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PLEASE TAKE TIME TO REVIEW THE FOLLOWING 
INFORMATION REGARDING SECURITY & SAFETY.

To request for maintenance/cleaning or waste management services 
please contact your Complex Manager/Residence Life Coordinator.

If at any time during your stay, you notice anything that concerns you in 
regards to safety or security or if you have any questions regarding our 
procedures please contact the Khadamat Service Desk @ 03-713 8000

CLEANING SCHEDULES

•	 Common	Areas	&	Offices	–	Daily	routine	cleaning
•	 Bedrooms	with	attached	washroom	–	Weekly	cleaning
•	 Waste	from	common	areas	–	Collected	daily
•	 Waste	from	bedrooms	–	Collected	weekly	&	by	customer	request

SECURITY

The	Female	Campus	is	protected	by	a	boundary	wall,	electronic	
surveillance	equipment	and	by	manned	security	patrols,	making	it	a	safe	
environment	to	live	and	work	in.

Access	to	the	Building	is	controlled	by	an	electronic	Access	Control	
system and proximity cards (Key Cards). The system monitors 
movement	into	Buildings	and	the	key	cards	are	configured	such	that	
they	MUST	be	used	at	a	Main	Entrance	door	at	least	once	per	day.	
Failure to present your card at a main entrance door may lead to 
your	card	becoming	inactive	and	you	will	not	be	able	to	access	your	
bedroom.

Whilst	there	is	no	lock	on	the	main	bedroom	door,	access	can	only	be	
gained	by	use	of	a	programmed	key	card	and	strict	control	is	maintained	
over	permissions	for	programming	and	issuance	of	key	cards.
For	your	security	and	privacy	the	bath	room	door	is	fitted	with	a	lock.

ROOM KEY CARD

Do	not	leave	your	key	card	inside	your	room	when	leaving	your	room.
Safeguard	your	room	key	card	as	you	would	your	residence	key.
If	you	lose	your	room	key	card	or	it	is	stolen,	report	to	the	Complex	
Manager / Residence Life Coordinator immediately.

SECURITY OF VALUABLES

Do	not	leave	jewellery	or	cash	lying	around	your	room.
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Instructions- Conventional Operation:

Pulling Up the Blinds
Using	the	blinds’	rope	located	to	the	Right	side	of	the	
Blinds,	pull	the	rope	straight	down	till	the	blinds	are	
folded to the desired limit.

Lowering the Blinds
Using	the	blinds’	rope	located	to	the	Right	side	of	the	
Blinds,	pull	the	rope	to	the	left	to	unlock	the	rope.
With	the	same	angle	maintained,	release	the	rope	till	
the	blinds	are	unfolded	to	the	desired	limit.

Instructions- Reversed Operation:
Note: if Blinds are totally folded at the top, this function 
is disabled.

Folding Down the Blinds
Using	the	blinds’	rope	located	to	the	Left	side	of	the	
Blinds,	pull	the	rope	to	the	right	to	unlock	the	rope.
With	the	same	angle	maintained,	release	the	rope	till	
the	blinds	are	folded	down	to	the	desired	limit.

Unfolding the Blinds
Using	the	blinds’	rope	located	to	the	Left	side	of	the	
Blinds,	pull	straight	down	the	rope	till	the	blinds	are	
unfolded at the top to the desired limit.

BLINDS OPERATING INSTRUCTIONS

To turn ON/OFF	press the Button

Temperature ranges from 15°C to 30°C.

To	set	temperature,	press	SET	to	raise	the	temperature	to	
required Set Point.

To	reduce	temperature,	press	SET	till	30°C	is	displayed,	
press	SET	again	to	return	to	minimum	value	15°C.	Press	
until desired temperature Set Point is displayed.

Heat/Cool Mode. Heat Options Not Applicable.

Press	to	change	fan	speed	between	Low,	Medium,	High	
and	Auto.	An	LED	will	illuminate	indicating	your	selection.

Press	to	activate	Sleep	Mode.	Once	activated,	FCU	will	
shut down as per set time.

Press	to	Set	Timer	for	Sleep	Mode.	Timer	can	be	set	
from	0.5	hours	to	24	hours.	Press	till	achieve	desired	
time.

THERMOSTAT USER INSTRUCTIONS
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FIRE SAFETY

Fire is identified as a significant risk in residential buildings. For your 
safety, the Residential Buildings are fitted with sophisticated Fire De-
tection Systems (Alarms) and Fire Protection Systems (Sprinkler Sys-
tems).
As a pro-active approach to Fire Safety the following Guidelines will help 
to eliminate potential ignition sources to start a fire.

MANDATORY SAFETY INSTRUCTIONS

The following is prohibited in Residential Bedrooms:
•	 Smoking
•	 Use	of	cooking	items	e.g.	Microwave	oven,	Toaster,	Portable	Gas/

Electric	stove,	Kettles.
•	 Use	of	candles,	incense,	Oud,	lighters,	matches	or	any	other	naked	

flames.

GUIDELINES

1. Electrical
•	 All	personal	electrical	equipment	is	to	be	in	good	condition.
•	 Do	not	overload	any	electrical	Sockets	/	leads.
•	 Use	only	extension	codes	/	leads	which	are	fused	and	comply	with	

BS	6500	and	5713.
•	 Do	not	use	any	damaged	Cables,	Socket	or	Plugs.
•	 Do	not	use	Coiled	type	extension	code	/	lead	which	can	overload	&	

over	heat	and	easily	start	a	fire.

•	 Do	not	cover	computer	CPU’s	that	generates	heat.
•	 Switch	off	laptop	charger	after	use.
•	 Switch	off	all	unused	electrical	appliances	after	use.
•	 Do	not	keep	the	entertainment	systems	(Music	Centre/TV/DVD	

player	etc)	in	standby	mode	when	leaving	the	room	for	the	day.
•	 Hair	dryers,	straightners	/	tongs	are	to	be	switched	off	and	

unplugged after use.

2. Hazardous Substances
•	 Do	not	store	any	hazardous	substances	such	as	adhesives	and	

solvents in rooms.

3. House keeping
•	 Empty	the	garbage	bins	regularly.

Note:
Very	sensitive	smoke	detectors	are	installed	in	the	building.	Do	not	use	
any	deodorized	spray	(deodorant/hairspray,	air	fresheners	etc)	in	the	
vicinity	of	smoke	detector.	These	items	have	the	ability	to	activate	the	
fire	detector	and	start	a	fire	alarm.

SAFE PRACTICE AT KITCHEN / REFRESHMENT AREA

•	 Do	not	cover	the	microwave	oven	air	vents
•	 Do	not	use	metal	edged	bowls,	metal	plates	or	cups,	tin	foil	because	

metal	can	spark	&	damage	the	unit	and	lead	to	a	fire. 
Use only microwave safe materials

•	 Never	leave	a	microwave	oven	unattended	when	you	are	cooking.
•	 Fill	the	water	before	you	switch	on	the	kettle	and	switch	it	off	after	use.
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SAFE PRACTICE AT LAUNDRY ROOM

•	 Do	not	keep	any	combustible	items	near	the	iron
•	 Do	not	leave	the	iron	unattended
•	 After	ironing	switch	off,	unplug	and	leave	the	iron	in	safe	position.
•	 Do	not	overload	tumble	dryers	and	ensure	that	the	lint	trap	is	clear	

before	use.

SAFE PRACTICE ON STAIRWAYS AND PASSAGES

It	is	important	to	keep	clear	the	Passages,	stairways	and	access/egress	
areas. If you place anything in these areas it can affect your emergency 
evacuation.

•	 Do	not	store	any	baggage,	ironing	tables,	extension	cables,	drying	
racks,	etc,	in	passages	and	stairways.

“Be familiar with your Building Floor Plan and always remember your 
Escape Route and designated Assembly Point”

ACTION IN CASE OF FIRE

IF YOU DISCOVER A FIRE

•	 Shout	Fire,	Fire,	Fire	and	activate	the	nearest	Manual	Fire	Alarm.
•	 Evacuate	the	building	safely	and	calmly	and	immediately	muster	at	

the	assigned	Assembly	Point.
•	 Do	not	use	the	elevator	during	a	fire
•	 Stay	at	the	Assembly	Point	and	pass	the	information	about	the	fire	

(location,	size,	what	was	burning,	which	door	is	open/closed,	etc)	to	
the	Emergency	Response	Team	or	Warden/Security/Fire	Marshall.

•	 Do	not	go	back	to	the	building	unless	you	get	an	all	clear	signal	from	
the	Authorized	Personnel.

If you hear the first stage Fire Alarm (lasting 30seconds)

•	 Prepare	to	evacuate	the	building.

If you hear the second stage Fire Alarm with announcement in 
Arabic/English to evacuate the building

•	 Leave	the	building	safely	and	calmly	and	immediately	muster	at	the	
designated	Assembly	Point.

•	 Wait	for	the	further	instructions	from	Warden/Security	staff/Fire	
Marshall.

EMERGENCY CONTACT NUMBER:

Khadamat	FM	Service	Desk:	03	713	8000
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نقاط التجمع في حاالت الطوارئ
EMERGENCY EVACUATION ASSEMBLY POINTS
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تطبيقات األمن والسالمة في غرفة الغسيل

اأي مواد قابلة للإ�شتعال بالقرب من املكواة. عدم و�شع  	•
اأثناء الت�شغيل. عدم ترك املكواة  	•

اإغلق املكواة بعد ا�شتخدامها وو�شعها يف مكان اآمن. التاأكد من  	•

تطبيقات األمن والسالمة عند الساللم واملمرات

التاأكد من ان املمرات وال�شلمل واملداخل واملخارج خالية من اأية عوائق قد توؤثر على عملية 

 االإخلء يف حاالت الطوارئ.

	 عدم تخزين اأي اأمتعة اأو طاوالت كي اأو متديدات كهربائية يف منطقة ال�شلمل واملمرات. •

يجب اأن تكوين على علم تام مبخطط املبنى وخمارج الطوارئ يف الطابق الذي ت�شكنني فيه ونقاط 

التجمع يف حاالت الطوارئ.

خــدمـــات	إلدارة	الــمـــرافــق	ذ.م.م

االجراءات الواجب اتخاذها في حاالت احلريق

 إذا مت اكتشاف حريق يجب القيام بالتالي:

اأقرب جر�س انذار حريق. “حريق، حريق، حريق” وقومي بت�شغيل  اأ�رصخي  	•
اإىل نقطة التجمع. اإخلء املبنى بحذر والتوجه  	•

عدم ا�شتخدام امل�شعد الكهربائي يف حاالت احلريق. 	•
التاأكد من البقاء يف نقطة التجمع واعطاء جميع املعلومات اللزمة لفريق الطوارئ اأو رجال  	•

االأمن عن مكان وحجم احلريق اأو وجود مواد م�شتعلة اأو هل كانت االأبواب مفتوحة اأو مغلقة، الخ.

عدم الرجوع اإىل مبنى ال�شكن اإال اإذا تلقيت اإ�شارة �شوتية وا�شحة من امل�شوؤولني تفيد ب�شلمة  	•
املكان للعودة اليه.

عند سماع االنذار االول للحريق )يستمر ملدة 30 ثانية(:

يجب اال�شتعداد الإخلء املبنى 	•

عند سماع االنذار الثاني للحريق مع إعالن صوتي باللغة العربية أو االجنليزية 

إلخالء املبنى:

يجب اإخلء املبنى فوراً مع احلر�س على االأمن وال�شلمة والتوجه اإىل نقطة التجمع املحدده. 	•
االنتظار حلني االإدالء باأي معلومات ا�شافية من قبل م�شوؤول االأمن اأو طاقم رجال احلريق.  	•

رقم هاتف الطوارئ 

�رصكة خدمات الإدارة املرافق ذ.م.م. - مكتب اخلدمة: 8000 713 03



2- تعليمات استخدام املواد اخلطرة

اأو االحتفاظ باأي مواد خطرة قابلة للإ�شتعال يف غرفة ال�شكن مثل املواد  عدم تخزين  	•
الل�شقة اللزجة اأو املواد املذيبة.

3- تعليمات تنظيف الغرفة

التاأكد من التخل�س من املهملت باإنتظام. 	•

مـالحـظــة: 

اإن جميع مباين �شكن الطالبات مزودة بـجهاز ح�شا�س للك�شف عن اأي اأدخنة منبعثة ممكن اأن 

تت�شبب يف حريق، ولذلك يجب التاأكد من عدم ا�شتخدام املواد ذات رذاذ كمزيل العرق، ومعطرات 

اجلو ومثبت ال�شعر وغريها بالقرب من اجلهاز، الأنها �شتقوم بت�شغيل اإنذار احلريق.

تطبيقات األمن والسالمة في املطبخ

عدم تغطية فتحات التهوية يف فرن امليكرويف. 	•
استخدام األواني اآلمنة اخلاصة فقط بامليكرويف وعدم ا�شتخدام اأي اأواين معدنية اأو  	•

ق�شدير لت�شخينها يف امليكرويف الأن ذلك �شيوؤدي اإىل اإ�شعال �رصارة من املمكن اأن تت�شبب يف 

اإتلف اجلهاز واإ�شعال حريق.

التاأكد من تعبئة اإبريق غلية املاء قبل ت�شغيله والتاأكد من اإغلق قاب�س الكهرباء بعد  	•
اإ�شتعماله.

اأبداً دون مراقبة اأثناء ت�شغيله. عدم ترك امليكرويف  	•

األمن والسالمة من احلريق

تعد احلرائق من اأخطر احلوادث يف املباين ال�شكنيه، ذلك فاإن مباين �شكن الطالبات مزودة باأنظمة 

متقدمة للك�شف ال�رصيع عن احلريق ومزودة اأي�شًا باأنظمة حماية �شد احلرائق تتمثل يف نظام 

الر�س املائي.

 

تعليمات السالمة اإلجبارية

االأ�شياء املمنـوعـة داخل غرف ال�شكن:

التدخني. 	•
اأدوات الطبخ: فرن امليكروويف، املحم�شة، قارورة الغاز امل�شغوط، غليات/ �شخانات املاء  	•

الكهربائية، الوالعات، اأعواد الثقاب، العود والبخور، ال�شموع والزيوت املعطرة اأو اأي مادة 

 قابلة للإ�شتعال.

التعليمات الواجب اتباعها

1- تعليمات استخدام األدوات الكهربائية

اأكرثمن طاقتها. عدم حتميل القواب�س الكهربائيه  	•
ا�شتخدام التمديدات والو�شلت الكهربائيه فقط ذات املوا�شفات القيا�شيه التي حتمل الرموز  	•

.BS 5713 6500 و

عدم ا�شتخدام االأ�شلك واملقاب�س التالفة. 	•
اإذا كانت تالفة حيث اأنها تنقل احلرارة ب�رصعة  عدم ا�شتخدام التمديدات والو�شلت امللفوفة  	•

وتت�شبب يف ا�شعال حريق .

.(CPU) عدم تغطية وحدة املعاجلة املركزية للكمبيوتر  	•
اإغلق قاب�س الكهرباء اخلا�س بـ�شاحن الكمبيوتر املحمول بعد ا�شتخدامه. 	•

اإغلق جميع االأجهزة الكهربائية بعد ا�شتخدامها. التاأكد من  	•
اإغلق االأجهزة الرتفيهية بعد ا�شتخدامها )التلفاز، اأجهزة �شماع املو�شيقى، م�شغل  التاأكد من  	•

.(standby	mode) الدي يف دي(، وعدم تركها يف حالة اال�شتعداد

خــدمـــات	إلدارة	الــمـــرافــق	ذ.م.م



تعليمات التحكم بحرارة مكيف الهواء تعليمات استخدام الستائر

للت�شغيل اأو االإغلق ا�شغط على فتح / قفل.

درجة	الحرارة	من	15	درجة	مئوية	–	30	درجة	مئوية.

خلف�س درجة احلرارة ا�شغطي على زر االإعدادات (SET) اإىل اأن تظهر لديك 

درجة احلرارة 15 مئوية، وا�شتمري بال�شغط اإىل اأن ت�شل اإىل الدرجة املطلوبة.

ل�شبط درجة احلرارة ، ا�شغطي على الزر اإعدادات(SET)، ارفعى درجة احلرارة 

اإىل الدرجة املطلوبة. 

احلالة باردة / �شاخنة. خيار التدفئة غري متوفر.

لتغيري �رصعة املروحة مابني املنخف�س واملتو�شط والعايل اأو  االوتوماتيكي، 

ا�شغطي على زر املروحة (FAN) اإىل اأن ي�شل املوؤ�رص اإىل ال�رصعة املطلوبة.

لتفعيل حالة التوقيت الزمني، ا�شغطي على زر Sleep mode و�شوف تقوم 

وحدة التحكم باملروحة باإيقافها عن العمل ح�شب املدة املحددة. 

ا�شغطي على زر اإعداد التوقيت الزمني لو�شعية التوقف الزمني. ميكن ت�شغيل 

التوقيت الزمني ما بني ن�شف �شاعة اإىل 24 �شاعة ، ا�شتمري بال�شغط اإىل اأن 

ي�شبط على الوقت املطلوب.

تعليمات االستخدام العامة

لسحب الستائر إلى أعلى:

ا�شحبي احلبل املوجودعلى اجلانب االأمين لل�شتارة 

باإجتاه م�شتقيم اإىل اأن تطوى للحد املطلوب.

لسحب الستائر إلى األسفل:

ا�شحبي احلبل املوجود على اجلانب االأمين لل�شتارة 

واجتهي به اإىل الي�شار حتى يتحرر احلبل اإىل اأن ي�شل 

للم�شتوى املطلوب .

تعليمات قلب الستائر:

ملحظة: اإذا كانت ال�شتائر مطوية اإىل اأعلى م�شتوي 

فاإن هذه الوظيفة ال تعمل.

لطي الستائر لألسفل:

ا�شحبي احلبل املوجود على اجلانب االأي�رص واجتهي به 

لليمني حتى يتحرر احلبل وتنزل ال�شتارة اإىل امل�شتوى 

املطلوب.

لطي الستائر لألعلى:

ا�شحبي احلبل املوجود على اجلانب االأي�رص ب�شكل 

م�شتقيم اإىل االأ�شفل اإىل اأن يتحرر احلبل ثم قومي برفع 

ال�شتارة اإىل امل�شتوى املطلوب.

خــدمـــات	إلدارة	الــمـــرافــق	ذ.م.م



يرجى اإلطالع على املعلومات التالية اخلاصة 

باألمن والسالمة ألهميتها:
 

خلدمات التنظيف وال�شيانة يرجى االإت�شال مب�رصفة / مديرة ال�شكن. 

اإذا كان لديك اأية ملحظات اأو ا�شتف�شارات عن االإجراءات املتبعة حول �شوؤون االأمن وال�شلمة، 

   03  713 يرجى االإت�شال مبكتب اخلدمة رقم: 8000 

جدول التنظيف 

التنظيف اليومي للأماكن امل�شرتكة واملكاتب. 	•
التنظيف االأ�شبوعي لغرف النوم ودورات املياه املرافقة. 	•

جمع النفايات من االأماكن امل�شرتكة يوميًا. 	•
جمع النفايات من غرف النوم اأ�شبوعيًا وعند الطلب. 	•

األمن

يتمتع �شكن الطالبات بحمايه ومراقبة اإلكرتونية واأي�شًا يتمتع بحماية من قبل الدوريات االأمنيه 

مما يجعل منه بيئة اآمنة لل�شكن والعمل. اإن حركة الدخول / اخلروج من ال�شكن مراقبه من خلل 

اإ�شتخدام املفتاح االإلكرتوين. 

يجب ا�شتخدام املفتاح االإلكرتوين مرة واحده على االأقل يف اليوم الواحد عند الدخول واخلروج 

من ال�شكن. اإن عدم اإبراز املفتاح االإلكرتوين ح�شب املو�شى به �شيوؤدي اإىل اإتلف البطاقه وعدم 

فعاليتها؛ مما �شيوؤدي اإىل عدم التمكن من الدخول اإىل الغرفة اخلا�شة بك.

يرجى العلم باأن االأبواب الرئي�شية لغرف النوم غري مزودة باأقفال والميكن فتحها اإال باإ�شتخدام 

املفتاح االإلكرتوين اخلا�س بك وذلك حفاظًا على قوانني وت�شاريح اإ�شدار ذلك املفتاح. وللحفاظ 

على االأمن واخل�شو�شية، فقد مت تزويد اأبواب دورات املياه باأقفال يدويه.

 

املفتاح اإللكتروني

اأخذ املفتاح االلكرتوين قبل مغادرة الغرفة . يرجى التاأكد من  	•
حافظي على مفتاح غرفتك كما حتافظني على مفتاح منزلك اخلا�س. 	•

يف حالة فقدان اأو �رصقة املفتاح االإلكرتوين اخلا�س بك الرجاء اإبلغ م�رصفة ال�شكن على الفور. 	•

أمن املقتنيات الثمينة

االإحتفاظ باملجوهرات والنقود يف مكان اآمن.

خــدمـــات	إلدارة	الــمـــرافــق	ذ.م.م



دليـل امل�شـتخدم

�شـكن الطـالبـات

ذ.م.م الـــمـــرافـــــق	 خــــدمــــات	إلدارة	


