
ةماعلا19/10/2022 تارابتعالا 
 ALUNI تابلطتم

ةنس .1 نيب 18 و 35  رمعلا   (*)
؟  .2 يعماج بلاط  حصتس  وأ  بلاط 
ةماقإلا .3 ءانثأ  لمعت  وأ  سردت  تنك  نا  تابثا 

 ةرادإ مساب  ققشلا  عاونأ 
.بالطلاو ةملكلا  عم  ماهملا  عضول  ةعونتملا  ةيلوؤسملا  ميسقت  ، ALUNIكلام و نيب  ةرادإ  نيب  قافتالل  اقفو 

يطيطخت .ةلماكتملا  ةرادإلاو  ةعومجم ، ةرادإ  ةطيسب ، ةرادإ  ينولأ : ةرادإو  كلام  لك  نيب  تاقالعلا  نم  عاونأ  ةثالث  كانه 
(. ليصافتلا نم  ديزم  يف  حرشي  ليلدلا  اذه  نم  ةفلتخم  ماسقأ  يف   ) يلاتلا وحنلا  ىلع  ماهملا  عيزوت 

ةيساسألا ةرادإ  عمج ةرادإ  ةلماش ةرادإ 

يكالهتسالا قافنإلاو  يرهشلا  لخدلا  كلاملا ALUNI

بلاطلل ةقشلا  ضرع 

كلاملا ALUNI
ةيسيئرلا ةرادإ 

فيظنتلاو ةنايصلا 

ةلافكب ةدوعلل  ةيضرأ  ققحت 

ىلع  ) كب صاخلا  نكسلل  هجتت  نيأ  ىلإ  ةفرعمل  اهب  صاخلا  قباطلا  تفظو  يتلا  ةرادإلا  عون  ىلع  بلاط  لك  ملعي  ينولأ 
(. كلذ ىلإ  امو  أطخ ، يأ  نع  غالبإلل  راجيإلا ، عفدل  لاثملا ، ليبس 

 تاديدحت  ALUNI ةفرغلاو ) ةملكلاو  بلاط ، )
.ALUNI يف ةلماعم  يأ  ءارجإل  يرورض  هنأل  بلاطلا ،) ةيوه   ) فيرعت مقر  هيدل  بلاط  لك 

(. ةقشلا ةيوه   ) ةيوه مقر  اضيأ  قباط  لك  يوتحي 
( ةفرغلا ةيوه   ) ةفرغلا مقرو  قباطلا  نم  ددع  نم  نوكتت  يعجرم  مقر  اهل  قباط  لك  يف  ةفرغ  لك 

.ةرابعلا نم  برقلا  اهبتك  يتلا  فرغلا  ميقرت  متي  ةداع 

 نوبزلا مامتهإ 
تناك اذإو  ةقشلا  ؛ ريدم  عم  لصاوتلا  نوكي  ةعومجم , ةرادإوأ  ةيساسألا  ةرادإلاب  ةصتخم  تناك  اذإ  ةقشلا ، عم  ةلكشم  يأ 
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زجح

.ALUNI بتكمب لاصتالا  قيرط  نع  ةلماكتملا , ةرادإب  ةصتخم 
ناونع ىلإ  ينورتكلإ  ديرب  لاسرإ  ءاجرلا  حيحص ، لكشب  لمعت  ينولأ ال  بتكم  يف  نيلماعلا  وأ  ةلكشم  لحي  كلاملا ال  ناك  اذإ 

.ALUNI بتكمل ةباجتسالا  وأ  كلاملل و /  ةباجتساو  ةلكشم ، نع  غالبإلا   atencionalcliente@aluni.net ةكرشلا

 ينولأ ؟ يف  ةفرغ  زجح  كنكمي  فيك 
ةدحاو ةقيقد  يف  ويديفلا  اذه  حضويو  .ادج  لهسلا  نمف 

" زجح  " يلاقتربلا رزلا  ىلع  طغضو  ةفرغلا  ددحت  طقف  بجي  اهدنعو 

: يه يتلاو  تاوطخ ، سمخ  نم  زجحلا  ةيلمع  نوكتت  هالعأ ، ةروصلا  يف  انيأر  امك 
راتخملا ةفرغو  ةرداغملاو ، لوصولا  ضرعلا : ديكأت  .
ينولأ عم  دقاعتلا  طورش  ءافيتسا  ديكأت  .
يفرصملا ليوحتلا  قيرط  نع  وأ  نامتئالا  ةقاطب  قيرط  نع  عفدلا  كنكمي  .ةلافك  عفد  .
قاروألا تايطعم  لامكإ 
دكأتت امدنعع  هليمحت  نكميف  يئاهنلا  دقعلا  امأ.فلملا  ليمحت   ALUNI تانايبلا عيمج  نم  .

 بلاطلا باتكل  ةديؤملا  تادنتسملا  تقلت  ىتمو  نيأ 
.ةديؤملا تادنتسملا  ليمحت  كنكمي  زجحلا  ةيلمع  ةياهن  يف  اعويش  رثكألا  وه  يذلاو  تنرتنإلا ، ربع  زجحلا  ءارجإ  مت  اذإ 
تايطايتحالا  ALUNI ققحت ةعاس  نم 24  لقأ  يف  ةداع  . ALUNI رايتخا ىتح  ةتقؤم " ةقيثو   " ةيمستلا عم  قئاثولا  هذه  زيمتتو 

.ةيئاهن قئاثو  نم 
: يه قئاثولا  هذهو 

راجيإلا .1 ةفرغ  نم  ةروص  .
نم .2 صخـشلا  وأ   ) بحاصل لاصتالا  تامولعمو  ةـقيقد ، تانايب  قباطلا  عم  هلوصو  تاميلعت   ALUNI ةقش تناك  اذإ 

ةلماكتملا ةرادإلا   " نم ")
3. 
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 ةماقإلا ةداهش 
.هلاسرإل ينولأ  بلطت  نأ  كنكمي  ةريشأت ، ىلع  لوصحلل  ةماقإلا " ةداهش   " بلاطلا جاتحا  اذإ 

.وروي  95 يداعلا ، ديربلاب  ةداهشلا  لاسرإ  بجي  ناك  اذإ   €. 45 ينورتكلإلا ، ديربلا  قيرط  نع  ةداهشلا  لاسرإ  نكمي  ناك  اذإ 
: ةثالثلا طورشلا  هذه  ءافيتسا  متي  نأ  يرورضلا  نم  ةماقإلا  ةداهش  ىلع  هب  مايقلا  نكمي  ينولأل  نكلو 

ةلماكلا .1 ةلافكلا  عفد  دق  رجأتسملا  نأ 
ةرادإلا .2 دقع  موسر  عفد  دق  رجأتسملا  نأ 
اموي .3 زواجتت 120  ةماقإلا  ةرتف  نأ  .

 Política de Cancelación
Si se dan estas dos condiciones simultáneamente: 1º Si se cancela la reserva en las 24 horas siguientes al

pago de la misma y 2º Si entre la fecha del pago y la fecha de entrada medien al menos tres días, se
.devolverá la totalidad del importe

Si se cancela la reserva cuando quedan más 60 días para la llegada, se devolverá el importe de la fianza,
.pero no la comisión de reserva

Si se cancela la reserva a menos de 60 días para la llegada, no se devolverá ni fianza ni la comisión de
reserva, salvo que el estudiante presente a otra persona en su lugar para ocupar la habitación por un
periodo igual o superior (en tal caso se devolverá el importe de la fianza, pero no el de la comisión de

(. reserva

Si se cancela la reserva a menos de 30 días para la llegada, y la llegada es en octubre, noviembre, febrero
.o marzo, tendrá una penalización adicional de un mes de alquiler

Si una vez alojado, el inquilino decide rescindir unilateralmente su contrato antes de la fecha establecida,
.deberá compensar al menos con un mes de fianza

.info@aluni.net En caso de querer cancelar la reserva, debe escribir a

Si se tratara de un apartamento de dos habitaciones o de dos plazas, puesto que sólo puede ser reservado
conjuntamente por dos personas durante el mismo periodo de tiempo, en este caso ambos inquilinos se

hacen responsables solidarios del cumplimiento de las obligaciones de su compañero/a, abonando el
importe del alquiler de la plaza que queda libre mientras permanezca uno de los dos en el piso

Si antes del inicio de tu contrato de alquiler, por el covid-19 se cancelara definitivamente tu

 Política de Cancelación durante el COVID-19

3

mailto:info@aluni.net


ةلافك

programa académico, tus prácticas, tu contrato laboral, o se restringieran temporalmente
los viajes (de tal modo que no pudieras entrar en la ciudad donde has reservado tu
habitación), si no deseas alojarte, se anulará tu contrato y se te devolverá la fianza.

Si una vez comenzado tu contrato de alquiler se suspendieran las clases por motivo del covid-19, puedes
elegir: seguir viviendo en el piso durante el eventual confinamiento (como hicieron más de mil estudiantes

de Aluni durante la primavera pasada) o rescindir el contrato pagando sólo hasta el mes en que estés
alojado y la fianza depositada: en este segundo caso se entiende que desalojas completamente la

habitación y devuelves las llaves, dejándola disponible para otra persona

.info@aluni.net En caso de querer cancelar la reserva, debe escribir a

 ةلافكلا ؟ ةيمهأ  يه  ام 
نإف ايرهش ،  150 ةفرغلا €  فلكت  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  .وروي  نع 250  لقي  ام ال  نكلو  دحاو ،  رهش  غلبم  وه  ةلافكلا  غلبم 

.وروي وه 450  عاديإو  وروي ، ةفرغلا 450  فلكت  اذإو  .وروي  يه 250  ةلافكلا 

 ةلافكلا ؟  عفدت  ةفك 
ALUNI بتكم ىلإ  لوصولا  دنع  ةيناثلاو  . 

تنرتنإلا .1 ةكبش  ىلع  نم  نامتئالا ) ةقاطب   ) تنرتنالا ىلع   ALUNI.net لضفألا رايخلا  وه  اذه  .ةفرغلا  زجح  يف  .
ةفرغلا .2 زجح  يف  ةروكذملا  تاداشرإلا  . ALUNI باسح ىلإ  ةيفرصم  ةلاوح  قيرط  نع  .
بتكملا .3 يف  شاك )  ) ادقن .
بتكملا .4 يف  نامتئالا  ةقاطب 

.دقعلا عيقوت  دنع  عاديإلا  غلبم  لامكإ  بلاطلا  ىلع  بجي  ةنجللا ،  ALUNI.net مهتا دق  كنبلاو  أطخلا ، قيرط  نع  اذإ ،

 ةلافكلا ؟ لعفت  ىنعم  يأب 
ال ببسلا ، اذهل  .اهميلست  مت  ةلاح  سفن  يف  ةقشلا  كرت  متي  نأ  نامضو  امدقم  راجئتسا  ةجودزم : ةيطايتحا  فزي  اهيدل 

ةلافكب عم  ريخألا  طسقلا  عفدل  بلاطلا  كل  حمسي 

 ةلافك ؟ نم  ءزج  وأ  لك  ىلع  ظافحلا  يف  ةيئانثتسا ، تالاح  يف  ررقي ، نم 
.كلاملا سيلو   ALUNI

 ةلافكلا ؟  دادرتسا  متي  امدنع 
بابسأل اذإ  .نكمم  تقو  برقأ  يف  عاديإ  ةدوعلل   ALUNI.net ىعست.كتماقإ ةياهن  يف  بلاطلل  عئادولا  عاجرإ  متيس 

.دحاو رهش  ىلع  ديزت  ةرملل  ةدئافلا  دئاز  غلبم  عفد  بجي  عئادولا ، ةدوع  يف  دحاو  رهش  نم  رثكأ   aluni رخأت ةيئانثتسا ،

 ةلافكلا ؟ دادرتسال  طورشلا  يه  ام 
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بلاطلا لوصو 

تنرتنالا .1 ىلع  بلاط  مكحتلا  ةحول  يف  ةحاتملا  ةيفرصملا  تانايبلا  ءلم 
ةعقوم .2 عاديإ  ةداهش   ALUNI ءاطعإ بجيو  ةرـشابم ، كلاملا  لبق  نم  رادـت  ةقش  يف  بلاطلا  ةفاضتـسا  تمت  اذإ 

fianzas@aluni.net ايئوض ةحوسمملا  لاسرإ  وأ   ) كلاملا لبق  نم  )
هيقلت .3 ةلاح  يف  ةفرغلاو  ةقشلا  كرت 

اهريدت .4 يتلا  ققـشلا  يف  .ةقـشلا  حيتافم  ةدوع   ALUNI حاتفم رـسك  سيلو  بتكملا  يف  حـيتافملا  ةدوع  يرورض 
لبق نم  اهميلستو  نامألا   ALUNI (" حيتافم نع  تامولعم  مسق " عجار  )

فيظن .5 شارف  .ةغراف  تالمهم  .ةفيظنو  ةغراف  تارجحلا  .ةمامقلا  يأ  نود  ةبترم ، ةفيظن ، ةفرغلا  ةرداغم  .
راجيإلاو .6 تاعوفدملا  كالهتسا  نم  اكاردإو  .
مدختسملا .7 ةقطنم  نم  عقوملا  اذه  ىلع  ةحاتملا   ) ةرداغملا ةيعجرملا  تنرتنإلا  ربع  نايبتسا  ءلم  )

 ةلافكلا ؟ دادرتسال  قرطلا  يه  ام 
: قرط ثالث  نم  ةدحاو  يف  ةلافكلا  دادرتسإ  متي  نأ  نكمي 

نامتئالا .1 ةقاطب  عم  ينولأ  نم  قباس  تقو  يف  عفدي  بلاطلا  ناك  اذإ   ) نامتئالا ةقاطب  ىلإ  ةدوعلا  )
بلاطلا .2 لبق  نم  ددحملا  باسحلا  ىلإ  يفرصملا  ليوحتلا  قيرط  نع  ةدوعلا 
رخآ .3 بلاط  قيدص  عم  ةلافكلا  لدابت  .

.تنرتنالا يف  ةحاتملا  لكش  يف  ةيفرصملا  ليصافتلا  ءلم  بجي  يفرصملا  ليوحتلا  قيرط  نع  ةلافكلا  دادرتسال 
ةصاخلا نامتئالا  ةقاطب  ىلع  دادرتساو  ةلافكلا  يقلتل  يه  ةدئاف  رثكألا  ةقيرطلاو  يبوروألا ، داحتالا  نم  اوسيل  نيذلا  بالطلل 
ةدوعلا خيرات  ةقباسلا  رشع  ينثالا  رهشألا  يف   ALUNI.net ةقاطب ةطساوب  تعفد  دق  تنك  اذإ  طقف  نكمم  اذه  نكلو  كب ،

.ةلافكلا نم 

 ةقش ؟ يف  تاونس  ةدع  نوميقي  نيذلا  بالطلا  ةلافكل  ثدحي  اذام 
ىلع ةلافكلا  رارمتسإ   ALUNI.NET نم بلطي  نأ  ةرودلل , ةقشلا  سفن  يف  ةلصاوم  يف  نوبغري  نيذلا  بالطلل  نكمي 

نينسلا رورم 
ةعجارم دعبو  ةلطع ، يف  باهذلا  لبق  يلاتلا  دقعلا  عفدو  عيقوت  بجي  ةفرغلا ، نيمأت  نوديري  اوناك  اذإ  لاح ، يأ  ىلعو 

.ةفرغلا

 دقعلا ؟ ءاهتنإ  لبق  ةفرغلا  تكرت  اذإ  ةلافكلا  رسخت  له 
.دقعلا يف  هيلع  صوصنم  وه  امك  ةلافكلا ، دقفت  اهيلع ، دقاعتملا  تقولا  عفد  نود  ةقشلا  كرت  بلاطلا  ررق  اذإ 

 . ةلافكلا رسخي  ال  بئاغ ، وه  يذلا  تقولا  يف  هناكم ، رخأ  ذيملت  دجو  دق  ةقشلا , كرت  بلاطلا  ررق  اذإ 

 ةعوبطملا لوصولا  تاميلعت 
نم لاصتالا  ليصافت  يه  ةقيثولا  هذه  يف  .هلوصو  تاميلعتلل  ةصصخم  ةقيثو  اهليمحت  متي  تنرتنإلا  ربع  زجحلا  ةيلمع  دعبو 

خلا تاراطملا ، نم  ماعلا  لقنلا  لئاسو  لوح  حئاصنو  ةقشلل ، قيقدلا  ناونعلا  كلاملا ،
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 لوصولا ؟  لبق  راعشإلا  نكمي  فيك 
، فتاهلا قيرط  نع  وأ  ديربلا  قيرط  نع  ينولأ ، عم  امئاد  دكأتلا  بلاطلا  ىلع  بجي  هلوصو ، عيباسأ  ةثالث  وأ  نيعوبسأ  لبق 

 . ةقشلا يف  نيرخآلا  بالطلا  وأ  كلاملا ،  ALUNI.NET رطخال كلذو  لوصولا ، تقوو  خيراتو 

يتأت امدنع  وأ  بتكملا  نم  لمعلا  تاعاس  لوصو  عم  قباطتي  امدنع ال  لعفت  اذام 
 لمعلا ؟ مدعو  موي  يف 

بتكمو لاصتالا ،"  " نم اهيلع  لوصحلا  مت   ) بتكم لك  يف  نيبم  وه  لطعلا  مايأو  تاعاس  ينولأل  ينورتكلإلا  عقوملا  ىلع 
( ةلطع عم  ةمئاق  ضرع  متي   " تالطع  " صنلا قوف  رشؤملا  ريرمت  نيميلا ، لفسأو  ةددحم ، ريغ  لمع  مايأ  دصقملا 

يقلت نكمي  كلاملا ال  ناك  اذإ  عوبسألا ،) ةياهن  ةلطع  يف  وأ  ليللا  يف  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) لمعلا تاعاس  جراخ  تلصو  اذإ 
، تالاحلا هذه  يف  . ALUNI.net بتكم حتفت  ىتح  كدحول  اتقؤم  ىقبي  نأ  بجي  اهسفن ،  ةقشلا  نكسي  صخش  يأ  الو  كل ،

.هتقش برق  ليتوه  نم   ALUNI.net ةعجارم ىجري  رفسلا ، لبق  بلاطلا ، ىلع  بجي 
جراخ بلاطلل  يتأي   ALUNI فظوم نأ  يه  ةمدخلا  هذه  صاخ  لوصو "  " بلطل ةصرفلا  بلاطلل  ناك  تالاحلا  هذه  يف 

نم حيرص  قافتال  عضخي  صاخ " لوصو  .مهلوصو و" لبق  عفدلا  ةقحتسم  وروي ، ةفلكت 50  اهيدل  ةمدخلا  هذه  .لمعلا  تاعاس 
ALUNI  . لبق

 لوصولا " ةمئاق  نم  ققحتلا  ةقشلا و" يف  لوألا  مويلا 

بجومب نوكي  نأ  يغبني  ءيش  دوجو  مدع  وأ  ررض  يأ  تهجاو  اذإ  ينولأ  غالبإ  بلاطلا  ىلع  بجي  قباطلا ، ىلإ  هلوصو  ىدل 
.دقعلا

.ةقشلا يف  روصقلا  هجوأو  رارضألا  نع  الوؤسم  نوكي  ىلوألا ، ةعبسلا  مايألا  يف  ءيش  يأ  لوقي  بلاطلا ال  ناك  اذإ 
مكحتلا ةحول  نم  تنرتنإلا ، ربع  اهلغش  دارملاو  بيحرتلا  ةدع  عم  يتأي  يذلا  ققحت  ةمئاق  ققحت  كانه  ةياغلا  هذه  قيقحتلو 

.بلاطلل
: ةروصلا هذه  يف  حضوم  وه  امك  ةيماح ، شارف  هيدل  نأ  نم  دكأتو  ريرسلا ، مادختسا  لبقو  مهملا ، نم 
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ةقشلا حيتافم 

 راجيإلا دقع  ءاهتنا  لبق  ةقشلا  رييغت  بلاطلا  بغر  اذإ 
.هدقع يهتني  امدنع  ةملكلا  رييغت  طقف  كنكمي  ةيضرأ ، بلاطلا  راتخي  امدنع 

ليصافتلا لك  مييقتو  نيرخآلا ، بالطلا  نم  عجارملاو  روصلاو  ةطيرخ   ) ةيفاك تامولعم  تنرتنإلا ، قيرط  نع  ، ALUNI رفوي
.ةرشابم اهاري  نأ  نود  ةفرغلا  رايتخا  بلاطلا  عيطتسي  ثيحب  قباطلا )... 

.ةلافكب هنع  جارفالا  لبق  ةقشلا  ىرن  نأ  امئاد  كنكمي  ةنمآ ، نوكت  نأ  ديري  بلاطلا  ناك  اذإ  نكلو 
ىلإ لوصولا  ىلع  نيحلا ، اذإ  ةلافكلا  نادقفل  ةيلوؤسملا  لمحت  ةرشابم ، اهاري  نأ  نود  ةفرغ  نوزجحي  نيذلا  بالطلا  ءالؤ 

.نوهركي مهنأل  ءاقبلا  ديري  ال  ضرألا ،
، نيرخآلا بالطلا  عيمجل  ةحاتم  دعت  مل  انرتخا  ةفرغلا  تناكو  زجحلا ، تقو  نم  نأ  رابتعالا  يف  ذخأي  نأ  بلاطلا  ىلع  بجي 

(: كلام بالط و   ) نيرخآ ةباصإ  ببسلاو  ءاقبلا ، نوديري  انك ال  اذإ  كلذل 

 حيتافملا ؟  ذخأن  نيأ 
نأ بجي  ةرداغملا  دنعو  ، ALUNI بتكم نم  حيتافملا  عمج  بلاطلا  ىلع  بجي   ALUNI لبق نم  ةرشابم  رادت  قباوطلا  يف 
دادس بجي  ةرداغم  دنعو  ةرشابم ، كلاملا  نم  حيتافم  بلاطلا  ىقلتي  ىرخألا  قباوطلا  يف  .بتكملا  سفن  يف  مهل  دوعت 

.كلاملا

، حيتافملا نم  ددع  ىقلت  ريشي  يذلا  حيتافم " مالتسا   " ىلع عقوي  نأ  بجيو  ، ALUNI بتكم ىلإ  حيتافملا  بلاطلا  ىطعأ  اذإ 
.مهل روهظ  خيراتو  اهيلإ  نومتني  يتلا  ةملكلاو 

.عئادولا دقفت  فوس  الإو  حاتفملا ، رسك  نأ  يغبني  ال  نامألا ،" حاتفم   " هب اهطبري  حيتافم  بلاطلا  ىقلتي  امدنع 
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دقعلا ءادأ 

 ةلافكلا ؟ دادرتسال  حيتافم  عاجرإ  يرورضلا  نم  له 
.رداغي نا  لبق  حيتافم  ةدوعلا  يرورضلا  نم  عئادولا  دادرتسال 

متي ةلماكتملا  ةرادإلا  تايضرألا  ىلع  .كلاملا  ىلإ  ديلاب  حيتافم  عاجرإ  متي  موسرلا , ةرادإ  وأ  ةيساسألا  ةرادإ  ةقشلا  تناك  اذإ 
ALUNI بتكم يف  اهعاجرإ 

لأست نأ  كنكمي  لمعلا ، تاعاس  لالخ  حيتافم  عاجرإ  نكمي  بلاطلا ال  ناك  اذإ  ، ALUNI لبق نم  ةرشابم  رادت  قباوطلا  يف 
كابش يف  اهعضو  اضيأ  كنكمي  نكي ، مل  نإ  قباسلا .) نم  ةيلوؤسم  تحت  نكلو   ) كنع ةباين  حيتافم  ةدوعلل  ةقثلا  قيدص / 
تملس هنأب  غلبي  نأ   llaves@aluni.net ىلإ ينورتكلإ  ديرب  لاسرإو  هيلع ،) عقي  ثيح  لبق  لأسن   ) ةصاخ حيتافم  ركاذتلا 

.ديربلا قودنص  يف  حيتافملا 
.حيتافملا راوجب  قباطلا  ناونع  ةباتك  نأ ال  بجي  ةمالسلل ،

ذخأل تابثإ  نوكت  ةقرولا  هذه  حيتافم ,) ةدوع  ةداهش   ) ةقرو ىلع  يضميو  دقعلا ، ءاهتنإ  دنع  حيتافملا  بلاطلا  يطعي  امدنع 
ًاقحال ةلافكلا 

 دقعلا ؟ غلبم   ALUNI.NET-عفد ل نكمي  فيك 
.زجحلا خيراتو  ةنيدملل  اًقفو  فلتخت  يتلاو  دوقعلا ،  ةرادإ  لباقم  بلاطلل  اًموسر   ALUNI ىضاقتت

وأ ةيناثلا  دوقعلا  لعجي  بلاطو  راجيإلا ، دقع  ءاهتنا  لبق  اموي  اذإ 30 
مصخ اهل  نوكي  فوس  موي  ةئام  نم  رثكأل  ةفرغلا  سفن  يف  ةيلاتتم 

يه ةبقاعتملا  وأ  ةيناثلا  دوقعلا  نوكت  نأ  طرش  دقعلا ، ةرادإ  يف   ٪100
.اهب لومعملا  دوجو  ىلإ  اقحال  روفلا  ىلع 

ةيقافتا تعقو  يتلا  ةكرشلا  وأ  ةيميلعت  ةسسؤم  نم  بلاطلا  مدقو 
، لوألا دقعلا  ىلع  مصخ  اهل  نوكي  فوس   ALUNI.net ةماقإلا عم  نواعت 

: طورشلا هذه  نأ 
اقبسم .1 هميلست  مت  ديرف ، مصخ  زمر  بلاطلل  ةسـسؤملا  مدقت 

زجحلا عفد  تقو  يف  طقف  مدختسيو  ينولأ ، لبق  نم 
طبارلا .2 ىلع  ظـفاحت  قاـفتا  عم  ةسـسؤملا   ALUNI.net ىلع

تاكرشلا تنرتنالا  ىلع  اهعقوم  .

؟ دقعلا تامازتلا  أشنت  ىتم 
دقعلا ليكشت  متيو  ةعيدو ، عفدو  ةقش  زجحو  تنرتنإلا  نم  ىلجت  ةظحل  نم 

، ةلباقملا ةفرغ  ظفتحي  هنا   ALUNI.net نيحلا كلذ  ذنمو  .دقعلا  دوجو  درجم  ىلع  رخآ  ليلد  وه  دقعلا  ةقرو  ىلع  عيقوتلا 
.نيرخآلا بالطلا  ىلع  هضرع  فقوتو 

 دقعلا ةعيبط 
نكسم طقف  نكلو  ةداتعملا ، مهتماقإ  ناكم  سيل  اذه  نأ  كردي  بلاطلا  نإف  يلاتلابو  دحاولا ، مسوملا  يف  فرغ  راجئتسا 

.ةيميلعت ةسسؤم  يف  ءادأ  تاسرامملا  وأ  ةرتفلا  ةطبترم  ةيمسوملا ، اهل 
.ةمئادلا نكاسملا  ةلاح  يف  كلذ  نوكي  دق  امك  دقعلا ، ديدجت  يف  قحلا  هيدل  سيل  بلاطلا 

 دقعلا ءاهنإ 
.اهيلع دقاعتملا  ةرتفلا  ةياهن  يف  يعيبط  لكشب  يهتني  دقعلا 

اذإ .كلاملا  نم  يمسر  بلطل   ALUNI رابخإ اروف  بلاطلا  ىلع  بجي  ةيدقاعتلا ، هتامازتلاب  ءافولا  ىلإ  كلام  مقي  مل  اذإ 
.بلاطلل ةديدج  ةفرغ   ALUNI مدقت كلذ ، بلط  بلاطلاو  لشفلا ، رمتسا 

 . ةلافكلا رسخي  ةقشلا ، كرت  بجي  هنا  لاقو  ةيدقاعتلا ، هتامازتلاب  ءافولل  بلاطلا  قفخأ  اذإ 

 دقعلا يف  اهيلع  صوصنملا  تامازتلالاو  قوقحلا 
دقعلا يف  اهيلع  صوصنملا  تامازتلالاو  قوقحلا 
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.باحصأو بالطلا  عيمجل  ةكرتشم  ةغيص  وهو  دقعلا :  ALUNI ريجأت تامازتلاو  قوقح  ةيانعب  أرقت  نأ  ادج  مهملا  نم 
: كلذ يف  امب  تامازتلالا ، .

لبق نم  ءاملاو  زاغلاو  ءابرهكلا  فيلاكت  عفد  متي  : B10 دنب
.كلاملا ىلإ  ايرهش  نوعفدي  نيذلا  نيرجأتسملا ،

ةقفاومب قباطلا  يف  ءاقدصألاو  لهألا  نم  تارايز  يقلت  متيس 
ةقفاوم امئاد  بولطم  ةماقإلا  ةلاح  يف   ) نيميقملا نم  مهريغ 

.هاحضو ةيشع  نيب  ءاقبلا  فويضلل  نكمي  ال  كلام .)

، ةشيعم ةفرغ  لزنملا : نم  ةماعلا  نكامألا  يف  نيخدتلا  كنكمي  ال 
.تارمملاو ضاحرم  ةعاق ، خبطم ،

ينمزلا لودجلا  عم  ةماقإلا  نيرجأتسملا  قفاو  اذا   ) لدابتم قافتا  نيرجأتسملا  لبق  نم  ينمزلا  لودجلا  ديدحت  متي 
دقع شياعتلل  دعاوق  اضيأ  ربتعت  .اراهنو  اليل  ةساردلا  تقو  ةصاخو  دقعلا ، نم  ءزجك  ينمزلا  لودجلا  مارتحا  ةرسألل .)
، خبطملا فيظنتو  ةمامقلا ، ىلع  لوصحلا  ةيلزنملا : لامعألا  عيزوتو  ةيبلغألاب ، ررقي  نيرجأتسملا  نأ  ةلوقعم  ريياعم 

.ماهملا هذهل  تاعيزوتك  بلاطلا  دعاست  فوس  ةلئاع ، عم  نكسلا  ةلاح  يف  خلا  ديربلا ، ىلع  لوصحلاو 

ال كلاملا ، هب  نذأي  مل  ام  لزنملل و ، روكيدلا  نيرجأتسملا  مارتحا 
وأ رامسمل  زوجي  .لزنملا ال  يف  ثاثألا  نم  اهريغ  لاخدإ  زوجي 
داوملاو سيبابدو ، ريماسملا ، ،  ) ناردجلا ىلع  ءارغلا  ءايشألا 

 ...(. ةقصاللا
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راجيإلا

ال كلاملا ، هب  نذأي  مل  ام  لزنملل و ، روكيدلا  نيرجأتسملا  مارتحا 
وأ رامسمل  زوجي  .لزنملا ال  يف  ثاثألا  نم  اهريغ  لاخدإ  زوجي 
داوملاو سيبابدو ، ريماسملا ، ،  ) ناردجلا ىلع  ءارغلا  ءايشألا 

 ...(. ةقصاللا

ةقشلا ىلع  تاناويحلا  بلج  كنكمي  ال 

ةيودأ يأ  كالهتسا  وأ  تارجفتملاو ، ةيرانلا  ةحلسالا  ةزايح  زوجي  ال 
طرفملا كالهتسالاو  شيشحلا ،) وأ  اناوجيراملا  كلذ  يف  امب  )

تاودأ يأ  وأ  ةيحابإ  داوم  ةزايح  حمسي  الو  .ةيلوحكلا  تابورشملل 
يأ نم  ميلسلا  سحلاو  ةاواسملاو  ةماركلا  ضوقي  نأ  ىرخأ 

(. اهريغو تاقصلملاو ، تالجملا ،  ) صخش

 يرهشلا ؟ راجيإلا  رادقم  وه  ام 
هيد 31 رهشلا  ناك  اذإ  كلذل ، .اموي  ةدمل 30  وه  دقعلا  يف  ددحملا  رعسلا  .مايأ  ةدعل  يرهشلا  راجيإلا  ةميق  باستحا  متي 

.ةلباقملا مايألا  مصخ  متي  تحت 30 ، تنك  اذإو  ايفاضإ ، اموي  عفدت  تنأ  اموي ،

 راجيإلا ؟  عفدي  نم  ىلإ 
ىلإ ةرشابم  بلاطلا  عفدي   ALUNI لبق نم  رادت  ينولأ  تايضرألاو  كلام ، بلاطلا  عفدي  كلاملا ، لبق  نم  رادت  ققشلا  يف 

(. بحاص ىلإ  لاومألا  نع  جارفإلا  ىلإ   ) ALUNI

 راجيإلا ؟  عفدي  ىتم 
موي لك  نع  ةيفاضإ  ةقحتسملا ALUNI و8 €  نوكيس  عفدلا  نعرخأت  اذإ  .رهش  لك  نم  لبق 6  راجيإلا  عفدت  نأ  امئاد  بجي 
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ةقشلا ةنايص 

.ريخأت

 عفدلا ؟ قرط  يه  ام 
بلاطلا عفدي  ىرخأ ، تالاح  يفو  .كلاملا  ىلإ  لاملا  ميدقتل   ALUNI راجيإلا بلاطلا  عفدي  ينولأ ، اهريدت  يتلا  ققشلا  يف 

.هعم تقفتا  عضو  ربع  اهبحاصب  ىلإ  ةرشابم 
: هذه نم  ةدحاو  لعفت  نأ  كنكمي  ينولأ ، بلاطلا  عفدي  امدنع 

ربع .1 عفدـلا  ةدـهاشم   : عقوملا اذـه  لـالخ  نم  اـهب ،) ىـصوملا  ةـقيرطلا  يه  هذـه   ) تنرتنـإلا ربـع  ناـمتئالا  ةـقاطب 
عفدلا موهفمو  كب  ةصاخلا  ةفرغلا  نم  ةيوه  ىلإ  ريشت  يتلا  عفدلا  لكل  ادج  مهملا  نم  تنرتنإلا . .

باسح .2 بتكم  ىلإ  يفرـصملا  ليوحتلا  قيرط  نع   ALUNI، ةفرغلا نم  بلاطلا  ةيوهلا  مقرو  مسا  حوضوب  ريـشت 
انه اهتيؤر  نكمي  ينولأ  بتاكملل  ةيفرصملا  تاباسحلا  .عفدلا  موهفمو 

بتكم .3 يف  شاك )  ) ًادقن  ALUNI
ينولأ .4 يزكرملا  بتكملا  يف  نامتئالا  ةقاطب 

 ةرداغملاو ؟ لوصولا  رهشأ  عفدت  فيك 
The student has to pay from the date of the beginning of his contract until the date of the end of his contract.

Obviously, if the student arrives some day later than the date of the start of his contract, he also pays the
days of delay, since from the beginning of his contract the apartment was reserved for the student. Likewise,

. if the student leaves before the contracted date, he will have to pay until the end of his contract
As a general rule, most landlords only allow rental contracts to start and end with full fortnights. For

example, if you arrive on the 5th of the month, you have to sign up from the 1st; And if you arrive on the
17th, you have to contract from the 15th. And as regards the end date of the contract, it will have to end on

the 15th or the last day of the month. For example, if you plan to leave on June 28, you would have to make
a reservation until June 30, even if you leave on June 28. In any case, Aluni's website already shows this

.condition when booking

 كالهتسالا ؟ تاقفن  يرهشلا  راجيإلا  لمشي  له 
.هايملاو ءابرهكلاو  زاغلا  كالهتسا  تاقفن  ةجردم  تسيل  راجيإلا  يف 

.ةروتافلا دض  عفدت  ام  ةداع  .كالهتسالا  ىلع  دمتعي  نكلو  ايموي ، ةداع 1،5 €  وه  غلبملا  اذه 
غلبمل اقفو  ةنس  عبر  لك  اهثيدحت  متيو  كالهتسالل ، رهش  لك  بلاطلا 40 €  عفدي  ةرشابم و  رادت   ALUNI.net تايضرألا ىلع 

يف متي  ام  كل  ماهتا  ناك  اذإ  ام  وأ  بلاطلل ، لاومألا  ةداعإ  امإ  ةيئاهنلا ، ةيوستلاو  دقعلا ، ةياهن  يف  لاح ، يأ  ىلعو  .ةروتافلا 
.نيدوقفملا دادع 

ةقشلا كلام  نم  وأ   ALUNI نم ريتاوفلا  بلط  بلاطلل  نكمي 
رجألاف ةجردم  يهف  .ءيش  يأ  عفدي  نأ ال  بلاطلا  ىلع  ةقشلاف ، تنرتنا  دجوي  اذإ 

 صخرأ ؟  راجيإلا  نوكي  ىتم 
زواجتت تاموصخلاو  اضيأ  كانهو  .ةريبك  تاروفو  قيقحت  لزانملا  باحصأ  مظعمو  سطسغأو ، ويلويو  وينوي  يرهش  لالخ 

.ةماقإلا تارتف  موي  ةئام 

 حالصإو فيظنت 

لامكإل بالطلل  بزحلا " ةمدخ   " كرتو ةقشلا ، ىلإ  نوبهذي  امدنع  ةنايصلا ، نيينهملاو  ، ALUNI.net اهريدت يتلا  ققشلا  يف 
نم ةعاس  نأو  ةمدخلا  ذيفنت  مت  دقو  نأ  نم  ققحتلل  مهملا  نمف   ) حيحص لكشب  ةمدخلا  اوقلت  مهنأ  دكؤي  اممو  عيقوتلاو ،

نأ بجي  حيحص ، لكشب  اهلمعب  موقت  ةنايص ال  نع  لوؤسملا  صخشلا  نأ  بلاطلا  دقتعي  اذإ  ةحيحص .) تاجرخملاو  تالخدملا 
.لباقملا ءزجلا  ىلع  عيقوتلا  ضفرو   ALUNI.net بتكم يف  روفلا  ىلع  رهظت 

تيبملا صئاصخ  عيمجو  ماعطلا ، تابجو  فرغلا ، فيظنتو  سبالملا ، يكلاو  ليسغلا  شاعم : وأ  لزن  تسيل  ةملكلاو 
.كلاملا نم  بلطت  نأ  ادبأ  نكمي  يلاتلابو ال  بالطلل ، يرصحلا  صاصتخالا  يه  ماهملاو 

ادامتعا عوبسألا ، فيظنت  نيتعاس  ةداع   ) ةكرتشملا تالاجملا  نم  ةنايصلا  نم  ىندألا  دحلا  نمضي   ALUNI.net كلذ ، عمو 
وأ لزنملل ، يداملا  ماظنلاو  قابطألا ، ةيقنت  وأ  فيظنتلا  ةفرغ  ةنايص  ةمدخلا  هذه  لمشت  ال  ضرألا .) لالتحا  نم  ةجرد  ىلع 

.ةمامقلا طاقتلا 
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، يناوألاو تاحول  نم  ةغراف  نخادم  ةماعلا : قطانملا  عيمج  يف  امئاد  سكعني  ةقشلا  نأ  نم  دكأتلا  بلاطلا  ىلع  بجيو 
ةيصخشلا دونبلا  كرتت  .رمأ ال  رممو  ةلاصو  فشانمو  مامح  اناجم  ناتكلاو 

.لزنملا نم  ةكرتشملا  تالاجملا  يف 
قحلا مهيدل  بالطلا 
لاطعأ كالتما  يف 
قفارملا حالصإ 

، ةيضرألا ةزهجألاو 
ببست نأ ال  ةطيرش 

، ةلاحلا هذه  يف   ) اهب
نم حالصإ  نإف 
بلاطلا ةيلوؤسم 

(. اعم نيرجأتسملا  عيمج  ىلع  ةباجإلا  اهديدحت ، متي  مل  اذإو  الوؤسم ،
ىلإ نكمم  تقو  برقأ  يف  لصاوتلا  ىلع  بجاو  مهيدل  بالطلا 
بتكم ىلع  ةرشابم  راطخإلا  اذه  نوكيو  .ةياغلل  هب  ؤبنتلا  نكمي  ةقشلا ، نم  لاطعألاو  لاطعأ  ، ALUNI.net وأ كلاملا ،
تقو عرسأ  يف  حالصإلا  ةرادإ   ALUNI.net تعبت فوسو   averias@aluni.net ىلإ ديربلا  قيرط  نع  وأ  ، ALUNI.net

.ةيلوؤسملا لمحتل  كلام  راطخإ  وأ  نكمم 

 لزنملا ةيانعلا  لوح  حئاصن 
ًايموي .1 ةمامقلا  ذخأ 
لــضفألا .2 نـمف  يكالهتــسالا ، قاــفنإلا  ىلع  لاــملا  ريفوـتل 

ويناب نم  الدب  مامحلا  مادختسا  :
عم .3 اهنم  بارتقالا  بجي  يلاـقملاو ، يناوـألا  نم  لوطأ  ةدـمل 

ةيبشخلا ةدئاملا  تاودأ 
4. Si la cocina tiene vitrocerámica, es aconsejable la

utilización de productos de limpieza adecuados
(vitroclen, sidol, etc...)

فرغلا - .5 لك  ايموي  لقألا  ىلع  قئاقد  ةيوهتل 5  ةحيرم  اهنأ  .
اهتعجارم .6 بجي  .ةـجرد  يه 20  ةـيلاثملا  ةـئفدتلا  ةرارح  ةـجرد 

نوكي نأ  بجي  يذـلا  رتموراب ، طغـض  لجرملا  رخـآل  تقو  نم 
نأ نكمي  نم 2 ، ربـكأ  وأ  نم 1  لقأ  ناـك  اذإ  و 2 . نيب 1  امئاد 
كـش يف  تنك  اذإ  .لـجرملال  هحالـصإ  نكمي  ـال  اررـض  ببـسي 
وأ كلاملا  ةراشتسا   ALUNI.

 ةزهجألاو ةقشلا  تاميلعت 
ةلاسغ  ) كب ةصاخلا  ةزهجألاو  تايضرألا  نم  ةيساسألا  تاداشرإلا  كب  ةصاخلا  مكحتلا  ةحول  نم  بلاط  لك  ليمحت  نكمي 

( اهريغو ةجالثو 

 ًايصخش ةيئاذغلا  داوملا  نيزخت 

.ةجالثلا نم  اهتاجتنم  بحسنت  قباطلا , بلاط  كرتي  امدنع 
ماعط يأ  كانه  رخآل  تقو  نم  رظنلا  ةداعإ  يغبني  لاح  ةيأ  ىلعو 

.اوكرت نيذلا  بالطلل  خبطملا  يف  وأ  ةجالثلا  يف  ةروجهم " "

ةحاسملا ىلع  بلاط  لك  نوكي  نأ  بجي  ةجالثلاو  خبطملا  يف 
.كب صاخلا  يصخشلا  ةيذغألل  ةزوجحملا 

 ثداوحلا وأ  ةقرسلا  عنمل  ةقشلا  يف  ةينمألا  تاءارجإلا 
لخادلا .1 يف  تنك  امدنع  اضيأو  يمامألا ، بابلا  لفق  امئاد  دوجو  .
2. : ديربلا قيدانـص  يف  نالعإلا  ةرداغمب  نذإلا  نوبلطي  نيذلا  نييراجتلا  نيلقانلا  نم  راذـح  .ءابرغلل  يلخادـلا  حـتفت  ال 
حتف مدع 
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ةرداغملا

ةقشلا يف  كرتشملا  شيعلا 

لزنملا .3 حاتفم  يف  ةقشلا  ناونع  ةباتك  مدع  .
ناكم .4 ةـفرعم  مدـع  ةـلاح  يف  .زاغلا  سبحم  قالغإو  تايالغلا  فاقيإو  ذـفاونلا ، حـتف  بجي  زاغ ، ةـحئار  تممـش  اذإ 
وأ كلاملا  راطخإب  روفلا  ىلع  هدوجو ،  ALUNI.

ةنيمثلا .5 ءايشألا  وأ  لاملا  دقنلا  ضرعت  لزنملا ال  يف  .

 ةيعيبطلا ةرداغملا 
 : ةلافكلا دادرتسإل  يلي  امب  مايقلل  ةرداغملا  تقو  يفو 

لبق 24:00 .1 دقعلا  نم  ريخألا  مويلا  يف  ةقشلا  كرت  h
تدرو .2 امك  ةلاحلا  سفن  يفو  لماك  لكشب  ةفرغلا  رداغ  نأ  بجي 
شارف .3 ءاحنأ  عيمج  يف  شارفلا  كرتي  نأ  يغبني  .
ضاحرملا .4 يف  يه  يتلا  ليمجتلا  داوم  ضعبو  ةجالثلا ) اصوصخ   ) خبطملا نم  ةيصخش  ةيئاذغلا  داوملا  ةلازإ  .
اهيمر .5 بجي  ةيصخشلا  ءايشألا  وأ  ةمامقلا  ضرألا  ىلع  ءيش  يأ  كرت  كنكمي  . ال 
ضرألا .6 ىلع  رخآ  دحا  نكي  مل  اذا  هايملا  ناخس  وأ  لجرملاو  راونألا  لك  كرت  .
نادـقف .7 متي  حـيتافملا ، ميلـست  متي  مل  اذإ   ) ينوـلأ بـتكم  يف  حـيتافم  كرتـت  نأ  يغبني  ةـلماشلا ، ةرادـإلا  تناـك  اذإ 

كلاملل اهميلست  ميلست  حيتافم  ىلع  بجي  ىرخأ ، تالاح  يفو  حيتافم .)"  " مسق عجار  .عئادولا  .
تنرتنالا .8 بلاطلل (  مكحتلا  ةحول  لالخ  نم  جاتنالا  رايتخالا  ةمئاق  ءلم  )

 ةيداعلا ريغ  ةرداغملا 
ةلافكلا ذخأي  .دقعلا ال  لبق  ةقشلا  بلاطلا  رداغي  امدنع 

دقع قح  مامتإ  لبق  ةقشلا  كرت  نكمي  ينولأل  اقفو  قئارحلاو ،)...  تاناضيفلا   ) ضرألا ىلع  شيعلا  ةلاحتسا  تالاح  يف  الإ 
.عئادولا دادرتسال 

.امدقم تعفد  دق  تنك  امو  ةلافكلاإ  دقفت  فوس  دقعلاب ، لالخإلا  نع  قباطلا  نم  بلاطلا  درط  متي  نأ  لاح  يف 

 ةشيعملا ريياعم  عضول  حئاصن 
ماهملا .1 نم  ةيجذومن  ةمئاق  لعجل  كرتشملا : مامتهالا  تاذ  قافتا  :

a. ةمامقلا جارخإ 
b. ديربلا ليمحت 
c. تيلاوتلا قرو  ءارش 
d. ضاحرملا فيظنت 
e. ةلاصو ةعاق  حاستكا 
f. هايملا تاطحم 

g. اهغرفاو ةلاسغلا  عضو 
h. خلإ

مونلاو .2 ةسارد  كنكمي  ثيحب  ءاضوضلا ، ضافخناو  ينمز  لودج  عضو  كرتشملا  قافتالاب  .
خلا .3 ليسغلا ، تافظنمو  نوباصلاو ، فيظنتلاو  تيلاوتلا ، قروو  تيز  اعم : ةكرتشملا  داوملا  ءارش 
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دقع - .4 نود  قباطلا  بعشلا  ىلع  مونلل  كرتي  نأ  نكمي  ال   ) راهنلا لالخ  ددحم  تقو  يف  ءاقدصألا  ).
لامعتسالا .5 دعب  يلاقملاو ...  يناوألاو  نوحصلا ، لسغ 
ةكرتـشملا .6 قطاـنملا  وأ  ماـمحلا  يأ  يف  ةيـصخشلا  دونبلا  كرتـت  ـال   ) اهـسفن ةـفرغلا  يف  ةيـصخشلا  دونبلا  نيزخت 

ىرخألا ).

 ةقشلا يف  ريغلا  عم  ةقالعلا 
ةرايس ءاعدتسا  ةحلم ، ةجاح  ةمث  ناك  اذإو  ، ALUNI.net بتكم غالبإب  روفلا  ىلع  ةمزلم  هباحصأ  ، ضرمي بلاطلا  نأ  لاح  يف 
هابتنا نوهجاوي  بالطلا  نماضت  ىلع   ALUNI.net دمتعت صاخ ، لكشب  ريطخ  ضرم  كانه  ناك  اذإو  فتاهلا 112 .)  ) فاعسإ

خلا ةيئاذغلا ، داوملا  ريفوتو  ةيودألا ، ءارشو  لاثملا ، ليبس  ىلع  اضيرم ، ناك  يذلا  ليمز 
ياو ةملكلا  ربع  نويزفلتلا   P2P وأ تنرتنالا  ىلع  طبرو  تنرتنإلا ، ةكبش  ىلع  ةيفاكلا  تانايبلا  لقن  ةعرس  نامض  لجأ  نم 

.نيرخآلا بالطلا  ىذألل  نوضرعتي  دق  ناك  اذإو  هب ، حومسم  ريغ  ياف 
ليبس ىلع   ) اهنم يأ  لبق  نم  دقعلا  قرخ  ببسب  نوكي  نأ  حجرملا  نمو  هل ، مهفرغ  عم  ةقالعلا  لكاشم  هيدل  بلاطلا  ناك  اذإ 
بلاطلا ىلع  بجي  ةلاحلا ، هذه  يف  خلا .).  ضرألا ، ىلع  ءابرغلا  بلجي  هنأل  وأ  ةكرتشملا ، ماهملا  يف  ائيش  لمعي  هنأل  لاثملا ،
اذإو هل ، حضاو  لكشب  ثدحتي  ةلكشملا  هذه  لحل  ةقيرط  لضفأ  .رصقملا  نكلو  هل ، تسيل  ةلكشملا  نأ  نوفرعي  باصملا 

" يرسقلا  " دهشت دقعلا  يقتلي  يذلا  بلاطلل  ادج  فحجملا  نم  نوكيس  . ALUNI.net بتكم ىلع  اضيأ  غالبإلاو  رمألا ، مزل 
.رخآ مادختسا  ةءاسإلل  ةملكلا  كرتل 

 كلاملاو بلاطلا  نيب  ةقالعلا 
.مهتقث لالغتسا  نودو  مارتحاب  صاخ  مامتها  ءاليإ  عم  كلملا  لمعي  نأ  بلاطلا  ىلع  بجي 

مغرلا ىلع  تقو ، يأ  يف  ةملكلا  نم  ةماعلا  نكامألا  ةرايز  يف  قحلا  بحاص  لماك ، قباط  سيلو  ريجأتلا ، ةفرغ  يه  دوقعلا 
.عوبسألا يف  ةرم  نم  رثكأ  كلذب  مايقلا  مدعب  حصني   ALUNI.net نم

يتح 09:00 لزانملا 10:00  لخدت  كلام ال  نأ  يغبني  نيددشتملا ،) لاطعأ   ) ةلجاعلا تالاحلا  يف  الإ 
بتكملا وأ  بحاص  ىلإ  اهميلستو  ىلع  ظافحلا  بالطلا  ىلع  بجي  بحاصل : ةملكلا  تالسارملا  لصت  تالاحلا  ضعب  يف 

.ALUNI.net

ALUNI ةطاسو
ةداع نأل  طيسوك ، فرصتي   ALUNI لأسن نأ  لضفألا  نمف  بالطلا ، نيب  وأ  بحاصو ، بلاطلا  نيب  مهف  ءوس  دوجو  ةلاح  يف 

.ةيعوضوملا نم  ديزمبو  ةهازنب  فوس  ام 
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Emergencias

 ناريجلا عم  ةقالعلا 
ىلإ ةرشابم  ةطبترم  نوكت  نأ  لضفألا  نمف  ناريجلا ، نع  ةمجانلا  ةطرفملا  ءاضوضلا  وأ  ررضلا  بالطلا  ىناع  اذإ 

.ناكسلا عم  ةقالعلا  ةلكشم  يأ  هيدل  ناك  اذإ  هسفن  ءيشلاو  . ALUNI.net

Emergencias muy graves
El número único de emergencias 1-1-2, es un teléfono de atención de llamadas de urgencia y emergencia.

.No es un teléfono de información general como el 012 o 010. Por favor, utilícelo de forma racional

El tiempo de espera para ser atendido es mínimo. No obstante, si en algún momento fuese necesario
.esperar unos instantes, no se impaciente y, sobre todo, no cuelgue. Espere a que le atiendan

El servicio es gratuito y accesible desde cualquier teléfono fijo o móvil y en este caso incluso sin el PIN y
cobertura de su operadora. Si no consigue comunicación desde el teléfono móvil, cambie de situación o

.llame desde un fijo

EN CASO DE INCENDIO

SIEMPRE: Llame al 112

Si es un incendio grande, salga de la casa, cierre todas las puertas que pueda, y baje por
las escaleras (no utilice el ascensor).

Si el fuego es pequeño, 1º Corte la corriente eléctrica y el gas si lo hay. 2º Retire los
productos combustibles próximos al fuego. 3º Inente apagar el fuego si es pequeño y lo
puede controlar (situado siempre entre el fuego y su puerta de salida o vía de escape). 4º Si
el incendio está en instalaciones eléctricas o de aceite, no utilice agua.

Si es un incendio del edificio y en plantas inferiores, si hay humo en las escaleras,
manténgase en su casa, cierre todas las puertas (sin llave), tape las ranuras de las puertas
(preferiblemente con telas muy mojadas), sitúese en una habitación con ventana hacia el
exterior y hágase ver desde fuera
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ALUNI.net تاطاشن

ىرخأ تامدخ 

Si se incendia su ropa, no corra. Túmbese en el suelo y ruede sobre sí mismo. Igualmente,
si observa a alguien a quien se le ha prendido la ropa, tiéndalo en el suelo y cúbralo con
una manta o similar grande y apriete hasta extinguir las llamas.

Si tiene fuego en el pelo, tápese la cabeza con tejido muy mojado

Otras emergencias
Si la gestión de su piso la lleva directamente el propietario (gestión básica o gestión de cobros), además

de al 112, llame a su propietario (puede acceder a su teléfono desde la intranet de Aluni, en su propia ficha,
(. sección Contactar

Si la gestión de su piso la lleva directamente Aluni (gestión integral), si es horario de oficina, llame a la
oficina de Aluni, si es fuera del horario de oficina, llame teléfono de emergencias de Aluni (puede acceder a

(. su teléfono desde la intranet de Aluni, en su propia ficha, sección Contactar

Por favor, fuera del horario laboral, llamar sólo en caso de verdadera emergencia: cuando sea imposible
.vivir en la casa o corra grave peligro su salud o la de sus compañer@s de piso

En caso de que se vaya la electricidad, antes de llamar, asegúrese de que no es un problema común del
.edificio o sencillamente se han bajado los plomos por sobrecarga en la red

Si no es una emergencia, pero es un problema del piso, espere a que abran las oficinas de Aluni para
.llamar por teléfono

خلا ءاشعلاو ، تارهسو ، ةيفاقثلا ، تارايزلاو  ةيضايرلا  تاقباسملا  ةيعوبسألا : ةطشنألا  مظنت   ALUNI

(. نيرخآ بالط  ىلإ  اهتلاحإ   actividades@aluni.net ىلإ اهلاسرإ  نكمي   ) ةنكمملا تاحارتقالا  لك   ALUNI ركشت
يف ترشأ  حلاصملا  قباطت  يتلا  ثادحألا  كلتل  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  نم  ادج  ريبك  ددع  ةوعد  متي  نل  بلاطلا  ىقلتي  الل 

.تقو يأ  يف  تامولعملا  هذه  ريغتت  دق  .هلوصو  ىدل  يصخشلا  كفلم 
( خلا جلزتلا ، لابجلا ، ىلإ  تالحرلاو  ةيفاقثلا  تالوجلاو  مدقلا ، ةركو  ءاشعلاو ، تارهس ،  ) ALUNI اهمظنت يتلا  ةطشنألا  لك 

.ينولأ عقوملا  اذه  يف  رشنتو 

 ةعتمألا ةناضح 
ةريبك نيتبيقح  لكل  وروي  وه 50  يعيبطلا  لدعملا  فيصلا .) لثم   ) ةليوط تارتفل  بالطلا  بئاقح  يقبت  نأ  نكمي   ALUNI

رهشأ ةثالث  نم  لقأ  تارتفل 
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 راطملا نم  ءاقتلإلا 
نمض وه  فدهلا  ناك  اذإ  وروي  امئاد 30  فلكي  راطملا : يف  ةرجأ  ةرايس  ذخأت  نأ  كنكمي  ديردم ، ىلإ  رفاسم  تنك  اذإ 

ينولأ ديدحت  اضيأ  كنكمي  نأ .) اهرطق  فصن  ةرئاد  نمض   ALUNI قباوطلا عيمج  ابيرقت   ) M30 عيرسلا قيرطلا  نم  ةعومجم 
.ALUNI دصقملا بتكم  يف  ينورتكلإلا  ديربلا  قيرط  نع  موسرلا  رواشتلاو  راطملا ، يف  بآ  كيب  ةرايس  عم 
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