
ملیات فحص العقارات ع �������� 
 إلجراء عملیة فحص للعقار الخاص بك نصائح

 

تنظم القوانین عملیات الصیانة  . على حمایة صحة الجمھور وسالمتھ  City of Austinتحرص قوانین  
ما الذي یمكنك أن تفعلھ للتأكد من أن عقارك في  .  المناسبة للعقارات واالنتفاع من األراضي وأحوال المباني

 : فیما یلي نصائح للمساعدة على فحص العقار الخاص بك   ���������حالة آمنة؟  

  

 األماكن الداخلیة

لھا؟ تأكد من عدم وجود أي تلف في لوحات األبواب أو ھل جمیع األبواب بحالة جیدة وتعمل كما ینبغي   –األبواب 
 .المكونات الصلبة أو شریط الحمایة من العوامل الجویة أو أي وسیلة معالجة وقائیة 

ھل جمیع ألواح زجاج النوافذ ثابتة وغیر مكسورة؟ ھل تعمل أقفال النوافذ؟ یجب أن تكون النوافذ مقاومة  –النوافذ
فتأكد من ،  في حال استخدام النوافذ كمخرج للطوارئ.  على عدم دخول الریاح أو الرطوبة للعوامل الجویة مع الحرص

 .إمكانیة فتحھا وعدم وجود أي عوائق 

ھل ھي بحالة جیدة؟ تأكد من عدم وجود شقوق أو ثقوب أو فجوات أو مخاطر    –الجدران واألرضیات واألسقف 
 . تؤدي للتعثر أو تلف ھذه األسطح

تأكد  .  تحقق من مفاتیح ومنافذ اإلضاءة لمعرفة ما إذا كانت بحالة جیدة وتعمل كما ینبغي لھا – الكھربائیة األدوات  
 . ة أو تالفةمن عدم وجود أسالك مكشوف 

ھل تعمل الصنابیر وقطع التركیبات الثابتة كما ینبغي لھا؟    –البالوعات والمراحیض واألحواض وحجرات الدش 
درجة    110یجب أن تصل حرارتھ إلى   -حقق من أن الماء یسخن بدرجة كافیة  ھل یوجد ضغط میاه كاٍف؟ ت 

 . فھرنھایت بعد مرور ثالث دقائق من التدفق

 ھل تالفة أو غیر صالحة للعمل أو بھا أجزاء مفقودة؟   – زاناتاألجھزة والخ

درجة فھرنھایت على األقل؟ تأكد    68ھل یمكن زیادة حرارة الغرفة حتى    – نظام التدفئة والتھویة وتكییف الھواء 
 . من توصیل أنبوب العادم بشكل صحیح والحفاظ على أن تكون المنطقة بدون عوائق

ھل تعمل أجھزة إنذار الدخان وأول أكسید الكربون كما ینبغي لھا؟ تأكد من وجود جھاز إنذار  –الحمایة من الحرائق 
 .تشغیل داخل غرفة نومك وجھاز إنذار واحد على األقل في غرفة الطعام في حالة  

درجة فھرنھایت   110ھل یوجد ضغط میاه كاٍف؟ تأكد من أن حرارة الماء یمكن أن تصل إلى   – سخان المیاه 
 .والحفاظ على أن تكون المنطقة بدون عوائق )  بعد ثالث دقائق من التدفق(

 عالمات وجود القوارض أو بق الفراش أو الصراصیر أو البراغیث أو النحل أو غیرھا من ابحث عن  –حاالت التفشي 
 .الحشرات

 
 
 



 
 

 األماكن الخارجیة  
أو (ھل أسطح الدرجات بحالة جیدة وآمنة؟ تحقق من المخاطر التي تؤدي للتعثر وأن الجزء القائم من الدرجة   –السلم 

 .مناسب على الساللم)  ارتفاع الدرجة

ھل أسطح السیر بحالة جیدة وممھدة وغیر تالفة؟ تأكد من أن أنظمة   – الشرفة والسطح والرواق والفناء وبسطة السلم
 .ة لیالدعم مثبتة وعم

ھل ھي بحالة جیدة وآمنة؟ تحقق من أن القضبان لیست متصدعة أو مفكوكة أو مفقودة أو  – الدرابزین وأسوار الحمایة 
 . متباعدة بمسافة غیر صحیحة أو ینقصھا وسیلة معالجة وقائیة 

وسیلة معالجة  وأن أسطحھا متساویة ولدیھا  ،  ھل ھي بحالة جیدة؟ تأكد من عدم وجود أي تلف بھا  –الجدران 
 . والحفاظ على مقاومتھا للعوامل الجویة لحمایة األماكن الداخلیة،  وقائیة

 .ھل ھي بحالة جیدة؟ تأكد من تغطیة أي أسالك  –التركیبات الكھربائیة 

لتدفق عكسي مثبّتة على صنبور الخرطوم؟ ھل یوجد تسرب؟ تحقق من أغطیة  ھل یوجد أداة مانعة ل  –السباكة 
 . التنظیف واألنابیبفتحات 

ھل غطاء السطح والجزء السفلي من السطح وألواح الواجھة سلیمة وبحالة جیدة؟ تأكد من عدم وجود   – سطح المبنى 
 . تسرب في بالوعات وأنابیب تصریف میاه األمطار

ھل ھي بحالة جیدة وغیر تالفة؟ تحقق مما إذا كان  –األسوار والجدران واألرصفة وأرضیات مواقف السیارات والمرائب 
 .ھناك حفر ومخاطر تؤدي للتعثر وأسطح سیر غیر ممھدة

ھل تفیض القمامة والنفایات حول العقار خارج حاویة القمامة؟ تحقق مما إذا كان ھناك خردة أو    –القمامة 
 . ارات أو أثاث قدیم خارج حاویة القمامةإط 

 
ولكنھا قائمة تضم بعض  ، تذكر أن ھذه القائمة لیست قائمة شاملة وكاملة بالمشكالت المحتملة التي تنتھك القوانین

 . المشكالت الشائعة التي یتحقق مفتشو القوانین من وجودھا أثناء عملیة الفحص 

 
 .AustinTexas.gov/Code المعلومات علىتعّرف على مزید من  

 
 (CODE) 2633-974-512على    Code Connectیُرجى التواصل مع قسم،  إذا كانت لدیك أسئلة

باالمتثال لقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة. ستتوفر تعدیالت مقبولة وتكافؤ فرص سبل االتصاالت عند   City of Austinیلتزم 
-7على الرقم  Relay Texasأو بخدمة  9191-974 (512)الطلب. للحصول على المساعدة، یرجى االتصال على الرقم  
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http://austintexas.gov/code
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