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زندگی  چه نوع محلی  در

  کنی؟ می
 

 های اسکانشکل

اید، یک راهنما خواهيد سالگی نرسيده 18تا زمانی که به سن 

رساند تا برای آینده و چيزهایی داشت. راهنمای شما یاری می

قادر به انجام آن نيستيد و یا دوست دارید یاد بگيرید که هنوز 

 خودتان را آماده کنيد.

 

 ( Pol-amv) اسکان موقت

هفته خواهيد ماند که مراحل  10تا  7در اسکان موقت بين 

 24بررسی درخواست پناهندگی را بگذرانيد. راهنمایان 

ساعت حضور دارند. بستگی به تصميم خدمات تابعيت و 

دارد که پس از انجام مراحل درخواست  (INDمهاجرت )

بررسی در کجا خواهيد زیست.  اگر اجازه اقامت دریافت 

روید. اگر پاسخ منفی ( میNidosای از نيدوس )کنيد، به خانه

( INDدریافت کنيد و یا اگر خدمات تابعيت و مهاجرت )

ارگان مرکزی هنوز پاسخی نداده باشد، به خانه کوچکی از 

تواند در ( خواهيد رفت. این میCOAان )اسکان پناهجوی

 ( و یا بيرون آن باشد.azcداخل اردوگاه اسکان پناهجویان )

 

 (azcاردوگاه اسکان پناهجویان )های کوچک در بيرون  خانه

کند. نوجوان در یک خانه زندگی می 20در اینجا حداکثر 

سالگی در اینجا  18ساعت حضور دارند. تا  24راهنمایان 

 زیست. خواهيد 

 

 (azcاردوگاه اسکان پناهجویان )های کوچک در داخل  خانه

 17,5اگر در زمانی که برای مراحل پناهندگی آماده باشيد 

اردوگاه اسکان سال داشته باشيد، به خانۀ کوچکی در داخل  

( خواهيد رفت. در اینجا راهنمایان از صبح azcپناهجویان )

توانيد به نگهبانی میتا شب حضور دارند. در ساعات شب 

  مراجعه کنيد.

ن چه وضعيتى است با ای

؟پناهندگیروند   
 AAو آ آ  RVT ار و ت 

 ار و ت

هفته  3این به معنای زمان آرامش و آمادگی است و حداقل 

در این مدت استراحت کرده و قرارهای مختلفی  کشد.طول می

مثل آمادگی برای مراحل پناهندگی خواهيد داشت. با سازمان 

( و پزشک جامعه پزشکی پناهجویان VWNپناهندگان )

(FMMU و وکيل خود قرار مالقات خواهيد داشت. همچنين )

 برای بيماری سل معاینه خواهيد شد.

 

 آ آ

روز طول  8هندگی است و این به معنای روند عمومی پنا

روز درباره مشکالت خودتان با  8کشد. در طول این می

کنيد. در این ( صحبت میINDخدمات تابعيت و مهاجرت )

تصميم خدمات  8فاصله قرارهایی با وکيل دارید. در روز 

تابعيت و مهاجرت را خواهيد شنيد. اگر خدمات تابعيت و 

نياز داشته باشد، روند مهاجرت به وقت بيشتر برای تحقيق 

بررسی شما طوالنی خواهد شد. به این روند درازمدت 

 ماه طول خواهد کشيد. 6گویند و حداکثر می



 

 5 

 مالقات

 شما دیدار به شب 22 تا صبخ 8 ساعت از توانندمی مهمانان

 کرده معرفی نگهبانی دفتر به را خودشان مهمانان همه. بيایند

 ساله 18 زیر شما مهمان اگر. کنندمی دریافت مهمان کارت و

 داشته خود مسئول یا مادر و پدر از نامه اجازه یک باید باشد،

 .  باشد

 پرونده فردی

( یک پرونده COAدر ارگان مرکزی اسکان پناهجویان )

شود. در اینجا برای مثال اسم و تاریخ برای شما تشکيل می

توانيد تولد شما نوشته شده. همچنين در آن کارهایی را که می

کنند. اگر بخواهيد پرونده را ببينيد، به آموزید ثبت میو می

راهنما مراجعه کنيد. به هرجایی که منتقل شوید، پرونده شما 

 اهد شد. جا ارسال خوبه همان

 

 RVA 2005 ار و آ

  چيست
 

ار و آ به معنای مقررات تأمين هزینه برای پناهجویان و 

بيگانگان در شکل اقامتی دیگر است. در این مقررات نوشته 

شده که شما چه حقوقی دارید. همچنين نوشته شده که تا زمانی 

که در محل اسکانی از ارگان مرکزی اسکان پناهجویان 

(COA زندگی )کنيد چه وظایفی دارید.می 

 پول هفتگی و کارت پول

شود. با این پول هر هفته پول به کارت پول شما واریز می

توانيد وسایل مورد نياز را بخرید. کارت پول یک کارت می

 بانکی برای حساب شما و به نام شما است.

توانيد از دستگاه خودپرداز پول بگيرید. با کارت پول می

 ( خرید کنيد. Vpayهای با نشانۀ )زههمچنين در مغا

 

برای برداشت پول یک شماره رمزی چهار رقمی انتخاب 

شود. این کنيد. این شماره برای کارت پول شما ثبت میمی

شماره را به کسی نگویيد تا تنها خوتان بتوانيد از آن پول 

 برداشت کنيد. 

 

دستگاه پس اگر سه بار کد رمز را اشتباه بزنيد کارت شما از 

داده نخواهد شد. پس از آنکه کارت قدیمی مسدود شود، کارت 

این نيز به سرقت و یا از دست  شود.جدید به شما داده می

   دادن اعمال

 هزینه ایاب و ذهاب

 شود:برای قرارهای زیر به شما هزینه سفر پرداخت می

 مدرسه 

 دالیل پزشکی 

 نقل مکان 

 مراحل پناهندگی 

  طریق سازمان جهانی مهاجرت قرار بازگشت از

(IOM.) 

 

تواند به کارت پول شما واریز هزینه سفر شما از پيش می

کيلومتر هزینه سفر  10های کمتر از شود. برای فاصله

 شود. این را خودتان باید بپردازید.پرداخت نمی

 کارت مخصوص سفر 

( به شما کارت pol در زمان اقامت در مرکز موقت )پل /

شود. از این کارت مخصوص سفر با ميزانی اعتبار داده می

توانيد استفاده کنيد. برای اینکه تنها برای اتوبوس و مترو می
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یورو اعتبار در  4بتوانيد با اتوبوس سفر کنيد باید حداقل 

کارت داشته باشيد. توجه کنيد که کارت را به موقع از اعتبار 

وص برای پر کردن اعتبار وجود دارد. پر کنيد. دستگاه مخص

بپرسيد. اگر ميزان اعتبار در کارت به  amvاین را از تيم 

شود. برای این آخر رسيده باشد، هزینه سفر شما پرداخت می

 مراجعه کنيد. amvکار به تيم 

 ایو هزینه بیمهچه نوع 

 شود؟پرداخت می
 بیمه خسارت شخص ثالث

این بيمه خسارتی را که به طور اتفاقی به شخص دیگری 

کند. اگر این اتفاق افتاد به تيم وارد کرده باشيد پرداخت می

amv .مراجعه کنيد 

 بیمه درمانی

های درمان بيماری است. کارت بيمه این بيمه برای هزینه

شود. اگر بيمه همۀ درمانی با شماره بيمه به شما داده می

درمانی را پرداخت نکند این امکان وجود دارد که های هزینه

( هزینۀ اضافی را COAارگان مرکزی اسکان پناهجویان )

 پرداخت کند. در این مورد با راهنما صحبت کنيد.

 

همۀ کودکان و نوجوانان در هلند برای بيماریهای خاصی 

گيرند. این اجباری نيست، اما عاقالنه است که این واکسن می

يد. اگر در این مورد سئوال دارید به بهداری مرکز کار را بکن

  ( مراجعه کنيد.GC Aاسکان )

 های حقوقیهزینه

های حقوقی ( هزینهCOAارگان مرکزی اسکان پناهجویان )

های وکيل پردازد. مثل هزینهدرخواست پناهندگی شما را می

 و دادگاه.

 های استثناییهزینه

شوند. مهم هایی هستند که به دالیلی پرداخت نمیاینها هزینه

ها اجازه دریافت کنيد. این است که پيش از پرداخت این هزینه

 سئوال کنيد. amvتوانيد از تيم این را می

 من زندگیمحل 
 وسایل اولیه

در محل زندگی شما وسایل زیر برای استفاده و نظافت وجود 

 دارد:

 یخچال تختخواب

 کتری برقی تشک

 تلویزیون بالش

 گنجه پتو

 سطل زباله صندلی

 اتو و ميز اتو ميز

 قاشق و کارد و چنگال کنماشين لباسشویی و خشک

 حوله و مالفه قابلمه برای واحد

 ظروف غذاخوری جارو

 سطل اندازجاروی دستی و خاک

  کنپاکتيغه شيشه

را به ارگان کنيد باید همۀ وسایل وقتی مکان را ترک می

 مرکزی اسکان پناهجویان برگردانيد.

 خسارات

وقتی چيزی خراب بشود، ساکنان 

واحد با هم مسئوليت آن را دارند. 

 اطالع بدهيد. amvخرابی وسایل درون واحد را به تيم 

مدرسه و رفتن به 

 چگونه است؟ آموزش
 مدرسه و آموزش اجباری

ساله موظف به  18تا  5در هلند همه کودکان و نوجوانان از 

رفتن به مدرسه هستند. اگر به مدرسه نروید به شما هشدار 

داده شده و مشمول مجازات هستيد. اگر به دليل بيماری 

 اطالع بدهيد. amvبه تيم توانيد به مدرسه بروید نمی
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 هزینه مدرسه

برای خرید ( COAارگان مرکزی اسکان پناهجویان )از 

ارگان کنيد. وسایل مدرسه پول در کارت پول دریافت می

پول کتاب درسی یا  ( COAمرکزی اسکان پناهجویان )

  صورتحساب مدرسه را خواهد پرداخت. 

 امنیت
توانید مراجعه اگر احساس امنیت ندارید به کجا می

 کنید

کنيد اگر مواردی وجود داشته باشد که شما احساس امنيت نمی

اطالع بدهيد. اگر ترجيح  amvتوانيد به تيم يشه میهم

توانيد این کار را دهيد این را به جای دیگری بگویيد، میمی

 (، نگهبانی، پزشک یا مدرسه.Nidosبکنيد، مثالً به نيدوس )

 های اضطراریشماره

در صورت وقوع حادثه یا موارد اضطراری هميشه به تيم 

amv  .یا دفتر نگهبانی اطالع بدهيد 

 112تنها در صورت خطر جانی با شماره 

تماس بگيرید که آمبوالنس، پليس یا آتش 

 نشانی را خبر کنيد.

اگر بخواهيد با پليس تماس بگيرید اما خطر فوری جانی 

 تماس بگيرید.  8844-0900وجود ندارد با شماره 

 نشانیوسایل آتش 

ی وسایل در جاهای مختلف محل زندگ

آتش نشانی وجود دارد. در واحد شما 

وسایل آتش نشانی مثل پتوی خاموش 

کردن، هشدار دود و کپسول آتش نشانی 

به شما در مورد استفاده از این وسایل  amvوجود دارد. تيم 

آگاهی خواهد داد. در صورت وقوع آتش سوزی مهم است که 

یا نگهبانی اطالع بدهيد. در صورت خطر  amvفوری به تيم 

های مهم تمتس بگيرید. توصيه 112جانی فوری با شماره 

 دیگر:

  در صورت آتش سوزی در قابلمه یا سطل زباله، با

 توانيد آن را خاموش کنيد.گذاشتن درپوش می

 ها را تا در صورت آتش سوزی بزرگ درها و پنجره

ساختمان را ترک حد ممکن بسته نگه دارید و خيلی زود 

کنيد. در صورت دود زیاد به صورت سينه خيز محل را 

 ترک کنيد. 

 شنا

 اگر بخواهيد شنا کنيد، به نکات زیر توجه داشته باشيد:

 توانيد، در مورد درس آموزش شنا از اگر شنا کردن نمی

 سئوال کنيد. amvتيم 

 .هرگز تنها برای شنا نروید 

 نکنيد. در جاهایی که مجاز نيست هرگز شنا 

 تواند سبب گرفتگی عضالت بشودآب سرد می 

 تواند تواند ناهموار باشد، که میکف رودخانه یا دریا می

 ناگهان عميق بشود.

 

 

 قانون شناسایی اجباری

سال به باال باید بتوانند هویت  14در هلند همه افراد از 

خودشان را ارائه بدهند. دليل آن این است که پليس بتواند بهتر 

-Wکارش را انجام دهد. برای همين هميشه کارت شناسایی )

document /W2-document .را همراه داشته باشيد )

توانيد از وقتی نزدیک تمام شدن زمان اعتبار آن باشد،  می

( درخواست تمدید یا صدور INDخدمات تابعيت و مهاجرت )

 کارت جدید بکنيد. 

 حقوق کودکان

ان قرارهایی نوشته شده که در معاهده جهانی حقوق کودک

کشورها باید همۀ حقوق مربوط به کودکان زیر سن قانونی را 

همۀ اموری است که کودک  رعایت کنند. این معاهدۀ درباره

تواند با آن سر و کار داشته باشد یا از زمان تولد خردسال می

شود با آن سر و کار پيدا کند. این تا روزی که هجده ساله می

 اند:ه بخش تقسيم شدهحقوق به س

  امکانات: به معنای آموزش، مراقبت بهداری، غذا و

 نوشيدنی کافی و محل امن برای زندگی و رشد است. 
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  حمایت: به این منظور که همه خردساالن باید در برابر

رفتارهای بزرگساالن یا 

شرایطی که نامناسب یا 

خطرناک هستند باید 

مورد حمایت قرار 

 بگيرند.

خردساالن برای مثال حق حمایت در برابر آزار 

 جسمی، کار خردساالن و عواقب جنگ را دارند.

  مشارکت: خردساالن باید در کردار و گفتار در زمينه

مسایل مربوط به کودکان خردسال مشارکت داشته 

توان برای مثال به حق آزادی باشند. در این زمينه می

 رد.بيان و آزادی اندیشه و دین اشاره ک

 

توانيد به اینجا در صورت سئوال در مورد حقوق کودکان می

 مراجعه کنيد:

 (Defence for Childrenدفاع از کودکان )

 نشانی پستی

Postbus 11103 

2301 EC Leiden 

 نشانی مراجعه

Hooglandse Kerkgracht 17 G 

2312 HS Leiden  

 80 09 516-071تلفن: 

 89 09 516-071 نمابر: 

 info@defenceforchildren.nl نشانی الکترونيکی: 

 

به کجا  شکایتبرای 

 توانم مراجعه کنم؟می
 ارائه شکایت علیه ارگان مرکزی اسکان پناهجویان 

ارگان مرکزی اسکان اگر از رفتار یکی از کارکنان 

(، امکانات ارائه شده ناراضی باشيد، COAپناهجویان )

توانيد شکایت کنيد. همچنين اگر احساس ناامنی داشته می

شکایات در مورد زندانيان، را از طریق شکایت رفتن باشيد. 

کنيم ما سعی  می.نيست، اما بحث در مورد با مربی خود را

ابتدا صحبت کرده و مسأله را حل کنيم. اگر شما پس از این 

توانيد شکایت کتبی بنویسيد ز ناراضی باشيد، میصحبت هنو

( بدهيد یا COAو به مدیر ارگان مرکزی اسکان پناهجویان )

با پست به بخش حقوقی ارگان مرکزی اسکان پناهجویان 

(COA ارسال کنيد. ارگان مرکزی اسکان پناهجویان )

(COA یک برگۀ مخصوص دارد. ظرف )هفته پس از  6

یافت خواهيد کرد. اگر ارگان دریافت شکایت، پاسخ در

( به وقت بيشتری نياز COAمرکزی اسکان پناهجویان )

هفته آن را  4تواند برای یک بار و حداکثر داشته باشد می

تمدید کند. برای آگاهی بيشتر از گيشۀ اطالعات بروشور در 

شکایت  زمينۀ مقررات شکایت را بگيرید. در همانجا برگۀ 

 نيز وجود دارد.  

 

 ارائه شکایت از بهداری مرکز اسکان 

اید ناراضی هستيد، اگر از مراقبت بهداری که دریافت کرده

شود توانيد شکایت کنيد. ابتدا از طریق صحبت سعی میمی

توانيد شکایت را که مشکل حل شود. اگر به توافق نرسيدید می

به صورت کتبی بنویسيد. در سایت 

www.gcasielzoekers.nl   برگ پرسشنامه شکایت را به

کنيد. اطالعات در زمينه زبان انگليسی یا هلندی پر می

( و GC Aمراحل شکایت را از محل بهداری مرکز اسکان )

 یا از راهنما یا مسئول تربيتی دریافت کنيد. 

  

 

 

 

 

 

در محل  مقررات سكونت

 براى پناهجویان خردسال

 بدون والدین
د به محل اسکان خوش آمدید. برای ایتکه سکونت شماتا ح

ممکن آسان باشد تعدادی مقررات و ضع کر ده ایم. قاعدهً 

حمومی این است که شمادر طول سکونت در محل زندگی 

 قوانين و محيار های جامعه هلندر باید ر عایت کنيد

یر امونمحل زندگی و محیط پ  .1 

 1.1 محل زندگی فردی

ا در مرکز اسکان محل برای زندگی خودتان دارید. انتظر م

گه از شما این است که خودتان محل زندگی راتميز و مرتب ن

ای دارید. مبلمان و اشيای دیگری که در محل هستند تنها بر

mailto:info@defenceforchildren.nl
http://www.gcasielzoekers.nl/
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ازهً منظور خودشان مورد استفاده قرار بگيرند. شما بدون اج

در  مرکزی اسکان پناهجوبان مجاز به تغييرکتبی ار گان 

د مسول محل و پير امون آن نيستيد. اگر شما این کرار رابکني

 پر داخت هزینهً ترميح آن خواهيدبود

ه در زمان ترک محل اشيالًی راکه در اتاق وجود داشته اند ب

شکل خود باقی می گذارید. همهً وسایل شخصی خودتان 

اکه دیگر الزم ندارید دور می راهمراه می برید. وسایلی ر

 ریزید

 

 1.2 اتاق نشیمن همگانی

. این اتاق نشيمن همگانی بر ای خود شما و ساکنان دیگر است

که آن  فضار انيز تميز و مرتب نگه دارید و به ساکنان دیگر

به  ر عایت کنيد. اجرهً نگهداری حيو انات خانگی یا آوردن آن

ز اسکان اجازهً کتبی مگر آن که از مدیر مرک ٫مکان نيست

 در یافت کنيد

 

 1.3 ورودبه محل زندگی

کارکنان تيم پنا  ٫اگر برای راهنمای شمایا گروه الزم باشد

هجویان خر دسال بدون و الدین اجازهً ورود به محل زندگی 

شمارادارند. شما باید به کار کنان ارگان مرکزی اسکان 

ه زهً ورودبپناهجویان برای نگهداری و تعميرات وسایل اجا

محل زندگی رابدهيد. در کنار آن راهنمایی کارکنان تيم 

 پناهجویان خر دسال بدون والدین رار عایت کنيد

 

 1.4 زندگی خودتان

محل زندگی شما تنها به منظور زندگی خودتان است و در 

 طول زیستن در مرکز اسکان به عنوان محل اصلی زندگی

ن بگذارید دیگران در ایشما خواهد ماند. شما مجاز نيستيد 

 محل زندگی کنند

 

 1.5 دیدار کنندگان

کز دیدار کنندگان از بيرون باید خودشان رابه نگهبانی مر

ننداسکان و تيم پنا هجویان خر دسال بدون والدین معرفی ک .  

ت توسط دیدار کنندگان نيز باید ر عای ٫مقررات بر ای شما

صبح  08.00 تا 22.00بشود. در زمان مدرسه بين ساعات 

یکی  اجازهً پذیر فتن دیدار کننده ر ا ندارید. در شر ایط خاص

اند به  از کارکنان تيم پناهجویات خر دسال بدون والدین می تو

اید شما اجره بدهد که دیدار کننده در شب نزد شما بهاند. شما ب

 قبل از موعد اجازه بگيرید

 

 1.6 دیدار های داخلی

 08.00و  22.00بين ساعات در محل هی زندگی جداگانه 

دیدار پسران در محل زندگی دختران و دیدار دختران در 

 محل زندگی پسران مجاز نيست

 2. چه کاری مجاز نیست

 2.1 تبعیض تهدید و خشونت

 ٬نان دیگررفتار خشونت آميز و تبعيض و تهدید نسبت به ساک

وع کار کنان و افر اد دیگری که با آنان سر و کار دارید ممن

ست. متلک گونی یا ستکلهای دیگر توهينا  

سن یا تابعيت پذیر  ٬گرایش جنسی ٬جنسيت ٬در مورد ایمان 

 فته نخو اهدشد

 

قاط و اسلحه ٬الکل ٬مواد مخدر   2.2 

قاط و  ٬الکل ٬همراه داشتن و / یا مصرف مو اد مواد مخدر

 اسلحه ممنوع است

 

 2.3 مزاحمت

ن در دیگر و افر اد ساکانتظار دار یم که ر عایت حال ساکنان 

کر پير امون محل اسکان را بکنيد و مزاحمت ایجاد نکنيد. ف

یجاد کنيد که صدای بلند موسيقی برای دیگران به شکل ا

ار مزاحمت تجربه خو اهد شد. همچنبن از دیدار کنندگان انتظ

شب  10.00داریم که مقرر ات مارار عایت کنند. بين ساعات 

اد  حت سبانه ساکنان دیگر و افرصبح به استر ا 08.00تا 

 ساکن در پير امون محل اسکان احتر ام بگذاریم

 3 آموزش

شما نيز مثل همهً نو جو انان در هلند مشمول آموزش اجباری 

رهً هستيد. به این معنی که شما باید به مدرسه بروید و اجا

غيبت بدون دليل مو جه را نخو اهيد داشت. اگر این را ر 

ه مأمور آموزش اجباری اطالع داده خو اهد ب ٬عاین نکنيد

یا دليل خوب دیگر نمی توانيد  ٬شد. اگر به دليل بيماری

باید پيش از سروع کالس به کار مند تيم  ٬مدرسه بروید

 پناهجویان خر دسال بدون والدین اطالع بدهيد
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 4 اجبار در حاضری دادن

4.1 

يين تع شما باید در مانی که ارگان مرکزی اسکان پناهجوبان

دین / کرده است نزد کار مندتيم پناهجویات خر دسال بدون وال

 یا محلی که تعيين شده است حاضری بدهيد

 

 4.2 

دهيد اگر دليل خوبی دارید که در وقت تعيين شده حاضری ن

بدون  باید این را به موقع به کار مند تيم پناهجویان خر دسال

دهد  بدهيد که نشان میوالدیت اطالع بدهيد باید مدرکی ار انه 

 نمی تو انيد حاضری بدهيد

4.3 

اقدام  ٬اگر شما این اجبار به حاضری دادن رار عایت نکنيد

 )تنبيهی( در مورد شما اجر اخو اهد شد و یا امکانات اسکان

 شما متوقف خو اهد شد

 5 مسًولیت خسارت

5.1 

دن ارگان مرکزی اسکان پناهجویات مسًول خسارت و یاگم ش

همچنين در بر ابر خسارتی که  ٬خصی شما نبستوسایل ش

ت نخو یکی از ساکنان یا افراد دیگر به شما وارد کنند مسًولي

   اهد داشت

 

5.2 

محل  ٬شما به تمامی مسًول خسارتی هستيد که به محل زندگی

ینه همگانی و / یا وسایل موجود وارد بياید و یا گم بشود. هز

خو اهد بود تعهير یا جایگزین کردنبر عهده شما  

5.3 

اگر مقررات نگهداری از محل زندگی خودتان را رعایت 

نکنيد ارگان مرکزی اسکان پناهجویان می تو اند شمارا 

يز بر مسًول هزیبه تر ميح بداند. به احتمال هزینه های جنبی ن

 عهدهً شما گذاشته خو اهد شد

 

5.4 

 اگر نتوان نشان داد که کداميک از ساکنان در محل خاصی

هر کدام از  ٬خسارت وارد کرده با مر اقبت الزم رانکرده

 ساکنان آن محل مسًوليت )اصلی( خسارات رابر عهده خواهد

 داشت

 6 وسایل قرضی

6.1 

 شما می تو انيد بعضی از وسایل را برای مدت محدود قرض

سایلی بگيرید. برای این کار باید از پيش اجازه بگيرید. و

در وقت تعيين شده به ارگان  باید ٬راکه قرض گر فته اید

 مرکزی اسکان پناهجویات بر گر دانيد

 

6.2 

ادن ارگان مرکزی اسکان پنا هجویان می تو اند برای قرض د

وسایل برای مدت محدود از شما پول گرویی بگيرد. این 

ر گرویی در زمانی که شما وسایل را سالم و بدون خسارت ب

نيد اگر این کار را نک گر دانيد به شما برگر دانده خو اهدشد.

يشتر مبلغ گرویی نگه داشته شده و هزینهً )احتمال( خسارت ب

 از شما گرفته خواهدشد

گاز و برق ٬استفاده از آب  7 

گاز و یابرق راباید خودتان پر داخت  ٬استفاده بيشتر از أب

 کنيد

 8 مقررات آتش نشانی

شودمقررات آتش نشانی در محل اسکان باید هميشه ر عایت ب  

 9 عدم ر عایت مقررات سکونت

عدم ر عایت این مقررات سکونت می تواند بر اساس 

 مقررات توقف امکانات سبب ادام )تنبيهی( بشود

 

  اسم
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 نشانی

---------------------------- 

 

  شهر
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  تاریخ
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