ਉਿਭੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਸਫਾਈ ਸੂਚੀ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਿ ਿਰ ਲੇ ਣਾ ਚਾਕਹਦਾ ਿੀ ਉਨਾ ਿੋਲ ਿੋਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਚੀ ਹ ਯਾ ਨਹੀ। ਜੇ ਿਰ
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਿੋਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਚੀ ਨਹੀ ਕਦਤੀ ਹ ਤਾ ਹੇਠ ਕਲਖੀ ਸੁਜਾਹ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਚੀ ਹ ਜੋ ਿੀ ਕਿਰਾਯਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਘਰ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਤੋ ਕਿਹਲਾਂ ਇਸਤਮਾਲ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਂ।
 ਫਕਰਿੱ ਜ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ , ਿੀਛੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ. ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਨ ਡੀਫਰੌਸਟ ਿਰੋ।
 ਜੇ ਿਰ ਕਬਜਲੀ ਬੂੰ ਦ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹ ਤਾ ਫਰੀਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁਲਾ ਰਖੋ।
 ਸਟੋਵ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ਬਾਹਰ , ਕਿਛੇ ਅਤੇ ਥਲੇ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ . ਅਤੇ ਸਟੋਵ ਦੇ

ਓਵਨ ਅਤੇ ਬਰਨਰ ਭੀ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ।

 ਅਲਮਾਰੀਆ ਨ ਅੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋ ਿਿੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ।
 ਸਾਰੀ ਕਖਡਿੀਯਾ / ਖੁਰਾਂ , ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ / ਖੁਰਾਂ, ਅਤੇ ਵੇਹੜਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ/ ਖੁਰਾਂ ਨ ਅੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋ
ਸਾਫ਼ ਿਰੋ।
 ਿੂੰ ਧਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਸ਼

ਨ ਧੋਵੋ.।

 ਿਰਦੇ ਦੇ ਸੀਖਾ ਅਤੇ ਕਖੜਕਿਆ ਦੇ ਿਰਦੇ ਨ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ ਯਾ ਆਿਣੇ ਿਰਦੇ ਮਾਿੂੰ ਮਾਕਲਿ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੋ ।
 ਿਖੇ ਅਤੇ ਵੇੇੰਟ੍ਸ , ਕਬਜਲੀ ਦੇ ਕਫਕ੍ਸਸਚਰ ਨ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ ਯਾ ਧੋ ਦੋ। ਖਰਾਬ ਬਿੱ ਲਬ ਨ ਬਦਲ ਦੋ ।
 ਧੂੰ ਏ ਦੇ ਕਡਟਿਟਰ ਨ ਚੇਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਿਰ ਬਟਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਤੋ ਬਾਦਲ ਦੋ।
 ਟਿੱ ਬ ,ਟਾਈਲ, ਕਸੂੰ ਿ, ਦਰੇਸ੍ਸੇਰ ,ਸ਼ੀਸ਼ਾ ,ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ, ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਥਰਮ ਨ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹ
ਸਾਫ਼ ਿਰੋ ।
 ਜੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋ ਤਾ ਿਲੀਨ ਨ ਵਕਿਊਮ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਿਰੋ ।
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ਉਿਭੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਿਕਿਸਟ
ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਕਨਟ

ਿਮਰੇ ਕਵਚ ਰਹਨ ਵਾਿੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਿ ਗਿਤਫਕਹਮੀ ਤੋ ਬਚੋ

 ਿੀ ਵਾਧ ਸਾਮਾਨ ਕਜਵੇ ਿੀ ਸਾਈਿਲ, ਸਟਿੇਸ ਆਕਦ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ਼  ਕਰਹਾਇਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਤੇ ਿੌ ਣ ਦਸਤਖਤ ਿਰੋਗਾ ?
ਜਗਹਾਹ ਹੈਂ ? ਹੋਰ ਕਿਸਨੋ ਇਸ ਜਗਹ ਤੇ ਜਾਂਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ ?

ਇਹ ਚੂੰ ਗਾ ਹਊਗਾ ਜੇ ਿਰ ਸਾਕਰਯਾ ਿਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ

 ਸਬਤੋ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਬੁਸ ਸਟੋਿ ਕਿਥੇ ਹ ?

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਤੇ ਹੋਵ .

 ਿੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਗਹ ਕਨਯਕਮਤ ਤਰਹ ਨਾਲ ਇਸਤਮਾਲ ਿਰਨ

 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋੇੰਨ ਤੋ ਿਕਹਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਏਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨ ਮਿਾਨ

ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵ ਕਜਵੇ ਿੀ ਗਰੌਸਰੀ, ਬੇੰਿ , ਕਫਟਨੈਸ ਦੇ ਨਜਦੀਿ ਹ?

ਬਦਲੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵ ਤਾ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਿੌ ਣ ਿਟਦਾ ਹੈਂ? ਸਮਾਂਨ ਕਜਵੇ ਿੀ ਬੇਲਚਾ, ਘਾਹ ਿਿੱ ਟਣ ਦੀ ਮਸੀਨ ਦੀ

 ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਕਿਵੇ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ?

ਸਿਲਾਈਦੇ ਿੌ ਣ ਿਰਦਾ ਹ ?

ਸਵਾਿ ਤੇ ਕਿਆਿ ਯੋਗ ਗਿਾਂ

 ਿੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਂ ? ਬਰਫ ਨ ਿੌ ਣ ਹਟਓਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਘਾਹ  ਖਰਚੇ ਕਿਵੇ ਵੂੰ ਦੇ ਜਾਨਗੇ ਅਤੇ ਕਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇ ਹੋਵੇਗਾ ?

 ਗਿੱ ਡੀ ਨ ਕਿਥੇ ਿਾਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ? ਿੀ ਿਾਰਕਿੂੰ ਗ ਲੋ ਟ ਦੇ
ਅੂੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸਨੀ ਚੂੰ ਗੀ ਹ ?
 ਕਿਰਾਯ ਦੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨ ਿੜਹਾਈ ਯਾ ਸੌਣ ਵਲੇ ਿੀਨਾ
ਖਾਮੋਸ ਯਾ ਸੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ?
 ਿੀ ਉਥੇ ਿਿੱ ਿੜੇ ਧੋਣਦੀ ਸੁਕਵਧਾ ਹ ? ਿੀ ਇਸਤਮਾਲ ਿਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਿੋਈ ਸਕਡਊਲ ਹ ? ਿੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਿੀਮਤ ਜੁੜੀ ਹ ? ਸਬਤੋ
ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਿਿੱ ਿੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸੀਨ ਕਿਥੇ ਹ?
 ਿੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਕਵਚ ਇੂੰ ਟਰਨੈੈੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਗੀ ਹ ਯਾ ਇਹ
ਸਥਾਕਿਤ ਿਰੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹ ?
ਕਫਨਾਂਸ
 ਕਿਰਾਇਆ ਿੀਨਾ ਹ ?
 ਿੀ ਸਕਿਉਕਰਟੀ ਕਡਿਾਕਜ਼ਟ ਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ ? ਿੀਨੀ ਰਿਮ ਹ ?
 ਿੀ ਹੀਟ, ਿਾਣੀ , ਕਬਜਲੀ , ਿੇਬਲ, ਇੂੰ ਟਰਨੈੈੱਟ, ਕਿਰਾਏ ਕਵਚ
ਸਾਮਲ ਹਨ ?
 ਿੀ ਇਨਾ ਸਹੁਲਤਾ ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾਧ ਹ?
(ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਏਸ ਿਰਿਾਸਨ ਨ ਵੇਖੋ : " ਇਲਿਕਟਰਸਟੀ ਏੂੰਡ
ਨੈਚੁਰਲ ਗਸ ਿਨ੍ਰਿ੍੍ਸ "
www.servicealberta.ca/644.cfm/#tipsheets)
 ਿੀ ਿਾਰਕਿੂੰ ਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾਧ ਹ ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਮ ਿੀਨੀ ਹ ?
 ਮੁਰੂੰਮਤ - ਬੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਨੋ ਭਰਨਾ ਿੇਂਦਾ ਹ ?

 ਿੀ ਕਰਹਾਇਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਏਿ ਕਨਸਕਚਤ ਸਮੇ
ਵਾਸਤੇ ਹੈਂ ਯਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ?
 ਕਿਰਾਆ ਿਦੋ ਔਰ ਕਿਥੇ ਕਦਤਾ ਜਾਵੋਗਾ ?ਜੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਦਤਾ ਗਯਾ ਤਾ ਿੀ
ਹੋਵੇਗਾ ?ਇਹ ਸਲਾਹ ਹ ਕਿਸੇ ਭੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਰਰ ਲ ਲੇ ਨੇ
ਚਾਹੀਦੀ ਹ .
 ਜੇ ਿੋਈ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਹੋਵੇ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨ ਸੂੰ ਿਰਿ ਿਰੋਂਗੇ ?
 ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੀਮਾ ਦਾ ਿਰਬੂੰਧ ਿੀਤਾ ਹ ?
 ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਮਰਾ ਕਿਸੇ ਨ ਅਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਠੀਿ ਹ ? ਿੀ ਕਿਸੇ ਨ
ਿਮਰੇ ਕਵਚ ਨਾਲ ਰਖਣਾ ਠੀਿ ਹ ?
 ਿੀ ਿਾਲਤ ਜਾਨਵਰ ਰਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ ? ਿੀ ਕਿਸੇ ਜਮਹਾਂ-ਰਿਮ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹ?
 ਿੀ ਕਸਗਰਟ ਿੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ ?
 ਮਕਹਮਾਨ ਿੀਨੀ ਦੇਰ ਰਿ ਸਿਦੇ ਹਨ ?
 ਿੀ ਮ ਆਿਣੀ ਇਿਾਈ/ ਯਕਨਟ ਨ ਸਜਾ ਸਿਦੀ ਹਾਂ ? ਿੁਸ ਕਿੂੰ ਨ ਅਤੇ
ਦੀਵਾਰ ਕਵਚ ਨਹੁੂੰ ਛੇਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੀ ਨੀਤੀ ਹ ?
 ਜਦ ਘਰ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਵਕ਼ਤ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਨੋਕਟਸ ਿਦੋ ਔਰ ਕਿਥੇ ਕਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ?
 ਕਨਰੀਖਣ ਦੀ ਕਰਿੋਰਟ ਿਦ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ ?
 ਆਿਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ , ਕਨਰੀਖਣ ਦੀ ਕਰਿੋਰਟ, ਅਤੇ
ਰਸੀਦਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨ ਸੂੰ ਭਾਲ ਿੇ ਰਖੋ ।
ਸਰਕਵਸ ਅਲਬਰਟਾ
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