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 د اوسیدونکو 

 د حقونو فورمه
 

خپل نوي کرایی کور ته ښه راغالست. موږ هیله لرو چې تاسې دلته پاتې کیدو نه خوند واخلئ، که تاسې د خپل کور یا د  

وغږیږئ. دا معلومات پاڼه تاسې ته ستاسې د کرایی پالیسیو په اړه کومې پوښتنې لرئ نو موږ تاسې هڅوو چې موږ سره  

حقونو او مسؤلیتونو په اړه عمومي معلومات در کوي. مهرباني وکړئ په دقت سره یې ولوئ او که کومې پوښتنې لرئ نو 

 موږ ته یې ووایی. زموږ د اړیکې معلومات پورته لیکل شوي دي. 

 
 

 حقونه او مسؤلیتونه 
او   مالکین  امالکو  کرایی  د  د  لري.  مسؤلیتونه  او  حقونه  ځانګړي  مخې  له  قوانینو  ځایی  او  ایالتي  اوسني  د  اوسیدونکي 

اوسیدونکي په حیث، ستاسې کرایی کور باید د ژوند کولو لپاره خوندي ځای وي. په بله وینا، دا باید د ژوند کولو جوګه یا  

 وړ یی. پدې معني چې ستاسې کور باید دا الندې موارد ولري: 

   جوړښت چې موسمي اغیزو او د اوبو اغیزو نه خوندي وي؛ هیڅ داسې سوري یا درزونه ونلري چې باران یا باد داسې

 )هوا( پکې کور ته دننه شي؛

    د نلدوانۍ او نلونو سیسټم یې باید په ښه او فعال حالت کې یې او د اوبو عرضه کولو ځایی شبکې او د ککړو اوبو سیسټم

 وصل وي؛ یا فعال سیپټیک سیسټم سره

  فرش، چت، زینې او پاټکي یې باید ښه او ترمیم شوي حالت کې یې؛ 

   فارنهایټ درجې د اوبو تولید وړتیا ولري؛ 110د ګرمو اوبو سیسټم چې د لږترلږه 

  د بریښنا قانوني نصب شوی سیسټم پرته د کوم سست یا لغړ او لوڅ تار نه؛ 

  ل حالت کې یې. د تودولو او بخارۍ سیسټم چې په خوندي، او فعا 

  د حشراتو یا د ژوو نه شتون؛ 

  د ککړتیاو یا خځلو نه پاک کور؛ 

  د ککړتیاو او خځلو لپاره کافي سطلونه او لوخي؛ 

  فعال تشناب، د حمام کولو ځای او ټب یا شاور؛ 

  د لوخو مینځلو ځای لرونکی پخلنځی؛ 

  د اور لګیدو یا اضطراري حالت کې د وتلو خوندي الره؛ 

   د ننوتلو هره دروازه کې یوازې په کلي پرانیستل کیدونکي کولپونه؛کور ته 

  د کور په ځینې برخو کې د لوګي کشف کونکي او د کاربن مونو اکسایډ کشف کونکي فعال االرمونه؛ 

   .په کور کې دننه د تلیفون فعال جیک او د تلیفون لینونه 
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 د اړیکې معلومات 

 

 
 

 مالک/د امالکو مدیر 

 

 

 شرکت

 

 

 پته 

 

 

 

 

 

 

 ښار، آیالت، زیپ 

 

( ) 

 تلیفون 

 

 

 بریښنالیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لومړی خپل د کرایی  

مالک یا د امالکو مدیر  

 ونیسئ سره اړیکه  

که تاسې خپل کرایی کور په تړاو  

کومې ستونزې لرئ، نو لومړی د  

کرایی کور مالک یا د امالکو 

مدیر سره اړیکه ونیسئ، ترجیحآ  

په لیکلي ډول. که کومه عاجل  

ستونزه وي لکه د اوبو راتلل یا د  

اوبو ډکیدل، سمدالسه د کور 

 مالک یا مدیر سره اړیکه ونیسئ.

 



 د اوسیدونکي په حیث، تاسې د الندې مواردو مسؤلیت لرئ: 

 کرایی کور پاک او ستره وساتئ؛ 

   ککړتیاوې او خځلې په سم ډول دفع کړئ؛ 

  ټول بریښنایی، ګازي او د نلدوانۍ جوړښتونه سم وکاروئ؛ 

  م بل چا ته هم د دې کار اجازه ورنکړئ؛کور ته د زیان رسولو یا بڼې بدلولو نه ډډه وکړئ او کو 

  د اوسیدو او خوړو خونې، د ویده کیدو خونې او پخلنځي د هغو ټاکلي موخو لپاره وکاروئ؛ 

   د دروازې یا کړکۍ د مات کولپونو خبر ورکړئ؛ 

  ور ورکړئ په د کرایی کور مالک یا د امالکو مدیر سره سمدالسه اړیکه ونیسئ یا د خپل کرایی کور اړوند ستونزو راپ

 ځانګړې توګه د اوبو تخریب یا لیک کیدو په اړه؛

  .د کرایی تړون ټول مقررات، شرایط او موارد په پام کې ولرئ 

 
 غچ اغیستنه د قانون سره په ټکر کې ده 

ګواښ ورته د کرایی کور مالک یا د امالکو مدیر نشي کولی د قانوني حق لپاره د کور نه کرایه دار وباسي یا د ایستلو 

 وکړي، لکه د اوسیدو جوګه کولو لپاره د کور د ترمیم کولو غوښتنه کول.

 
 مراقبت او ترمیم

مالکین او مدیران غواړي پوهه شي چې آیا ستاسې کور کې کوم څه ترمیم ته اړتیا لري. که تاسې د ژوند کولو لپاره اړین 

 باید: نوملړ شوي موادو او مواردو اړوند کومې ستونزې لرئ، تاسې 

 .تاسې باید خپله غوښتنه  لیکلې وکړئ او یوه کاپي د ځان    لومړی د کرایی کور مالک یا د امالکو مدیر سره اړیکه ونیسئ

سره وساتئ. که چیرې اوبه راځي، اوبه لیک شوي وي یا په امالکو کې د اوبو د خرابوالي ستونزه یی، نو د دې پاڼې مخ کې  

 ه سمدالسه د کور مالک یا مدیر سره اړیکه ونیسئ. موجود تلیفون شمیرې په کارولو سر

  .په ډیری حالتونو کې، د کور مالک یا مدیر ستاسې د غوښتنې نه وروسته   د ترمیم لپاره د مناسب وخت اجازه ورکړئ

ه  سمدالسه په هغې  کار کول پیل کوي. ځینې ترمیمونه د نورو په پرتله ډیر وخت اخلي. اوسنی قانون وایی چې د ترمیم پ

 ورځې مناسب وخت دی، مګر د ترمیم څرنګوالي پورې هم تړاو لري.  30ګوته کولو لپاره 

  .که تاسې د ژوند لپاره اړین نوملړ شوي  مواردو غوښتنه کړې یی او   خپل د کوډ تنفیذ ځایی څانګې سره اړیکه ونیسئ

مناسب موده انتظار مو کړی یی او ترمیم شوی نه وي، نو تاسې د شکایت کولو لپاره د کوډ تنفیذ ځایی څانګې سره اړیکه  

 نیولی شئ. 

 
 کور ته د ننوتلو لپاره د کور د مالک حق او ستاسې حقونه 

لیکلې خبرتیا درکړي.  په ډیری مواردو کې، د ک ننوتلو نه مخکې باید تاسې ته  ور مالک یا مدیر ستاسې کرایی کور ته د 

  اړینه ساعتونه مخکې ورکړل شي. په الندې حاالتو کې لیکلې خبرتیا    24لیکلې خبرتیا مناسب ګڼل کیږي که چیرې لږترلږه  

 ده: 

 د الزمي یا موافقت شوي ترمیم کولو لپاره؛ 

  و د کاربن مونو اکسایډ کشف کونکو االرمونو د تفتیش لپاره؛د لوګي کشف کونکو ا 

  د اوبو تختونو تفتیش کولو لپاره؛ 

 .که محکمه یې اجازه ورکړي 

 

 : نشتهپه الندې حاالتو کې دمخه لیکلي خبرتیا ته اړتیا 

 اضطراري حالت کې؛ 

 کله چې تاسې یا بل اوسیدونکی رضایت ولري؛ 

  پریږدئ یا وې سپارئ؛کله چې تاسې کرایی کور 

   .د موافقت شوي ترمیم یا اکمال خدماتو لپاره مالک ته د اجازه ورکولو شفاهي موافقت له مخې 

 
 کرایی تړون او نور مکلفیتونه 

کرایی تړون، هغه که میاشت په میاشت وي یا اجاره وي، په کرایی کور کې د ژوند کولو پرمهال مقررات او پالیسۍ لري. 

 قت او توجه سره ولولئ ځکه چې دا د کور مالک )او/یا مدیر( او اوسیدونکي ترمینځ قرارداد ګڼل کیږي.ادبیات یې په د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 د کاونټي کوډ  

 تنفیذ 

 
 د سکریمانټو کاونټي 

 ساعته لیکه:  24د شکایت 

 4311-875 (916)یا  3-1-1 

 

 د ښار کوډ تنفیذ 
 

 د سکریمانټو ښار 

 5011-808 (916)ساعته لیکه  24د شکایت 

 
 د سیټروس هایټس ښار 

 2845-725 (916)ساعته لیکه  24د شکایت 

 

 د ایلک ګروو ښار

بجې  5ماښام  –  8جمعه ، د سهار   –دوشنبه 

(916) 687-3023 

عاجل حاالت، وروسته ساعتونه، د اونۍ  

 5115-714 (916) پای

 

 د فولسوم ښار

بجې  5ماښام  –  8جمعه ، د سهار   –دوشنبه 

(916) 355-7229 

عاجل حاالت، وروسته ساعتونه، د  

 7230-355 (916) اونۍ پای

 

 د ګالټ ښار

 1337-745 (209)ساعته لیکه  24د شکایت 

 

 د رانکو کورډووا ښار 

 8770-851 (916)ساعته لیکه  24د شکایت 
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