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 درس:

 در جستجوی یک خانھ 
 

 اھداف 
 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: 

 مسکن در ایاالت متحده •
 برنامھ ھای مسکن  •
 نحوه درخواستی دادن برای مسکن  •

 
 

 محتویات
 3 ...............................................................................................................................لغات جدید

 4 ........................................................................................................................... در کشور شما

AYE 4 ............................................................................................ در جستجوی یک خانھ جدید است 

 5 ............................................................................................................................ انواع مسکن 

 6 .................................................................................................................... پرداختن برای خانھ 

 7 .................................................................................................................. کرایھ ھای خصوصی 

 8 ....................................................................................................... برنامھ ھای مسکن ارزان قیمت

 10 .......................................................................................................... درخواستی دادن برای خانھ 

 11 .............................................................................................................. سایر منابع و حمایت ھا 

AYE 11 .................................................................................................. یک خانھ جدید پیدا می کند 

 12 ........................................................................................................................... نتیجھ گیری 
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 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید
 

 معانی  لغات 
 پردازید و مالک آن نیستید پولی کھ برای خانھ خود می کرایھ 

 شخصی کھ خانھ کرایھ گرفتھ شده شما را مدیریت می کند  مدیر امالک / صاحبخانھ 
 ورقی کھ برای کرایھ خانھ امضا می کنید  کرایھ نامھ 

 ھزینھ گاز، برق و اینترنت  پول خدمات 
 کرایھ ھم می پردازند افرادی کھ با آنھا زندگی می کنید و  ھم اتاقی ھا 

 پولی کھ ھنگام خرید خانھ در ابتدا پرداخت می کنید  پیش پرداخت 
 پردازید و مالک آن ھستید پولی کھ برای خانھ خود می گرو 

 خانھ برای افرادی کھ پول کمی دارند  مسکن ارزان قیمت 
 خانھ ای متعلق بھ شخصی کھ آن را بھ دیگران کرایھ می دھد  کرایھ خصوصی 

AMI نصف مردم یک ناحیھ چقدر پول می گیرند   -ساحھ درآمد متوسط 
 سابقھ جرمی شما  چک تاریخچھ 
 تاریخچھ مکان ھایی کھ زندگی می کردید  تاریخچھ کرایھ 

 سابقھ پرداخت کرایھ یا قروض شما  کریدت 
 نشان می دھد کھ چقدر پول کسب می کنید  ثبوت درآمد 

 اولین کرایھ خانھ می پردازید پولی کھ در  سپرده تضمینی 
شخصی با شما قرارداد کرایھ امضا می کند و اگر نتوانید کرایھ را   امضا کننده مشترک 

 می پردازد 
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 در کشور شما
 صحبت کنید. در یک گروپ  

 آیا مردم در حویلی زندگی می کنند یا اپارتمان؟  •
 آیا مردم کرایھ می دھند یا صاحب خانھ ھستند؟  •
 چگونھ یک خانھ جدید پیدا می کنید؟  •

 
AYE در جستجوی یک خانھ جدید است 

Aye  .از میانمار است 

 او با ھمسر و فرزندانش بھ امریکا آمد. 

 کردند. خانواده او در تگزاس زندگی می 

Aye شناخت، اما یک پسر عمھ در سیاتل  کسی را در تگزاس نمی
 داشت.

Aye   .و خانواده اش بھ سیاتل نقل مکان کردند 

 آنھا با پسر عمھ اش نقل مکان کردند. 

 اکنون، خانھ پسر عمھ اش افرادی زیادی دارد.

Aye  .باید خانھ خود را پیدا کند اما نمی داند چگونھ 

 او نیاز دارد تا انگلیسی یاد بگیرد.  

 او وظیفھ ندارد. 

Aye  .میخواھد در نزدیکی عمھ اش زندگی کند 

 او می خواھد نزدیک بس زندگی کند زیرا موتر ندارد. 
 
 

 سوال
 Aye  برای خانھ جدیدش چھ می خواھد؟ 



 مسکن

 5 خانھ  ک ی  یدر جستجو درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: خانھ مناسب برای شما

 چھ چیز برای شما مھم است؟ بھ لیست ذیل نگاه کنید:  

 بنویسید.  1در کنار مھمترین چیز عدد  

 بنویسید.  2در کنار دومین مھمترین چیز عدد 

 برسید کھ برای شما کم اھمیت ترین است.  7ادامھ دھید تا بھ عدد 
 

 کرایھ ارزان   
 خانھ کالن   
 محلھ مصون   
 دیک بس و قطار نز  
 نزدیک کار، مکتب، فروشکاه ھا و پارک ھا   

 ھمسایھ ھای مھریان   
 پارکینگ   

 
 
 

 انواع مسکن
 در ایاالت متحده، انواع مختلفی از خانھ ھا وجود دارد: آپارتمان ھا و حویلی ھا رایج ترین ھستند. 
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 پرداختن برای خانھ
 برای پرداختن برای خانھ وجود دارد:راه ھای مختلفی  

 کرایھ 
 پرداخت می کنید.   صاحبخانھیا   مدیر امالک شما ھر ماه بھ   •
 امضاء می کنید.  اجاره نامھشما یک  •
 مالک ساختمان پول حفظ و مراقبت را می پردازد.  •

 مسکن مشترک 
 تان کرایھ می گیرید.   ھم اتاقی ھایشما یک خانھ را با  •
 افراد دیگری با شما و خانواده شما زندگی می کنند. ھم اتاقی ھا یعنی  •
 بھ اشتراک گذاشتن یک خانھ می تواند ارزان تر از کرایھ گرفتن توسط خودتان باشد. •

 داشتن خانھ 
 شما برای خود خانھ می خرید.  •
 این کار برای آینده شما خوب است، اما می تواند قیمت باشد.  •
 نیاز بھ پول دارید.   پیش پرداختبرای   •
 نیاز دارید تا از بانک پول قرض بگیرید.  شما •
 پرداخت می کنید.  قرض مسکنھر ماه بھ بانک   •
 شما برای بیمھ، مالیات و حفظ و مراقبت پول پرداخت می کنید.  •

 
 

 سواالت 
  کدام گزینھ برای داشتن خانھ بھترین است؟ 
   کدام گزینھ را بایدAye  انتخاب کند؟ 
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 خصوصیکرایھ ھای 
 برای آشنایی با خانھ ھای کرایی، می توانید: 

 با دوستان و خانواده خود صحبت کنید.  •
 با مدیران امالک صحبت کنید.  •
بشکل آنالین جستجو کنید. وقت جستجوی مسکن   •

پول یا معلومات    ھرگزبشکل آنالین مصون باشید! 
 را برای کسی آنالین ارسال نکنید. 



 مسکن

 8 خانھ  ک ی  یدر جستجو درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 برنامھ ھای مسکن ارزان قیمت
 چندین برنامھ مسکن ارزان قیمت در ایاالت متحده وجود دارد.

HUD  (انکشاف مسکن و شھر) 
 از شھری کھ در آن زندگی می کنید درخواستی بدھید.  •
 بار درخواستی می دھید، اما یک لیست انتظار وجود دارد.   1شما فقط  •
 سال انتظار بکشید.  6-4شما میتوانید  •
• HUD   خوب است اگر پول کمی داشتھ باشید یا اصالً نداشتھ باشید. کرایھ بر اساس بر درآمد

 شما می باشد. 
 8بخش 
 ھفتھ باز می باشد.  2بار برای  1درخواستی ھا سال  •
 درخواستی بدھید. بشکل آنالین  •
التری است. بسیاری از افراد درخواستی می دھند، اما تنھا تعداد کمی از افراد   8بخش   •

 آن را دریافت می کنند. 
 اگر آن را دریافت نکردید، سال آینده دوباره درخواستی بدھید.  •
را دریافت کردید، دولت تصمیم می گیرد کھ کجا زندگی کنید و کرایھ   8ھنگامی کھ بخش   •

 شما چقدر خواھد بود. 
 مسکن با درآمد کم / کریدت مالیات 

 یا درآمد متوسط ناحیھ را تشکیل می دھند.  AMI% از 80-30برای افرادی کھ  •
 از طریق مدیران امالک درخواستی بدھید.  •
 شد، درخواستی بدھید. شما میتوانید وقتی خانھ ھای جدید باز  •
 کرایھ بر اساس بر درآمد شما می باشد.  •
 یکبار کھ کرایھ شما تنظیم شد، شما نمی توانید درآمد بیشتر کسب کنید.  •
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 فعالیت: مسکن ارزان قیمت 

 یک چک تحت برنامھ صحیح مسکن قرار دھید. 
 

 HUD  درآمد کم  8بخش 

    سال انتظار بکشید  4-6

    یک التری است 

را تشکیل می   AMI% از 80-30برای افرادی کھ 
    دھند. 

    بار در سال باز می باشد  1درخواستی ھا 

    از شھر درخواستی بدھید 

    از طریق مدیران امالک درخواستی بدھید 

    اگر انتخاب نشدید، میتوانید دوباره درخواستی بدھید 

    بار درخواستی می دھید   1شما فقط 
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 درخواستی دادن برای خانھ 
 

 شما یک درخواستی برای کرایھ خانھ پر خواھید کرد. 

ثبوت  مدیر امالک بھ شماره تامین اجتماعی، کارت ھویت و  
 شما نیاز دارد. درآمد 

شما را چک   نمره کریدت، تاریخچھ کرایھمدیر امالک ھمچنین  
 انجام میدھد. چک تاریخچھ شما را  می کند و 

اگر تازه وارد ایاالت متحده شده اید، ممکن است تاریخچھ کرایھ،  
 نمره کریدت، درآمد یا شماره تامین اجتماعی نداشتھ باشید. 

 نگران نباشید! 

 بازھم میتوانید یک خانھ را کرایھ بگیرید. 

داشتھ باشید.    امضاء کننده باالتر یا داشتن    سپرده امنیتی در برخی موارد ممکن است نیاز بھ پرداخت  
یا   خانواده  میتواند عضو  این شخص  کند.  پرداخت می  را  کننده شما  کنید، امضاء  پرداخت  نتوانید  اگر 

 دوست شما باشد. 

 سواالت 
 ید؟ کدام معلومات را نیاز دارید تا برای خانھ درخواستی بدھ 
 Aye  تاھنوز وظیفھ ندارد. آیا او میتواند خانھ کرایھ بگیرید؟ 
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 سایر منابع و حمایت ھا
 درخواست کمک کنید 

 میتوانید کمک بگیرید. اگر بخاطر پیدا کردن خانھ بھ کمک نیاز دارید، شما 

 بھ یک نھاد اسکان مجدد یا سازمان محلی اجتماعی مراجعھ کنید.  

 مدیر کیس شما نیز میتواند بھ شما کمک کند. 

 مساعدت کوتاه مدت 
 حتی اگر شما خانھ داشتھ باشید، شما ممکن است بھ کمک اضافی نیاز داشتھ باشید. 

برای پرداخت کرایھ بھ مدت یک ماه یا پرداخت بل   بسیاری از نھادھا برنامھ ھایی برای کمک بھ شما 
 خدمات دارند. 

 
 
 

AYE  می کند  پیدایک خانھ جدید 
 

AYE   .با پسر عمھ خود درباره پیدا کردن خانھ صحبت می کند 

 با یک مدیر امالک دوست است.   Ayeپسر عمھ 

 مدیر امالک میگوید در اینجا یک خانھ موجود است.  

Aye  یک فورم درخواستی کرایھ را خانھ پری می کند. 

آنرا خانھ پری می کند و اجاره نامھ را امضاء می  

 کند.  

 پسر او امضا کننده مشترک برای او می باشد. 

Aye   و خانواده اش یک خانھ جدید نزدیک بھ پسر
 عمھ اش دارند. 
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 نتیجھ گیری
 درباره خودتان فکر کنید. بھ سواالت جواب بدھید. 

  در کجا زندگی می کنید؟ 
  اندازه آن را خوش دارید؟چھ 
 آیا میخواھید نقل مکان کنید؟ 
 آیا بھ مساعدت مسکن نیاز دارید؟ 
  برای کدام برنامھ درخواستی میدھید؟ 
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 درس:

 قرارداد کرایھ 
 

 اھداف 
 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: 

 قرارداد کرایھ چیست؟  •
 حقوق و مسئولیت ھای کرایھ گیرنده  •
 حقوق و مسؤلیت ھای صاحب خانھ  •
 وقتی نقل مکان و ترک خانھ چھ باید کرد  •

 
 

 محتویات
 14 .............................................................................................................................لغات جدید

 15 ......................................................................................................................... در کشور شما

 15 ................................................................................................................. قرارداد کرایھ و شما 

 17 ............................................................................................................. درک قراردادھای کرایھ 

 19 ........................................................................................................................... نتیجھ گیری 
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 لغات جدید
 

 معانی  لغات 
 ورقی کھ برای گرفتن خانھ یا اپارتمان امضا می کنید  اجاره نامھ/قرارداد کرایھ 

 شخصی کھ کرایھ می گیرد  کرایھ نشین 
 شخصی کھ خانھ را بھ کرایھ نشین بھ کرایھ میدھد  صاحب خانھ 
 تاریخ کھ کرایھ باید پرداخت شود  تاریخ موعد 
پرداخت کرایھ بھ موقع شما  پولی کھ در صورت عدم  فیس تاخیر 

 باید بپردازید 

 پولی کھ در صورت آسیب رساندن بھ خانھ می پردازید  سپرده تضمینی 
 چیزی می شکند  آسیب 

 حفظ و مراقبت چیزی  نگھداری
 موافقت، قبول کردن  رضایت 

بخاطر نپرداختن کرایھ یا آسیب رساندن شما باید از خانھ   اخراج شدن 
 خارج شوید 

 صاحب خانھ بھ شما فرنیچر میدھد  فرنیچر خانھ با 
 فسخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ختم قرارداد 
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 در کشور شما
 با ھم صنفی ھای خود صحبت کنید. 

  از خودتان بود؟ آیا کرایھ می گرفتید یا خانھ 
 اگر کرایھ بود، آیا باید قرارداد کرایھ امضاء می کردید؟ 
  برای کدام خدمات پول پرداخت می کردید؟ 

 
 قرارداد کرایھ و شما

 امضای اجاره نامھ 
 وقتی یک خانھ را بھ کرایھ می گیرید، شما کرایھ نشین ھستید.  

 شما یک قرارداد یا اجاره نامھ امضاء می کنید. 

شما موافقت می کنید کھ برای یک مدتی یک خانھ را کرایھ می  
 گیرید.  

 شما موافقت می کنید کھ کرایھ می پردازید. 

را   اجاره نامھ حقوق و مسئولیت ھای کرایھ نشین و صاحبخانھ
 نشان می دھد. 

 اجاره نامھ معلومات مھم دارد.

 مقدار کرایھ چقدر است  •
 موعد پرداخت کرایھ چھ وقت است  •
برای چھ مدتی خانھ را بھ کرایھ می   •

 گیرید 
 چند نفر در آن خانھ زندگی می کنند  •
 برای کدام خدمات پول پرداخت می کنید  •

 

 سواالت: 
  آیا فعالً کرایھ میدھید؟ 
  است؟ کرایھ شما چند 
  برای کدام خدمات پول پرداخت می کنید؟ 
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 معلومات برای صاحبخانھ 

 قبل از امضای اجاره نامھ، صاحبخانھ ممکن است موارد ذیل را چک کند: 

 شما: آیا کرایھ یا بل خدمات را بموقع یا پیشتر پرداخت می کنید؟   تاریخچھ کریدت . 1

 آیا شما وظیفھ دارید؟  ثبوت درآمد شما:  . 2

  ضامناگر تاریخچھ کریدت یا وظیفھ ندارید، می توانید یک امضاء کننده مشترک بگیرید. اگر شما نتوانید 
 دوست شما باشد.  کرایھ شما را پرداخت می کند. این شخص می تواند عضو خانواده یا

 
 

 سپرده ھای تضمینی 
 بپردازید.    یک سپرده تضمینیقبل از اینکھ بتوانید وارد خانھ شوید، باید  

 ماھھ است.  1سپرده تضمینی معموالً ھمان کرایھ  

 اگر از خانھ خود مراقبت کنید، سپرده تضمینی را پس خواھید گرفت. 

 تواند از سپرده تضمینی شما برای تعمیر آن استفاده کند. صاحبخانھ می تان آسیب وارد کنید، اگر بھ خانھ 

 وقتی از خانھ نقل مکان می کنید، خانھ خود را پاک کنید.
 صاحبخانھ سپرده شما را پس می دھد. 

 
 

 نقض قرارداد کرایھ 
 پا می گذارید.    اگر کرایھ را پرداخت نکنید یا اگر بھ خانھ خود آسیب وارد کنید، قرارداد کرایھ خود را زیر

 . اخراج شویدشما ممکن است 

 شما مجبور خواھید بود خانھ خود را ترک کنید.  

 خیلی بد است کھ اخراج شوید. 



 مسکن

 17 ھ ی قرارداد کرادرس:  
 سطح ابتدایی

 

 

 

 درک قراردادھای کرایھ
 فعالیت: خواند اجاره نامھ

 اجاره نامھ را بخوانید و بھ سواالت جواب بدھید. 
 

 

 قرارداد اجاره 

 Stevens Johnصاحبخانھ: 

 Sakkar Huda و  Hushamکرایھ نشین: 

 بھ پایان می رسد   2021آگست  9شروع می شود و در   2020آگست  9از مدت: 

 .  Washington, Tukwila. 402, Military Way Apt456در آپارتمان ملکیت: 

 اتاق خواب  2

 حمام  1

 بدون تزئین  
 لوازم خانگی: 

 مایکروویو و ماشین ظرفشویی یخچال، اجاق گاز، 

 $ 1,600کرایھ: 

 ام ھر ماه. 1تاریخ موعد: 

 برای ھر روز تأخیر کرایھ.  $ 25.00فیس تأخیر: 

 $ 650سپرده تضمین: 

 پول خدمات: 

 در کرایھ شامل است: آب، برق، تخلیھ زبالھ  

 شامل نمی باشد: مرکز گرمی



 مسکن

 18 ھ ی قرارداد کرادرس:  
 سطح ابتدایی

 

 

 
 سواالت: 
  کرایھ نشین ھا کی ھا اند؟ 
  صاحبخانھ کیست؟ 
 آپارتمان چند اتاق خواب دارد؟ 
  کرایھ چند است؟ 
  موعد کرایھ چھ وقت است؟ 
 Husham    وHuda  پول کدام خدمات را باید بپردازند؟ 

 
 

 فعالیت: حقوق و مسئولیت ھا
 پھلوی خود کار کنید. چارت را خانھ پری کنید. با ھم 

 

 آنچھ صاحبخانھ باید انجام دھد آنچھ کرایھ نشین باید انجام دھد
  



 مسکن

 19 ھ ی قرارداد کرادرس:  
 سطح ابتدایی

 

 

 

 نتیجھ گیری
 صحیح یا غلط؟ برای صحیح ص بنویسید و برای غلط غ بنویسید. 

 

 نامھ داشتھ باشید. وقتی آپارتمانی را کرایھ می گیرید خوب است کھ اجاره   

 گوید کرایھ شما چقدر است. قرارداد کرایھ بھ شما می   
 تاریخ موعد زمانی است کھ کرایھ خود را پرداخت می کنید.   
 اگر وظیفھ خود را از دست بدھید، مشکل ندارد کھ کرایھ آن ماه را پرداخت نکنید.   

 
 

  چرا داشتن قرارداد کرایھ مھم است؟ 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 مسکن

20 
 

 

 

 
 
 
 

 درس:

 مشکالت مسکن
 

 اھداف 
 موارد ذیل می آموزید: در این درس شما درباره 

 مشکالت در خانھ شما  •
 مسؤلیت ھای صاحبخانھ  •
 مسؤلیت ھای کرایھ نشین  •
 چگونھ با صاحبخانھ در مورد مشکل مسکن صحبت کنیم؟  •

 
 محتویات

 21 .............................................................................................................................لغات جدید

 21 ......................................................................................................................... در کشور شما

 Khaleel......................................................................................................... 22و  Najwaقصھ 

 23 ................................................................................................................ مشکالت رایج مسکن 

 24 ................................................................................................................. حقوق و مسئولیت ھا 

 27 ............................................................................................................ گزارش دادن یک مشکل

 29 ........................................................................................................................... نتیجھ گیری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 مسکن

 21 مشکالت مسکن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید
 

 معانی  لغات 
 شما باید چھ کنید  مسؤلیت ھا 

 قوانینی در مورد آنچھ می توانید انجام دھید یا داشتھ باشید  حقوق 
 چگونھ خانھ شما گرم نگھ داشتھ می شود  مرکز گرمی 

 پیپ ھای کھ آب را بھ خانھ شما می آورند  نلدوانی 
 برق برای چراغ، یخچال، داش برق 

 بستر، مورچھ ھا سوسک ھا، حشره ھای   حشرات / آفات 
 موش و خرگوشک  جانورھای جونده

 رشد مضر از رطوبت بیش از حد  کپک / قارچ 
 چیزی کھ وقتی بھ چیز دیگر اضافھ شود آنرا کامل می کند  مکمل

 بھ صاحبخانھ بگویید مشکلی وجود دارد  گزارش یک مشکل 
 
 
 
 

 در کشور شما
 با ھم صنفی ھای خود صحبت کنید 

  داشتید؟ چھ مشکالت مسکن 
  آیا آنھا را درست کردید یا از کسی خواستید آنھا را ترمیم کند؟ 



 مسکن

 22 مشکالت مسکن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 KHALEELو   NAJWAقصھ 
Najwa   و ھمسرشKhaleel  طفل ھستند.  4دارای 

 آپارتمان زندگی می کنند. آنھا در یک 

 سال در آنجا زندگی می کنند.   2آنھا 

 آپارتمان مشکالت زیادی دارد.

 ھمسایھ ھا تا دیروقت شب موسیقی بلند می شنوند.  

Najwa ،Khaleel   !و اطفال نمی توانند بخوابند 

 روی دیوارھا و سقف کپک وجود دارد. 

Najwa   !نگران است کھ سالم نیست 

 آسان نیست.  Khaleelو    Najwaانگلیسی برای  

آنھا می خواھند بھ خانھ ای بھتر نقل مکان کنند اما نمی  
 دانند چگونھ. 

 پیدا کردن یک خانھ جدید با قیمت مناسب دشوار است! 

 سواالت 
 Najwa   وKhaleel  چھ مشکالتی دارند؟ 
  آنھا باید چھ کار کنند؟ 
  مشکالتی در خانھ خود دارید؟چھ 



 مسکن

 23 مشکالت مسکن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 مشکالت رایج مسکن
 فعالیت: لغات جدید را تمرین کنید 
 کلمات جدید را با تصاویر مطابقت دھید: 

 
 

 دستشوی لیکی دارد

 کلکین شکستھ 

 تشناب بند شده

 موش ھا 

 قارچ
 

حشرات (سوسک، حشره  
 بستر) 

 
 قفل شکستھ دروازه

 شدهبرق قطع 

 مرکز گرمی خراب شده 

 لیکی بام 



 مسکن

 24 مشکالت مسکن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 حقوق و مسئولیت ھا
 1فعالیت: خانھ خالی ھا را پر کنید 

 جمالت را بخوانید و جاھای خالی را با کلمات داخل چوکات پر کنید. 
 

 
 
 

  یا خانھ در ایاالت متحده کرایھ می گیرید، سندی بھ نام     آپارتمان   وقتی یک 
 کنید. را امضا می _______________

کرایھ    _______________  و  _______________اجاره نامھ سندی است کھ 

 صاحبخانھ در آن ذکر شده است.نشنین و 

 
 و صاحبخانھ محافظت می کند.   _______________این یک سند قانونی است کھ از 

 شما محافظت   _______________اجاره نامھ از شما در برابر اقدامات ناعادالنھ توسط 
 می کند. 

 حقوق  آپارتمان ھامسئولیت 

 صاحب خانھ کرایھ نشین اجاره نامھ 
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 25 مشکالت مسکن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 مسؤلیت ھای صاحبخانھ 

 مرکز گرمی  •
 تنشاب و لولھ ھا  •
 برق  •
 قفل ھا  •
 چراغ ھا  •
 قارچ •
 حسگر دود  •
 حشره ھای بستر  •
 یخچال، اجاق گاز، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی/خشک کن  •

 
 

 2فعالیت: خانھ خالی ھا را پر کنید 
 

 
 

 پیروی کنند.     قانون    صاحبخانھ ھا و کرایھ نشین ھا باید از 
 

 ______________صاحبخانھ ھا باید مطمئن شوند کھ آپارتمان یا خانھ قبل از نقل مکان  

 و پاک باشد.

 
گرمی خوب  ، نلدوانی و مرکز _______________صاحبخانھ باید مطمئن شود کھ 

 است.

   _______________فراھم کنند و ھرگونھ  _______________آنھا باید 

 و حشرات را از بین ببرند. 

 برق  مصون  حسگر ھای دود

 جانورھای جونده  قانون 



 مسکن

 26 مشکالت مسکن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 3فعالیت: خانھ خالی ھا را پر کنید 

 

 
 

را پاک نگھ دارند،   _______________و     دیوارھا   کرایھ نشین ھا باید 
 را بیرون بیاورند و بازیافت کنید.  _______________

 کرایھ نشین ھا مسئول ھستند کھ در مورد ھر گونھ مشکل خانھ بھ صاحبخانھ اطالع دھند. 

دیوارھا، باید از   _______________اگر می خواھید آپارتمان خود را تغییر دھید، مانند 

 درخواست کنید.  _______________صاحبخانھ  

 
 

 فعالیت: کی مسؤل است؟
 بنویسید. ص برای صاحبخانھ    بنویسید و ک برای کرایھ نشین  کی مسؤل است کھ ترمیم کند؟  

 دستشوی لیکی دارد.   
 سوسک ھا وجود دارند.  

 جای کثیف است. 
 روی دیوارھا آثار رنگ روغنی وجود دارد.  

 مرکز گرمی شکستھ است. 
 چوکی شکستھ است. 

 فرش با لکھ قھوه کثیف شده است.  
 گروپ چراغ خراب است. 
 حسگر دود کار نمی کند. 

 اجازه رنگ  فرش و قالین ھا دیوارھا  کثافات



 مسکن

 27 مشکالت مسکن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 مشکل گزارش دادن یک 
 در تصاویر چھ چیزی را می بینید؟ 

 

  
 

 وقتی چیزی نیاز بھ ترمیم دارد، بھ صاحبخانھ خود بگویید.  

 بھ زودی مشکل را گزارش بدھید وگرنھ ممکن است مسئولیت بھ دوش شما بیافتد.  

 فعالیت: زنگ زدن بھ صاحبخانھ 
 با فرد پھلوی خود تمرین کنید. 

Ali :   سالم. اینAli  102است از آپارتمان . 

 . آیا میتوانم بھ شما کمک کنم؟ Aliسالم  صاحبخانھ: 

Ali :  کند. ھوا بسیار سرد است. میتوانید ترمیم کنید؟ مرکز گرمی من کار نمی 

 بھ زودی می آیم.  صاحبخانھ: 

Ali :   چھ وقت؟ 

 .  1:00امروز ساعت  : صاحبخانھ

Ali :  !تشکر 

 

صاحبخانھ نامھ بنویسید. اگر نامھ ای می نویسید، یک کاپی برای سوابق خود نگھ  ھمچنین می توانید بھ  
 دارید.



 مسکن

 28 مشکالت مسکن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: نوشتن نامھ 

 نامھ را بخوانید. بھ سواالت جواب بدھید. 
 

 

 سواالت: 
  اسم کرایھ نشین چیست؟ 
  اسم صاحبخانھ چیست؟ 
  مشکل چیست؟ 
  کی مسئول ترمیم آن است؟ 

   2020آگست  8
Najwa Mohammadi 

609 Blanchard St. Apt 203, 
Seattle, WA 98118 

 
John Brown 

400 Pine St. Suite 110, 
Seattle, WA 98109 

 

 ، Brownمحترم 

من در آپارتمانم مشکل دارم. دستشوی آشپزخانھ لیکی دارد. آب ممکن است بھ آپارتمان آسیب  
 برساند. میتوانید لطفا این مشکل را حل کنید؟ 

 تشکر،

Najwa Mohammadi 



 مسکن

 29 مشکالت مسکن درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 نتیجھ گیری
 دو چیز جدیدی کھ یاد گرفتید بنویسید. 

1 .     

2 .     



 مسکن

30 
 

 

 

 
 درس:

 مصونیت خانھ 
 

 اھداف 
 درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: در این 

 خطرات خانھ  •
 خواندن برچسپ ھای محصول  •
 چگونھ محصوالت را ذخیره کنیم  •
 استفاده از دستگاه ھای مصونیت  •
 دفع زبالھ در ایاالت متحده  •

 
 

 محتویات
 31 .............................................................................................................................لغات جدید

 32 ......................................................................................................................... در کشور شما

 33 .....................................................................................................................خطرات محصول

 34 ............................................................................................................................ برچسپ ھا

 36 ............................................................................................................. مصون نگھداشتن اطفال

 37 ................................................................................................................ دستگاه ھای مصونیت 

 38 ......................................................................................................................... مدیریت زبالھ

 42 ...................................................................................................... چرا بازیافت و کمپوست کنیم؟

 43 ........................................................................................................................... نتیجھ گیری 
 
 
 
 
 
 

 



 مسکن

 31 خانھ   تی مصون درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 لغات جدید
 

 معانی  لغات 

 اگر آن را بخورید مریض می شوید یا می میرید  زھری / سمی 
 نا امن  خطر / خطر 

 باشید مواظب  احتیاط / ھشدار

 معلومات درباره یک محصول  برچسپ 
 میتواند آتش بگیرد  قابل اشتعال 

 گاز سمی یا آتش ایجاد می کند  انفعالی 
 میتواند جلد شما را بسوزاند  فرسایشی 

 چیزی کھ شما نمی خواھید یا نیاز ندارید  زبالھ 
 زبالھ غذا یا نبات  مخلوط  /  کمپوست 

 توان آنھا را بازیابی ساخت زبالھ ھایی کھ نمی  کثافات / آشغال 
 زبالھ ھایی کھ میتوان آنھا را بازیابی کرد  بازیافت 

 زمین گرمتر می شود  تغییر اقلیم 
 مضر برای محیط زیست  آلودگی

 گاز کشنده ای کھ نمی توانید آن را ببینید یا بو کنید  کاربن مونواکساید 
 مونواکساید در خانھ شما باشد صدای بلندی تولید می کند اگر کاربن  ھشدار کاربن مونواکساید 

 اگر دود یا آتش در خانھ شما باشد صدای بلندی تولید می کند  ھشدار دود 
 کپسول ضد حریق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 می تواند یک آتش سوزی کوچک را مھار کند 



 مسکن

 32 خانھ   تی مصون درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 در کشور شما
 درباره کشورتان فکر کنید. 

  آیا در خانھ یا آپارتمان زندگی می کردید؟ 
  خانھ شما مصون بود؟ 
  از چھ چیزی برای پاک کاری استفاده می کردید؟ 
 زبالھ ھا را کجا دفع میکردید؟ 

 
 

 فعالیت: خطرات خانھ
 بھ تصاویر نگاه کنید. در یک گروپ باھم صحبت کنید.

  آیا این اتاق ھا را در خانھ خود دارید؟ 
 در ھر اتاق چھ خطراتی وجود دارد؟ 
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 33 خانھ   تی مصون درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 خطرات محصول 
 نوع خطر محصول وجود دارد: 4

 

 سمی یا زھری 
 

   
 

 
 

بخورید مریض  اگر آن را 
 می شوید یا می میرید 

 قابل اشتعال 
 

  
 

 
 
 

 میتواند آتش بگیرد 

 فرسایشی 
 

  
 

 
 
 

 میتواند شما را بسوزاند 

 انفعالی
 

  
 

 
 

می تواند باعث گاز سمی، آتش  
 سوزی یا انفجار شود 

 kingcounty.govتصاویر از: 
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 34 خانھ   تی مصون درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: بوتل ھا 

 بھ تصاویر نگاه کنید. 

  در بوتل ھا چیست؟ 
  چرا نیاز دارید کھ بدانید؟ 

 
 

 
 kingcounty.govتصویر از: 

 

 برچسپ ھا
محصوالت دارای برچسپ ھایی ھستند کھ نشان می دھد داخل آن چیست. برچسپ ھا دارای معلومات  

 مصونیت ھستند: 
 

 خطر باال زھری /خطر 

 خطر متوسط ھشدار  /احتیاط 

 بدون خطر - مصون بدون برچسپ مصونیت 
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 35 خانھ   تی مصون درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 
 فعالیت: خواندن برچسپ ھا

 مطابقت دھید. برچسپ ھا را با سطح خطر 
 

 

 

 

 خطر باال 

 خطر متوسط 

 بدون خطر 
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 36 خانھ   تی مصون درس: 
 سطح ابتدایی

 

 

 

 اطفال  نگھداشتن مصون 
 بھ تصویر نگاه کنید. 

  چھ چیز را می بینید؟ 
  چھ چیزی اشتباه است؟ 

 
 

 

 
 اطفال شما باید مصن باشند. 

 دوا و محصوالت را در یک تاقچھ بلند قرار دھید.  . 1

دروازه ھای الماری را قفل کنید. از کلیپ یا کش استفاده کنید.   . 2
 می توانید قفل ھای مخصوص بخرید. 

با اطفال خود در مورد مصونیت صحبت کنید. بھ آنھا   . 3
بگویید کھ بعضی چیز ھا را نمی توانند بخورند یا لمس  

 کنند. 
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 دستگاه ھای مصونیت
 دود و کاربن مونواکساید در خانھ خود داشتھ باشید. شما باید ھشدار 

 اگر این کار را نکنید، ممکن است بھ مشکل مواجھ شوید. 

 ھشدار دود 
در صورت وجود دود یا آتش، صدای بلندی ایجاد   •

 می کند. 
 روی دیوار یا سقف می باشد. •

 ھشدار کاربن مونواکساید 
اگر کاربن مونواکساید در خانھ شما باشد صدای   •

 بلندی تولید می کند 
 روی دیوار نزدیک زمین می باشد.  •
 کاربن مونواکساید گازی است کھ می تواند شما را بکشد. •
 شما نمی توانید آن را ببینید یا بو کنید.  •
 . آید ھا می ھا، گرمای گاز یا اجاق از موتر •

 امتحان نمودن ھشدارھا
 ھر دو ھشدار از بطری استفاده می شود.  رد  •
 امتحان، دکمھ پیش روی ھشدار را فشار دھید. برای  •
 ھشدار باید بھ صدا درآید  •
 اگر صدا تولید نمی کند، بھ بطری ھای جدید نیاز دارد.  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 seattle.gov, sandyspringsga.govتصاویر: 
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 کپسول ضد حریق 

 بعضی از خانھ ھا دارای کپسول ضد حریق ھستند.  •
 . کپسول ضد حریق می تواند یک آتش سوزی کوچک را مھار کند  •
 در آپارتمان ھا، آنھا گاھی اوقات بیرون یا در راھرو ھستند.  •

 استفاده از کپسول ضد حریق
 

 

 
 مدیریت زبالھ

  چھ چیز را می بینید؟ 
  آیا این سطل کثافات را در خانھ خود دارید؟ 
  در داخل آنھا چھ چیزی انداختھ می شود؟ 

 

  
 seattle.govتصاویر از: 

 

  قید
 را بکشید 

2 1 

4 3 

  بھ طرف
 مرکز آتش  

 د یر ینشانھ بگ

 رهیگ
 د ی را فشار دھ 

 ک یاز 
طرف تا طرف  

 د ی حرکت دھ   گر ی د 

 فوت 6

 osha.govتصویر از: 
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 حویلی است. کمپوست برای مواد غذایی و زبالھ ھای کمپوست/مخلوط: 

 
 

     
 

 این محصوالت را میتوان بازیابی کرد بازیافت کنید: 
 
 

  

 

 
 

 این محصوالت را نمی توان بازیابی کرد کثافات: 
 
 

     
 

 seattle.gov, oregonmetro.gov, osha.gov, michigan.govتصاویر از:  
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 قوانین مدیریت زبالھ شھر

 ھر شھر دارای قوانین زبالھ می باشد. 

 در اینجا قوانین زبالھ شھر سیاتل ذکر شده است: 
 

 

 تمام ذبالھ غذایی 

کاغذ ذبالھ 
 یی غذا

اقالم قابل  
 دییکمپوست تا

 شده

 نباتات   ،یلی ذبالھ حو
 نشده  ھیو چوب تصف

چوب رنگ  
 نشده

  یھا  یقوط
  ،یکیپالست

بوتل ھا و 
 ھا وبیت

 گر ید یھا کیپالست

 تختھ کارتن  ورق 

بوتل ھا و 
  یھا  یقوط
 یی شھیش

 آھن

کھ  یو کاغذ کیپالست
 شوند  ینم افتیباز

روغن  فوم 
 آشپزخانھ 

قابل   ریمواد غ
 افت یباز

و  افتیمواد قابل باز ، ی لیغذا و ذبالھ حو
 بدون  شھ یآھن و ش ک،یپالست بدون  ی کیپالست یھا  طھی و خر عاتیغذا ما بدون  ذبالھ خطرناک 

 3000-684 (206)  ای  seattle.gov/utilities/wheredoesitgo بھ: د یمراجعھ کن د، یشک داشت ی وقت

 آھن کھنھ

 د یکن  افتیخاص باز نھ یبلوک ھا را با انتخاب گز

  د،یسرد کن د،یکن یقوط
 د یندازیدور ب

بزرگتر   ا ی نچیا 3 دیبا ی کیپالست یدرپوش ھا 
 باشند

 پاک، و خشک باشد  ،یخال دیبا

 ذبالھ  شونده  افتیباز غذا و کمپوست 
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 فعالیت: بھ کجا میروند؟

 زبالھ ھا را با سطل مناسب مطابقت دھید. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 seattle.gov, friscotexas.gov, epa.govتصاویر از: 
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 البسھ 

 
 لباس ھای آسیب دیده یا کثیف در کثافت دانی انداختھ می شود. 

 ھا را بھ فروشگاه یا سرپناه بدھید. ھای پاک و خوب دارید، آناگر لباس 
 
 
 

 کمپوست کنیم؟چرا بازیافت و 
 

 برای زمین خوب است.  •
 بھ نباتات، حیوانات و مردم کمک می کند.  •
 کمک میکند تا آلودگی را متوقف سازیم.  •
 کمک میکند تا تغییر اقلیم را آھستھ سازیم.  •

 
 
 
 
 

 seattle.govتصاویر از: 
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 نتیجھ گیری
   توانید انجام دھید؟ برای مصون سازی خانھ خود چھ کاری می 
  چگونھ می توانید در خانھ خود بازیافت و کمپوست کنید؟ 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 شما کارخانگی: مصونیت در خانھ 
 در خانھ شما: 

  .حسگر دود و حسگر کاربن مونواکساید را پیدا کرده و امتحان کنید 

  .کپسول ضد حریق را پیدا کنید 

  .سطل ھای زبالھ، بازیافت و کمپوست را پیدا کنید 
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