
 مرامنامه خانه خشت و ماه

 درود و مهر فراوان دوستان عزیز

اینجا ما حتی کوچه هایمان را به یمن ورودتان  گو و لبخند شهرت دارد ،شهری که به گفت خوشحالیم که در اردکان زیبا میزبان اقامتتان هستیم ،بسیار 

 ...چراغانی کرده ایم 

 که در آن ساکن هستید مانند خانه خود بدانید و از تجربه زندگی در آن لذت ببرید .را برای مدتی  و خانه خشت و ماه ردکانا

ت حقوق رعایباورها و  متعهد بهبا خود عهد بستیم که ،  را گرفتیم این خانه در سپس زندگی و بازسازی مرمت ،تصمیم به که ما ، از همان روزهای نخست 

 آن ها ما را یاری کنید.رقم بزنیم ، امیدواریم که شما هم در پاسداشت  رافراموش نشدنی  تا در کنار هم خاطراتیباشیم خود  ه محلیعجام

 .ه ویژه در شب پرهیز می کنیم ما برای احترام به حریم همسایه ها و حفظ آرامش آنها ، از سر و صدا ب -

خودرو خود را در میدان اصلی نزدیک ،  ایت حقوق همسایگانعجهت ر پارکینگ داخل بافت تاریخی را درک می کنیم و سعی بر آن داریم تاما کمبود  -

 دقیقه( 2 پیاده روی زمان. ) پارک کنیم  ) میدان بسیج ( خانه

 .حجاب و پوششمان به ویژه در فضاهای عمومی مطابق با قانون سرزمینمان است ما  -

 .ما در این خانه از ظروف یکبار مصرف استفاده نمی کنیم  -

 . استفاده می کنیممقوا  ، پالستیک و تر، خشک ی ا از سطل های تفکیک زبالهم -

 .ویی می کنیم لهی صرفه جب ، در مصرف این نعمت اآ به دلیل بحران جدیما  -

 . ما اینجا داخل اتاق ها و محوطه عمومی خانه سیگار و قلیان نمی کشیم -

 . ما ندارند خانهمشروبات الکلی و مواد مخدر هیچ جایگاهی در   -

 . میهمان نداریمبرای استفاده ما در این خانه آشپزخانه عمومی  -

 . وعده های غذایی را در محوطه اقامتگاه سرو می کنیم و سرو آن در اتاق ها ممکن نیست -

 . هایمان با کفش راه نمی رویمما در اتاق  -

 رزرو شده برایداد افراد به تع ،تمیز ملحفه و تشک، فلحا تخت، از سرویس جهت جلوگیری از به هدر رفتن منابع و تحمیل هزینه اضافه به اقامتگاه ،به  -

 . کنیم و موارد اضافه را باز نمی کنیم استفاده می اتاق هر

  . از دمپایی مخصوص آن استفاده می کنیمعمومی استفاده از سرویس های بهداشتی  رعایت بهداشت به هنگام ما برای -

 .از انداختن دستمال به داخل توالت فرنگی پرهیز می کنیم  -

 . وان جدا خودداری می کنیمن بالشت و پتو به داخل حیاط و ایاز برد -

 . عمومی خانه را کم و زیاد نمی کنیمبرقی و گازی در محوطه وسایل ، خود و دیگران بدون هماهنگی ما برای حفظ ایمنی  -

 امه برای سر و همسر الزامی است .ن، داشتن کارت شناسایی برای افراد مجرد و ارائه شناساه گکه مطابق قانون جهت اقامت در اقامت یادآوری می کنیم -

 نظرهای شما برای بهبود کیفیت کارمان باشیم ه شنونده ال می شویم کخوشحاریم که مارا برای میزبانی انتخاب کرده اید و سپاسگزدر پایان 

 و خانه خشت و ماه به امید دیدار دوباره شما در اردکان
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