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 ةيمويلا انتايح نم ءزج ةبكركلاو نيتورلاو فيظنتلا
 ةمهم نم رثكأ يزجنت كدعاسيح كتايح لهستو كراكفأ بترت تاوطخ وأ لودج دوجوو
 
 : هيف يقالتحو فلملا اذه كل لمع دتروس قيرف
  ) يمسوملاو يرهشلا - يعوبسألا - يمويلا ( : فيظنتلا لودج
  ةماعلا فيظنتلا تاودأ
 كسفنب اهيلمعت نكمم فيظنتلل ةيعيبط تافصو
 
 ةيعقاو نوكتو ةلئاعك كتايح بولسأو ةحاسملا بسح ىلع كتيب فيظنت ةقيرط اهيلع يبتكاو ةيضافلا لوادجلا يعبطإ
 يرارحلا فيلغتلاب اهيفّلغ مث نمو كل اهانبتك يللا تاوطخلاب ينيعتساو ةيقطنمو
 
 
 سيلو ةلماعلا لبق نمو كلبق نم هب مازتلإلا ىلع صرحلاو ةعباتملا تيبلا ةبحاصك كيلع بجي ماظنلا ىلع ةظفاحملل *

 .. طقف ةلماعلا ىلع دامتعإلا
 

 ��   ادج يرورض كفارشإو تيبلا تس ِتنإ
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o ةوهقلا ةنيكم : تادعملا عيمج حسم 

  . ةريغصلا تادعملاو

o نرفلاو نرفلا حطس ميقعتو فيظنت 

  فيووركياملاو

o خبطملا حطس ميقعتو فيظنت 

o ةلسغملا ميقعتو فيظنت  

o بناوجلا لك نم اهحسمو ةجالثلا بيترت 

 يقابلا لكألا عيزوتو لخادلاب حطسألاو

o ةحورملا حسم 

o امادختسا رثكألا ضباقملاو بيلاودلا حسم 

 - تاراهبلا - ياشلا بالود ( لخادلا نم

 ) ةلسغملا تحتو ةفاظنلا ةدع - نزخملا

o ةصقانلا ءايشألا ةباتكو نزخملا بيترت 

o تانابطرملاو تاراهبلا ةئبعت 

o رئاتسلاو كابشلا فيظنت 

o ةيضرألا فيظنت 

o تايافنلا ةلس ميقعتو لسغ 

o فيكملا رتلف فيظنت 

o ةلاسغ ،طافشلا ،ةجالثلا ميقعتو فيظنت 

 دوجو نم دكأتلا ( ةزهجألاو نوحصلا

 ) اهاعم اهعطق

o نم صلختلاو نزخملا بيترتو فيظنت 

  اهتيحالص ةيهتنملا ءايشألا

o لخادلا نم جاردألا فيظنت  

o ةبمللا فيظنت 

o جلثلا ءام رييغتو رزيرفلا ميقعتو فيظنت 

 تانزرفملا ةيحالص ءاهتنإ نم دكأتلاو

o لسغو زاوربلاو كابشلا فارطأ فيظنت 

  دجو نإ رئاتسلا

 

o لوأب لوأ اهفيشنت و نوحصلا لسغ 

  اهناكم اهعاجرإو

o خبطملا حطس فيظنت  

o ةلسغملا فيظنت 

o ةلواطلا تحتو يساركلاو ةلواطلا فيظنت 

o ةيضرألا حسم  

o ةحيحص ةقيرطب تايافنلا نم صلختلا 

 

 

 
  

 خبطملا
 يرهش يعوبسأ يموي
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 مامحلا
 يرهش يعوبسأ يموي

oباورألاو فشانملا رييغت  

oنوباصلاو لورلاو ليدانملا ةئبعت  

oةساّعدلا لسغ 

 

oمسجلا ةفيل ريغت 

oيفو )رهشأ ٣ لك( نانسألا ةشرف رييغت 

 قلحلا يف باهتلإ وأ ازنولفنإ ضرملا لاح

 ضرملا دعب هشرفلا ريغت

oصلختلاو تاهجلا لك نم بيلاودلا حسم 

 بيترتو اهتيحالص يهتنملا ءايشألا نم

 تاجتنملاو جاردألا

oضيبألا لخلاب اهعقنب رواشلا سأر فيظنت 

 حالمألا تابسرت نم صلختلل

oةعالبلا فيظنت 

oوينابلا ةراتس لسغ   

oةحورملا وأ تاياوهلا فيظنت  

oلسغو زاوربلاو كابشلا فارطأ فيظنت 

  دجو نإ رئاتسلا

 

oسبالملا ةلازإ  

oحطسألاو ضباقملاو ةلسغملا فيظنت 

  بابلا ةكسمو ةآرملاو

oهلوح امو رواشلا وأ وينابلا فيظنت  

oهلوح امو مامحلا يسرك ميقعتو فيظنت 

oيفو فرلا ىلع نم تاجتنملا حسم 

 رواشلا

oديلا فشانم رييغتو فشانملا بيترت 

 نيموي لك هجولاو

oةلابزلا سيك رييغت  

oمامحلا ريطعت 
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 ) ةلاصلا . لافطألا ، ةيسيئرلا ( :فرغلا
 يرهش يعوبسأ يموي

oريرسلا شرافم رييغت  

oعابتاب ةفاشنلا يف ةيناطب / فاحللا عضو 

  عِّنصُملا تاميلعت

oليسغلل سبالملا ميسقت  

oريرسلا رهظو حطسألا حسم 

oاهيف امو ففرألاو حوللاو تاميرفلا حسم  

oتاهجلا عيمج نم نويزفلتلا حسم 

 كالسألاو

oنيزباردلاو جرَدلا حسمو فيظنت 

oفتاوهلا - تابمللا( كالسألا حسم ..( 

  ءابرهكلا شايفأو

oتاتومرلاو فتاوهلا ميقعتو فيظنت 

  رتويبمكلاو

oةيفخملاو ةرهاظلا لافطألا باعلأ ميقعت 

oدئارجلاو تالجملا ريودت ةداعإ  

oبتكلا ضيفنت  

oداجسلا فيظنت / سنك 

 

oفيكملا رتلف فيظنت 
oاهريطعتو ةالصلا فشارش لسغ  
oةحسممب تادخملاو ةبنكلل قيمع فيظنت 

 راخبلا
oتابمللاو فجنلا فيظنت   
oيهتنملا نم صّلختلاو ةيودألا ةعجارم 

 اهتيحالص
oفيظنت( ةبترملاو ريرسلا رهظ فيظنت 

 هردوبلا عيزوت - ادوصلا تانوبركيبب هبترملا
 ةدمل داجسلا ىتحو بنكلا ،هبترملا يلع
 هسنكملاب طفشت مث نمو هعاس فصن
  )ةيئابرهكلا
 ركذ عم مقعت نكمم هيفاضإ هكرحو*

 ةفاك لتقت يكل راخبلا هسنكمب هالعأ
 عون يأ نم تارطق يفيضو ايريتكبلا
 لايخ ريصت هحيرلاو ) ردنفال( يرطع تيز

oال ام لكو ةميدقلا قاروألا نم صلختلا 
  جاردألا لخاد هيلإ جاتحن
oنكمأ نإ ةيناطب / فاحللاو تادخملا لسغ 

  عِّنصُملا تاميلعت عابتاب
oسنكو زاوربلاو كابشلا فارطأ فيظنت 

  دجو نإ رئاتسلا
 

oاهنكامأ ءايشألا عاجرإ  

oهريطعتو ةلاصلا / ريرسلا بيترت  

oليدانملا ةئبعت  

oحطسألا حسم  

oداجسلاو تايضرألا سنك / حسم  

oتادخملا بيترت  

oناكملا ةيوهتو كيبابشلا حتف   

oتابمللا حيتافم و بيلاودلا قوف حسم 

oةمدختسملا باعلألا ميقعت و حسم 

oداجسلاو ةبنكلا فيظنت 

oتايافنلا يمر  
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 ةلماعلا ةفرغ
 يرهش يعوبسأ يموي

oفشانم / ريرسلا شرافم رييغت 

oكابشلا فيظنت 

oةصاخلا سبالملا لسغ  

 

oفيكملا رتلف فيظنت 

oةضئافلا سبالملا وأ تايرتشملا نحش 

  رهش مك لك

oميرك -نوجعم( ةصاخ تامزلتسم ءارش - 

 ).. وبماش

 

 

oقوف وأ ريرسلا تحت نم يش لك ةلازإ 

 بالودلا

oهريطعتو ريرسلا بيترت 

oمامحلا فيظنت 

oحطسألا حسم  

oتايضرألا حسم 

oناكملا ةيوهتو كيبابشلا حتف  

oتايافنلا يمر  
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 ) ءاتش ، فيص ، ناضمر ( :يمسوملا فيظنتلا
oفقسألاو طيحلا حسمو سنك 

oيوتش - يفيص( هبيترتو عدوتسملا فيظنت(  

oناضمر ءايشأ زيهجت 

oةالصلا ديجاجس لسغ 

oةفشان ةقرخب اهحسم مث نخاس ءام عبرو ادوصلا تانوبركيب ناتقعلم :لولحملاو ةقرخلاب رزيرفلا فيظنت  

oتالواطو يسارك - حبسملا باعلأ - تاياّوشلا( دجو نإ يجراخلا شرفلا فيظنت ..( 

oرئاتسلا لسغو جراخلاو لخادلا نم تيبلا كيبابشل قيمع فيظنت  

oنويزفلتلا ةدحول قيمع فيظنت  

oرييغت تجاتحا اذإ فيظنتلا تاودأ ةعجارم  

oريرسلا بتارم بلق  

oتايضفلا عيملت  

oعونلا بسح ىلع ةقيرطلا نم دكأتلا ـ داجسلا لسغ 

oهيلغاو ،لولحملا اذهب ةيّالغلا عابرأ ةثالث ىلإ فصن ءلم ّمث ،ةيواستم تايّمكب ءاملاو لخلا نم لولحم عنص لالخ نم كلذو ( حالمألا تابسرت ةلازإو ةيالغلا ميقعتو فيظنت 

 نم لولحملا بكس ّمتي ّمث ،ةريبك بساوّرلا تناك اذإ ةّدملا ةدايز نكمُيو ،هنايلغ دعب ةقيقد 20 ةّدم ةيّالغلا لخاد لولحملا كرت ّمتي .. ةّيسلكلا تابّسرتلا ةلازإل ةيّالغلا لخاد

 ءاملا يلغ نكمُي ،ةيّالغلا لخاد ًةّيوق لخلا ةحئار تناك لاح يفو ،شامق ةعطقب اهفيفجتو لخاّدلا نم اهلسغ ّمتي كلذ دعبو ،ةجنفسإ مادختساب لخاّدلا نم اهكرفو ،ةيّالغلا

 ) هتحئارو لخلا معط لوزي ىّتح تاّرم ةّدع اهنم هبكسو اهلخاد

oةلاسغلل قيمع فيظنت  

oفيكملا تاحتف فيظنت 

oكابشلا شيشو تارتشلا فيظنت 
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  ةيساسألا فيظنتلا تاودأ
 

  رثكأ  راكفأ و تامولعمل مارقتسنإلا ىلع  sortedksa ةعباتمو ، www.sorted.sa عقوم ةرايز ءاجرلا ةديدج تاعوبطمو تاجتنم ىلع لوصحلل
 

Basic Cleaning Supplies  

 

S.O.R.T.E.D 
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  Basic Cleaning Supplies | ةيساسألا فيظنتلا تاودأ
oةفلتخم تامادختسإل ةفلتخم ناولأب ربيافوركياملا شامق     Microfiber cloths different colors for different task 

oةحسمم+ جاجزلا فظنم glass cleaning cloth or squeegee + glass cleaner      

oفيظنت يشارفScrub brush - scrubbers      

oبعصلا فيظنتلل ةيوق ةشرف grout scrubber    

oنانسأ ةشرف  Toothbrush     

oزافق  Rubber gloves      

oرابغلا ةلازإل زافق Dusting mitt    

oاياوزلا فيظنتل ناذألا نطق cotton swabs for cleaning corners    

oةريغص ةسنكم mini broom / dustpan    

oةيئابرهك ةسنكم Vacuum cleaner     

oرابغلا حيسمت ةدع Dusting kit     

oراخبلا ةحسمم Steaming mop  

oةجنفسا Sponge     

oةلابز سايكأ Garbage bags    

oادوصلا تانوبركيب Baking soda      
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 Bathroom Cleaning Caddy | مامحلا فيظنت ةلس

oةلسغملل ةشرف sink scrubber  

oةفلتخم تامادختسإل ةفلتخم ناولأب ربيافوركياملا شامق     Microfiber cloths different colors for different task    

oمقعم و فظنم Ceaner & Disinfectant     

oةحسمم+ جاجزلا فظنم Glass cleaning cloth or squeegee + Glass cleaner     

oبعصلا فيظنتلل ةيوق ةشرف Grout scrubber    

oمامحلا ةشرف Toilet brush    

oاياوزلا فيظنتل ناذألا نطق  Cotton swabs for cleaning corners     

oزافق Gloves    
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oلاثم;  بسانملا فظنملا يراتخا فيظنتلا ةجاح بسح ىلع:  
  ضيبألا لخلاب فظنملا مادختسا فيظن خبطملا حطس اذإ*
   ) .. جاجدلا هيف يتعطق حطس( سكرولك وأ لوتيد لولحم يمدختسا ميقعت جاتحي ناكم / حطس يأ *

oتايضرألاو حطسألا فيظنتل ; نوباصلاب حطسألا فظنم 
oةيندعم بساور يأ وأ ةريغصلا ةزهجألاو ،شدلا سوؤر ،ةعالبلا ، خبطملا ةلسغم ، باوبألا ضباقم ، جاجزلا ، حطسألا فظني ; لخلاب مادختسإلا ددعتم حطسألا فظنم 

 ةيحلمو
o مقعي - لوتيد لولحم  
oفظنيو مقعي - سكرولك لولحم 

 
---------- 
 

o Based on purpose of cleaning select the suitable solution Ex:  

* If the kitchen surface is clean, just wipe it with multi-purpose cleaner vinegar base 

* For any surface that needs disinfection use Clorox or Dettol solution ( surface that were used to cut chicken .. ) 

o All-purpose cleaner soap based ; cleans surfaces & floors  

o Multi-purpose cleaner vinegar based ; Cleans surfaces, glass, doorknobs, kitchen sink, drains, shower heads small appliances or 

any mineral & salt deposits .. 

o Dettol solution ; Disinfects  

o Clorox solution ; Cleans & disinfects 

 

  Choosing The Suitable Cleaner | ةبسانملا تافظنملا رايتخا
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  رثكأ  راكفأ و تامولعمل مارقتسنإلا ىلع  sortedksa ةعباتمو ، www.sorted.sa عقوم ةرايز ءاجرلا ةديدج تاعوبطمو تاجتنم ىلع لوصحلل
 

فيظنتلل ةيعيبط تافصو  
  DIY Cleaners  

 

S.O.R.T.E.D 
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  Clorox Spray Solution |  سكرولكلا لولحم
oسكرولك لئاس ياش قعالم ٤ 

oءام تاساك ٤ 

 مادختسإلا لبق ًاديج اهيجرو خاخب ةروراق يف اهيعضو تانوكملا يطلخا•

 قئاقد ١٠ اهيعدو اهميقعت دارملا تايضرألا وأ حطسلا ىلع لولحملا يّخب / يّشر•

 ةروصعم ءام ةفشنمب ةقطنملا يحسما•
 
---------- 
 

o 4 teaspoon of Clorox  

o 4 cups of water  

• Mix ingredients in a spray bottle, shake well before use 

• Spray the solution to disinfect any surface, floors let it sit for 10 minutes   

• Wipe down with damped cloth 
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   General Surface Cleaning |  حطسألل ماع فظنم
  لخلاب مادختسإلا ددعتم حطسألا فظنم

oءاملا نم ءزج ١  

o1ضيبألا لخلا نم ءزج  

 مادختسإلا لبق ًاديج اهيجرو خاخب ةروراق يف اهيعضو تانوكملا يطلخا•

 ةمامقلا فيظنتو رادجلا ىلع تاخطللا حسمو ،جاجزلا وأ حطسألا حسمل لولحملا يمدختسا•

  جلثملا جاجزلا وأ تينارجلا وأ ماخرلا ىلع لولحملا مدختسي ال : هيبنت*
---------- 
 

Multi-purpose cleaner - vinegar based   

o 1 part white vinegar  

o 1 part water  

• Mix ingredients in a spray bottle, shake well before use 

• Use the solution to clean surfaces, window, wall stains, clean trash cans ..  

* Caution: Do not use this solution on granite or marble or frosted glass 
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    General Surface Cleaning |  حطسألل ماع فظنم
  نوباصلاب حطسألا فظنم

oنوحصلا ليسغ نوباص لكأ ةقعلم ٢-١  

oءام ةساك ١/٢و ١  

 مادختسإلا لبق ًاديج اهيجرو خاخب ةروراق يف اهيعضو تانوكملا يطلخا•

  ةروصعم ءام ةقرخب ةقطنملا يحسما اهدعب سب تايضرأو حطس يأ حسمل لولحملا يمدختسا•

  رجحلاو ماخرلا ىلع مادختسالل نمآ*
---------- 
 

All-purpose cleaner - soap based  

o 1 to 2 tablespoons mild dish washing liquid  

o 1 1/2 cups water  

• Mix ingredients in a spray bottle, shake well before use 

• Use the solution to clean any surface, floors then wipe down with damped cloth 

* Safe to use on marble or stone  
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 Kitchen Disinfecting Paste | خبطملل مّقعم نوجعم
oخبطملا حطسو ةلسغملا فيظنتل 

oمويدوصلا تانوبركيب هساك ١/٢  

oضيبأ لخ هساك ١/٤  

oيرطعلا تيزلا نم تارطق ١٠ tea tree  

  نوجعم حبصي نأ ىلإ لخلاو مويدوصلا تانوبركيب يبّلَق•

  يبّلقو تارطقلا يفيضا•

  ءاملاب هيلسغا مث نمو هيكرفا ،ميقعت جاتحت يللا ةقطنملا يف طيلخلا يعض•

  ةبعصلا اياقبلا ةلازإل ةداعإلا كنكمي•

oدحاولا لامعتسالل طقف يهف ظفحُت ال ةطلخلا هذه  
  

---------- 
 

* To clean your sink & counter tops  

o 1/2 cup baking soda  

o 1/4 cup white vinegar  

o 10 drops tea tree essential oil  

• stir ingredients to form a paste  

• Add 10 drops and stir  

• Apply to area that needs disinfecting, scrub and rinse with water 

• Repeat to remove stubborn residue 

* Do not store this mix, it’s a one-time use  
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 Sticker Remover | زركتسإلا وأ قصللا ةلازإل ةطلخ
o مويدوصلا تانوبركيب لكأ ةقعلم   

o يتابن تيز لكأ ةقعلم   

• ريغص ءاعو يف تانوكملا يطلخا   

• قصللا اهيف يللا ةقطنملا ىلع ةريغص ةيمك يعض  

• صاصتمالل نيتقيقد وأ ةقيقد هيكرتا  

• ةقرخ وأ ةفشنمب ةقطنملا يحسما قصللا ةلازإل   

* رهش ةدمل مكحم ءانا يف طيلخلا يعض  :نيزختلا  

 

---------- 
 

o 1 tablespoon baking soda 

o 1 tablespoon vegetable oil  

• mix ingredients in small container  

• Apply amount to spot  

• Let is it for a minute or 2 to soak  

• Rub with a cleaning cloth to remove  

* To store: store in sealed container for up to 1 month  
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 Toys Cleaner Spray | باعلألا فيظنتل ةطلخ
 باعلألا فيظنتل ةيعيبط ةطلخ

oدربي هيكرتا مث هيلغا ( ءام ةساك ١/٢( 

oضيبأ لخ ةساك ١/٢  

oنوميل يعيبطلا تيزلا نم نيترطق lemon   

  ًاديج هيّجُرو خاخبب ةروراق يف تانوكملا يطلخا•

  مهيفشن ،همف يف اهعضي كلفط ول ءاملاب مهيلسغاو ،كلفط باعلأ ىلع هيّخب•

  نيرهش ةدمل خاخبلا يف هيعض :نيزختلا*
---------- 
 

This is a natural solution to clean your children’s toys  

o 1/2 cup water, boiled and cooled  

o 1/2 cup white vinegar  

o 2 drops lemon essential oil  

• Mix ingredients in spray bottle and shake to combine  

• Spray on toys, rinse if toys will be in child’s mouth, air dry  

* To store: store in spray  for up to 2 months  
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  يعوبسألا ليسغلا و فيظنتلا لودج
 

  رثكأ  راكفأ و تامولعمل مارقتسنإلا ىلع  sortedksa ةعباتمو ، www.sorted.sa عقوم ةرايز ءاجرلا ةديدج تاعوبطمو تاجتنم ىلع لوصحلل
 

Weekly Cleaning & Laundry Schedule   

 

S.O.R.T.E.D 
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 ليسغلا
 

 طيسب فيظنت
 

  قيمع فيظنت
 

 ىرخألا فرغلاو رمملا و لخدملا حيسمت و سينكت دوسأ
 خبطملا فيظنت

 اهمامح و ةيسيئرلا مونلا ةفرغ
 مهمامحو لافطألا ةفرغ
 ةلاصلا

 

 دحألا

  باعلألا ةفرغ و سبالملا ةفرغ  نولم

 نينثالا

  خبطملا راخبلاب تيبلا يقاب حسمو تامامحلا لافطألا سبالم

 ءاثالثلا

  تامامح لخادمو ةرفسو نيلاوص نم يضرألا رودلا لوألا رودلا حيسمتو سينكت ضيبأ

 ءاعبرألا

  تامامحو لخادمو فرغ نم يناثلا رودلا  بايث

 سيمخلا

  طقف حيسمت .ةسنكملل ال  ةلماعلا سبالم

 ةعمجلا

  ةلماعلا ةفرغ  فشانم | فشارش | تايابع

 تبسلا

 . ءاسم ايموي يوكلا  :تاظحالم
 .يرود لكشب مهفرغل مهفيظنت ىلع يصرحا .كلزنم نم ءزج تالماعلا و قئاسلا ةفرغ

 يعوبسألا ليسغلا و فيظنتلا لودجل جذومن      
 ليسغلا ًاعبط ىسنن امو كتايح طمن عم بسانتي امب وأ عوبسألا مايأ ددع ىلع كلزنم فرغ يمّسق لودجلا اذه يف
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 ليسغلا
 

 طيسب فيظنت
 

  قيمع فيظنت
 

    

 دحألا

    

 نينثالا

    

 ءاثالثلا

    

 ءاعبرألا

    

 سيمخلا

    

 ةعمجلا

    

 تبسلا

 . ءاسم ايموي يوكلا  :تاظحالم
 .يرود لكشب مهفرغل مهفيظنت ىلع يصرحا .كلزنم نم ءزج تالماعلا و قئاسلا ةفرغ

 يعوبسألا ليسغلا و فيظنتلا لودج      
 ليسغلا ًاعبط ىسنن امو كتايح طمن عم بسانتي امب وأ عوبسألا مايأ ددع ىلع كلزنم فرغ يمّسق لودجلا اذه يف
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 : رهشلا

 

 تبسلا
 

 ةعمجلا
 

 سيمخلا
 

 ءاعبرألا
 

 ءاثالثلا
 

 نينثالا
 

 دحألا
 

 نم تارايسلا فيظنت
 لخادلا

 ةجالثلا فيظنت  لافطألا باعلأ ميقعت  حوارملاو فجنلا 
 راضخلا نيزختو
 ةقيرطب تايقرولاو
 ةحيحص

 ١ عوبسألا

 و نيلاوصلا فيظنت  يعانصلا عرزلا عيملت 
 لخادملا و تامامحلا

 ٢ عوبسألا  ريرسلا بتارم طفش 

 باعلألا لسغ
  ةيجراخلا

 و باوبألا حيسمت   تافيكملا عيمج رتالف 
 ضباقملا ميقعت

 ٣ عوبسألا ريرسلا شرافم رييغت

  شوحلا فيظنت 
 حبسملا لوحو

 عدوتسملا فيظنت 
 هبيترتو

 ٤ عوبسألا ةالصلا فشارش رئاتسلا لسغ 

 ةيرهشلا ماهملا لودجل جذومن
 كتايح ماظن بسح ؤا مسوملا بسح يرهش لكشب ماهملا رييغت كنكمي و رهشلا يف ةرم اهزاجنا بجي يتلا ماهملا ميسقت ةقيرطل جذومن
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 : رهشلا

 

 تبسلا
 

 ةعمجلا
 

 سيمخلا
 

 ءاعبرألا
 

 ءاثالثلا
 

 نينثالا
 

 دحألا
 

 ١ عوبسألا       

 ٢ عوبسألا       

 ٣ عوبسألا       

 ٤ عوبسألا       

 ةيرهشلا ماهملل لودج
 كتايح ماظن بسح ؤا مسوملا بسح يرهش لكشب ماهملا رييغت كنكمي و رهشلا يف ةرم اهزاجنا بجي يتلا ماهملا ميسقت
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Deep Cleaning  
 
 

Simple Cleaning 
 
 

Laundry 
 
Sunday 

   

 
Monday 

   
 

 
Tuesday 

   

 
Wednesday 

   

 
Thursday 

   

 
Friday 

   

 
Saturday 

   

Note: Ironing clothes should be done every night on a daily basis. 
Remember that the driver’s room and the help’s rooms are part of your house. Make sure that they get cleaned on a weekly basis. 

Weekly Cleaning & Laundry Schedule 

This is a template of a Weekly Cleaning schedule. You can customize your own in the empty table below 
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Month: 

      
 

 

 

 
 

Sunday 
 

Monday 
 

Tuesday 
 

Wednesday 
 

Thursday 
 

Friday 
 

Saturday 

Week 1        

Week 2        

Week 3        

Week 4        

Monthly Plan of Monthly Tasks 
This is a template of how to divide the tasks that needs to be done once a month. Tasks can be rotated on a monthly basis depending on the season and your lifestyle. 

      


