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  ًسيجعل الجميع من حولك أكثر سعادة أيضا. ك سعيداً كونابتسم؛  –كن لطيفا 

  ًمن المهذب تقديم مساعدتك. ال تنتظر أن يطلب منك  ، ةساعدالقيام بشيء ما، ويمكنك المشخص  على إذا كان --كن مفيدا

 على سبيل المثال:المساعدة مباشرة. 

 طبا غسيل األ 

 تحضير الطاولة 

 االيتاء  بالبقالة 

 يشاركون منزلهم معك. تعامل مع العناصر هم لموجودة في هذا البيت لآلخرين. تنتمي العناصر ا –االحترام التزم ب

 بعناية. الخاصة بهم

 رعة.قبل استخدام شيء ليس لك. إذا قمت باقتراض شيء، قم باعادته بس طلب اإلذنقم دائماً ب – اً كن مهذب 

 على سبيل ادته لمكانه. إذا قمت بتشغيل شيء، أقف تشغيله عند االنتهاء. عقم بإ ،إذا كنت قد اخرجت شيئاُ ما –ظماً كن من

 المثال:

 مفاتيح اإلضاءة 

 الفرن 

 التلفزيون 

  ًتقاط. فعلى سبيل المثال:لالال تترك العناصر الخاصة بك حول المنزل لشخص آخر ل – كن نظيفا 

 األريكة حذية الخاصة بك بجانباأل 

 حقيبتك على الطاولة 

  الحمامفرشاة األسنان الخاصة بك على منضد 

 في المطبخ الصحن الخاص بك 

  الحفاظ على نظافة غرفة النوم الخاصة بكقم ب 

 ستخدام.لالمن فضلك" و "شكرا لك" كلمات لطيفة " --مؤدباً  نك 

  قواعد البيت. فعلى سبيل المثال:أنت ضيف. يجب اتباع لشخص آخر،  و البيت هذا –التزم بقواعد البيت 

 وقت متأخرب تأتيكن هادئاً إذا -حظر التجول 

 لتدخينال ل 

 ال ضيف بين عشية وضحاها دون إذن 

  ًعلى سبيل المثال: –السالمة أوال 

 ترك األبواب مغلقة ومؤمنة عند مغادرةا 

  مفتاح الخاص بك، أخبر "عائلتك المضيفة"الفقدت قد إذا كنت 

 ي شخص ال يعيش معكال تعطي مفتاح أل 

 إذا قمت بفتح نافذة، أغلقها عند مغادرتك 

  مشتعلة شمعة ال تترك 

  عائلتك المضيفة.إذا  كان شيء ما قد كسر أو تلف قم بإعالم  –الحوادث تحدث 

 

 

 

 



 كيفية""

 

 دليل الخاص بك ال

للعيش مع أسرة مضيفة 

 أمريكية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 غساالت

 

 

 

 الخاص بك قد تبدو مختلفة عن هذا.ماكينة الغسيل في المنزل  .1
 ضع المالبس في الجهاز ثم ضع منظفات الغسيل في الدرج. .2
 ال تمأل الغسالة فو  احتماليتها! واالا فإن مالبسك لن ُتغسل بشكل صحيح ، وسوف تكسر اآللة. .3
 سيكون سببا في إحداث فقاعات صابون زائدة.احذر من وضح مسحو  الغسيل فو  الحاجة,  .4
 الحمولة ودرجة حرارة المياه. استخدم الكلور مع المالبس البيضاء فقط.اختر حجم  .5
 تأكد من توقيت الغسيل وإزالته فورا من الغسالة . .6
 ال تقم بإزالة مالبس أشخاص آخرين من الغسالة ، حتى لو كانت الغسالة قد انتهت من دورتها. .7

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=washing+machine+impages&id=2EF70F0C4299445DC178978873D864D07FD89187&FORM=IQFRBA
http://www.sears.com/kenmore-3.4-cu-ft-top-load-washing-machine/p-02620022000P?prdNo=2


 

 النشافة

 

 النشافة في منزلك قد تبدو مختلفة عن هذا. .1

 تحق  من فخ الوبر الموجود في الدرج الصغير أمام النشافة و قم بتنظيفه . .2

 ضع  مالبسك المبلولة في النشافة وحدد اإلعداد المناسب. .3

 تحق  من الوقت على النشافة للتأكد من العودة لمالبسك فور انتهاء دورة النشافة . .4

 ا بالجلوس في النشافة لفترات طويلة من الوقت.تأكد من إزالة المالبس الخاصة بك على الفور وعدم السماح له. .5

 ال تقم بإزالة مالبس أشخاص آخرين من النشافة ، حتى لو كانت النشافة قد انتهت من دورتها. .6

 فخ الوبر الموجود في الدرج الصغير أمام النشافة. ارمي الوبر في القمامة و ليس بالوعة المغسلة.قم بتنظيف  .7
 

 

 

 

 

 

http://www.123rf.com/photo_5247387_washer.html


 غسالة الصحون

                   

 

 

 غسالة الصحون في منزلك قد تبدو مختلفة عن هذا. .1

 تأكد من شطف اي بقايا للطعام من على الصحون أو الطاسات أو االكواب قبل وضعهم في غسالة الصحون . .2
 ضع جميع الكؤوس و الطاسات رأسا على عقب لتجنب جمع المياه فيها. .3
له. تجنب رصا االطباف و االكواب.ال تمأل غسالة الصحون اكثر من ما  .4  تسطيع تحما
 في المكان المخصص في باب غسالة صحون. فقطقم بوضع المنظفات أو القرون  .5

  تستخدم الصابون السائل لغسل االطبا  أو منظفات غسيل المالبس .ال .6

 أغل  باب غسالة الصحون بقوة حتى تستقر . .7

 الة الصحون حتى تسمع صوت المياه الجارية في الداخل.قم بتحريك القرص الموجود على الوجه األمامي لغس .8

 انتظر غسالة الصحون حتى تنتهي تماما من الغسل قبل القيام بفتح الباب. .9

 عند االنتهاء ، قم بفتح الباب و وضع األطبا  النظيفة بعيدا في الخزائن. .11
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http://www.123rf.com/photo_25045437_close-up-of-woman-s-finger-pressing-button-of-dishwasher.html?term=dish washing machine
http://www.123rf.com/photo_14832405_open-dishwasher-full-of-plates-close-up.html?term=dish washing machine


 

 الفرن

             

 

ا عن هذا. .1  الفرن في منزلك قد يبدو مختلفا

 كل قرص متدرج يتحكم بشعلة مختلفة. .2
 ال تترك الفرن أثناء الطهي! .3

 تقع المروحةأعلى الفرن.تنشيط إنذار الحري  . قم بتشغيل مروحة الفرن لتجنب ملئ الشقة بالدخان الذي قد يقوم ب .4

 تأكد من إيقاف تشغيل جميع الشعالت عند االنتهاء من الطهي. .5
 على أو بالقرب من الفرن.ال تترك أي شيء يمكن أن يذوب مباشرة  .6
 حري  !احذر استخدام الماء على نار الفرن!الإذا كان هناك حري  ، استخدم طفاية  .7
 بعد الطبخ .قم بتنظيف الفرن  .8

 

 

 

http://media.photobucket.com/user/fixitwoman/media/Pccx Fall 2009/DSC00913.jpg.html?filters[term]=stovetop&filters[primary]=images&filters[secondary]=videos&sort=1&o=16


 

 الفرن الكهربائي

 

 الفرن في منزلك قد يبدو مختلفا عن هذا. .1

 قد يكون هنالك عناصر مخزنة كأواني فقم بازالتهم قبل االستخدام. --تشغيله  قبلقم بفتح الفرن  .2

قد تحتاج إلى تشغيل مقبض الباب أو الضغط على زر لضبط درجة الحرارة المطلوبة. اعتماداً على ما تريد، سوف  .3

 تختار سخن أو خبز أو شواء.

 بك.انتظر حتى  يسخن الفرن و ضع الموقت  قبل إدخال الطعام الخاص  .4

 قم دائما باستخدام صينية و قم بوضع ور  االلمنيوم اسفل الصينية/الطب  لتجنب إراقة الطعام في الفرن. .5

ل  الفرن ل " .6  " عند االنتهاء.OFFالفرن ال يطفئ نفسه تلقائيا. تأكد من أن تأخذ طعامك من الفرن و ان تحوا

 

 

 

 

http://www.crystalgraphics.com/powerpictures/Image.Search.Details.asp?product=cg6p3510115c&title=electric-oven-isolated-on-white


 

 

 

 التخلص من القمامة

                  التخلص من ثقب       

 التخلص من رمز التبديل         

 

 

المنزل الخاص بك قد ال يحتوي على اللة التخلص من القمامة. إذا لم يكن كذلك، ال ترمي فضالت الطعام في الحوض؛  .1

 ارميها في القمامة.

 يتم استخدام الة التخلص من القمامة للتخلص من نفايات المواد الغذائية. .2

 تأكد من ان  اي أواني لم تنخفض أسفل الحفرة. االلة،قبل أن تقوم بتشغيل  .3

 افتح الصنبور للسماح للمياه الجارية بالذهاب لمصرف التخلص من القمامة. .4

ثم قم بفتح زر الضوء بجوار الحوض، تخلص من بقايا الطعام الخاصة بك في المصرف. يجب أن تسمع صوتا عاليا ،  .5

 ى تقطيع النفايات الغذائية.وهذا هو مصرف التخلص من القمامة يعمل عل

ال تقم ابداً بوضع يدك في مصرف التخلص من القمامة!! ال تضع ملعقة أو شوكة أو ما شابه في مصرف  -تحذير .6

 التخلص من القمامة!

 

 

 

 

http://media.photobucket.com/user/alcondobum/media/DSCN0498.jpg.html?filters[term]=garbage disposal&filters[primary]=images&filters[secondary]=videos&sort=1&o=19
http://www.bing.com/images/search?q=wall+light+swith+images&id=25D106BA3C24BE1CAF0A3EAD5C4C87E3C10D39D2&FORM=IQFRBA


 

 

 

 

 فرن الميكروويف

 

 

 فرن الميكروويف في منزلك قد يبدو مختلفا عن هذا. .1

 . تأكد من استخدام الصحون اآلمنة للميكروويف .2

 ال تضع أي شيء معدني في الميكروويف !! .3

 عند طهي الطعام في الميكروويف ، تأكد من ان الوعاء مفتوح قليالً للتنفيس. .4

 اضغط ابدأ.استخدم األرقام على جانب الميكروويف لضبط الوقت الذي تحتاجه ثم .5

 كن حذرا عند إزالة أي شيء من فرن الميكروويف . سيكون حار جدا . .6

 الميكروويف جيداً إن وجدت بقع طعام.امسح  .7

قد ال تكون اإلعدادات التلقائية على الميكروويف مثالية ، لذلك دائما تأكد من أنك يقظ للميكروويف لضمان الغذاء الخاص  .8

 بك حتى ال يحتر  او ان يكون غير مطبوخ جيدا .

 

 

 

 

 

http://www.123rf.com/photo_11866640_open-white-microwave-on-white-background-3d.html?term=oven


 

 

 

 الحمام

 

 

 .الحمام في المنزل الخاص بك قد يبدو مختلفا عن هذا .1

 احترم اآلخرين الذين قد يحتاجون الحمام. .2

تأخذ دش طويل جدا ألن هذا سيستخدم  الماء الساخن المخصص لآلخرين. إذا كان  ال --احذر من طول مدة استحمامك .3

 هنالك مياه على األرض بعد االستحمام  قم بمسحها.

ينبغي أن تكون ملفوفة في  المناديل الصحيةمثل  ىور  التواليت. المواد االخر ال تضع اي شيء في المرحاض عدا .4

 ور  تواليت و يتم وضعها في سلة المهمالت.

احرص على ترك الحمام نظيفا عند المغادرة. ووضع االغراض الخاصة بك بعيداً، فصل العناصر مثل الة الحالقة من  .5

 قابس الكهرباء, امسح المنضدة و اطفئ األضواء.

 

 


