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Rispettiamo tutti e tutti ci rispetteranno. Rispettiamo il Regolamento delle Affittanze.

Të respektojmë të gjithë dhe të gjithë të tjerët do të na respektojnë. Të respektojmë 
Rregulloren e Qerave.

Respect everyone and everyone will respect you. Respect the Tenancy Regulations.
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2 spazi comuni 
communal areas 3orari

times
hapësirat e përbashkëta oraret

I bambini hanno diritto di giocare. Gli adulti di lavorare e riposare. 
a. Non disturbiamo dalle ore 13.00 alle 15.00 e dopo le ore 22.00 fino alle 8.00. 

Rispettiamo i bisogni degli altri. 
b. Se giochiamo senza fare guai e con educazione nessuno ci potrà rimproverare.

Fëmijët kane të drejtë të luajnë. Të rriturit për të punuar e për të pushuar:
a. Të mos shqetësojmë (mos bëjmë zhurmë) nga ora 13.00 deri në orën 15.00 dhe 

nga ora 22.00 deri në orën 8.00. Të respektojmë nevojat e të tjerëve.
b. Nëse luajmë pa bërë zhurmë e sillemi mirë askush nuk mund të na flasë.

Children are entitled to play. Adults are entitled to work and rest:
a. Do not cause a disturbance from 13.00 to 15.00 and from 22.00 to 8.00. Respect 

other people's needs.
b. If children play without causing trouble and in an educated way they should not be 

rebuked.

I cortili e gli spazi comuni sono luoghi di tutti.
a. Posteggiamo i nostri veicoli e motocicli negli appositi parcheggi e non depositiamo 

utensìli, attrezzi e altri oggetti nei cortili e negli spazi comuni.
b. Non utilizziamo i cortili e gli spazi comuni per lavori di riparazione, lavaggio veicoli, ecc.

The courtyards and communal areas are for everyone:
a. Park cars and motorbikes in the specific parking areas and do not leave tools and 

other objects in the courtyards and communal areas.
b. Do not use the courtyards and communal areas for repair work, washing cars etc.

Oborri dhe hapësirat e përbashkëta janë të të gjithëve:
a. Të parkojmë makinat dhe motorët tanë në vendet e caktuara për parkim e të mos 

depositojmë vegla dhe objekte të tjera në oborr e në hapësirat e përbashkëta.
b. Të mos i përdorim oborret dhe hapësirat e përbashkëta për të riparuar, për të larë 

makinat etj
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Siamo responsabili delle azioni della nostra famiglia e dei nostri ospiti: se facciamo un 
danno al nostro appartamento, a quello del vicino o agli spazi comuni dobbiamo 
pagare.

Jemi  përgjegjës për veprimet e familjes sonë e të të ftuarve tanë: nëse dëmtojmë 
apartamentin tonë, o dëmtojmë apartamentin e fqinjit o dëmtojmë hapësirat e 
përbashkëta, dëmin duhet të paguajmë.

You are responsible for the actions of your family and guests: if you cause damage to 
your apartment, neighbours' apartments or the communal areas you will have to pay 
for this.

Evitiamo sempre suoni e rumori che possano disturbare i nostri vicini, in 
particolare dalle ore 13.00 alle 15.00 e dopo le ore 22.00 fino alle 8.00 del mattino:
a. Non disturbiamo i nostri vicini con canti, radio o tv ad alto volume.
b. Non trasciniamo oggetti pesanti e utilizziamo elettrodomestici rumorosi (es. lavatrice, 

aspirapolvere, ecc.).

Të evitojmë zhurmat të cilat mund të shqetësojnë fqinjët, në mënyre të veçantë 
nga ora 13.00 dei në orën 15.00 dhe nga ora 22.00 deri në orën 8.00 të mëngjesit:
a. Të mos shqetësojmë fqinjët tanë me këngë, radio ose me zërin e lartë të televizorit.
b. Të mos zvarritim (tërheqim) objekte të rënda e të mos përdorim paisje elektroshtëpiake 

të zhurmshme (p.sh. lavatriçe, fshesë me korent etj.)

Do not make sounds and noises that may disturb your neighbours, particularly 
from 13.00 to 15.00 and from 22.00 to 8.00:
a. Do not disturb your neighbours by singing loudly or listening to TV and radio at high 

volume.
b. Do not drag heavy objects about or use noisy electrical appliances (such as washing 

machines, vacuum cleaners etc.) at these times.
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6 ordine
cleaning

rregull

Rispettiamo l'immagine del nostro condominio:
a. Teniamo puliti, liberi e in ordine cortili, balconi, ballatoi, poggioli e spazi comuni.
b. Non gettiamo l'immondizia o altri rifiuti nel cortile, nella strada o negli spazi comuni; 

mettiamo l'immondizia negli appositi contenitori differenziando i rifiuti.
c. Manteniamo pulito il nostro condominio. Non facciamo scritte o disegni ecc. sui muri. Tutti 

dovremo poi sostenere le spese per ripulirli.
d. I fiori sono belli ma i vasi devono essere ben ancorati affinché non cadano, innaffiamoli con 

cura senza danneggiare la casa e prestiamo attenzione a chi e a cosa sta sotto.
e. Non stendiamo alle finestre e all'esterno dei balconi biancheria, vestiti o stracci (usiamo gli 

stendini all'interno dei poggioli). 
f.  Non battiamo tappeti dalle finestre, dai poggioli e dai ripiani delle scale.
g. Non calpestiamo le aiuole e rispettiamo il verde comune dei nostri giardini. Non appropriamoci 

del verde comune per piantarci le nostre piante. Averne cura e mantenerlo ordinato è lodevole 
ma facciamolo in accordo con i nostri vicini.

h. Informiamoci presso ITEA S.p.A. prima di apportare qualsiasi cambiamento che sia visibile 
all'esterno del nostro appartamento, comprese tende da sole, armadi, antenne, ecc., ma 
anche protezioni ai balconi, ecc.

Respect the image of your block of flats:
a. Keep courtyards, balconies, corridors, terraces and communal areas clean, free from  

obstruction and tidy.
b. Do not throw rubbish or other items into the courtyard, road or communal spaces. Keep 

rubbish in the special containers for separate refuse collection.
c. Keep your block of flats clean. Do not draw or write on the walls.
d. Flowers are lovely but vases must be safely anchored so they cannot fall. Water them 

carefully without damaging the building and pay attention to those who live underneath.
e. Do not hang clothes, linen or cloths out of windows or outside balconies 

(use clothes-horses inside balconies).
f.  Do not beat rugs outside windows, balconies and on stairways.
g. Respect the garden areas and do not walk on the flower beds. Do not take over 

areas of the communal gardens for your own plants. Taking care of plants and 
keeping the garden tidy is a good thing, but please do so in agreement with 
your neighbours.

h. Check with ITEA S.p.A before making any changes 
visible from the outside of your apartment, 
including awnings, cupboards, antenna etc. but 
also protection for balconies etc. 

Të respektojme imazhin e pallatit tonë:
a. Të mbajmë të pastër, të lirë e në rregull oborrin, ballkonin e hapësirat e përbashkëta.
b. Të mos hedhim plerat o pisllëqe të tjera në oborr, në rrugë e në hapësirat e përbashkëta; të 

hedhim plerat në vendet e caktuara duke i seleksoniuar më parë mbeturinat.
c. Të mbajmë pastër pallatin tonë. Të mos zhgarravitim nëpër mure. Të gjithë do paguajmë pastaj 

për ti ripastruar e lyer.
d. Lulet janë të bukura, por vazot duhet të jenë të fiksuara mirë që të mos bien, t'i ujitim me 

kujdes pa dëmtuar shtëpinë, e të bëjmë kujdes për personat që janë poshtë dhe për çdo gjë 
(send) tjetër që është poshtë apartamentit tonë.

e. Të mos ndejmë jashtë dritareve e jashtë ballkonit çarçafë, rroba o copa (të ndejmë në ndejëset 
e rrobave brënda ballkonit).

f.  Të mos shkundim tapetet nga dritaret, nga ballkonet o nga sheshpushimet e shkallëve.
g. Të mos shkelim lulishtet e të respektojmë gjelbërimin e oborrit tonë. Të mos përvetësojmë 

pjesë nga lulishtja e pallatit për të mbjellë bimët tona. Fakti që kemi kujdes dhe e mbajmë në 
rregull është për t'u lavdëruar, por ta bëjmë këtë duke rënë dakord dhe me fqinjët tanë.

h. Të informohemi te ITEA S.p.A para se të bëjmë çdo lloj ndryshimi si ato që janë të dukshme 
nga jashtë apartamentit, duke përfshirë këtu tendat e diellit, dollapë, antena etj., por edhe 
mbrojtëset te ballkonet, etj
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7 animali 
animals

kafshët 8sicurezza
security

siguria

Possiamo tenere animali domestici nel nostro appartamento secondo quanto previsto 
dal Regolamento delle Affittanze che non siano di disturbo o di pericolo per gli altri 
inquilini. Li accompagniamo fuori adottando le opportune cautele, affinché non 
facciano male a nessuno; se sporcano provvediamo subito alla pulizia.

Mund të mbajmë kafshë shtëpiake në apartamentin tonë sipas asaj që parashikohet 
nga Rregullorja e Qerave por me kusht që të moj shqetësojnë të tjerët ose që (kafshët) 
të përbëjnë rrezik për fqinjët e tjerë. T'i shoqerojmë jashtë shtëpisë (kafshët)
duke marrë masat e nevojshme, që të mos i bëjnë keq askujt; nëse bëjnë pis ta 
pastrojmë menjëherë.

You can keep pets in your apartment according to the Tenancy Regulations, so long as 
these are not a disturbance or danger for other tenants. Take pets outside adopting the 
appropriate precautions so that nobody gets hurt. Make sure you clean up after them 
immediately.

Per la sicurezza degli inquilini e dello stabile:
Non teniamo depositi di materie e sostanze infiammabili o comunque pericolose, né 
nel nostro appartamento, né nella cantina, nel garage, nel posto auto o negli spazi 
comuni.

Për sigurinë e banorëve e të pallatit:
Të mos mbajmë të deposituara materiale dhe substanca që marrin flakë o megjithatë 
të rrezikshme, as në apartamentin tonë, as në bodrum (kantina), në garazh, në vendin 
ku parkojmë makinën ose në hapësirat e përbashkëta.

For the security of tenants and the building:
Do not keep inflammable or dangerous materials or substances in your apartment, in 
the cellars, garage, car parking spaces or communal areas.
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Possiamo tenere animali domestici nel nostro appartamento secondo quanto previsto 
dal Regolamento delle Affittanze che non siano di disturbo o di pericolo per gli altri 
inquilini. Li accompagniamo fuori adottando le opportune cautele, affinché non 
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appropriate precautions so that nobody gets hurt. Make sure you clean up after them 
immediately.
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Non teniamo depositi di materie e sostanze infiammabili o comunque pericolose, né 
nel nostro appartamento, né nella cantina, nel garage, nel posto auto o negli spazi 
comuni.

Për sigurinë e banorëve e të pallatit:
Të mos mbajmë të deposituara materiale dhe substanca që marrin flakë o megjithatë 
të rrezikshme, as në apartamentin tonë, as në bodrum (kantina), në garazh, në vendin 
ku parkojmë makinën ose në hapësirat e përbashkëta.

For the security of tenants and the building:
Do not keep inflammable or dangerous materials or substances in your apartment, in 
the cellars, garage, car parking spaces or communal areas.
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Possiamo coltivare i nostri hobbies sempreché nel farlo assumiamo tutte le misure e 
cautele idonee ad evitare disturbi, danni, disagi, pericoli e rispettiamo le norme sulla 
sicurezza e sulla salvaguardia dell'incolumità personale di sé e di terzi.

Mund edhe të kultivojme pasionet tona por për t'i bërë duhet të marrim të gjitha 
masat për të evituar zhurmat, dëmet, shqetësimet, rreziqet e të respektojmë normat e 
sigurimit duke menduar për veten dhe për të tjerët.

You can cultivate your hobbies so long as you take all appropriate measures in order to 
ensure that you avoid any disturbance, damage, inconvenience or danger and respect the 
regulations on safety to safeguard security for yourself and others.

Rispetto per l'ambiente, risparmio energetico e un corretto utilizzo degli 
impianti richiedono l'attenzione di ciascuno di noi per evitare danni e multe a 
carico di tutti:
a. Non dimentichiamo accese le luci degli spazi comuni.
b. Non gettiamo nel wc, nel lavabo, ecc. materiali che possano intasare le tubazione di 

scarico del nostro appartamento e di quelli sotto al nostro.

Respekt për ambjentin, kursimin e energjisë elektrike dhe një përdorim 
korrekt të paisjeve kërkojnë vemëndjen e çdonjerit nga ne për të evituar 
dëmet e gjobat në ngarikim të të gjithëve.
a. Të mos harrojmë ndezur dritat e korridoreve dhe hapësirave të përbashkëta.
b. Të mos hedhim në wc, te lavamani, etj materiale që mund të bllokojnë tubat e 

shkarkimit të apartamentit tonë e të atyre që banojnë poshtë nesh.

We all need to pay attention to environmental respect, energy saving and 
appropriate use of systems in order to avoid damage and fines for which 
everyone is responsible.
a. Do not leave lights on in communal areas.
b. Do not throw materials which could block the outlet pipes in your apartment and 

the apartments below you into the WC, sink etc.

PATTO COMUNE DI SOLIDARIETÀ E CONVIVENZA

CIVIL PARTNERSHIP AND COEXISTENCE PACT

MARRËVESHJE E PERBASHKËT E SOLIDARITET DHE E BASHKJETESËS

PATTO COMUNE DI SOLIDARIETÀ E CONVIVENZA

CIVIL PARTNERSHIP AND COEXISTENCE PACT

MARRËVESHJE E PERBASHKËT E SOLIDARITET DHE E BASHKJETESËS



9 10ambiente
environment

ambjenthobbies
hobbies

hobi

Possiamo coltivare i nostri hobbies sempreché nel farlo assumiamo tutte le misure e 
cautele idonee ad evitare disturbi, danni, disagi, pericoli e rispettiamo le norme sulla 
sicurezza e sulla salvaguardia dell'incolumità personale di sé e di terzi.

Mund edhe të kultivojme pasionet tona por për t'i bërë duhet të marrim të gjitha 
masat për të evituar zhurmat, dëmet, shqetësimet, rreziqet e të respektojmë normat e 
sigurimit duke menduar për veten dhe për të tjerët.

You can cultivate your hobbies so long as you take all appropriate measures in order to 
ensure that you avoid any disturbance, damage, inconvenience or danger and respect the 
regulations on safety to safeguard security for yourself and others.

Rispetto per l'ambiente, risparmio energetico e un corretto utilizzo degli 
impianti richiedono l'attenzione di ciascuno di noi per evitare danni e multe a 
carico di tutti:
a. Non dimentichiamo accese le luci degli spazi comuni.
b. Non gettiamo nel wc, nel lavabo, ecc. materiali che possano intasare le tubazione di 

scarico del nostro appartamento e di quelli sotto al nostro.

Respekt për ambjentin, kursimin e energjisë elektrike dhe një përdorim 
korrekt të paisjeve kërkojnë vemëndjen e çdonjerit nga ne për të evituar 
dëmet e gjobat në ngarikim të të gjithëve.
a. Të mos harrojmë ndezur dritat e korridoreve dhe hapësirave të përbashkëta.
b. Të mos hedhim në wc, te lavamani, etj materiale që mund të bllokojnë tubat e 

shkarkimit të apartamentit tonë e të atyre që banojnë poshtë nesh.

We all need to pay attention to environmental respect, energy saving and 
appropriate use of systems in order to avoid damage and fines for which 
everyone is responsible.
a. Do not leave lights on in communal areas.
b. Do not throw materials which could block the outlet pipes in your apartment and 

the apartments below you into the WC, sink etc.

PATTO COMUNE DI SOLIDARIETÀ E CONVIVENZA

CIVIL PARTNERSHIP AND COEXISTENCE PACT

MARRËVESHJE E PERBASHKËT E SOLIDARITET DHE E BASHKJETESËS

PATTO COMUNE DI SOLIDARIETÀ E CONVIVENZA

CIVIL PARTNERSHIP AND COEXISTENCE PACT

MARRËVESHJE E PERBASHKËT E SOLIDARITET DHE E BASHKJETESËS



ISTITUTO TRENTINO
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RENDIAMO SPECIALE IL NOSTRO CONDOMINIO E GLI SPAZI COMUNI, 
FACCIAMO SÌ CHE IL PATTO NON RIMANGA 

“IL SOLITO LUOGO COMUNE” 
MA SI TRADUCA IN AZIONI CONDIVISE E SOSTENUTE DA TUTTI 

QUOTIDIANAMENTE.

NON IL SOLITO LUOGO COMUNE

MAKE YOUR BLOCK OF FLATS SPECIAL! HELP TO IMPLEMENT THE 
PACT AND TRANSLATE IT INTO SHARED ACTION SUPPORTED BY 

EVERYONE ON A DAILY BASIS 

NOT THE USUAL COMMONPLACE

KONDIVIDOJME MARRËVESHJEN E PËRBASHKËT E SOLIDARITETIT DHE BASHKËJETESËS
TA BËJMË “TË VEÇANTË” PALLATIN TONË DHE HAPËSIRAT E PËRBASHKËTA, TË BËJMË 
TË MUNDUR QË MARRËVESHJA TË MOS MBESË “I VETMI VEND I PËRBASHKËT” POR 
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GJITHË ÇDO DITË.
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