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 آموزش اسباب کشی راحت 

 ابتدا یک لیست از کارهایی را که میخواهید انجام دهید درست کنید : 

با توجه به ترتیب و زمان بندی و البته لوازمی که باید جابجا شوند ، لیستی درست کرده و بر روی کاغذ نوشته ، سپس  

 وارد مرحله دسته بندی شوید .

 

 چه مواردی نیاز دارید : در ذهن داشته باشید برای بسته بندی به

محکم و پهن ، دستگاه    چسب نواریکارتن های ضخیم و مقاوم در اندازه های مختلف ، جعبه های پالستیکی ، پارچه ، 

چسب کش ، نایلون حباب دار مخصوص بسته بندی وسایل شکستنی ، کاور برای جمع کردن وسایل کوچک و لباس که  

احتی میتوانید این وسایل را از شرکت کارتن بار تهیه کنید ، همچنین طناب ، روزنامه باطله و ماژیک درشت برای  به ر

 نوشتن روی وسایل . 
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 آموزش اسباب کشی راحت قسمت پنجم برای مشاهده مقاله در سایت لطفا کلیک کنید . 

 

 قبل از بسته بندی و جمع کردن وسایل ، لوازم را پاک کنید یا بشویید .

ظروف مصرفی و نظیر آن باید بصورت مجدد در خانه  البته بهتر است که این مسائل درزمینه لیوان ها ، کریستال ها ، 

 جدید نیز انجام شود . 

 

 برای جمع آوری و بسته بندی وسایل شکستنی بهتر است نکات زیر را رعایت کنید :

کارتن درهنگام بسته بندی ، ابتدا وسایل را بین پارچه ، روزنامه ، نایلون حباب دار یا پالستیک پیچیده سپس در داخل  

و مخصوص قرار دهید . اگر توانایی این کار را ندارید با بسته بندی محکم تر هر یک از آنها به صورت جداگانه ،  مقاوم 

 در نهایت همه را در جعبه ای مقاوم در کنار هم با دقت قرار دهید . 

 

 وایی : ها و جعبه های مق کارتنقبل از چیدن وسایل در 

ابتدا آنها را به چسب پهن و محکم که میتوانید از شرکت کارتن بار تهیه کنید ببندید سپس از محکم بودن اتصاالت  

 آنها ، اطمینان حاصل کنید . 

 

 در جمع کردن وسایل شکستنی بیشتر دقت کنید :

اجناس خود را سالم تر   شما هرچه در بسته بندی و جمع آوری وسایل خود با دقت بیشتری کار کنید ، وسایل و 

 تحویل میگیرید . 
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