہت مہنگا ہو سائل كو بچانے كے لیے وماحول اور پانی كے 

ہے ۔ اس لیے  انی اور بجلی پر اضافی ٹیكس لگاتی لیے حكومت پ كو كم كرنے كےال استعمگیا ہے كیونكہ 
وسائل كی بچت كریں ۔ تمام رہائشوں میں  نكیا گیا ہے تا كہ مكین اایسا چه كعام محكموں میں  ےبہت سار
ہوتا ہے ۔ كچه  لاستعمار پانی كے میٹر ہوتے ہیں ۔ یہ ناپتے ہیں كہ رہائش میں بجلی اور پانی كا كتنا وبجلی ا

  كو ناپتے ہیں استعمالكے بلڈنگوں میں پانی كے میٹر بهی ہوتے ہیں جو پانی 
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  بجلی، 4.7 
  ۔ كی ادائگی

اہی ایک مدی جاتی ہے ۔ یعنی ہرماہ یا ہرسہ  رقمa conto ادارے كو  ےجگہوں پر بجلی كی وصولی والاكثر 
ستعمال ا ہے جو ماقبل سال میں ا جاتاپر كی ستعمالاجاتی ہے ۔ رقم كا تعین اس بجلی كے ادا كی متعینہ رقم 

كی رقم كو ایک ماہ كے نوٹس سے بڑهایا جا  a contoا قیمتوں میں اضافہ ہو تو استعمال ی۔ اگر  تهیكی گئ 
۔ رہائش كے بجلی كے میٹروں استعمال كی ہے بجلی حساب كیا جاتا ہے كہ كتنی سكتا ہے ۔ سال میں ایک بار 

تا كہ فیصلہ كیا جاۓ كہ كتنی بجلی استعمال كی گئ ہے ۔ بجلی كا ادارہ ڈاک كے ذریعے  كو دیكها جاتا ہے
واپس بیجهنا ضروری  كو واپس كرنا ہوتا ہے ۔ كارڈ كو ادارے ۔ اسے پر كر كے بجلی كے كارڈ بیجهے گا

ہے ۔ یا  ہ خود اندازہ لگاۓ گا كہ كتنی بجلی استعمال كی گئرہوتا ہے ۔ دوسری صورت میں بجلی كا ادا
ہو  كم بجلی استعمال كا تعین ہو ۔ اگر ادائگی سےاستعمال رہائشی انجمن یقین دهانی كرے گی كہ بجلی كے 

  رقم واپس مل جاتی ہے ۔ اگر زیادہ استعمال ہو تو مزید رقم ادا كرنی ہوتی ہے اسی تناسب سے تو پهر
  
  حرارت ۔ 

   ۔ كی ادائگی
دی جاتی ہے ۔ یعنی ہرماہ ی ایک متعینہ  رقمa conto ارے كو اكثر جگہوں پر حرارت كی وصولی والے اد

پر كیا جاتا ہے جو ماقبل سال میں استعمال كی  استعمالرقم ادا كی جاتی ہے ۔ رقم كا تعین اس حرارت كے 
كی رقم كو ایک ماہ كے نوٹس سے بڑهایا جا  a contoیا قیمتوں میں اضافہ ہو تو  استعمال۔ اگر  تهیگئ 

  سكتا ہے 
 میٹروں كو پڑهتی ہے ۔ ہر رہائش كےحرارت كے موما سال میں ایک بار ایک سروس كمپنی رہائش كے ع

كهتے ہوۓ یا تو ركو مد نظر رقم a conto حرارت كا حساب بیجها جاتا ہے اوركے حوالے سے  استعمال
  رقم واپس كی جاتی ہے یا مزید رقم كا مطالبہ كیا جاتا ہے 

  
  پانی ۔ 

  ۔ كی ادائگی
ہوتا ہے ۔ اگر رہائش میں پانی كا میٹر شامل كراۓ میں  استعمالپانی كا میٹر نہیں تو پانی كا میں رہائش اگر 

پر كی جاتی ہے جو ماقبل  استعمالہے تو اسے سال میں ایک بار پڑها جاتا ہے ۔ رقم كی مقدار اس پانی كے 
اہی مكیا جاتا ہے ۔ یعنی ہر ماہ یا ہر سہ صورت میں ادا  a contoكو  استعمال۔  تهاسال میں استعمال كیا گیا 

كی رقم كو ایک ماہ كے    a conto یا قیمتوں میں اضافہ ہو تو  استعمالایک متعینہ رقم دی جاتی ہے ۔ اگر 
  نوٹس سے بڑهایا جا سكتا ہے 

 
Boligstøtte 5. یعنی كرایہ ادا كرنے كے لیے مالی مدد  

 Boligstøtteزیادہ ہو تو  ۔ اگر آمدنی كے مقابلے میں كرایہ الی مدد ہےكے لیے ایک م ادا كرنےیہ كرا
ہے ۔ ضرورت پر وصول كردہ  یہ مدد دیتیاضافی مدد حاصل ہو سكتی ہے ۔ جس بلدیہ میں رہائش ہے وہ 

  رقم میں سال میں ایک بار تبدیلی ہوتی ہے 
تا ہے ۔ تمام افراد كے یعنی رہائشی معاوضہ كہا جاboligydelse كو  boligstøtte تو اگر كوئ پنشنر ہے

یعنی كراۓ كی یقین دهانی كہا جاتا ہے ۔ ان دو اقسام كی امدد كے اصول مختلف   boligsikring لیے اسے
 ہیں
  

Boligstøtte 5.1 كون حاصل كر سكتا ہے ؟  
حاصل نہیں كر سكتے ۔ وصول كردہ مقدار كا انحصار مثال گهر میں رہائش پذیر  boligstøtteتمام افراد 

د كی آمدنی پر ہے، كراۓ كی مقدارپر ہے اور یہ كہ رہائش كے حجم كے مقابلے میں خاندان كتنا بڑا افرا
  ہے 

  
Boligstøtte 5.2 ہے؟ كس طرح حاصل كی جا سكتی 

كی درخواست دینے كی خواہش ہو تو ایک خاص فارم پر كرنا ہوتا ہے جسے رہائشی  boligstøtteاگر 
وقت   یاس كراۓ نامے پر دستخط ہو جاۓ توجا سكتا ہے ۔ جب انجمن میں یا بلدیہ سے حاصل كیا 
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  بجلی، 4.7 
  ۔ كی ادائگی

اہی ایک مدی جاتی ہے ۔ یعنی ہرماہ یا ہرسہ  رقمa conto ادارے كو  ےجگہوں پر بجلی كی وصولی والاكثر 
ستعمال ا ہے جو ماقبل سال میں ا جاتاپر كی ستعمالاجاتی ہے ۔ رقم كا تعین اس بجلی كے ادا كی متعینہ رقم 

كی رقم كو ایک ماہ كے نوٹس سے بڑهایا جا  a contoا قیمتوں میں اضافہ ہو تو استعمال ی۔ اگر  تهیكی گئ 
۔ رہائش كے بجلی كے میٹروں استعمال كی ہے بجلی حساب كیا جاتا ہے كہ كتنی سكتا ہے ۔ سال میں ایک بار 

تا كہ فیصلہ كیا جاۓ كہ كتنی بجلی استعمال كی گئ ہے ۔ بجلی كا ادارہ ڈاک كے ذریعے  كو دیكها جاتا ہے
واپس بیجهنا ضروری  كو واپس كرنا ہوتا ہے ۔ كارڈ كو ادارے ۔ اسے پر كر كے بجلی كے كارڈ بیجهے گا

ہے ۔ یا  ہ خود اندازہ لگاۓ گا كہ كتنی بجلی استعمال كی گئرہوتا ہے ۔ دوسری صورت میں بجلی كا ادا
ہو  كم بجلی استعمال كا تعین ہو ۔ اگر ادائگی سےاستعمال رہائشی انجمن یقین دهانی كرے گی كہ بجلی كے 

  رقم واپس مل جاتی ہے ۔ اگر زیادہ استعمال ہو تو مزید رقم ادا كرنی ہوتی ہے اسی تناسب سے تو پهر
  
  حرارت ۔ 

   ۔ كی ادائگی
دی جاتی ہے ۔ یعنی ہرماہ ی ایک متعینہ  رقمa conto ارے كو اكثر جگہوں پر حرارت كی وصولی والے اد

پر كیا جاتا ہے جو ماقبل سال میں استعمال كی  استعمالرقم ادا كی جاتی ہے ۔ رقم كا تعین اس حرارت كے 
كی رقم كو ایک ماہ كے نوٹس سے بڑهایا جا  a contoیا قیمتوں میں اضافہ ہو تو  استعمال۔ اگر  تهیگئ 

  سكتا ہے 
 میٹروں كو پڑهتی ہے ۔ ہر رہائش كےحرارت كے موما سال میں ایک بار ایک سروس كمپنی رہائش كے ع

كهتے ہوۓ یا تو ركو مد نظر رقم a conto حرارت كا حساب بیجها جاتا ہے اوركے حوالے سے  استعمال
  رقم واپس كی جاتی ہے یا مزید رقم كا مطالبہ كیا جاتا ہے 

  
  پانی ۔ 

  ۔ كی ادائگی
ہوتا ہے ۔ اگر رہائش میں پانی كا میٹر شامل كراۓ میں  استعمالپانی كا میٹر نہیں تو پانی كا میں رہائش اگر 

پر كی جاتی ہے جو ماقبل  استعمالہے تو اسے سال میں ایک بار پڑها جاتا ہے ۔ رقم كی مقدار اس پانی كے 
اہی مكیا جاتا ہے ۔ یعنی ہر ماہ یا ہر سہ صورت میں ادا  a contoكو  استعمال۔  تهاسال میں استعمال كیا گیا 

كی رقم كو ایک ماہ كے    a conto یا قیمتوں میں اضافہ ہو تو  استعمالایک متعینہ رقم دی جاتی ہے ۔ اگر 
  نوٹس سے بڑهایا جا سكتا ہے 

 
Boligstøtte 5. یعنی كرایہ ادا كرنے كے لیے مالی مدد  

 Boligstøtteزیادہ ہو تو  ۔ اگر آمدنی كے مقابلے میں كرایہ الی مدد ہےكے لیے ایک م ادا كرنےیہ كرا
ہے ۔ ضرورت پر وصول كردہ  یہ مدد دیتیاضافی مدد حاصل ہو سكتی ہے ۔ جس بلدیہ میں رہائش ہے وہ 

  رقم میں سال میں ایک بار تبدیلی ہوتی ہے 
تا ہے ۔ تمام افراد كے یعنی رہائشی معاوضہ كہا جاboligydelse كو  boligstøtte تو اگر كوئ پنشنر ہے

یعنی كراۓ كی یقین دهانی كہا جاتا ہے ۔ ان دو اقسام كی امدد كے اصول مختلف   boligsikring لیے اسے
 ہیں
  

Boligstøtte 5.1 كون حاصل كر سكتا ہے ؟  
حاصل نہیں كر سكتے ۔ وصول كردہ مقدار كا انحصار مثال گهر میں رہائش پذیر  boligstøtteتمام افراد 

د كی آمدنی پر ہے، كراۓ كی مقدارپر ہے اور یہ كہ رہائش كے حجم كے مقابلے میں خاندان كتنا بڑا افرا
  ہے 

  
Boligstøtte 5.2 ہے؟ كس طرح حاصل كی جا سكتی 

كی درخواست دینے كی خواہش ہو تو ایک خاص فارم پر كرنا ہوتا ہے جسے رہائشی  boligstøtteاگر 
وقت   یاس كراۓ نامے پر دستخط ہو جاۓ توجا سكتا ہے ۔ جب انجمن میں یا بلدیہ سے حاصل كیا 
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5.3 Boligstøtte  ادائگیكی  

كو ادا كی جاتی انجمن كی رقم براہ راست رہائشی  boligstøtte ہا جاۓ تو اكثرجب ایک عام رہائش میں ر
  ادا كردہ كراۓ میں كمی واقع ہو جاتی ہے  ہے اوراس اضافی مدد كے تناسب سے

  
  آمدنی میں تبدیلی5.4  

آفس  كےboligstøtte وصول ہو اور آمدنی بڑهے اور كم ہو تو اس كی اطالع بلدیہ كےboligstøtte اگر
تو پهر بهی آگے اطالع دی جاۓ ۔ بلدیہ كو خود بخود اطالع  جاۓ و دینی ہوتی ہے ۔ اگر خاندان بڑا یا كم ہوك

تو اس رقم كو  كی گئ ہےكی صورت میں زیادہ رقم وصول  boligstøtte ۔ اگر ایک دورانیے میں ملتی نہیں 
  گاواپس كیا جاۓ 

  

  بیمہ.6 
  

وری ہو یا گهریلو سامان نظرآتش ہو جاۓ تو كپڑوں، فرنیچر اور خاندانی بیمے كا ہونا ضروری ہے ۔ اگر چ
۔ چوری كی اطالع پولیس اوربیمہ كمپنی كو كرنی ہونی ہوتی دوسرے گهریلو سامان كے عوض رقم ملتی ہے 

  ہے 
 

Selvrisiko 6.1   ہوتا ہے بهرناكا وہ حصہ جو خود نقصان یعنی  
  ہے كہ نقصان كا كچه حصہ خود ادا كرنا ہوتا ہے  ہ یہو تو اس كا مطلب  selvrisikoجب ایک بیمے پر

  
  ذمہ داری كا بیمہ6.2 

 خاندانی بیمہ ایک ذمہ داری بیمہ بهی ہے ۔ اگر ذمہ داری عائد ہو جاۓ كہ دوسرے افراد یا ان كی ملكیت كو
  ادا كرتا ہے  نقصان پہنچایا ہے تو بیمہ ہرجانہ 

  
  قیمت6.3 

اشیاء كا قیمتی ال اس بات پر ہے كہ ملک میں كہاں رہائش ہے اور كن خاندانی بیمے كی فیس كا انحصار مث
  بیمہ مطلوب ہے 

  

  جمہوریتوں كی مكین.7 
  

میں مكینوں كی اكثریت ہو گی ۔ كی انتظامیہ عام رہائشی تعمیر كا قانون فیصلہ كرتا ہے كہ رہائشی انجمن 
ہے ۔ نپٹنا ہوتا اور خواہشات كے حوالے نے پوری رہائشی انجمن كی دلچسپیوں كی انتظامیہ رہائشی انجمن 

تمام عام رہائشی محكموں كو ایک محكمے كی انتظامیہ كا انتخاب كرنے كا حق ہے جس نے اس محكمے كے 
  ہے جہاں وہ منتخب ہیںہوتا مكینوں كی دلچسپیوں اورخواہشات  كےحوالے سے كام كرنا 

  
كرتے ہیں ۔ تمام مكینوں كو اس میٹنگ كے لیے بالیا  كا انتخاب مكین محكمے كی انتظامیہایک مكین میٹنگ پر  

جاتا ہے ۔ كچه محكموں میں انتخاب میں مشكل پیش آ سكتی ہے ۔ اس صورت میں رہائشی انجمن كی انتظمایہ 
  ئیںكا كام ہے كہ جب تک محكمے كی انتظمایہ كا انتخاب نہیں ہوتا وہ محكمے كو چال

  
  مكینوں كی میٹنگ7.1 

كےحوالے سے فیصلہ كرنا ہوتا  جٹمحكمے كے بایک مكین میٹنگ میں ایک بارمكینوں نے كم ازكم سال میں 
تجویز پیش كرتی ہے جو كراۓ میں ممكنہ اضافے كے بجٹ كی آئندہ سال كے  ہے ۔ محكمے كی انتظمایہ

 ہے تو تررہائشی عالقے یا مرمت كے حوالے سے بہتریوں كی ضرواگرہے ۔ ہوتا حوالے سے فیصلہ كن 
جٹ كا حصہ ہو گا ۔ اس حوالے سے ووٹ دینے ہوتے ہیں اور یہ محكمے كے ب وں نےكے مكین محكمے

كہ رہائشی عالقے میں كیا ہونا ہے ۔ كر كے ووٹنگ میں شمولیت ہوتی ہے  مكین میٹنگ میں شمولیت اختیار
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5.3 Boligstøtte  ادائگیكی  

كو ادا كی جاتی انجمن كی رقم براہ راست رہائشی  boligstøtte ہا جاۓ تو اكثرجب ایک عام رہائش میں ر
  ادا كردہ كراۓ میں كمی واقع ہو جاتی ہے  ہے اوراس اضافی مدد كے تناسب سے

  
  آمدنی میں تبدیلی5.4  

آفس  كےboligstøtte وصول ہو اور آمدنی بڑهے اور كم ہو تو اس كی اطالع بلدیہ كےboligstøtte اگر
تو پهر بهی آگے اطالع دی جاۓ ۔ بلدیہ كو خود بخود اطالع  جاۓ و دینی ہوتی ہے ۔ اگر خاندان بڑا یا كم ہوك

تو اس رقم كو  كی گئ ہےكی صورت میں زیادہ رقم وصول  boligstøtte ۔ اگر ایک دورانیے میں ملتی نہیں 
  گاواپس كیا جاۓ 

  

  بیمہ.6 
  

وری ہو یا گهریلو سامان نظرآتش ہو جاۓ تو كپڑوں، فرنیچر اور خاندانی بیمے كا ہونا ضروری ہے ۔ اگر چ
۔ چوری كی اطالع پولیس اوربیمہ كمپنی كو كرنی ہونی ہوتی دوسرے گهریلو سامان كے عوض رقم ملتی ہے 

  ہے 
 

Selvrisiko 6.1   ہوتا ہے بهرناكا وہ حصہ جو خود نقصان یعنی  
  ہے كہ نقصان كا كچه حصہ خود ادا كرنا ہوتا ہے  ہ یہو تو اس كا مطلب  selvrisikoجب ایک بیمے پر

  
  ذمہ داری كا بیمہ6.2 

 خاندانی بیمہ ایک ذمہ داری بیمہ بهی ہے ۔ اگر ذمہ داری عائد ہو جاۓ كہ دوسرے افراد یا ان كی ملكیت كو
  ادا كرتا ہے  نقصان پہنچایا ہے تو بیمہ ہرجانہ 

  
  قیمت6.3 

اشیاء كا قیمتی ال اس بات پر ہے كہ ملک میں كہاں رہائش ہے اور كن خاندانی بیمے كی فیس كا انحصار مث
  بیمہ مطلوب ہے 

  

  جمہوریتوں كی مكین.7 
  

میں مكینوں كی اكثریت ہو گی ۔ كی انتظامیہ عام رہائشی تعمیر كا قانون فیصلہ كرتا ہے كہ رہائشی انجمن 
ہے ۔ نپٹنا ہوتا اور خواہشات كے حوالے نے پوری رہائشی انجمن كی دلچسپیوں كی انتظامیہ رہائشی انجمن 

تمام عام رہائشی محكموں كو ایک محكمے كی انتظامیہ كا انتخاب كرنے كا حق ہے جس نے اس محكمے كے 
  ہے جہاں وہ منتخب ہیںہوتا مكینوں كی دلچسپیوں اورخواہشات  كےحوالے سے كام كرنا 

  
كرتے ہیں ۔ تمام مكینوں كو اس میٹنگ كے لیے بالیا  كا انتخاب مكین محكمے كی انتظامیہایک مكین میٹنگ پر  

جاتا ہے ۔ كچه محكموں میں انتخاب میں مشكل پیش آ سكتی ہے ۔ اس صورت میں رہائشی انجمن كی انتظمایہ 
  ئیںكا كام ہے كہ جب تک محكمے كی انتظمایہ كا انتخاب نہیں ہوتا وہ محكمے كو چال

  
  مكینوں كی میٹنگ7.1 

كےحوالے سے فیصلہ كرنا ہوتا  جٹمحكمے كے بایک مكین میٹنگ میں ایک بارمكینوں نے كم ازكم سال میں 
تجویز پیش كرتی ہے جو كراۓ میں ممكنہ اضافے كے بجٹ كی آئندہ سال كے  ہے ۔ محكمے كی انتظمایہ

 ہے تو تررہائشی عالقے یا مرمت كے حوالے سے بہتریوں كی ضرواگرہے ۔ ہوتا حوالے سے فیصلہ كن 
جٹ كا حصہ ہو گا ۔ اس حوالے سے ووٹ دینے ہوتے ہیں اور یہ محكمے كے ب وں نےكے مكین محكمے

كہ رہائشی عالقے میں كیا ہونا ہے ۔ كر كے ووٹنگ میں شمولیت ہوتی ہے  مكین میٹنگ میں شمولیت اختیار
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  استعمال كیا جاۓ؟ حمكان كو كس طر وں كے لیے مشتركہمكین•
  مشتركہ كپڑے دهونے كی جگہ كے اوقات كار اور قیمتیں•
  ؟چاہییںہونے  غبلڈنگوں كے درمیان با یاك•
  شكل كیسے ہو؟ بچوں كے كهیلنے كی جگہ كی•
  كی شكل كیسے ہو؟ نۓ كچن•
  ز ركهے جا سكتے ہیں؟كیا مقامی عالقے میں كورس•
  دیكهیں جا سكیں؟ زمشتركہ انٹیے كے ذریعے كون سے ٹی وی پروگرام•

  
  سكتا ہے  اثر ڈاال جاتو یہ فقط چند وہ امورہیں جن پر  اگر اپنی رہائشی محكمے میں كوئ متحرک ہو

  
  مكینوں كی سرگرمیاں7.2 

اور رہائشوں كے بارے میں نۓ  كافی رہائشی محكموں میں سال كے دوران مشتركہ سرگرمیاں ہوتی ہیں
امور كے حوالے سے میٹنگیں ہوتی ہیں ۔ ممكنہ فلم كلب، مشتركہ طور پر كهانا كهانا، پارٹیاں، كورز اور 

دوسری تقریبات ۔ اكثر رہائشی محكموں كے ہاں كمرے ہوتے ہیں جو میٹنگوں كے لیے استعمال ہو سكتے ہیں 
   ہیں كتےا ممكنہ پارٹی كے لیے كراۓ پر لیے جا سی

  
كی تقریبات كے لیے جانا اور اپنے  و مكینوںسے واقفت نہ ہو تاگر پہلے سے حصہ لینے والے كسی فرد 

آپ وہاں جاتے ہیں ۔ لیكن جب ہوتا ہے اسیے ہی ۔ ڈینشوں كے لیے بهی تیار كرنا مشكل ہو سكتا ہے كو آپ 
كیا جاتا ہے ۔ دوسری طرف یہ جاننا  استقبال حطر یونكہ عموما اچهاس سے خوش ہوتے ہیں كی اكثر و پهرت

  كہ جہاں رہائش ہے وہاں كیا ہو رہا ہے  اچها ہے
  

  پڑوسیوں كا ماحول7.3 
جہاں افراد ایک ہی ماحول میں رہتے اور گومتے ہوں وہاں تحریری اور غیرتحریری اصول ہوتے ہیں  ۔ 

آ ری اصولوں كے حوالے سے مشكل پیش اور سمجهنا ممكن ہے  لیكن غیرتحری سیكهناتحریری اصولوں كو 
اكثر جواب نہیں دے وہ سكتی ہے ۔ اگر ڈینشوں كو غیرتحریری اصولوں كے حوالے سے پوچها جاۓ تو 

  كرتے یا شاذونادر ان پر سوچ و بچار كرتے ہیں  نتے ہیں لیكن وہ ان پر دهیان نہیںسكتے ۔ وہ اصول جا
  

افراد سے رابطہ كرنا مشكل ہے ۔ كافی اوقات یہ صحیح  كہ ڈینش وں كا تجربہ ہےكافی غیر تاركین وطن
ہوگا ۔ لیكن اس كا مطلب یہ نہیں كہ ڈینش افراد دوسروں سے رابطہ نہیں كرنا چاہتے ۔ اكثر صرف تهوڑے 

قرب حاصل ہو جاۓ تو تجربہ ہو گا كہ ان میں  ہو سكتا ہے ۔ اور جب یہوقت كے بعد ہی ان كا قرب میسر 
  اور نرم دل ہوتے ہیںسے اكثر مہمان نواز 

  
ایک دوسرے كے ہاں آنا جانا كافی تہذیبوں میں عام ہے لیكن ڈینشوں میں یہ عادت نہیں ۔ حاالنكہ ڈینش 

۔ اس لیے اگر مدد كی ضرورت ہو یا  ہے بهی ان كی اكثریت مدد كرنا چاہتی پیچهے رہنا پسند كرتے ہیں پهر
پوچها جاۓ ۔ اكثر جگہوں پر اپنے پڑوسی كے كسی امر كے حوالے سے شک ہو تو اپنے پڑوسیوں كو 

 تو ےكمی ہآٹے یا چینی كی اگر  ۔ دروازے پر دستک یا گهنٹی بجائ جا سكتی ہے اور پوچها جا سكتا ہے
  كتی ہےمل سادهار كیا آٹا یا چینی  پڑوسی سے پوچهیں كہ

  
۔ نۓ مكین كی حیثیت ہے  مالقات طے كی جاتی۔ كے گهر نہیں جاتے بغیر ایک دوسرے  عموما ڈینش بتاۓ

یہ اچهی تركیب ہوتی ہے كہ قریبی پڑوسیوں كو كپ چاۓ كے لیے مدعو كیا جاۓ ۔ انہیں جانا جا سكتا سے 
اور ساته عالقے كے تحریری اور غیرتحریری اصولوں كے بارے میں جانا جا  ، اپنے بارے میں بتائيںہے

  سكتا ہے 
  

  رہائشی امن7.4 
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  استعمال كیا جاۓ؟ حمكان كو كس طر وں كے لیے مشتركہمكین•
  مشتركہ كپڑے دهونے كی جگہ كے اوقات كار اور قیمتیں•
  ؟چاہییںہونے  غبلڈنگوں كے درمیان با یاك•
  شكل كیسے ہو؟ بچوں كے كهیلنے كی جگہ كی•
  كی شكل كیسے ہو؟ نۓ كچن•
  ز ركهے جا سكتے ہیں؟كیا مقامی عالقے میں كورس•
  دیكهیں جا سكیں؟ زمشتركہ انٹیے كے ذریعے كون سے ٹی وی پروگرام•

  
  سكتا ہے  اثر ڈاال جاتو یہ فقط چند وہ امورہیں جن پر  اگر اپنی رہائشی محكمے میں كوئ متحرک ہو

  
  مكینوں كی سرگرمیاں7.2 

اور رہائشوں كے بارے میں نۓ  كافی رہائشی محكموں میں سال كے دوران مشتركہ سرگرمیاں ہوتی ہیں
امور كے حوالے سے میٹنگیں ہوتی ہیں ۔ ممكنہ فلم كلب، مشتركہ طور پر كهانا كهانا، پارٹیاں، كورز اور 

دوسری تقریبات ۔ اكثر رہائشی محكموں كے ہاں كمرے ہوتے ہیں جو میٹنگوں كے لیے استعمال ہو سكتے ہیں 
   ہیں كتےا ممكنہ پارٹی كے لیے كراۓ پر لیے جا سی

  
كی تقریبات كے لیے جانا اور اپنے  و مكینوںسے واقفت نہ ہو تاگر پہلے سے حصہ لینے والے كسی فرد 

آپ وہاں جاتے ہیں ۔ لیكن جب ہوتا ہے اسیے ہی ۔ ڈینشوں كے لیے بهی تیار كرنا مشكل ہو سكتا ہے كو آپ 
كیا جاتا ہے ۔ دوسری طرف یہ جاننا  استقبال حطر یونكہ عموما اچهاس سے خوش ہوتے ہیں كی اكثر و پهرت

  كہ جہاں رہائش ہے وہاں كیا ہو رہا ہے  اچها ہے
  

  پڑوسیوں كا ماحول7.3 
جہاں افراد ایک ہی ماحول میں رہتے اور گومتے ہوں وہاں تحریری اور غیرتحریری اصول ہوتے ہیں  ۔ 

آ ری اصولوں كے حوالے سے مشكل پیش اور سمجهنا ممكن ہے  لیكن غیرتحری سیكهناتحریری اصولوں كو 
اكثر جواب نہیں دے وہ سكتی ہے ۔ اگر ڈینشوں كو غیرتحریری اصولوں كے حوالے سے پوچها جاۓ تو 

  كرتے یا شاذونادر ان پر سوچ و بچار كرتے ہیں  نتے ہیں لیكن وہ ان پر دهیان نہیںسكتے ۔ وہ اصول جا
  

افراد سے رابطہ كرنا مشكل ہے ۔ كافی اوقات یہ صحیح  كہ ڈینش وں كا تجربہ ہےكافی غیر تاركین وطن
ہوگا ۔ لیكن اس كا مطلب یہ نہیں كہ ڈینش افراد دوسروں سے رابطہ نہیں كرنا چاہتے ۔ اكثر صرف تهوڑے 

قرب حاصل ہو جاۓ تو تجربہ ہو گا كہ ان میں  ہو سكتا ہے ۔ اور جب یہوقت كے بعد ہی ان كا قرب میسر 
  اور نرم دل ہوتے ہیںسے اكثر مہمان نواز 

  
ایک دوسرے كے ہاں آنا جانا كافی تہذیبوں میں عام ہے لیكن ڈینشوں میں یہ عادت نہیں ۔ حاالنكہ ڈینش 

۔ اس لیے اگر مدد كی ضرورت ہو یا  ہے بهی ان كی اكثریت مدد كرنا چاہتی پیچهے رہنا پسند كرتے ہیں پهر
پوچها جاۓ ۔ اكثر جگہوں پر اپنے پڑوسی كے كسی امر كے حوالے سے شک ہو تو اپنے پڑوسیوں كو 

 تو ےكمی ہآٹے یا چینی كی اگر  ۔ دروازے پر دستک یا گهنٹی بجائ جا سكتی ہے اور پوچها جا سكتا ہے
  كتی ہےمل سادهار كیا آٹا یا چینی  پڑوسی سے پوچهیں كہ

  
۔ نۓ مكین كی حیثیت ہے  مالقات طے كی جاتی۔ كے گهر نہیں جاتے بغیر ایک دوسرے  عموما ڈینش بتاۓ

یہ اچهی تركیب ہوتی ہے كہ قریبی پڑوسیوں كو كپ چاۓ كے لیے مدعو كیا جاۓ ۔ انہیں جانا جا سكتا سے 
اور ساته عالقے كے تحریری اور غیرتحریری اصولوں كے بارے میں جانا جا  ، اپنے بارے میں بتائيںہے

  سكتا ہے 
  

  رہائشی امن7.4 
 side 11 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

ی امن كے اصول ہوتے ہیں ۔ رہائشی امن كے اصول مشتركہ اصول ہیں جو تمام رہائشی محكموں میں رہائش
سرے ومكینوں نے منظور كۓ ہیں تا كہ رہائشوں اورارد گرد كے عالقوں كا خیال ركها جاۓ اور تا كہ ایک د

  جاۓ یاكو غیرضروری شور وغیرہ سے بچا
  

  عام اصول ہو سكتے ہیں مثال مندرجہ ذیل جگہوں پر یہ
  ۔ رہائش میں

  بجے تک ڈریلنگ مشین استعمال كی جا سكتی ہے  19•
  اگر كسی ویكنڈ میں پارٹی ركهنی ہے تو اپنے پڑوسیوں كو آگاہ كیا جاۓ•
  نہ بجایا جاۓ كے بعد اونچا 22•
  مشین استعمال كی جاۓ تو اس كے نیچے كوئ ایسے شے ہو جس سے شور نہ ہوئ اگر سیال•

  
  رہائش سے باہر-

  جا سكتا ہے جو اس كے لیے مختص ہیں  صرف ان جگہوں پر كوڑا پهینكا•
 سے اجازت لینے كے بعد ہی ڈش انٹینا اور دوسرے انٹینے نصب كۓ جا سكتے ہیںنجمن رہائشی ا•

  دیكهیں 8.8پیراگراف        
  كیاریوں اور پهولوں كی كیسے دیكه بهال كرنے ہے•

  
  جانور پالتو7.5 

  لی كو ركها جا سكتا ہے ب یاكچه محكموں میں مكینوں نے فیصلہ كیا ہے كہ كتے 
  

  بالكنی7.6 
اگر بالكنی ہو تو یقین دهانی كی جاۓ كہ اس كی نكاس نالیاں صاف ركهیں جائیں ۔ اگر پتوں یا دوسری اشیاء 

كہ دوسری فلیٹز میں پانی نقصان كا بائث ہو ۔ عالوہ ازیں اكثر اصول  تو ممكن ہےجائیں نكاس نالیوں میں اٹک 
  خوبصورت لگیں ایسا ركها جاۓ كہ باہر سے یہں كو ہوں گے كہ بالكنیو

  
بارے میں  رہائشی امن كے اصولوں كے سےكسی بات كے حوالے سے شک ہو تو بلڈنگ كے عہد دار  اگر

  اور كس كی اجازت نہیں پوچها جا سكتا ہے  ۔ وہ بتا سكتا ہے كہ كس بات كی اجازت ہے
  

  رہائش میں.8 
  

  رقرار ركهنارہائش، رہائش كی حالت كو بدووان 8.1 
۔ اس لیے مكین حتی  ٹهیک ركهی گئ ہو اندر اور باہر دونوں جگہوں سےجو  اچها ہے،ایک ایسے جگہ رہنا 

  لیے ایسے اقدامات اپنائیں  المقدور اپنی رہائش كو صحیح ركهنے كے
  

تا رہائشی محكمہ مندرجہ ذیل جگہوں كو صحیح حالت میں ركهنے اوران كی مرمت كرنے كی یقین دهانی كر
نظام،  ی كو بند كرنے كےبجلیعنی el-afbrydere ، كهڑكیاں، یںپانی اور گیس كے اخراج كی جگہ :ہے

، دهونے كے لیے بیسن اور نہانے كے ٹپ ۔ فریج، چولہوں، واشنگ اںیكٹائیلٹز، ٹائیلٹز كی پانی والی ٹن
پر بهی یہی ہیں ان كیت مشینوں اور اس طرح كی تنصیبات جو فلیٹ كا حصہ ہیں اور رہائشی محكمے كی مل

تالوں اور چابیوں كا خیال ركهنا ہوتا ہے، دوسرے خود ۔ كچه رہائشی انجمنوں میں  ہوتا ہےاصول الگو 
  ہے ہوتا جگہوں پر یہ رہائشی محكموں كا كام 

  
خود دیواروں، چهتوں اورفرشوں  پذیر ہیںرہائش آپ نظام  الگو ہے وہاں جب تک   Aجن رہائشی انجمنوں میں

  خیال ركهنا ہوتا ہے كا 
  

ائشی محمكہ رہائش كا خیال ركهتا ہے ۔ اگر رہائش كی دیكه ہوہاں ر ہےنظام  الگو B جن رہائشی انجمنوں میں
  ل كی جا سكتی ہے صرقم ہے تو رہائش كو صحیح كرنے كے بعد رقم حامیں نٹ ؤبهال كے آكا
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ی امن كے اصول ہوتے ہیں ۔ رہائشی امن كے اصول مشتركہ اصول ہیں جو تمام رہائشی محكموں میں رہائش
سرے ومكینوں نے منظور كۓ ہیں تا كہ رہائشوں اورارد گرد كے عالقوں كا خیال ركها جاۓ اور تا كہ ایک د

  جاۓ یاكو غیرضروری شور وغیرہ سے بچا
  

  عام اصول ہو سكتے ہیں مثال مندرجہ ذیل جگہوں پر یہ
  ۔ رہائش میں

  بجے تک ڈریلنگ مشین استعمال كی جا سكتی ہے  19•
  اگر كسی ویكنڈ میں پارٹی ركهنی ہے تو اپنے پڑوسیوں كو آگاہ كیا جاۓ•
  نہ بجایا جاۓ كے بعد اونچا 22•
  مشین استعمال كی جاۓ تو اس كے نیچے كوئ ایسے شے ہو جس سے شور نہ ہوئ اگر سیال•

  
  رہائش سے باہر-

  جا سكتا ہے جو اس كے لیے مختص ہیں  صرف ان جگہوں پر كوڑا پهینكا•
 سے اجازت لینے كے بعد ہی ڈش انٹینا اور دوسرے انٹینے نصب كۓ جا سكتے ہیںنجمن رہائشی ا•

  دیكهیں 8.8پیراگراف        
  كیاریوں اور پهولوں كی كیسے دیكه بهال كرنے ہے•

  
  جانور پالتو7.5 

  لی كو ركها جا سكتا ہے ب یاكچه محكموں میں مكینوں نے فیصلہ كیا ہے كہ كتے 
  

  بالكنی7.6 
اگر بالكنی ہو تو یقین دهانی كی جاۓ كہ اس كی نكاس نالیاں صاف ركهیں جائیں ۔ اگر پتوں یا دوسری اشیاء 

كہ دوسری فلیٹز میں پانی نقصان كا بائث ہو ۔ عالوہ ازیں اكثر اصول  تو ممكن ہےجائیں نكاس نالیوں میں اٹک 
  خوبصورت لگیں ایسا ركها جاۓ كہ باہر سے یہں كو ہوں گے كہ بالكنیو

  
بارے میں  رہائشی امن كے اصولوں كے سےكسی بات كے حوالے سے شک ہو تو بلڈنگ كے عہد دار  اگر

  اور كس كی اجازت نہیں پوچها جا سكتا ہے  ۔ وہ بتا سكتا ہے كہ كس بات كی اجازت ہے
  

  رہائش میں.8 
  

  رقرار ركهنارہائش، رہائش كی حالت كو بدووان 8.1 
۔ اس لیے مكین حتی  ٹهیک ركهی گئ ہو اندر اور باہر دونوں جگہوں سےجو  اچها ہے،ایک ایسے جگہ رہنا 

  لیے ایسے اقدامات اپنائیں  المقدور اپنی رہائش كو صحیح ركهنے كے
  

تا رہائشی محكمہ مندرجہ ذیل جگہوں كو صحیح حالت میں ركهنے اوران كی مرمت كرنے كی یقین دهانی كر
نظام،  ی كو بند كرنے كےبجلیعنی el-afbrydere ، كهڑكیاں، یںپانی اور گیس كے اخراج كی جگہ :ہے

، دهونے كے لیے بیسن اور نہانے كے ٹپ ۔ فریج، چولہوں، واشنگ اںیكٹائیلٹز، ٹائیلٹز كی پانی والی ٹن
پر بهی یہی ہیں ان كیت مشینوں اور اس طرح كی تنصیبات جو فلیٹ كا حصہ ہیں اور رہائشی محكمے كی مل

تالوں اور چابیوں كا خیال ركهنا ہوتا ہے، دوسرے خود ۔ كچه رہائشی انجمنوں میں  ہوتا ہےاصول الگو 
  ہے ہوتا جگہوں پر یہ رہائشی محكموں كا كام 

  
خود دیواروں، چهتوں اورفرشوں  پذیر ہیںرہائش آپ نظام  الگو ہے وہاں جب تک   Aجن رہائشی انجمنوں میں

  خیال ركهنا ہوتا ہے كا 
  

ائشی محمكہ رہائش كا خیال ركهتا ہے ۔ اگر رہائش كی دیكه ہوہاں ر ہےنظام  الگو B جن رہائشی انجمنوں میں
  ل كی جا سكتی ہے صرقم ہے تو رہائش كو صحیح كرنے كے بعد رقم حامیں نٹ ؤبهال كے آكا
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ی امن كے اصول ہوتے ہیں ۔ رہائشی امن كے اصول مشتركہ اصول ہیں جو تمام رہائشی محكموں میں رہائش
سرے ومكینوں نے منظور كۓ ہیں تا كہ رہائشوں اورارد گرد كے عالقوں كا خیال ركها جاۓ اور تا كہ ایک د

  جاۓ یاكو غیرضروری شور وغیرہ سے بچا
  

  عام اصول ہو سكتے ہیں مثال مندرجہ ذیل جگہوں پر یہ
  ۔ رہائش میں

  بجے تک ڈریلنگ مشین استعمال كی جا سكتی ہے  19•
  اگر كسی ویكنڈ میں پارٹی ركهنی ہے تو اپنے پڑوسیوں كو آگاہ كیا جاۓ•
  نہ بجایا جاۓ كے بعد اونچا 22•
  مشین استعمال كی جاۓ تو اس كے نیچے كوئ ایسے شے ہو جس سے شور نہ ہوئ اگر سیال•

  
  رہائش سے باہر-

  جا سكتا ہے جو اس كے لیے مختص ہیں  صرف ان جگہوں پر كوڑا پهینكا•
 سے اجازت لینے كے بعد ہی ڈش انٹینا اور دوسرے انٹینے نصب كۓ جا سكتے ہیںنجمن رہائشی ا•

  دیكهیں 8.8پیراگراف        
  كیاریوں اور پهولوں كی كیسے دیكه بهال كرنے ہے•

  
  جانور پالتو7.5 

  لی كو ركها جا سكتا ہے ب یاكچه محكموں میں مكینوں نے فیصلہ كیا ہے كہ كتے 
  

  بالكنی7.6 
اگر بالكنی ہو تو یقین دهانی كی جاۓ كہ اس كی نكاس نالیاں صاف ركهیں جائیں ۔ اگر پتوں یا دوسری اشیاء 

كہ دوسری فلیٹز میں پانی نقصان كا بائث ہو ۔ عالوہ ازیں اكثر اصول  تو ممكن ہےجائیں نكاس نالیوں میں اٹک 
  خوبصورت لگیں ایسا ركها جاۓ كہ باہر سے یہں كو ہوں گے كہ بالكنیو

  
بارے میں  رہائشی امن كے اصولوں كے سےكسی بات كے حوالے سے شک ہو تو بلڈنگ كے عہد دار  اگر

  اور كس كی اجازت نہیں پوچها جا سكتا ہے  ۔ وہ بتا سكتا ہے كہ كس بات كی اجازت ہے
  

  رہائش میں.8 
  

  رقرار ركهنارہائش، رہائش كی حالت كو بدووان 8.1 
۔ اس لیے مكین حتی  ٹهیک ركهی گئ ہو اندر اور باہر دونوں جگہوں سےجو  اچها ہے،ایک ایسے جگہ رہنا 

  لیے ایسے اقدامات اپنائیں  المقدور اپنی رہائش كو صحیح ركهنے كے
  

تا رہائشی محكمہ مندرجہ ذیل جگہوں كو صحیح حالت میں ركهنے اوران كی مرمت كرنے كی یقین دهانی كر
نظام،  ی كو بند كرنے كےبجلیعنی el-afbrydere ، كهڑكیاں، یںپانی اور گیس كے اخراج كی جگہ :ہے

، دهونے كے لیے بیسن اور نہانے كے ٹپ ۔ فریج، چولہوں، واشنگ اںیكٹائیلٹز، ٹائیلٹز كی پانی والی ٹن
پر بهی یہی ہیں ان كیت مشینوں اور اس طرح كی تنصیبات جو فلیٹ كا حصہ ہیں اور رہائشی محكمے كی مل

تالوں اور چابیوں كا خیال ركهنا ہوتا ہے، دوسرے خود ۔ كچه رہائشی انجمنوں میں  ہوتا ہےاصول الگو 
  ہے ہوتا جگہوں پر یہ رہائشی محكموں كا كام 

  
خود دیواروں، چهتوں اورفرشوں  پذیر ہیںرہائش آپ نظام  الگو ہے وہاں جب تک   Aجن رہائشی انجمنوں میں

  خیال ركهنا ہوتا ہے كا 
  

ائشی محمكہ رہائش كا خیال ركهتا ہے ۔ اگر رہائش كی دیكه ہوہاں ر ہےنظام  الگو B جن رہائشی انجمنوں میں
  ل كی جا سكتی ہے صرقم ہے تو رہائش كو صحیح كرنے كے بعد رقم حامیں نٹ ؤبهال كے آكا
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  پیروی عدم 8.2 

  ركها تو خود رقم ادا كرنی ہوتی ہے  اگر رہائش سے منسلک اشیاء كا صحیح خیال نہیں
اوراب وہ  ںاگر رہائش سے منسلكہ اشیاء كو ایسی جگہ استعمال میں الیا گیا ہے جہاں وہ استعمال نہیں ہوتی

  ت كے لیے خود رقم ادا كرنی ہوتی ہےماس بات سے خراب ہو گئ ہیں تو ان كی تبدیلی یا مر
ست كار دكی ہے اور كام صحیح نہیں ہوا، مثال ایک ت كرنے كی كوشش ماگر رہائش میں ایک شے كی مر

  گی اور مرمت كے لیے خود رقم ادا كرنی ہو مرمت كہالۓ گیتو یہ غلط  ،معیار پر نہیںكام كے كے 
 

  گئ ہوں تو ان كی مرمت كے لیے خود رقم ادا كرنی ہوتی ہے اشیاء ساته الئی اگر خود فریج یا اس طرح كی
  

  وغیرہرہائش میں فریزر، فرج 8.3 
جاننا ہوتا ہے كہ انہیں یہ جب ایک نئ رہائش میں منتقل ہوا جاۓ تو رہائش كی مشینوں كو جاننا ہوتا ہے ۔ 

صحیح طور پر كو كی جاتی ہے ۔ اگر مشینوں  كیسے استعمال كیا جاتا ہے اور كیسے ان كی دیكه بهال
ت ہو سكتی ہے اور بجلی كے بل كم ہو ساته توانائ كی بچاور استعمال كیا جاۓ تو وہ كافی سال چل سكتی ہیں

  سكتے ہیں
  
ں مثال ایک واشنگ مشین یا بلڈنگ بجلی اور نكاس كے پانی كی مقدار كو برداشت كر سكیں تو رہائش می اگر

  كہا جاتا ہے نصب كرنے كا حق كهانے كی مشین كو نصب كرنے كا حق ہے ۔ اس حق كو كپڑے س
  

كاری  دهانی ہو سكے كہ نصبہے تا كہ یقین  ع دینی ہوتینجمن كو اطالنصب كاری سے قبل رہائشی ا
  صحیح ہو

  
  گا ساته لیا جاۓاپنے جو خود نصب كیا جاۓ وہ ذاتی ملكیت ہوتی ہے اور رہائش كو چهوڑتے وقت اسے 

  
  جیفر8.4 

 لاجا سكتا ہے ۔ خی یاك یک تهرمامیٹر سے ٹمپریچر كا تجزیہڈگری ہونا چاہیے ۔ ا +5فریج میں ٹمپریچر كو 
 اپور روازہداور بند كرتے وقت  ا ہوركها جاۓ كہ وہ ربڑ كا حصہ جو فریج كے دروازے پر ہے وہ پور

كو بڑها  استعمالچسپاں ہو جاۓ ۔ فریج كے دیواروں پربرف اور فرج كے پچهلے حصے پر دهول بجلی كے 
الیا جاۓ ۔ یہ عمل بجلی دیتی ہے ۔ اگر فریزر ہو تو اچها ہے اگر فریزر میں پڑی ہوئ اشیاء كو فرج میں پگ

   كو كم كرتا ہے استعمالكے 
  

  فریزر8.5 
ایک بهرا  ڈگری ہونا چاہیے ۔ ایک خالی فریزر اتنی ہی بجلی استعمال كرتا ہے جتنا -18فریج میں ٹمپریچر كو 

ۓ ۔   طرح بند اور چسپاں ہو اور فرج كی طرح فریزر كو صاف ركها جا یہوا فریزر ۔ دروازہ یا ڈهكن پور
میں بچت كی جا سكتی ہے ۔ ایک فرج  استعمالائش میں فریزر كو ایک ڈهنڈی جگہ ركهنے سے بجلی كے رہ
  فریر كے ارد گرد اتنی جگہ ہو كہ ہوا گزر سكے اور

  
   جہاں كهانا پكایا جاتا ہےپلیٹس یعنی چولہے كے اوپر والے  kogeplader اورچولہا 8.6 

ے ۔ پهر حتی المقدور كم گرمی پر دلنا شروع نہ كراب تک كهاناورا گرم  كیا جاۓ جب كو پ چولہے كی پلیٹس
تک  50%كا نچال حصہ بالكل ہموار ہو، دوسری صورت میں وہ  ںنڈیواركها جاۓ لیكن كهانا ابلتا رہے ۔ ہ

كے مطابق ہوں ۔ اگر ایک چهوٹی  نڈیاں چولہوں كے پلیٹساسكتا ہے ۔ ہبجلی كے اصراف كا بائث ہو مزید 
كیا بند ی طرح كو پور كے ڈهكن بڑے پلیٹ پر ركها جاۓ تو كافی حرارت ضائع ہوتی ہے ۔ ہنڈیاہنڈیا كو ایک 

منٹ پہلے چولہے كو بند كر  5پكنے سے  كهاناستعمال ہوتی ہے ۔ انا زیادہ بجلی گ، ڈهكن كے بغیر تین جاۓ
پر كهانا پكانے كی  كے جو حرارت باقی ہے اس سے فائدہ اٹهایا جا سكتا ہے ۔ براہ راست چولہے كے پلیٹز

  اجازت نہیں ۔ اس سے چولہا خراب ہوتا ہے 
  

  اون8.7 
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  پیروی عدم 8.2 

  ركها تو خود رقم ادا كرنی ہوتی ہے  اگر رہائش سے منسلک اشیاء كا صحیح خیال نہیں
اوراب وہ  ںاگر رہائش سے منسلكہ اشیاء كو ایسی جگہ استعمال میں الیا گیا ہے جہاں وہ استعمال نہیں ہوتی

  ت كے لیے خود رقم ادا كرنی ہوتی ہےماس بات سے خراب ہو گئ ہیں تو ان كی تبدیلی یا مر
ست كار دكی ہے اور كام صحیح نہیں ہوا، مثال ایک ت كرنے كی كوشش ماگر رہائش میں ایک شے كی مر

  گی اور مرمت كے لیے خود رقم ادا كرنی ہو مرمت كہالۓ گیتو یہ غلط  ،معیار پر نہیںكام كے كے 
 

  گئ ہوں تو ان كی مرمت كے لیے خود رقم ادا كرنی ہوتی ہے اشیاء ساته الئی اگر خود فریج یا اس طرح كی
  

  وغیرہرہائش میں فریزر، فرج 8.3 
جاننا ہوتا ہے كہ انہیں یہ جب ایک نئ رہائش میں منتقل ہوا جاۓ تو رہائش كی مشینوں كو جاننا ہوتا ہے ۔ 

صحیح طور پر كو كی جاتی ہے ۔ اگر مشینوں  كیسے استعمال كیا جاتا ہے اور كیسے ان كی دیكه بهال
ت ہو سكتی ہے اور بجلی كے بل كم ہو ساته توانائ كی بچاور استعمال كیا جاۓ تو وہ كافی سال چل سكتی ہیں

  سكتے ہیں
  
ں مثال ایک واشنگ مشین یا بلڈنگ بجلی اور نكاس كے پانی كی مقدار كو برداشت كر سكیں تو رہائش می اگر

  كہا جاتا ہے نصب كرنے كا حق كهانے كی مشین كو نصب كرنے كا حق ہے ۔ اس حق كو كپڑے س
  

كاری  دهانی ہو سكے كہ نصبہے تا كہ یقین  ع دینی ہوتینجمن كو اطالنصب كاری سے قبل رہائشی ا
  صحیح ہو

  
  گا ساته لیا جاۓاپنے جو خود نصب كیا جاۓ وہ ذاتی ملكیت ہوتی ہے اور رہائش كو چهوڑتے وقت اسے 

  
  جیفر8.4 

 لاجا سكتا ہے ۔ خی یاك یک تهرمامیٹر سے ٹمپریچر كا تجزیہڈگری ہونا چاہیے ۔ ا +5فریج میں ٹمپریچر كو 
 اپور روازہداور بند كرتے وقت  ا ہوركها جاۓ كہ وہ ربڑ كا حصہ جو فریج كے دروازے پر ہے وہ پور

كو بڑها  استعمالچسپاں ہو جاۓ ۔ فریج كے دیواروں پربرف اور فرج كے پچهلے حصے پر دهول بجلی كے 
الیا جاۓ ۔ یہ عمل بجلی دیتی ہے ۔ اگر فریزر ہو تو اچها ہے اگر فریزر میں پڑی ہوئ اشیاء كو فرج میں پگ

   كو كم كرتا ہے استعمالكے 
  

  فریزر8.5 
ایک بهرا  ڈگری ہونا چاہیے ۔ ایک خالی فریزر اتنی ہی بجلی استعمال كرتا ہے جتنا -18فریج میں ٹمپریچر كو 

ۓ ۔   طرح بند اور چسپاں ہو اور فرج كی طرح فریزر كو صاف ركها جا یہوا فریزر ۔ دروازہ یا ڈهكن پور
میں بچت كی جا سكتی ہے ۔ ایک فرج  استعمالائش میں فریزر كو ایک ڈهنڈی جگہ ركهنے سے بجلی كے رہ
  فریر كے ارد گرد اتنی جگہ ہو كہ ہوا گزر سكے اور

  
   جہاں كهانا پكایا جاتا ہےپلیٹس یعنی چولہے كے اوپر والے  kogeplader اورچولہا 8.6 

ے ۔ پهر حتی المقدور كم گرمی پر دلنا شروع نہ كراب تک كهاناورا گرم  كیا جاۓ جب كو پ چولہے كی پلیٹس
تک  50%كا نچال حصہ بالكل ہموار ہو، دوسری صورت میں وہ  ںنڈیواركها جاۓ لیكن كهانا ابلتا رہے ۔ ہ

كے مطابق ہوں ۔ اگر ایک چهوٹی  نڈیاں چولہوں كے پلیٹساسكتا ہے ۔ ہبجلی كے اصراف كا بائث ہو مزید 
كیا بند ی طرح كو پور كے ڈهكن بڑے پلیٹ پر ركها جاۓ تو كافی حرارت ضائع ہوتی ہے ۔ ہنڈیاہنڈیا كو ایک 

منٹ پہلے چولہے كو بند كر  5پكنے سے  كهاناستعمال ہوتی ہے ۔ انا زیادہ بجلی گ، ڈهكن كے بغیر تین جاۓ
پر كهانا پكانے كی  كے جو حرارت باقی ہے اس سے فائدہ اٹهایا جا سكتا ہے ۔ براہ راست چولہے كے پلیٹز

  اجازت نہیں ۔ اس سے چولہا خراب ہوتا ہے 
  

  اون8.7 
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ہے ۔  ہی ڈش كو اون میں ركها جا سكتااون كو چالتے وقت  اور ےاون كے گرم ہونے كا فائدہ اٹهایا جاسكتا ہ
 منٹ قبل اون كو بند كیا جاۓ اور باقی گرمی كا فائدہ اٹهایا جاۓ ۔ اون گے15-10ڈش كے پک جانے كے 

  گریل كو استعمال كرنا مہنگا ہے ۔ ہر بار استعمال كے بعد اون كو صاف كرنا چاہیے 
  

Emhætte 8.8  كو كهینچنے واال آلہ پالی بهاوكهانے سے اٹهنے یعنی  
یقین دهانی كرتا ہے كہ كچن سے بهاپ اور دهوئیں كو كهینچ لیا جاۓ ۔ صرف اس صورت   emhætteایک
عمال كو است emhætte نڈیاں ہوں ۔ جباہپر  پلیٹستمام  چولہے كیاۓ اگر كو پورا چالیا ج emhætte میں

فلٹر كو  كے چكناہٹ كے emhætte چاہیے ۔ مہینے میں ایک بار كهولنی كیا جاۓ تو پهر ساته كهڑكیاں نہیں
   كرتانہیں كام بهرپور طریقے سے  emhætte ہوتا ہے كہ یہاثركا صاف كیا جاۓ ۔ ایک بندشدہ فلٹر 

  
  ش اور انٹیناڈ8.9 

طے كرنے كے بعد عمل ساته  كا حق ہے ۔ لیكن یہ رہائشی انجمن كے لگانےاپنے رہائش كے ساته ایک ڈش 
تا كہ ڈش دوسرے مكینوں اور بلڈنگ كے لیے  گا ۔ رہائشی انجمن ایک جگہ كی نشاندہی كرےجاۓ  میں الیا

  بائث تكلیف نہ ہو
ے مطلوبہ چینلز دیكهیں جا سكیں تو رہائشی انجمن ایک كے ذریعے س اگر محكمے كے مشتركہ نظام انٹینا

  ڈش كی نصب كاری كو نامنظور كر سكتی ہے
تنصیبات تشكیل كر سكتے ہیں ۔ اس  انٹینا اگر كئ كراۓ دار وہی چینیلز دیكهنا چاہتے ہیں تو وہ ایک مشتركہ

اكهٹے ہو جائیں ۔ یونیین كے ہے كہ مكین ایک انٹینے یونیین میں  ت میں رہائشی انجمن مطالبہ كر سكتیصور
   ۔ یہ معلومات رہائشی انجمن كو بیجهنی ہوتی ہیں ۔ممبران نے ایک انتظامیہ مع اصول كا انتخاب كرنا ہوتا ہے 

كہ ایک بیعانہ ادا كیا جاۓ تا مطالبہ كر سكتا ہے  پر دینے واالۓ    اگر مكان كے اوپر ڈش لگاۓ جاۓ تو كرا
  كی جا سكے مرمت كی كی جگہ نصب كرنے ڈش  انے كے بعدڈش كے ہٹهممكنہ صورت میں  كہ
  

  بجلی كی تنصیبات8.10 
لیے یہ زندگی كے تو گا جاۓ  برتاجاۓ، بغیر سوچے سمجهے اگر اس سے  برتااحتیاط سے كو بجلی 

   ۔ اس لیے كچه اصول ہیں كہ بجلی كے ساته كیا كیا جا سكتا ہے اور كیا نہیںہے  خطرے كا بائث ہو سكتی
  

  :مور كی اجازت ہےان ا
 

  لیمپ نصب كرنا•
  تو اسے تبدیل كیا جا سكتا ہے اگر بجلی بند كرنے كا نظام خراب ہے•
  تبدیل كرنا  زفیو•

  
  :ان امور كی اجازت نہیں

 
  سے كام كرنا بنیادی نظام كو بند كۓ بغیر بجلی بجلی كے•
  كے ذریعے تاریں لگانا ٹیپ•
 لگانا جہاں پہلے ساكٹ نہیں وہاں ساكٹ•
  دوبارہ استعمال كرنا فیوز كو•
  تاروں كو فرش پرچلنے كی جگہ پر پڑے رہنے دینا•

  ممكن ہے كہ یہ گهس جائیں جس سے بجلی كا نظام اڑ جاۓ       
 والے خاص جكڑنےتاروں كو دیواروں پر یا فرش كے قریب پینلز پر نصب كیا جاۓ ۔ تاروں كو •

  یچهے چهپایا جاۓ مصنوع كو استعمال كیا جاۓ یا مكمنہ طور پر فرنیچر كے پ
  

  بجلی اور بچے8.11 
گهسا دیں تو انہیں كرنٹ لگ سكتی  كچهساكٹ چهوٹے بچوں كے لیے خطرناک ہوتے ہیں ۔ اگر وہ ساكٹ میں 

تا  استعمال شدہ ساكٹز میں ڈاال جا سكتا ہےغیر انہیں۔ خریدنا فائدہ مند ہو سكتا ہے  Blindpropperہے ۔ 
  كہ بجلی تک رسائ ہی نہ ہو
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ہے ۔  ہی ڈش كو اون میں ركها جا سكتااون كو چالتے وقت  اور ےاون كے گرم ہونے كا فائدہ اٹهایا جاسكتا ہ
 منٹ قبل اون كو بند كیا جاۓ اور باقی گرمی كا فائدہ اٹهایا جاۓ ۔ اون گے15-10ڈش كے پک جانے كے 

  گریل كو استعمال كرنا مہنگا ہے ۔ ہر بار استعمال كے بعد اون كو صاف كرنا چاہیے 
  

Emhætte 8.8  كو كهینچنے واال آلہ پالی بهاوكهانے سے اٹهنے یعنی  
یقین دهانی كرتا ہے كہ كچن سے بهاپ اور دهوئیں كو كهینچ لیا جاۓ ۔ صرف اس صورت   emhætteایک
عمال كو است emhætte نڈیاں ہوں ۔ جباہپر  پلیٹستمام  چولہے كیاۓ اگر كو پورا چالیا ج emhætte میں

فلٹر كو  كے چكناہٹ كے emhætte چاہیے ۔ مہینے میں ایک بار كهولنی كیا جاۓ تو پهر ساته كهڑكیاں نہیں
   كرتانہیں كام بهرپور طریقے سے  emhætte ہوتا ہے كہ یہاثركا صاف كیا جاۓ ۔ ایک بندشدہ فلٹر 

  
  ش اور انٹیناڈ8.9 

طے كرنے كے بعد عمل ساته  كا حق ہے ۔ لیكن یہ رہائشی انجمن كے لگانےاپنے رہائش كے ساته ایک ڈش 
تا كہ ڈش دوسرے مكینوں اور بلڈنگ كے لیے  گا ۔ رہائشی انجمن ایک جگہ كی نشاندہی كرےجاۓ  میں الیا

  بائث تكلیف نہ ہو
ے مطلوبہ چینلز دیكهیں جا سكیں تو رہائشی انجمن ایک كے ذریعے س اگر محكمے كے مشتركہ نظام انٹینا

  ڈش كی نصب كاری كو نامنظور كر سكتی ہے
تنصیبات تشكیل كر سكتے ہیں ۔ اس  انٹینا اگر كئ كراۓ دار وہی چینیلز دیكهنا چاہتے ہیں تو وہ ایک مشتركہ

اكهٹے ہو جائیں ۔ یونیین كے ہے كہ مكین ایک انٹینے یونیین میں  ت میں رہائشی انجمن مطالبہ كر سكتیصور
   ۔ یہ معلومات رہائشی انجمن كو بیجهنی ہوتی ہیں ۔ممبران نے ایک انتظامیہ مع اصول كا انتخاب كرنا ہوتا ہے 

كہ ایک بیعانہ ادا كیا جاۓ تا مطالبہ كر سكتا ہے  پر دینے واالۓ    اگر مكان كے اوپر ڈش لگاۓ جاۓ تو كرا
  كی جا سكے مرمت كی كی جگہ نصب كرنے ڈش  انے كے بعدڈش كے ہٹهممكنہ صورت میں  كہ
  

  بجلی كی تنصیبات8.10 
لیے یہ زندگی كے تو گا جاۓ  برتاجاۓ، بغیر سوچے سمجهے اگر اس سے  برتااحتیاط سے كو بجلی 

   ۔ اس لیے كچه اصول ہیں كہ بجلی كے ساته كیا كیا جا سكتا ہے اور كیا نہیںہے  خطرے كا بائث ہو سكتی
  

  :مور كی اجازت ہےان ا
 

  لیمپ نصب كرنا•
  تو اسے تبدیل كیا جا سكتا ہے اگر بجلی بند كرنے كا نظام خراب ہے•
  تبدیل كرنا  زفیو•

  
  :ان امور كی اجازت نہیں

 
  سے كام كرنا بنیادی نظام كو بند كۓ بغیر بجلی بجلی كے•
  كے ذریعے تاریں لگانا ٹیپ•
 لگانا جہاں پہلے ساكٹ نہیں وہاں ساكٹ•
  دوبارہ استعمال كرنا فیوز كو•
  تاروں كو فرش پرچلنے كی جگہ پر پڑے رہنے دینا•

  ممكن ہے كہ یہ گهس جائیں جس سے بجلی كا نظام اڑ جاۓ       
 والے خاص جكڑنےتاروں كو دیواروں پر یا فرش كے قریب پینلز پر نصب كیا جاۓ ۔ تاروں كو •

  یچهے چهپایا جاۓ مصنوع كو استعمال كیا جاۓ یا مكمنہ طور پر فرنیچر كے پ
  

  بجلی اور بچے8.11 
گهسا دیں تو انہیں كرنٹ لگ سكتی  كچهساكٹ چهوٹے بچوں كے لیے خطرناک ہوتے ہیں ۔ اگر وہ ساكٹ میں 

تا  استعمال شدہ ساكٹز میں ڈاال جا سكتا ہےغیر انہیں۔ خریدنا فائدہ مند ہو سكتا ہے  Blindpropperہے ۔ 
  كہ بجلی تک رسائ ہی نہ ہو
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ہے ۔  ہی ڈش كو اون میں ركها جا سكتااون كو چالتے وقت  اور ےاون كے گرم ہونے كا فائدہ اٹهایا جاسكتا ہ
 منٹ قبل اون كو بند كیا جاۓ اور باقی گرمی كا فائدہ اٹهایا جاۓ ۔ اون گے15-10ڈش كے پک جانے كے 

  گریل كو استعمال كرنا مہنگا ہے ۔ ہر بار استعمال كے بعد اون كو صاف كرنا چاہیے 
  

Emhætte 8.8  كو كهینچنے واال آلہ پالی بهاوكهانے سے اٹهنے یعنی  
یقین دهانی كرتا ہے كہ كچن سے بهاپ اور دهوئیں كو كهینچ لیا جاۓ ۔ صرف اس صورت   emhætteایک
عمال كو است emhætte نڈیاں ہوں ۔ جباہپر  پلیٹستمام  چولہے كیاۓ اگر كو پورا چالیا ج emhætte میں

فلٹر كو  كے چكناہٹ كے emhætte چاہیے ۔ مہینے میں ایک بار كهولنی كیا جاۓ تو پهر ساته كهڑكیاں نہیں
   كرتانہیں كام بهرپور طریقے سے  emhætte ہوتا ہے كہ یہاثركا صاف كیا جاۓ ۔ ایک بندشدہ فلٹر 

  
  ش اور انٹیناڈ8.9 

طے كرنے كے بعد عمل ساته  كا حق ہے ۔ لیكن یہ رہائشی انجمن كے لگانےاپنے رہائش كے ساته ایک ڈش 
تا كہ ڈش دوسرے مكینوں اور بلڈنگ كے لیے  گا ۔ رہائشی انجمن ایک جگہ كی نشاندہی كرےجاۓ  میں الیا

  بائث تكلیف نہ ہو
ے مطلوبہ چینلز دیكهیں جا سكیں تو رہائشی انجمن ایک كے ذریعے س اگر محكمے كے مشتركہ نظام انٹینا

  ڈش كی نصب كاری كو نامنظور كر سكتی ہے
تنصیبات تشكیل كر سكتے ہیں ۔ اس  انٹینا اگر كئ كراۓ دار وہی چینیلز دیكهنا چاہتے ہیں تو وہ ایک مشتركہ

اكهٹے ہو جائیں ۔ یونیین كے ہے كہ مكین ایک انٹینے یونیین میں  ت میں رہائشی انجمن مطالبہ كر سكتیصور
   ۔ یہ معلومات رہائشی انجمن كو بیجهنی ہوتی ہیں ۔ممبران نے ایک انتظامیہ مع اصول كا انتخاب كرنا ہوتا ہے 

كہ ایک بیعانہ ادا كیا جاۓ تا مطالبہ كر سكتا ہے  پر دینے واالۓ    اگر مكان كے اوپر ڈش لگاۓ جاۓ تو كرا
  كی جا سكے مرمت كی كی جگہ نصب كرنے ڈش  انے كے بعدڈش كے ہٹهممكنہ صورت میں  كہ
  

  بجلی كی تنصیبات8.10 
لیے یہ زندگی كے تو گا جاۓ  برتاجاۓ، بغیر سوچے سمجهے اگر اس سے  برتااحتیاط سے كو بجلی 

   ۔ اس لیے كچه اصول ہیں كہ بجلی كے ساته كیا كیا جا سكتا ہے اور كیا نہیںہے  خطرے كا بائث ہو سكتی
  

  :مور كی اجازت ہےان ا
 

  لیمپ نصب كرنا•
  تو اسے تبدیل كیا جا سكتا ہے اگر بجلی بند كرنے كا نظام خراب ہے•
  تبدیل كرنا  زفیو•

  
  :ان امور كی اجازت نہیں

 
  سے كام كرنا بنیادی نظام كو بند كۓ بغیر بجلی بجلی كے•
  كے ذریعے تاریں لگانا ٹیپ•
 لگانا جہاں پہلے ساكٹ نہیں وہاں ساكٹ•
  دوبارہ استعمال كرنا فیوز كو•
  تاروں كو فرش پرچلنے كی جگہ پر پڑے رہنے دینا•

  ممكن ہے كہ یہ گهس جائیں جس سے بجلی كا نظام اڑ جاۓ       
 والے خاص جكڑنےتاروں كو دیواروں پر یا فرش كے قریب پینلز پر نصب كیا جاۓ ۔ تاروں كو •

  یچهے چهپایا جاۓ مصنوع كو استعمال كیا جاۓ یا مكمنہ طور پر فرنیچر كے پ
  

  بجلی اور بچے8.11 
گهسا دیں تو انہیں كرنٹ لگ سكتی  كچهساكٹ چهوٹے بچوں كے لیے خطرناک ہوتے ہیں ۔ اگر وہ ساكٹ میں 

تا  استعمال شدہ ساكٹز میں ڈاال جا سكتا ہےغیر انہیں۔ خریدنا فائدہ مند ہو سكتا ہے  Blindpropperہے ۔ 
  كہ بجلی تک رسائ ہی نہ ہو
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  بجلی كے نظام كا اڑ جانا 8.12

سے  خراب ہونےیعنی خرابی كی تنصیبات ہوتی ہے جو بجلی كے نظام كو  fejlrelæایک تمام رہائشوں میں 
نظام بند كر دیتا ہے اور رہائش میں ساری بجلی بند ہو یا بنصیبات ۔ اگر برقی نظام میں خرابی ہو تو ہے  بچاتی

فعال ہے ۔ یہ كو ٹیسٹ كرنا چاہیے كہ آیا  اس تنصیبات ملی طور پرجاتی ہے ۔ سال میں كم از كم ایک بار ع
  سے واقفیت نہ ہو تو بلڈنگ كا عہد دار دكها سكتا ہے كہ یہ كیسے چلتا ہے اس تنصیبات اگر 

  
  ماحول كے فائدے كے لیے وسائل كی بچت كریں8.13 

ہے ۔  استعمالا خرچہ بجلی كا توانائ كے بل پر سب سے زیادہ خرچہ رہائشی كو گرم كرنا ہے ۔ دوسرا بڑ
ور حرارت كے اكو كافی كم كیا جا سكتا ہے تا كہ كم بجلی  استعمالسوچ بچار كے ذریعے سے توانائ كے 

  بل وصول ہوں
  

 ایندهناتنا كم جتنی كم بجلی اور حرارت استعمال كریں گے ہم اس كے ساته ماحول كی حفاظت ہوتی ہے ۔ 
  نہیںبرابر فائدہ مند ہے ۔ بچت كرنا باكل كسی شے كے بغیر رہنے كے دركار ہو گا ۔ یہ ماحول كے لیے 

  
۔ گهر میں ہم پانی كو كافی امور كے لیے استعمال كرتے ہیں ۔ اكثر ہم  جاتاپانی فقط ہماری پیاس كو نہیں به

ے ۔ كافی بہت زیادہ پانی استعمال كرتے ہیں ۔ پانی كے بغیر كوئ زندگی نہیں ۔ اور پانی كی مقدار كی انتہا ہ
ف كرنے پر بہت زیادہ رقم جگہوں پر پانی ایک كم دستیاب اور قیمتی شے ہے ۔ استعمال شدہ پانی كو صا

اور پانی كے نكاس كے  استعمال۔ اس لیے كراۓ یا ایک پانی كے ٹیكس كے ذریعے پانی كے  ہے خرچ ہوتی
  ادا كی جاتی ہے  فیسلیے 

  
  تی ہےكی بچت ہو سكبجلی اور حرارت اس طرح 8.14 

  :حاصل كیا جاۓفائدہ مدعا یہ ہونا چاہیے كہ توانائ سے حتی المقدور 
  جب ہوا لگائ جاۓ تو حرارت كو بند كیا جاۓ•
  ڈهانپ لیںآالت كو حرارت كے آالت كے آگے بڑے فرنیچر یا ایسے پردے نہ لٹكائیں جائیں جو •
  جن كمروں میں اقامت نہ ہو ان كمروں كی روشنی بند كی جاۓ •
  جاۓ یاكۓ بغیر گرم پانی كو بہنے نہ داستعمال •
  ا جاۓاور صرف ایک كپڑے كو نہ دهو ا جاۓواشنگ مشین كو كپڑوں سے بهر•
وہ اتنی ہی بجلی اور پانی ہیں قطع نظر اس كے كہ واشنگ مشینیں كم یا زیادہ كپڑے دهو رہی •

  ۓاستعمال كرتی ہیں ۔ اس لیے فائدہ مند ہے كہ واشنگ مشین كو پوری طرح بهرا جا
  

  اس طرح پانی كی بچت ہو سكتی ہے 8.15 
 كهانا پكاتے دوران

  ی جائیںبہتے ہوۓ پانی كے نیچے سبزیاں نہ چهیل•
  جائیںاگرسبزیوں كو اوبالنا ہو تو ضروری نہیں كہ سبزیاں پوری طور پر پانی سے ڈهانپی •
  كافی كے لیے ضرورت سے زائد پانی كو نہ اباال جاۓ/چاۓ•
  ۓ جائیںبلكہ چهوٹے ٹپ میں برتن دهو رتن نہ دهوۓ جائیںہوۓ پانی كے نیچے ب بہتے•

  
  كے حوالے سے اور صفائ صحت  ذاتی حفظان

  انے كے بجاۓ فوارے كے ذریعے نہایا جاۓٹپ میں نہ•
  یا جاۓبالوں میں صابن لگاتے وقت اور دانتوں كو برش كرتے وقت پانی بند كر د•
 ہ بہیںائلیٹ اور پانی كی ٹوٹیاں نكہ ٹ كی جاۓیقین دهانی •
  
  ہوا لگائیں8.16 

خارج ت اس طرح بنائ گئ ہیں كہ حرار ڈنمارک میں كافی رہائشیں سم كی وجہ سےسردیوں كے ڈهنڈے مو
كا تو تازہ ہوا  حرارت ضائع نہیں ہوتی لیكن اگر ہوا نہ لگائ جاۓكی رہائش میں سكتی ۔ اس طرح ہو نہیں 
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  بجلی كے نظام كا اڑ جانا 8.12

سے  خراب ہونےیعنی خرابی كی تنصیبات ہوتی ہے جو بجلی كے نظام كو  fejlrelæایک تمام رہائشوں میں 
نظام بند كر دیتا ہے اور رہائش میں ساری بجلی بند ہو یا بنصیبات ۔ اگر برقی نظام میں خرابی ہو تو ہے  بچاتی

فعال ہے ۔ یہ كو ٹیسٹ كرنا چاہیے كہ آیا  اس تنصیبات ملی طور پرجاتی ہے ۔ سال میں كم از كم ایک بار ع
  سے واقفیت نہ ہو تو بلڈنگ كا عہد دار دكها سكتا ہے كہ یہ كیسے چلتا ہے اس تنصیبات اگر 

  
  ماحول كے فائدے كے لیے وسائل كی بچت كریں8.13 

ہے ۔  استعمالا خرچہ بجلی كا توانائ كے بل پر سب سے زیادہ خرچہ رہائشی كو گرم كرنا ہے ۔ دوسرا بڑ
ور حرارت كے اكو كافی كم كیا جا سكتا ہے تا كہ كم بجلی  استعمالسوچ بچار كے ذریعے سے توانائ كے 

  بل وصول ہوں
  

 ایندهناتنا كم جتنی كم بجلی اور حرارت استعمال كریں گے ہم اس كے ساته ماحول كی حفاظت ہوتی ہے ۔ 
  نہیںبرابر فائدہ مند ہے ۔ بچت كرنا باكل كسی شے كے بغیر رہنے كے دركار ہو گا ۔ یہ ماحول كے لیے 

  
۔ گهر میں ہم پانی كو كافی امور كے لیے استعمال كرتے ہیں ۔ اكثر ہم  جاتاپانی فقط ہماری پیاس كو نہیں به

ے ۔ كافی بہت زیادہ پانی استعمال كرتے ہیں ۔ پانی كے بغیر كوئ زندگی نہیں ۔ اور پانی كی مقدار كی انتہا ہ
ف كرنے پر بہت زیادہ رقم جگہوں پر پانی ایک كم دستیاب اور قیمتی شے ہے ۔ استعمال شدہ پانی كو صا

اور پانی كے نكاس كے  استعمال۔ اس لیے كراۓ یا ایک پانی كے ٹیكس كے ذریعے پانی كے  ہے خرچ ہوتی
  ادا كی جاتی ہے  فیسلیے 

  
  تی ہےكی بچت ہو سكبجلی اور حرارت اس طرح 8.14 

  :حاصل كیا جاۓفائدہ مدعا یہ ہونا چاہیے كہ توانائ سے حتی المقدور 
  جب ہوا لگائ جاۓ تو حرارت كو بند كیا جاۓ•
  ڈهانپ لیںآالت كو حرارت كے آالت كے آگے بڑے فرنیچر یا ایسے پردے نہ لٹكائیں جائیں جو •
  جن كمروں میں اقامت نہ ہو ان كمروں كی روشنی بند كی جاۓ •
  جاۓ یاكۓ بغیر گرم پانی كو بہنے نہ داستعمال •
  ا جاۓاور صرف ایک كپڑے كو نہ دهو ا جاۓواشنگ مشین كو كپڑوں سے بهر•
وہ اتنی ہی بجلی اور پانی ہیں قطع نظر اس كے كہ واشنگ مشینیں كم یا زیادہ كپڑے دهو رہی •

  ۓاستعمال كرتی ہیں ۔ اس لیے فائدہ مند ہے كہ واشنگ مشین كو پوری طرح بهرا جا
  

  اس طرح پانی كی بچت ہو سكتی ہے 8.15 
 كهانا پكاتے دوران

  ی جائیںبہتے ہوۓ پانی كے نیچے سبزیاں نہ چهیل•
  جائیںاگرسبزیوں كو اوبالنا ہو تو ضروری نہیں كہ سبزیاں پوری طور پر پانی سے ڈهانپی •
  كافی كے لیے ضرورت سے زائد پانی كو نہ اباال جاۓ/چاۓ•
  ۓ جائیںبلكہ چهوٹے ٹپ میں برتن دهو رتن نہ دهوۓ جائیںہوۓ پانی كے نیچے ب بہتے•

  
  كے حوالے سے اور صفائ صحت  ذاتی حفظان

  انے كے بجاۓ فوارے كے ذریعے نہایا جاۓٹپ میں نہ•
  یا جاۓبالوں میں صابن لگاتے وقت اور دانتوں كو برش كرتے وقت پانی بند كر د•
 ہ بہیںائلیٹ اور پانی كی ٹوٹیاں نكہ ٹ كی جاۓیقین دهانی •
  
  ہوا لگائیں8.16 

خارج ت اس طرح بنائ گئ ہیں كہ حرار ڈنمارک میں كافی رہائشیں سم كی وجہ سےسردیوں كے ڈهنڈے مو
كا تو تازہ ہوا  حرارت ضائع نہیں ہوتی لیكن اگر ہوا نہ لگائ جاۓكی رہائش میں سكتی ۔ اس طرح ہو نہیں 
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  بجلی كے نظام كا اڑ جانا 8.12

سے  خراب ہونےیعنی خرابی كی تنصیبات ہوتی ہے جو بجلی كے نظام كو  fejlrelæایک تمام رہائشوں میں 
نظام بند كر دیتا ہے اور رہائش میں ساری بجلی بند ہو یا بنصیبات ۔ اگر برقی نظام میں خرابی ہو تو ہے  بچاتی

فعال ہے ۔ یہ كو ٹیسٹ كرنا چاہیے كہ آیا  اس تنصیبات ملی طور پرجاتی ہے ۔ سال میں كم از كم ایک بار ع
  سے واقفیت نہ ہو تو بلڈنگ كا عہد دار دكها سكتا ہے كہ یہ كیسے چلتا ہے اس تنصیبات اگر 

  
  ماحول كے فائدے كے لیے وسائل كی بچت كریں8.13 

ہے ۔  استعمالا خرچہ بجلی كا توانائ كے بل پر سب سے زیادہ خرچہ رہائشی كو گرم كرنا ہے ۔ دوسرا بڑ
ور حرارت كے اكو كافی كم كیا جا سكتا ہے تا كہ كم بجلی  استعمالسوچ بچار كے ذریعے سے توانائ كے 

  بل وصول ہوں
  

 ایندهناتنا كم جتنی كم بجلی اور حرارت استعمال كریں گے ہم اس كے ساته ماحول كی حفاظت ہوتی ہے ۔ 
  نہیںبرابر فائدہ مند ہے ۔ بچت كرنا باكل كسی شے كے بغیر رہنے كے دركار ہو گا ۔ یہ ماحول كے لیے 

  
۔ گهر میں ہم پانی كو كافی امور كے لیے استعمال كرتے ہیں ۔ اكثر ہم  جاتاپانی فقط ہماری پیاس كو نہیں به

ے ۔ كافی بہت زیادہ پانی استعمال كرتے ہیں ۔ پانی كے بغیر كوئ زندگی نہیں ۔ اور پانی كی مقدار كی انتہا ہ
ف كرنے پر بہت زیادہ رقم جگہوں پر پانی ایک كم دستیاب اور قیمتی شے ہے ۔ استعمال شدہ پانی كو صا

اور پانی كے نكاس كے  استعمال۔ اس لیے كراۓ یا ایک پانی كے ٹیكس كے ذریعے پانی كے  ہے خرچ ہوتی
  ادا كی جاتی ہے  فیسلیے 

  
  تی ہےكی بچت ہو سكبجلی اور حرارت اس طرح 8.14 

  :حاصل كیا جاۓفائدہ مدعا یہ ہونا چاہیے كہ توانائ سے حتی المقدور 
  جب ہوا لگائ جاۓ تو حرارت كو بند كیا جاۓ•
  ڈهانپ لیںآالت كو حرارت كے آالت كے آگے بڑے فرنیچر یا ایسے پردے نہ لٹكائیں جائیں جو •
  جن كمروں میں اقامت نہ ہو ان كمروں كی روشنی بند كی جاۓ •
  جاۓ یاكۓ بغیر گرم پانی كو بہنے نہ داستعمال •
  ا جاۓاور صرف ایک كپڑے كو نہ دهو ا جاۓواشنگ مشین كو كپڑوں سے بهر•
وہ اتنی ہی بجلی اور پانی ہیں قطع نظر اس كے كہ واشنگ مشینیں كم یا زیادہ كپڑے دهو رہی •

  ۓاستعمال كرتی ہیں ۔ اس لیے فائدہ مند ہے كہ واشنگ مشین كو پوری طرح بهرا جا
  

  اس طرح پانی كی بچت ہو سكتی ہے 8.15 
 كهانا پكاتے دوران

  ی جائیںبہتے ہوۓ پانی كے نیچے سبزیاں نہ چهیل•
  جائیںاگرسبزیوں كو اوبالنا ہو تو ضروری نہیں كہ سبزیاں پوری طور پر پانی سے ڈهانپی •
  كافی كے لیے ضرورت سے زائد پانی كو نہ اباال جاۓ/چاۓ•
  ۓ جائیںبلكہ چهوٹے ٹپ میں برتن دهو رتن نہ دهوۓ جائیںہوۓ پانی كے نیچے ب بہتے•

  
  كے حوالے سے اور صفائ صحت  ذاتی حفظان

  انے كے بجاۓ فوارے كے ذریعے نہایا جاۓٹپ میں نہ•
  یا جاۓبالوں میں صابن لگاتے وقت اور دانتوں كو برش كرتے وقت پانی بند كر د•
 ہ بہیںائلیٹ اور پانی كی ٹوٹیاں نكہ ٹ كی جاۓیقین دهانی •
  
  ہوا لگائیں8.16 

خارج ت اس طرح بنائ گئ ہیں كہ حرار ڈنمارک میں كافی رہائشیں سم كی وجہ سےسردیوں كے ڈهنڈے مو
كا تو تازہ ہوا  حرارت ضائع نہیں ہوتی لیكن اگر ہوا نہ لگائ جاۓكی رہائش میں سكتی ۔ اس طرح ہو نہیں 

 side 15 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

  
  پانی كی بهاپ

بهاپ پیدا كرتے ہیں ۔ اوال تو صورت میں لیٹر پانی كی  15چار پانچ افراد پر مشتمل خاندان روزانہ تقریبا 
ور ااور كچه كچن اور باته روم سے جب خاندان كهانا بناتا  )سانس لینے اور پسینے سے( سےخاندان خود 

  نكلنا ہوتا ہے ۔ یہ صرف اس صورت میں ممكن ہے اگر ہوا لگائ جاۓسے نہاتا ہے ۔ اس بهاپ نے رہائش 
  

  نمی كی وجہ سے نقصانات اور جراثیم
اگر ہوا نہ لگائ جاۓ تو نمی كی وجہ سے نقصانات ہو سكتے ہیں جن كی مرمت مہنگی ہے ۔ نمی كی وجہ 

نشوونما پاتے ہیں ۔  لیكن انسان اس ماحول میں  اورح بڑهتے جراثیم اچهی طر پرسے نقصانات كی جگہوں 
ہیں اور افراد بیمار ہو  صحت افزا ہوا كا بائث ہوتےنشو ونما نہیں پاتے ۔ نمی اور جراثیم رہائش میں غیر

  سكتے ہیں ۔ الرجی اور سانس لینے مین مسائل پیدا ہو سكتے ہیں
  

  یہ امور خود كۓ جا سكتے ہیں اور
كو  emhætteاورجا سكتے ہیں  نڈیوں پر ڈهكن ركهےااتے دوران ہكرنے كے لیے كهانا پك نمی كو محدود

جن  ہیں سكهائیں جائیں ۔ اگر ونٹیلیشن كی جگہوں نہ استعمال كیا جا سكتا ہے ۔ عالوہ ازیں رہائش میں كپڑے
صورت میں  كهلی ہوں اور صاف ہوں ۔ كیونكہ دوسری وہتو ضروری ہے كہ یں آگے سالخیں لگی ہوئ ہ ےك

ہے اور ہوا لگانے كی  نمیعالمت ہے كہ فلیٹ میں زیادہ كا آنا  نمیكهڑكیوں پر ۔  گا فعال نہ ہو ونٹیلیشن
  ضرورت ہے

  
  )استعمال كا حق( رہائش میں بہتریاں.9 

سلسلے میں اخرجات كے دستاویزات كی منظوری كام كے رہائشی انجمن كو اطالع دینے اور بہتری كے 
اگررقم كے درج ہونے سے قبل  ینوں كا حق ہے كہ وہ اپنی رہائش كے اندر بہتریاں الئیںكے بعد تمام مك

۔ جب رہائش چهوڑی جاۓ تو بہتری كو زائل كر كے پہلے شكل میں نہیں النا ۔ اگر  رہائش چهوڑی جاۓ
و ہائش كمطالبہ كر سكتی ہے كہ رانجمن ہائشی رایسے تبدیلی ہے جو رہائش كی قیمت كو نہ بڑهاۓ تو 

  واپس الیا جاۓ تبدیلی سے قبل كی شكل میں
  

استعمال كے حق كی صورت میں مثال یہ ممكن ہے كہ ایک نۓ كچن كو نصب كیا جاۓ جس كا خود انتخاب 
سال كے گزرنے  20 سال ہے اور 20اگر قیمت كے پورے ہونے كا عرصہ ۔  كیا ہو اور قیمت ادا كی ہو

  كیے جائیں گےاپس سے قبل رہائش چهوڑی جاۓ تو كچه اخرجات و
  

 فیصلہ كی میٹنگ ہے ۔ لیكن یہاں محكمے كی سہولتباہر بهی بہتریاں اور تبدیلیاں كرنے  اپنی رہائش كے
 كی میٹنگ ہی ہے جو فیصلہ كرتی كمےحم میں كس چیز كی اجازت ہے اور اسی طرح ہے كہ محكمے كرتی

  ماقبل شكل پر رہائش كو النا ہے یا نہیںہے كہ پهر 
  

 كے لی یا بہتری مخصوص دیكه بهال كے اخرجات كا مطالبہ كرے تو ان اخرجات كو پورا كرنےاگر تبدی
  لیے كراۓ میں اضافہ كیا جا سكتا

  
صرف (میں پڑه سكتے ہیں  ”Råderetten“كے كتابچے BL  مزید اصولوں اور مواقع كے بارے میں آپ

  )ان میں دستیاب ہیںبڈینش ز
  

 رہائشی عالقے میں.10 
  

  كهاناں كا دهونا اور سكپڑو10.1 
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 side 15 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

  
  پانی كی بهاپ

بهاپ پیدا كرتے ہیں ۔ اوال تو صورت میں لیٹر پانی كی  15چار پانچ افراد پر مشتمل خاندان روزانہ تقریبا 
ور ااور كچه كچن اور باته روم سے جب خاندان كهانا بناتا  )سانس لینے اور پسینے سے( سےخاندان خود 

  نكلنا ہوتا ہے ۔ یہ صرف اس صورت میں ممكن ہے اگر ہوا لگائ جاۓسے نہاتا ہے ۔ اس بهاپ نے رہائش 
  

  نمی كی وجہ سے نقصانات اور جراثیم
اگر ہوا نہ لگائ جاۓ تو نمی كی وجہ سے نقصانات ہو سكتے ہیں جن كی مرمت مہنگی ہے ۔ نمی كی وجہ 

نشوونما پاتے ہیں ۔  لیكن انسان اس ماحول میں  اورح بڑهتے جراثیم اچهی طر پرسے نقصانات كی جگہوں 
ہیں اور افراد بیمار ہو  صحت افزا ہوا كا بائث ہوتےنشو ونما نہیں پاتے ۔ نمی اور جراثیم رہائش میں غیر

  سكتے ہیں ۔ الرجی اور سانس لینے مین مسائل پیدا ہو سكتے ہیں
  

  یہ امور خود كۓ جا سكتے ہیں اور
كو  emhætteاورجا سكتے ہیں  نڈیوں پر ڈهكن ركهےااتے دوران ہكرنے كے لیے كهانا پك نمی كو محدود

جن  ہیں سكهائیں جائیں ۔ اگر ونٹیلیشن كی جگہوں نہ استعمال كیا جا سكتا ہے ۔ عالوہ ازیں رہائش میں كپڑے
صورت میں  كهلی ہوں اور صاف ہوں ۔ كیونكہ دوسری وہتو ضروری ہے كہ یں آگے سالخیں لگی ہوئ ہ ےك

ہے اور ہوا لگانے كی  نمیعالمت ہے كہ فلیٹ میں زیادہ كا آنا  نمیكهڑكیوں پر ۔  گا فعال نہ ہو ونٹیلیشن
  ضرورت ہے

  
  )استعمال كا حق( رہائش میں بہتریاں.9 

سلسلے میں اخرجات كے دستاویزات كی منظوری كام كے رہائشی انجمن كو اطالع دینے اور بہتری كے 
اگررقم كے درج ہونے سے قبل  ینوں كا حق ہے كہ وہ اپنی رہائش كے اندر بہتریاں الئیںكے بعد تمام مك

۔ جب رہائش چهوڑی جاۓ تو بہتری كو زائل كر كے پہلے شكل میں نہیں النا ۔ اگر  رہائش چهوڑی جاۓ
و ہائش كمطالبہ كر سكتی ہے كہ رانجمن ہائشی رایسے تبدیلی ہے جو رہائش كی قیمت كو نہ بڑهاۓ تو 

  واپس الیا جاۓ تبدیلی سے قبل كی شكل میں
  

استعمال كے حق كی صورت میں مثال یہ ممكن ہے كہ ایک نۓ كچن كو نصب كیا جاۓ جس كا خود انتخاب 
سال كے گزرنے  20 سال ہے اور 20اگر قیمت كے پورے ہونے كا عرصہ ۔  كیا ہو اور قیمت ادا كی ہو

  كیے جائیں گےاپس سے قبل رہائش چهوڑی جاۓ تو كچه اخرجات و
  

 فیصلہ كی میٹنگ ہے ۔ لیكن یہاں محكمے كی سہولتباہر بهی بہتریاں اور تبدیلیاں كرنے  اپنی رہائش كے
 كی میٹنگ ہی ہے جو فیصلہ كرتی كمےحم میں كس چیز كی اجازت ہے اور اسی طرح ہے كہ محكمے كرتی

  ماقبل شكل پر رہائش كو النا ہے یا نہیںہے كہ پهر 
  

 كے لی یا بہتری مخصوص دیكه بهال كے اخرجات كا مطالبہ كرے تو ان اخرجات كو پورا كرنےاگر تبدی
  لیے كراۓ میں اضافہ كیا جا سكتا

  
صرف (میں پڑه سكتے ہیں  ”Råderetten“كے كتابچے BL  مزید اصولوں اور مواقع كے بارے میں آپ

  )ان میں دستیاب ہیںبڈینش ز
  

 رہائشی عالقے میں.10 
  

  كهاناں كا دهونا اور سكپڑو10.1 
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  پانی كی بهاپ

بهاپ پیدا كرتے ہیں ۔ اوال تو صورت میں لیٹر پانی كی  15چار پانچ افراد پر مشتمل خاندان روزانہ تقریبا 
ور ااور كچه كچن اور باته روم سے جب خاندان كهانا بناتا  )سانس لینے اور پسینے سے( سےخاندان خود 

  نكلنا ہوتا ہے ۔ یہ صرف اس صورت میں ممكن ہے اگر ہوا لگائ جاۓسے نہاتا ہے ۔ اس بهاپ نے رہائش 
  

  نمی كی وجہ سے نقصانات اور جراثیم
اگر ہوا نہ لگائ جاۓ تو نمی كی وجہ سے نقصانات ہو سكتے ہیں جن كی مرمت مہنگی ہے ۔ نمی كی وجہ 

نشوونما پاتے ہیں ۔  لیكن انسان اس ماحول میں  اورح بڑهتے جراثیم اچهی طر پرسے نقصانات كی جگہوں 
ہیں اور افراد بیمار ہو  صحت افزا ہوا كا بائث ہوتےنشو ونما نہیں پاتے ۔ نمی اور جراثیم رہائش میں غیر

  سكتے ہیں ۔ الرجی اور سانس لینے مین مسائل پیدا ہو سكتے ہیں
  

  یہ امور خود كۓ جا سكتے ہیں اور
كو  emhætteاورجا سكتے ہیں  نڈیوں پر ڈهكن ركهےااتے دوران ہكرنے كے لیے كهانا پك نمی كو محدود

جن  ہیں سكهائیں جائیں ۔ اگر ونٹیلیشن كی جگہوں نہ استعمال كیا جا سكتا ہے ۔ عالوہ ازیں رہائش میں كپڑے
صورت میں  كهلی ہوں اور صاف ہوں ۔ كیونكہ دوسری وہتو ضروری ہے كہ یں آگے سالخیں لگی ہوئ ہ ےك

ہے اور ہوا لگانے كی  نمیعالمت ہے كہ فلیٹ میں زیادہ كا آنا  نمیكهڑكیوں پر ۔  گا فعال نہ ہو ونٹیلیشن
  ضرورت ہے

  
  )استعمال كا حق( رہائش میں بہتریاں.9 

سلسلے میں اخرجات كے دستاویزات كی منظوری كام كے رہائشی انجمن كو اطالع دینے اور بہتری كے 
اگررقم كے درج ہونے سے قبل  ینوں كا حق ہے كہ وہ اپنی رہائش كے اندر بہتریاں الئیںكے بعد تمام مك

۔ جب رہائش چهوڑی جاۓ تو بہتری كو زائل كر كے پہلے شكل میں نہیں النا ۔ اگر  رہائش چهوڑی جاۓ
و ہائش كمطالبہ كر سكتی ہے كہ رانجمن ہائشی رایسے تبدیلی ہے جو رہائش كی قیمت كو نہ بڑهاۓ تو 

  واپس الیا جاۓ تبدیلی سے قبل كی شكل میں
  

استعمال كے حق كی صورت میں مثال یہ ممكن ہے كہ ایک نۓ كچن كو نصب كیا جاۓ جس كا خود انتخاب 
سال كے گزرنے  20 سال ہے اور 20اگر قیمت كے پورے ہونے كا عرصہ ۔  كیا ہو اور قیمت ادا كی ہو

  كیے جائیں گےاپس سے قبل رہائش چهوڑی جاۓ تو كچه اخرجات و
  

 فیصلہ كی میٹنگ ہے ۔ لیكن یہاں محكمے كی سہولتباہر بهی بہتریاں اور تبدیلیاں كرنے  اپنی رہائش كے
 كی میٹنگ ہی ہے جو فیصلہ كرتی كمےحم میں كس چیز كی اجازت ہے اور اسی طرح ہے كہ محكمے كرتی

  ماقبل شكل پر رہائش كو النا ہے یا نہیںہے كہ پهر 
  

 كے لی یا بہتری مخصوص دیكه بهال كے اخرجات كا مطالبہ كرے تو ان اخرجات كو پورا كرنےاگر تبدی
  لیے كراۓ میں اضافہ كیا جا سكتا

  
صرف (میں پڑه سكتے ہیں  ”Råderetten“كے كتابچے BL  مزید اصولوں اور مواقع كے بارے میں آپ

  )ان میں دستیاب ہیںبڈینش ز
  

 رہائشی عالقے میں.10 
  

  كهاناں كا دهونا اور سكپڑو10.1 

 side 16 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

اكثر رہائشی انجمنوں كے ہاں واشنگ مشینیں اور كپڑے سكهانے كی مشینیں ہوتی ہیں ۔ اگر مشتركہ طور پر 
كپڑے دهونے كی جگہ ہے تو اصول ہیں كہ كب اس جگہ كو استعمال كیا جا سكتا ہے ۔ اور اصول ہوں گے 

ے كی جگہ پر بچے اكیلے نہیں ہو سكتے، كہ كہاں اور كب كپڑے سكهاۓ جا سكتے ہیں ۔ كپڑے دهون
  مشینیں بچوں كے لیے خطرناک ہو سكتی ہیں

  
  كهانے كی مشینواشنگ مشین اور كپڑے س10.2 

كپڑے نہ دهوئیں  بهریں ہیں توآدهی  اگر مشینیں كپڑوں سے صرف یہ اہم ہے كہ مشینیں بهریں ہوئ ہوں اور
  اور نہ سكهائیں

ت نہیں ۔ اگر ریعنی ماقبل دهونے كے عمل كی ضروforvask نہیں تو  اگر كپڑے زیادہ گندے:واشنگ مشین 
  فلٹر صاف ہے تو واشنگ مشین بہتر طریقے سے صاف كرتی اور دهوتی ہے 

  
كے فلٹر كو صاف نہ كیا زرے یعنی  fnugfilterہر بار استعمال كے بعد اگر :كپڑے سكهانے كی مشین 

  گی سكهاۓتو مشین صحیح طرح نہیں  جاۓ
  

  وڑاك10.3 
  میں كاغذ اور گالس كو واپس كرنے اور دوبارہ استعمال كرنے كا موقع ہے ات تمام بلدی
اس طرح ہم ماحول كو كوڑے ہیں اور  استعمال كرتے ہیں تو ہم دنیا كے وسائل كی بچت كرتے دوبارہجب ہم 

وم كیا جاۓ ۔ جب ایک نئ رہائش میں منتقل ہوا جاۓ تو ضروری ہے كہ معلبچیں گے سے سے آلودہ كرنے 
  كہ كوڑے كے حوالے سے كیا اصول ہیں اور مختلف كوڑے كو كہاں ركهنا ہوتا ہے 

  
  گهریلو كوڑا 

اگر منزلہ بلڈنگ میں رہائش ہو تو اكثر كوڑا پهیكنے كا سوراخ ہوتا ہے ۔ یہاں نظرآتش كے قابل گهریلو 
ہوۓ انگاروں كو كوڑا پهیكنے كے  میں ہونا چاہیے ۔ سلگتے تهیلے۔ تمام كوڑے كو گا كوڑے كو پهینكا جاۓ 

یک كوڑے كے كمرے میں پہنچتا ہے ۔ یہاں دوسرا كوڑا ركهنے اسوراخ میں پهیكنے كی اجازت نہیں ۔ كوڑا 
ر میں رہائش ہو تو اكث kædehusكی اجازت نہیں ۔ اگر ایک خاندان والے گهر، قطار در قطار والے گهر یا 

  ے ہوں گ زكوڑے كے لیے ایک یا زائد كنٹینر
  

  بڑا كوڑا
 میں پهینكا جاۓ زڈبے یا گتے كے ٹكڑوں كو خاص كوڑے كے كنٹینر بڑا كوڑا، مثال فرنیچر، خالی گتے كے

بڑے كوڑے كے لیے كنٹینر نہیں تو بلڈنگ كے عہد دار سے بات كریں كہ كیسے اس سے چهٹكارا  ر۔ اگ گا
  حاصل ہو

  
  مضر كوڑا

دكان میں واپس كیا جاۓ جہاں وہ خریدے گۓ  سكبات كو اپڑول اور دوسرے خطرناک مرتاڑپین تیل، رنگ، 
لیے  كی جگہوں پر ركها جاۓ جو كوڑے كو دوبارہ استعمال یا زائل كرنے كے ےہیں یا انہیں بلدیاتی كوڑ
نے قریبی دوبارہ استعمال كے سٹیشن بنائیں ہیں جہاں خطرناک كوڑے سے چهٹكارا  اتبیجهتے ہیں  ۔ كئ بلدی
۔ پرانی ادویات  وركیمیائ مركبات كے عالوہ تیل اورٹیوبیں ہو سكتی ہیںا تاڑپین تیل رنگ، حاصل ہو سكتا ہے ۔

  دواخانے میں دیا جاۓنہیں انہیں یا جو ادویات اب استعمال 
  

  بیڑیاں
اگر بیڑیوں كو براہ راست ماحول میں پهینكا جاۓ یا یہ نظرآتش كی تنصیبات تک پہنچ جائیں تو یہ خطرناک 

دوبارہ استعمال كیا جا سكتا ہے ۔ اس لیے بیڑیاں ان  نہیںہے ج ہوتا cadmiumاورپارا  یںہے ۔ بیڑیوں م
 ڈبوںدیں جائیں جو بیڑیاں بیچتے ہیں یا انہیں بیڑیوں كے لیے خاص چهوٹے پالسٹک كے واپس دكانوں كو 
  میں ركهیں

  
  استعمالدوبارہ 10.4 
  كاغذ
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اكثر رہائشی انجمنوں كے ہاں واشنگ مشینیں اور كپڑے سكهانے كی مشینیں ہوتی ہیں ۔ اگر مشتركہ طور پر 
كپڑے دهونے كی جگہ ہے تو اصول ہیں كہ كب اس جگہ كو استعمال كیا جا سكتا ہے ۔ اور اصول ہوں گے 

ے كی جگہ پر بچے اكیلے نہیں ہو سكتے، كہ كہاں اور كب كپڑے سكهاۓ جا سكتے ہیں ۔ كپڑے دهون
  مشینیں بچوں كے لیے خطرناک ہو سكتی ہیں

  
  كهانے كی مشینواشنگ مشین اور كپڑے س10.2 

كپڑے نہ دهوئیں  بهریں ہیں توآدهی  اگر مشینیں كپڑوں سے صرف یہ اہم ہے كہ مشینیں بهریں ہوئ ہوں اور
  اور نہ سكهائیں

ت نہیں ۔ اگر ریعنی ماقبل دهونے كے عمل كی ضروforvask نہیں تو  اگر كپڑے زیادہ گندے:واشنگ مشین 
  فلٹر صاف ہے تو واشنگ مشین بہتر طریقے سے صاف كرتی اور دهوتی ہے 

  
كے فلٹر كو صاف نہ كیا زرے یعنی  fnugfilterہر بار استعمال كے بعد اگر :كپڑے سكهانے كی مشین 

  گی سكهاۓتو مشین صحیح طرح نہیں  جاۓ
  

  وڑاك10.3 
  میں كاغذ اور گالس كو واپس كرنے اور دوبارہ استعمال كرنے كا موقع ہے ات تمام بلدی
اس طرح ہم ماحول كو كوڑے ہیں اور  استعمال كرتے ہیں تو ہم دنیا كے وسائل كی بچت كرتے دوبارہجب ہم 

وم كیا جاۓ ۔ جب ایک نئ رہائش میں منتقل ہوا جاۓ تو ضروری ہے كہ معلبچیں گے سے سے آلودہ كرنے 
  كہ كوڑے كے حوالے سے كیا اصول ہیں اور مختلف كوڑے كو كہاں ركهنا ہوتا ہے 

  
  گهریلو كوڑا 

اگر منزلہ بلڈنگ میں رہائش ہو تو اكثر كوڑا پهیكنے كا سوراخ ہوتا ہے ۔ یہاں نظرآتش كے قابل گهریلو 
ہوۓ انگاروں كو كوڑا پهیكنے كے  میں ہونا چاہیے ۔ سلگتے تهیلے۔ تمام كوڑے كو گا كوڑے كو پهینكا جاۓ 

یک كوڑے كے كمرے میں پہنچتا ہے ۔ یہاں دوسرا كوڑا ركهنے اسوراخ میں پهیكنے كی اجازت نہیں ۔ كوڑا 
ر میں رہائش ہو تو اكث kædehusكی اجازت نہیں ۔ اگر ایک خاندان والے گهر، قطار در قطار والے گهر یا 

  ے ہوں گ زكوڑے كے لیے ایک یا زائد كنٹینر
  

  بڑا كوڑا
 میں پهینكا جاۓ زڈبے یا گتے كے ٹكڑوں كو خاص كوڑے كے كنٹینر بڑا كوڑا، مثال فرنیچر، خالی گتے كے

بڑے كوڑے كے لیے كنٹینر نہیں تو بلڈنگ كے عہد دار سے بات كریں كہ كیسے اس سے چهٹكارا  ر۔ اگ گا
  حاصل ہو

  
  مضر كوڑا

دكان میں واپس كیا جاۓ جہاں وہ خریدے گۓ  سكبات كو اپڑول اور دوسرے خطرناک مرتاڑپین تیل، رنگ، 
لیے  كی جگہوں پر ركها جاۓ جو كوڑے كو دوبارہ استعمال یا زائل كرنے كے ےہیں یا انہیں بلدیاتی كوڑ
نے قریبی دوبارہ استعمال كے سٹیشن بنائیں ہیں جہاں خطرناک كوڑے سے چهٹكارا  اتبیجهتے ہیں  ۔ كئ بلدی
۔ پرانی ادویات  وركیمیائ مركبات كے عالوہ تیل اورٹیوبیں ہو سكتی ہیںا تاڑپین تیل رنگ، حاصل ہو سكتا ہے ۔

  دواخانے میں دیا جاۓنہیں انہیں یا جو ادویات اب استعمال 
  

  بیڑیاں
اگر بیڑیوں كو براہ راست ماحول میں پهینكا جاۓ یا یہ نظرآتش كی تنصیبات تک پہنچ جائیں تو یہ خطرناک 

دوبارہ استعمال كیا جا سكتا ہے ۔ اس لیے بیڑیاں ان  نہیںہے ج ہوتا cadmiumاورپارا  یںہے ۔ بیڑیوں م
 ڈبوںدیں جائیں جو بیڑیاں بیچتے ہیں یا انہیں بیڑیوں كے لیے خاص چهوٹے پالسٹک كے واپس دكانوں كو 
  میں ركهیں

  
  استعمالدوبارہ 10.4 
  كاغذ
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بارہ استعمال كیا جا سكتا ہے ۔ پرانے كاغذ سے نیا كاغذ اشتہارات اور دوسرا كاغذ دودكانوں كے اخبارات، 
والی  اشتہاراتدكانوں كے پر كنٹینر ہوتے ہیں جہاں پرانی اخباروں،  بنایا جا سكتا ہے، اس لیے كئ جگہوں

   ہیں سكتے جا واپس كیےاخبارات اوردوسرے كاغذ 
  

  بوتلیں
 كے واپس كرنے سے رقم نہیں ملتی اسے گالس بهی دوبارہ استعمال ہو سكتا ہے ۔ اس لیے وہ گالس جس

كنٹینروں میں ركها جاۓ  ۔ كچه بوتلوں پر دوبارہ استعمال كا نشان ہوتا ہے ۔ اس كا مطلب ہے كہ  گالس كے
  اپس مل سكتی ہے وبوتل كی قیمت بهی ادا كی گئ ہے اور بوتل كو واپش كر كے یہ رقم 

  
صفائ كے جاۓ ۔ كیونكہ اس صورت میں ا یادہ نہ بهریاد ركهیں كہ ایک كوڑے كی ٹوكری یا ایک كنٹینر ز

  مالزمین اس كو خالی نہیں كریں گے 
  

  كوڑامخلوط كوڑا 
دوبارہ  سےكا كوڑا پهینكتے ہیں ۔ یہ غذا كے مركبات اور توانائ سے بهرا ہوتا ہے ج روزانہ ہم كچن

كوڑے كو دوبارہ استعمال كرنا میں باقی كهانے كے اجزا اور كچن كے ات سكتا ہے ۔ كچه بلدیكیا جااستعمال 
  كهاد كی صورت میں مخلوط لیے كهانے كے شكل میں یا  شروع كیا گیا ہے، یا تو جانوروں كے

  
رہائشی انجمن كے انتظامی آفس پر یا بلڈنگ كے عہددار كے ہاں آپ كو معلوم ہو سكتا ہے كہ آپ كے 

  ںمحكمے میں كوڑے اور دوبارہ استعمال كے كون سے اصول الگو ہی
  

  رہائش چهوڑنا.11 
  

  برخواستگی11.1 
كراۓ نامے كی برخواستگی كے اصول ہیں ۔ رہائش چهوڑنے سے تین ماہ قبل برخواستگی كی اطالع دینی 

۔ یہ برخواستگی  كا عام سے شروع ہوتی ہے یكم تاریخ آئندہ مہینے كی كی تاریخ برخواستگی ہوتی ہے، 
نہیں تو یہی الگو ہو گا ۔ برخواستگی تحریری ہو اور اسے نوٹس ہے ۔ اگر كراۓ نامے میں اوركچه درج 

  كو بیجها جاۓ انجمن رہائشی 
  

  جا سكتا ہے رہائش چهوڑیپہلے 11.2 
قدور لممیہ حتی ااتین ماہ كے گزرنے سے پہلے منتقل ہوا جا سكتا ہے ۔ اس صورت میں رہائشی انتظان 

پہلے نہ رہائش كو كراۓ پر رہائشی امجمن ر كی كوشش كرے گی ۔ لیكن اگ دینےپر كو كراۓ جلدی رہائش 
  ہے ہوتا كرایہ دینا  كاماہ كے تین تو كراۓ دار نے برخواستگی دے سكے 

  
  رہائش چهوڑتے وقت رہائش كی منتقلی11.3 

جب منتقل ہوا جاۓ تو رہائش كو سامان سے خالی اور صاف كیا جاۓ ۔ رہائش حاصل كرتے وقت جو اشیاء 
سلسلے میں چابیوں میں موجود ہوں ۔ رہائش چهوڑنے كے  شوہ جاتے وقت بهی رہائرہائش میں موجود تهیں 

  گا كو واپس كیا جاۓ
  

  رہائش چهوڑتے وقت رہائش كا تجزیہ11.4 
رہائش چهوڑتے  ن مكین كے ساته فلیٹ كا تجزیہ كرتے ہیں، اسےمجب رہائش چهوڑی جاۓ تو رہائشی انج

ن نے مكین كو خط ارسال كرنا ہوتا ہے كہ یہ تجزیہ كب ہو گا مجوقت رہائش كا تجزیہ كہتے ہیں ۔ رہائشی ان
چیز كی مرمت كرنی ہے ۔ انہوں نے یہ كہ كس ن نے معلوم كرنا ہے مكے وقت رہائشی انج ۔ اس تجزیے

  بهی معلوم كرنا ہے كہ مكین اورمحكمے نے كتنی رقم ادا كرنی ہے 
 
پہلے رہائشی انجمن رہائش چهوڑنے كی  دن گزرنے سے 14 ائش چهوڑتے وقت رہائش كے تجزیے كےرہ

 10%الگت كتنی ہو گی ۔ حقیقی بل متعینہ تخمینے سے  تقریبارپورٹ بیجهے گی كہ كیا كچه كرنا ہے اور 
  یں بڑه سكتاہسے زیادہ ن
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بارہ استعمال كیا جا سكتا ہے ۔ پرانے كاغذ سے نیا كاغذ اشتہارات اور دوسرا كاغذ دودكانوں كے اخبارات، 
والی  اشتہاراتدكانوں كے پر كنٹینر ہوتے ہیں جہاں پرانی اخباروں،  بنایا جا سكتا ہے، اس لیے كئ جگہوں

   ہیں سكتے جا واپس كیےاخبارات اوردوسرے كاغذ 
  

  بوتلیں
 كے واپس كرنے سے رقم نہیں ملتی اسے گالس بهی دوبارہ استعمال ہو سكتا ہے ۔ اس لیے وہ گالس جس

كنٹینروں میں ركها جاۓ  ۔ كچه بوتلوں پر دوبارہ استعمال كا نشان ہوتا ہے ۔ اس كا مطلب ہے كہ  گالس كے
  اپس مل سكتی ہے وبوتل كی قیمت بهی ادا كی گئ ہے اور بوتل كو واپش كر كے یہ رقم 

  
صفائ كے جاۓ ۔ كیونكہ اس صورت میں ا یادہ نہ بهریاد ركهیں كہ ایک كوڑے كی ٹوكری یا ایک كنٹینر ز

  مالزمین اس كو خالی نہیں كریں گے 
  

  كوڑامخلوط كوڑا 
دوبارہ  سےكا كوڑا پهینكتے ہیں ۔ یہ غذا كے مركبات اور توانائ سے بهرا ہوتا ہے ج روزانہ ہم كچن

كوڑے كو دوبارہ استعمال كرنا میں باقی كهانے كے اجزا اور كچن كے ات سكتا ہے ۔ كچه بلدیكیا جااستعمال 
  كهاد كی صورت میں مخلوط لیے كهانے كے شكل میں یا  شروع كیا گیا ہے، یا تو جانوروں كے

  
رہائشی انجمن كے انتظامی آفس پر یا بلڈنگ كے عہددار كے ہاں آپ كو معلوم ہو سكتا ہے كہ آپ كے 

  ںمحكمے میں كوڑے اور دوبارہ استعمال كے كون سے اصول الگو ہی
  

  رہائش چهوڑنا.11 
  

  برخواستگی11.1 
كراۓ نامے كی برخواستگی كے اصول ہیں ۔ رہائش چهوڑنے سے تین ماہ قبل برخواستگی كی اطالع دینی 

۔ یہ برخواستگی  كا عام سے شروع ہوتی ہے یكم تاریخ آئندہ مہینے كی كی تاریخ برخواستگی ہوتی ہے، 
نہیں تو یہی الگو ہو گا ۔ برخواستگی تحریری ہو اور اسے نوٹس ہے ۔ اگر كراۓ نامے میں اوركچه درج 

  كو بیجها جاۓ انجمن رہائشی 
  

  جا سكتا ہے رہائش چهوڑیپہلے 11.2 
قدور لممیہ حتی ااتین ماہ كے گزرنے سے پہلے منتقل ہوا جا سكتا ہے ۔ اس صورت میں رہائشی انتظان 

پہلے نہ رہائش كو كراۓ پر رہائشی امجمن ر كی كوشش كرے گی ۔ لیكن اگ دینےپر كو كراۓ جلدی رہائش 
  ہے ہوتا كرایہ دینا  كاماہ كے تین تو كراۓ دار نے برخواستگی دے سكے 

  
  رہائش چهوڑتے وقت رہائش كی منتقلی11.3 

جب منتقل ہوا جاۓ تو رہائش كو سامان سے خالی اور صاف كیا جاۓ ۔ رہائش حاصل كرتے وقت جو اشیاء 
سلسلے میں چابیوں میں موجود ہوں ۔ رہائش چهوڑنے كے  شوہ جاتے وقت بهی رہائرہائش میں موجود تهیں 

  گا كو واپس كیا جاۓ
  

  رہائش چهوڑتے وقت رہائش كا تجزیہ11.4 
رہائش چهوڑتے  ن مكین كے ساته فلیٹ كا تجزیہ كرتے ہیں، اسےمجب رہائش چهوڑی جاۓ تو رہائشی انج

ن نے مكین كو خط ارسال كرنا ہوتا ہے كہ یہ تجزیہ كب ہو گا مجوقت رہائش كا تجزیہ كہتے ہیں ۔ رہائشی ان
چیز كی مرمت كرنی ہے ۔ انہوں نے یہ كہ كس ن نے معلوم كرنا ہے مكے وقت رہائشی انج ۔ اس تجزیے

  بهی معلوم كرنا ہے كہ مكین اورمحكمے نے كتنی رقم ادا كرنی ہے 
 
پہلے رہائشی انجمن رہائش چهوڑنے كی  دن گزرنے سے 14 ائش چهوڑتے وقت رہائش كے تجزیے كےرہ

 10%الگت كتنی ہو گی ۔ حقیقی بل متعینہ تخمینے سے  تقریبارپورٹ بیجهے گی كہ كیا كچه كرنا ہے اور 
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   جاۓاس لیے جب رہائش چهوڑی جاۓ تو یاد سے رہائشی انجمن كو اپنا نیا پتہ دے دیا 
  

ہے تو رہائش چهوڑنے كی رپورٹ میں یہ بهی درج ہو گا كہ رہائش كی  نظام Aاگر رہائشی محكمے میں 
اور رنگنے كے سلسلے میں كتنا خرچہ ہو گا ۔ اور اگر صفائ ہوئ ہے تو یہ بهی لگانے دیواروں پر وال پیپر 

ے كے نكو رہائش میں رہخرچے یا رنگنے كے  لگانے درج ہو گا كہ خرچہ كتنا آیا ہے ۔ دیواروں پر وال پیپر
سال ركهی ہے تو عام دیكه بهال اور مرمت كی قیمت ادا  10ناسب كے ساته كم كیا جاۓ گا ۔ مثال اگر رہائش ت

صحیح سال ركهی ہے تو آدهی قیمت دینی ہوتی ہے ۔ اگر رہائش میں كسی شے كو  5كرنی ۔ اگر رہائش  نہین
  ركها گیا تو اس كی قیمت ادا كرنی ہوتی ہے نہیں 

 
طور پر كچه  لگانے اور رنگنے كے سلسلے میں عمومینظام ہے تو وال پیپر  Bں اگر رہائشی محكمے می

  پوری قیمت ادا كرنی ہوتی ہے صحیح نہ ركهنے كی ہوتا، لیكن  نہیں دینا
  

جاۓ تو آخری بل ملے گا كہ ممكنہ صورت میں كتنی رقم دینی ہے ۔ كر دی ٹهیک حالت كی جب رہائش 
تها، میں سے اخرجات نكال گیا منتقل ہوتے وقت ادا كیا  رہائش میںاس رہائشی انجمن اس بیعانے سے جو 

   لے گی
  

 بیعانے كا حساب 11.5
  ہائش چهوڑی جاۓ تو بیعانے كا حساب كرنا ہوتا ہے رجب ایک عام 

  اگر یہاں منتقل ہوتے وقت بیعانے كی رقم خود ادا كی تهی تو فقط رہائشی انجمن سے حساب كیا جاتا ہے 
یا بینک سے بلدیہ كی طرف سے ضمانتی قرض تها  رقم بلدیہ سے قرض كی صورت میں ملیاگر بیعانے كی 

تو جو بیعانے كا حصہ واپس ملے گا وہ قرض ادا كرنے كے لیے استعمال ہو گا ۔ اس عمل كے بعد بهی 
  عموما قرض واجب االدا ہوتا ہے جو بلدیہ یا بینک كو دینا ہوتا ہے 

  
  رہائش كے لیے قرض دینے سے انكار كر سكتی ہے  تو بلدیہ نئنہیں كیا  اگر پرانا قرض واپس

  
Beboerklagenævn 12. شكایتی بورڈ یعیی مكینوں كا  

یا ایک كراۓ كے ساته ایک كراۓ دار  كیرہائشی انجمن  شكایتی بورڈ ہوتا ہے ۔ اگر میں مكینوں كا اتتمام بلدی
یہ سے كراۓ دار یا رہائشی انجمن كی حیثیت  تو ۓجانااتفاقی پیدا ہو  كے ساته اپنی رہائشی انجمن كیدار 

  سے شكایت كر سكتے ہیں دونوں فریق مكینوں كے شكایتی بورڈ
شكایتی بورڈ میں جانے سے قبل رہائشی انجمن كے ساته باہمی تعاون  اوال تو یہ ہی بہتر ہے كہ مكینوں كے

   كی جاۓذریعے سے مسئلے كے حل كی كوشش  كے
  

شكایتی بورڈ سے شكایت نہیں كی جا سكتی ۔ مثال رہائشی امن كے مكینوں كے والے سے ہر پہلو كے ح
اصولوں كی خالف ورزی كے حوالے سے، رہائش میں منتقل ہوتے وقت اس كا معیار، حرارت اور پانی كے 

شكایتی بورڈ سے شكایت كرنے   بارے میں شكایت كی جا سكتی ہے ۔ مكینوں كے فیس كی ادائگی وغیرہ كے
  ۔ اس فیس میں عام فیسوں كی طرح تغیر آتا ہے  )كی قیمت2009  ( كرون ہے 128كی فیس 

  
صرف (میں دیكه سكتے ہیں  ”Beboerklagenævn“كے كتابچے BL اصولوں كے بارے میں مزید آپ 

  )ڈینش زبان میں دستیاب ہیں
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 side 18 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

   جاۓاس لیے جب رہائش چهوڑی جاۓ تو یاد سے رہائشی انجمن كو اپنا نیا پتہ دے دیا 
  

ہے تو رہائش چهوڑنے كی رپورٹ میں یہ بهی درج ہو گا كہ رہائش كی  نظام Aاگر رہائشی محكمے میں 
اور رنگنے كے سلسلے میں كتنا خرچہ ہو گا ۔ اور اگر صفائ ہوئ ہے تو یہ بهی لگانے دیواروں پر وال پیپر 

ے كے نكو رہائش میں رہخرچے یا رنگنے كے  لگانے درج ہو گا كہ خرچہ كتنا آیا ہے ۔ دیواروں پر وال پیپر
سال ركهی ہے تو عام دیكه بهال اور مرمت كی قیمت ادا  10ناسب كے ساته كم كیا جاۓ گا ۔ مثال اگر رہائش ت

صحیح سال ركهی ہے تو آدهی قیمت دینی ہوتی ہے ۔ اگر رہائش میں كسی شے كو  5كرنی ۔ اگر رہائش  نہین
  ركها گیا تو اس كی قیمت ادا كرنی ہوتی ہے نہیں 

 
طور پر كچه  لگانے اور رنگنے كے سلسلے میں عمومینظام ہے تو وال پیپر  Bں اگر رہائشی محكمے می

  پوری قیمت ادا كرنی ہوتی ہے صحیح نہ ركهنے كی ہوتا، لیكن  نہیں دینا
  

جاۓ تو آخری بل ملے گا كہ ممكنہ صورت میں كتنی رقم دینی ہے ۔ كر دی ٹهیک حالت كی جب رہائش 
تها، میں سے اخرجات نكال گیا منتقل ہوتے وقت ادا كیا  رہائش میںاس رہائشی انجمن اس بیعانے سے جو 

   لے گی
  

 بیعانے كا حساب 11.5
  ہائش چهوڑی جاۓ تو بیعانے كا حساب كرنا ہوتا ہے رجب ایک عام 

  اگر یہاں منتقل ہوتے وقت بیعانے كی رقم خود ادا كی تهی تو فقط رہائشی انجمن سے حساب كیا جاتا ہے 
یا بینک سے بلدیہ كی طرف سے ضمانتی قرض تها  رقم بلدیہ سے قرض كی صورت میں ملیاگر بیعانے كی 

تو جو بیعانے كا حصہ واپس ملے گا وہ قرض ادا كرنے كے لیے استعمال ہو گا ۔ اس عمل كے بعد بهی 
  عموما قرض واجب االدا ہوتا ہے جو بلدیہ یا بینک كو دینا ہوتا ہے 

  
  رہائش كے لیے قرض دینے سے انكار كر سكتی ہے  تو بلدیہ نئنہیں كیا  اگر پرانا قرض واپس

  
Beboerklagenævn 12. شكایتی بورڈ یعیی مكینوں كا  

یا ایک كراۓ كے ساته ایک كراۓ دار  كیرہائشی انجمن  شكایتی بورڈ ہوتا ہے ۔ اگر میں مكینوں كا اتتمام بلدی
یہ سے كراۓ دار یا رہائشی انجمن كی حیثیت  تو ۓجانااتفاقی پیدا ہو  كے ساته اپنی رہائشی انجمن كیدار 

  سے شكایت كر سكتے ہیں دونوں فریق مكینوں كے شكایتی بورڈ
شكایتی بورڈ میں جانے سے قبل رہائشی انجمن كے ساته باہمی تعاون  اوال تو یہ ہی بہتر ہے كہ مكینوں كے

   كی جاۓذریعے سے مسئلے كے حل كی كوشش  كے
  

شكایتی بورڈ سے شكایت نہیں كی جا سكتی ۔ مثال رہائشی امن كے مكینوں كے والے سے ہر پہلو كے ح
اصولوں كی خالف ورزی كے حوالے سے، رہائش میں منتقل ہوتے وقت اس كا معیار، حرارت اور پانی كے 

شكایتی بورڈ سے شكایت كرنے   بارے میں شكایت كی جا سكتی ہے ۔ مكینوں كے فیس كی ادائگی وغیرہ كے
  ۔ اس فیس میں عام فیسوں كی طرح تغیر آتا ہے  )كی قیمت2009  ( كرون ہے 128كی فیس 

  
صرف (میں دیكه سكتے ہیں  ”Beboerklagenævn“كے كتابچے BL اصولوں كے بارے میں مزید آپ 

  )ڈینش زبان میں دستیاب ہیں
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 side 18 – تمام افراد كے لیے عام رہائشیں

   جاۓاس لیے جب رہائش چهوڑی جاۓ تو یاد سے رہائشی انجمن كو اپنا نیا پتہ دے دیا 
  

ہے تو رہائش چهوڑنے كی رپورٹ میں یہ بهی درج ہو گا كہ رہائش كی  نظام Aاگر رہائشی محكمے میں 
اور رنگنے كے سلسلے میں كتنا خرچہ ہو گا ۔ اور اگر صفائ ہوئ ہے تو یہ بهی لگانے دیواروں پر وال پیپر 

ے كے نكو رہائش میں رہخرچے یا رنگنے كے  لگانے درج ہو گا كہ خرچہ كتنا آیا ہے ۔ دیواروں پر وال پیپر
سال ركهی ہے تو عام دیكه بهال اور مرمت كی قیمت ادا  10ناسب كے ساته كم كیا جاۓ گا ۔ مثال اگر رہائش ت

صحیح سال ركهی ہے تو آدهی قیمت دینی ہوتی ہے ۔ اگر رہائش میں كسی شے كو  5كرنی ۔ اگر رہائش  نہین
  ركها گیا تو اس كی قیمت ادا كرنی ہوتی ہے نہیں 

 
طور پر كچه  لگانے اور رنگنے كے سلسلے میں عمومینظام ہے تو وال پیپر  Bں اگر رہائشی محكمے می

  پوری قیمت ادا كرنی ہوتی ہے صحیح نہ ركهنے كی ہوتا، لیكن  نہیں دینا
  

جاۓ تو آخری بل ملے گا كہ ممكنہ صورت میں كتنی رقم دینی ہے ۔ كر دی ٹهیک حالت كی جب رہائش 
تها، میں سے اخرجات نكال گیا منتقل ہوتے وقت ادا كیا  رہائش میںاس رہائشی انجمن اس بیعانے سے جو 

   لے گی
  

 بیعانے كا حساب 11.5
  ہائش چهوڑی جاۓ تو بیعانے كا حساب كرنا ہوتا ہے رجب ایک عام 

  اگر یہاں منتقل ہوتے وقت بیعانے كی رقم خود ادا كی تهی تو فقط رہائشی انجمن سے حساب كیا جاتا ہے 
یا بینک سے بلدیہ كی طرف سے ضمانتی قرض تها  رقم بلدیہ سے قرض كی صورت میں ملیاگر بیعانے كی 

تو جو بیعانے كا حصہ واپس ملے گا وہ قرض ادا كرنے كے لیے استعمال ہو گا ۔ اس عمل كے بعد بهی 
  عموما قرض واجب االدا ہوتا ہے جو بلدیہ یا بینک كو دینا ہوتا ہے 

  
  رہائش كے لیے قرض دینے سے انكار كر سكتی ہے  تو بلدیہ نئنہیں كیا  اگر پرانا قرض واپس

  
Beboerklagenævn 12. شكایتی بورڈ یعیی مكینوں كا  

یا ایک كراۓ كے ساته ایک كراۓ دار  كیرہائشی انجمن  شكایتی بورڈ ہوتا ہے ۔ اگر میں مكینوں كا اتتمام بلدی
یہ سے كراۓ دار یا رہائشی انجمن كی حیثیت  تو ۓجانااتفاقی پیدا ہو  كے ساته اپنی رہائشی انجمن كیدار 

  سے شكایت كر سكتے ہیں دونوں فریق مكینوں كے شكایتی بورڈ
شكایتی بورڈ میں جانے سے قبل رہائشی انجمن كے ساته باہمی تعاون  اوال تو یہ ہی بہتر ہے كہ مكینوں كے

   كی جاۓذریعے سے مسئلے كے حل كی كوشش  كے
  

شكایتی بورڈ سے شكایت نہیں كی جا سكتی ۔ مثال رہائشی امن كے مكینوں كے والے سے ہر پہلو كے ح
اصولوں كی خالف ورزی كے حوالے سے، رہائش میں منتقل ہوتے وقت اس كا معیار، حرارت اور پانی كے 

شكایتی بورڈ سے شكایت كرنے   بارے میں شكایت كی جا سكتی ہے ۔ مكینوں كے فیس كی ادائگی وغیرہ كے
  ۔ اس فیس میں عام فیسوں كی طرح تغیر آتا ہے  )كی قیمت2009  ( كرون ہے 128كی فیس 

  
صرف (میں دیكه سكتے ہیں  ”Beboerklagenævn“كے كتابچے BL اصولوں كے بارے میں مزید آپ 

  )ڈینش زبان میں دستیاب ہیں
 
  


