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 Hoogeveen  (htl)اإلشراف الحماية وموقع لقواعد المنزل 

 في وإمكانية اإلدارة  , إمكانية العيشلضمان السالمة

htl Hoogeveen  تستخدمCOA  من الحقاً ، يتم تحديده إجراءقواعد المنزل. يؤدي عدم اتباع قواعد المنزل إلى فرض

 .htlقبل موظفي 

 

 مكان السكن وبيئة السكن. 1

 كمنظمة محايدة لإليواء COAهيئة  1.1

ال يسمح باألنشطة السياسة والدينية التي تنتهك حياة السكان هي منظمة محايدة من ناحية السياسة والديانة.  COAإن هيئة 

 الشخصية الخاصة.

 

 مكان سكن خاص 1.2

أنت مسؤول عن تنظيف مكان السكن وبيئة السكن واألموال األخرى المستعارة وعن  مكان سكن مؤقت.ُخصص لك 

 استخدامها بالعناية.

 

كما أنه ال يجوز وضع أثاث  األثاث. ال فيوحول مكان السكن في موقع اإليواء ال يجوز لك تغيير شيء في أو على أو 

تم ت أو ستائر رقيقة أو نسيج للحائط( بسبب خطر حدوث الحريق. خاص بك أو تركيب أي ديكور خاص بك )مثال ستائر

 على حسابك.ها تلحقأأو األضرار التي  أدخلتهاالتغيرات التي أو استبدال أو إصالح إزالة 

 

 بأكملها. COAعندما تغادر مكان السكن بسبب االنتقال يجب تركه نظيفاً وفي حالة جيدة وفيه أثاث هيئة 

عندك حيوانات أليفة و/أو السماح بدخولها إلى موقع اإليواء، إال إذا حصلت على إذن كتابي من رئاسة ال يجوز أن تكون 

 موقع اإليواء.

 

 حق الدخول إلى مكان السكن واالنتقال. 1.3

لفحص الغرف اإللزامي، أعمال الصيانة واإلصالح، أو التغييرات التي  بالدخول إلى مكانك للسكن. htlموظفي لتسمح 

 الفرصة للقيام بذلك في جميع األوقات. htl، يجب أن تمنح موظفي مكان السكنفي إجرائها على  COAترغب 

 

 لسكن.من الممكن أن يطلب منك االنتقال إلى مكان آخر خالل إقامتك هنا و/أو أن يتم وضع ساكن أخر معك في مكان ا

 

 السكن بنفسك. 1.4

 ال يخصص المكان حيث تسكن لك وللسكان اآلخرين ويعتبر مكان إقامتك الرئيسي خالل مدة إقامتك في موقع اإليواء.

 يسكنونه.شخاص آخرين يجوز لك أن تترك أ

 

 مكان )أمكنة( سكن مشترك)ة(. 1.5

 يخصص مكان السكن المشترك لك وللسكان اآلخرين.

 ومنه أمكنة السكن المشتركةوصالحيته للعيش فيه، يتحمل الكل معاً المسؤولية عن المحافظة على نظافة الموقع بأكمله 

 والمحيط المباشر.
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 إغالق الموقع في المساء 1.6

قبل ل تكون في الداخمن المفترض أن لذا  صباًحا. 8.00الساعة وحتى  22.00يتم قفل الباب األمامي للموقع من الساعة 

 .22.00 الساعة

 

 . التمييز والتخويف والعنف2

من  1، تلتزم بقوانين ولوائح المجتمع الهولندي. تعد المادة COAمأوى هي أنك أثناء إقامتك في  COAـ القاعدة العامة ل  

الحياة أو . وينص على أنه ال يجوز التمييز على أساس الدين أو فلسفة COAـ ل  الدستور الهولندي نقطة انطالق مهمة 

أي شكل من أشكال )التحريض على( العدوان والعنف ضد  االنتماء السياسي أو العرق أو الجنس أو أي سبب آخر.

اكز في هولندا، وبالتالي في مر بشدةاألشخاص، على سبيل المثال في شكل التمييز والتهديدات والعنف المنزلي، محظور 

ً دواني. إذا أظهرت سلوًكا عCOAاالستقبال في   العقوبة.هناك ما يشير لتشديد حجم ، فCOAوعنيفًا تجاه موظف  ا

 

 COA ق بَل   ن  دائًما م  يتم نصحك يتم إبالغ الشرطة دائًما بالجرائم الجنائية أو الشكوك. إذا كنت ضحية للعدوان والعنف، 

 الجاني. ضد عمل بالغل

 

 الزوار. 3

 COA. يجب أن تسعى أيًضا إلى التنسيق مع COAطلب إذن من  الستقبال الزوار من خارج موقع االستقبال ، يجب عليك

 بشأن األوقات والظروف.

 

 .ك من عند اإلستقبالزوارأنت ملزم بأخذ  .htlاستقبال مراجعة الزوار هؤالء يجب على 

 

 عن مراعاة الزوار للقواعد.مسؤول معاً أنت 

 

   االلتزام بنظام الزوار.يجب على الزوار  "نظام الزوار" لالطالع عليه. htlيوجد في 

 

 المخدرات والكحول واألسلحة والتجارة غير الشرعية. 4

إن حيازة المخدرات والقات واألسلحة وأيضاً استعمالها و/أو تجارتها هي كلها ممنوعة كما أن األنشطة التجارية غير 

 ال يسمح بالسكر في األماكن العامة. الشرعية من أي نوع آخر هي ممنوعة.

 

 إزعاج ناجم عن الصوت. 5

لهدوء اسود يجب أن ي تأخذ السكان اآلخرين ومن يسكن في المحيط دائماً بعين االعتبار وال تسبب اإلزعاج أو المضايقة.

 .8:00إلى  22:00اعتباراً من الساعة 

 

 انتهاك الخصوصية. 6

وضع قواعد حول التقاط صور لهذا فتم  .COAنعلق أهمية كبيرة على خصوصية جميع السكان والموظفين في هيئة 

 يعمل بهذه القواعد في كل المواقع وتنطبق على كل من السكان والزوار. وتسجيل أفالم وأصوات.

 

ن األشخاص اآلخريوبدون موافقة للسكان اآلخرين والموظفين والزوار من الممنوع التقاط صور وتسجيل أفالم أو أصوات 

 .htl الموجودين داخل حدود

 

ال يسمح بنشر هذه التسجيالت أو مشاركتها بطريقة أخرى بدون موافقة المعنيين  بالتأكيد استخدام الكاميرات المخفية.يمنع 

 باألمر.
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 مشاركة في البرنامج. 7

ها لعدم المشاركة في أجزاء البرنامج اإللزامية  أن تشارك في كل أجزاء برنامج اليوم الذي تم وضعه معك. جب عليكيتو

 ي في إمكانيتك للرجوع إلى اإليواء العادي.سلبتأثير 

 

 . المحادثات اإللزامية8

 .هايجب عليك المشاركة فيليست بدون إلتزام و DT&Vو  INDومع موظفي  المشرف عليكمع  خطط لهاالمناقشات الم

 

 فحص السل اإللزامي .9

وعالج المتابعة إذا  (TBC)إذا كنت قادماً من بلد يوجد فيه الكثير من مرض السل ، فأنت مضطر للتعاون مع فحص السل 

 لزم األمر.

 

 والتسجيل الداخليإالبالغ . التزام 10

. أنت ملزم باإلبالغ COA عندوتسجيل داخلي يومي )مرتين في اليوم(  AVIM ندالتزام إبالغ أسبوعي ع htl يسري في

. تتلقى معلومات محددة حول واجبك لإلبالغ والتسجيل لذلك في مكان محدد COAفي الوقت الذي تشير إليه عن نفسك 

لهذا االلتزام باإلبالغ والتسجيل الداخلي؟ يجب عليك  ستيفاءالداخلي من الموظفين في الموقع. هل لديك سبب وجيه لعدم اال

مسبقًا والتقدم بطلب للحصول على إعفاء. يجب أن تكون قادًرا على إظهار دليل على أنك غير بذلك  COAإبالغ موظفي 

 .ملحةقادر على الحضور ألسباب 

 

 حرية الحركة. 11

األماكن التي يجوز لك  تحدد( عليك والذي 2000قانون األجانب سنة  )من 56تم فرض تدبير  htl موقع عند وضعك في

عليك عدم االنتقال إلى أجزاء البلدية التي تم حرمانك منها بناء  يجب .htl موقع حيث يقع االنتقال إليها داخل حدود البلدية

وتتبعها  إيقافك تمإذا عثرت السلطة المحلية / الشرطة عليك في أجزاء البلدية التي ال يجوز لك دخولها، ي على هذا التدبير.

 بات.عقو

 

 المستعارة حاجياتال. 12

يجب عليك أن تعيد األموال  .htl  عليك أن تطلب الموافقة عليه مسبقاً من موظفي من الممكن أن تستعير بعض البضائع.

 المستعارة في وقت سيتم تحديده الحقاً.

 

 إرشادات في حالة الحريق. 13

 دائماً:يجب اتباع اإلرشادات التالية المتعلقة بحدوث الحريق 

 ممنوع التدخين في مكان السكن الخاص بك وفي المباني األخرى. -

(، ما عدا استخدام أجهزة الطبخ الثابتة مثال الشموع أو البخور أو مصابيح الزيت)لنار المفتوحة وجود اال يجوز  -

 الموجودة في المطبخ.

 الطبخ.بدون رقابة على موقد مشتعل أثناء  الطناجرعدم ترك يجب  -

 

الممنوع تماماً تركيب أي تعديل في أحد مرافق إطفاء الحريق أو ضد حدوث الحريق أو إلحاق أي ضرر به ألسباب من 

 على سبيل المثال: أمنية.

 ؛أو تعطيله بطريقة أخرى تغطية جهاز التنبيه للحريق بشريط الصق -

 .)مثال باستخدام خابور(فتوحة مآلي فك أداة إغالق الباب أو ترك األبواب المقاومة للحريق والتي تغلق بوجه  -
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ي هذا لرأ ال يسمح باستخدام أجهزة كهربائية غير آمنة وال استخدام األجهزة الكهربائية بطريقة غير آمنة من جهة الحريق.

 في الموقع. htlموظفي 

 

 التنبيهمباني السكن أو بتشغيل جهاز عربات أطفال أو دراجات في  ضعو سمح بسد طرق الهروب مثال عن طريقال ي

 للحريق بدون حاجة.

 

 ك.سكنال تحتفظ أبداً بالبنزين أو الكحول أو مواد أخرى سريعة االحتراق في مكان 

 

ً يج  فالمجفف الملوث تشتعل فيه النار!. هقبل استخدام المجفف منالقديمة إزالة الغبرة  ب دائما

 

 ما يجب عليك فعله. الموظفونفي حالة سماع إنذار الحريق عليك بمغادرة البناية فوراً واالنتظار هناك حتى يقول لك 

 

 المسؤولية. 14

 أية مسؤولة عن ضرر يلحق بممتلكاتك أو عن ضياعها، حتى ولو سببه السكان أو أشخاص آخرون. COAال تحمل هيئة 

 

وعن استعماله بدون  COAر التي تلحقها بمكان السكن أو فيه و/أو بأثاث هيئة أنت تحمل كامل المسؤولية عن األضرا

 تكاليف اإلصالح أو االستبدال.سيطالب منك بالتعويض عن  عناية.

 

ن سكان مكان سكن معين قد ألحق الضرر أو أهمل صيانة بيئة السكن، سيحمل كل من إذا كان من المستحيل إثبات  َمن م 

 ينطبق ذلك على كل القواعد الداخلية المنطبقة على مكان السكن. )الشخصية( عن الضرر الملحق.يسكن هناك المسؤولية 

 

 بالغ إلى الشرطة.يتم عمل أو إلحاق الضرر بها  COAفي حالة اختفاء ممتلكات هيئة 

 

  htlاتباع تعليمات موظفي . 15

 الداخلية.ومراعاة القواعد  htlيتعين عليك في كل أوقات اتباع تعليمات موظفي 

 

 نظام الشكوى. 16

 يتوفر هذا النظام في مكان االستقبال. .COAينطبق في حالة الشكايات نظام الشكوى الخاص بهيئة 

   

 


