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Տնային կանոնների կատարման և վերահսկման վայր (htl) 

Հոոխեվեենում 
COA- ն պահպանում է անվտանգության կանոնները, կյանքի որակը, htl Հոոխեվեենի և 

կառավարելիության անվտանգությունը: Գործող կանոններին չհետևելը կհանգեցնի 

այնպիսի միջոցների պարտադիր կիրառմանը, որոնք կորոշվեն htl-ի աշխատակիցների 

կողմից: 

 

1. Բնակելի տարածք և միջավայր  

1.1 COA-ն որպես չեզոք ապաստանի կենտրոնի կազմակերպություն   

COA-ն մի քաղաքական/կրոնական կազմակերպություն է: Քաղաքական և կրոնական 

գործողությունները, որոնք խախտում են բնակիչների անձնական կյանքը, չի  

թույլատրվում:  

 

1.2 Հասանելիք բնակտարածություն 

Ձեզ կտրամադրվի ժամանակավոր բնակտարածություն: Դուք պատասխանատու եք 

մաքրության պահպանման և բնակտարածության, շրջապատի, ժամանակավոր 

գործածման իրերի ուշադիր օգտագործման հարցերում: Դուք իրավունք չունեք 

ապաստանի կենտրոնի ձեր բնակտարածությունում, շրջակայքում կամ դրանից դուրս 

փոփոխութուններ մտցնել կամ կահույք բերել:   

Նաև (հրդեհից խուսափելու համար) տեղավորել սեփական կահույք կամ ավելացնել, օր. 

վարագույր, ցանցավարագույր: Պատերը պաստառ փակցնել չի թույլատրվում: 

Փոփոխության կամ վնասի դեպքում այն պետք է վերականգնեք, վերացնեք կամ նորոգեք 

սեփական ծախսերով:  

 

Տեղափոխության դեպքում դուք պետք է ձեր բնակտարածությունը մաքրեք՝ այն կարգին 

վիճակում հանձնելով COA-ին: 

Ընտանի կենդանիներ պահելն արգելվում է, եթե իհարկե կենտրոնի կողմից չունենաք 

թույլտվություն:  

 

1.3. Բնակտարածության թույլտվություն և տեղափոխություն  

Դուք աշխատակիցներին պետք է տաք ձեր բնակտարածություն մտնելու իրավունք: 

Սենյակների պարտադիր ստուգման, խնամքի և վերանորոգման աշխատանքների 

դեպքում COA-ի աշխատակիցները կարող են սենյակներում փոփոխություններ մտցնել, և 

դուք պետք է նրանց տաք այդ հնարավորությունը: Այդ դեպքում կամ ձեր մոտ մեկ ուրիշ 

բնակչի կբերեն կամ էլ դուք կտեղափոխվեք մեկ ուրիշ բնակչի մոտ:  

 

1.4. Այն ձեր բնակության համար է  

Բնակտարածությունը՝ որտեղ որ դուք եք ապրում միայն ձեր և ձեր հետ համատեղ 

բնակվողի համար է ձեր այստեղ բնակվելու իրավունքի ողջ ժամանակահատվածում, 

որտեղ իրավունք չունեք բնակեցնել մեկ ուրիշին: 

 

1.5. Ընդհանուր բնակտարածություն (ներ)  

Ընդհանուր բնակտարածությունը նախատեսված է ձեր և ձեր հետ համատեղ բնակչին 

(բնակիչներին): 
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Ապաստանի կենտրոնի, կացարանի և ողջ շրջակայքի մաքրության ու կարգ ու կանոնների 

համաձայն բնակվելու հարցը դրված է յուրաքանչյուրի վրա:  

 

1.6 Երեկոյան ապաստանի կենտրոնի փակման մասին 

Առջևի հիմնական դուռը փակվելու է ժամը 22: 00-ից մինչև առավոտյան ժամը 8:00-ն: 

Հետևաբար, դուք պետք է ապաստանի կենտրոն վերադառնաք մինչև երեկոյան ժամը 

22:00-ը: 

 

2. Խտրականություն, ահաբեկում և բռնություն 

COA- ի հիմնական կանոնը կայանում է նրանում, որ դուք COA- ում ապրելու 

ժամանակահատվածում ապրեք՝ Նիդերլանդների հասարակության օրենքներին և 

կանոններին համապատասխան: Նիդերլանդների օրենսդրության 1-ին հոդվածը 

համարվում է COA- ի կարևոր ելակետը, որի մեջ գրված է այն մասին, որ կրոնի, կյանքի 

փիլիսոփայության, քաղաքական պատկանելիության, ռասայի, սեռի կամ որևէ այլ հարցի 

հիմքում որևէ խտրականություն չի կարող լինել: 
 

Ագրեսիայի ցանկացած դրսևորում ( դրդում), ագրեսիա մարդկանց նկատմամբ՝ օրինակ. 

բռնության, խտրականության, սպառնալիքների և ընտանեկան բռնության տեսքով խստիվ 

արգելված է Նիդերլանդներում, հետևաբար նաև COA-ի ցանկացած կենտրոնում: Եթե 

ցուցաբերեք ագրեսա և բռնի վերաբերմունք, ապա COA- ի աշխատակիցները ձեր 

նկատմամբ կարող են կիրառել մի ծանր պատժամիջոց: 

 

Ոստիկանությունը միշտ տեղեկացված է, երբ խոսք կա քրեական հանցանքների կամ 

հանցագործությունների կասկածների մասին: Եթե դուք դարձել եք ագրեսիայի և 

բռնության զոհ, ապա COA- ի կողմից ձեզ միշտ էլ խորհուրդ կտրվի հանցագործի դեմ հայց 

ներկայացնել: 
 

3. Հյուրեր  

Ապաստանի կենտրոնից դուրս ապրող այցելուներ ունենալու դեպքում դուք պետք է 

թույլտվություն խնդրեք COA- ից: Դուք նաև ձեր հյուրի մնալու ժամանակահատվածի և 

պայմանների վերաբերյալ պետք է համաձայնության գաք COA- ի հետ: 

 

Հյուրերը պետք է ներկայանան կենտրոնի ընդունարանում (receptie): Դուք պարտավոր եք 

ձեր հյուրին ձեր կացարան տանել ընդունարանից:  Հյուրերին վերաբերող կանոնների 

հարցերում նաև դուք եք պատասխանատու:  

Կա  «Այցելուների կանոնակարգերի» մասին փաստաթողթ: 

 

4. Թմրադեղեր, ալկոհոլ, զենք, ապօրինի առևտուր   

Թմրադեղերի, ալկոհոլի, զենքի գործածումը, ապօրինի առևտուրը արգելվում է: 

Հասարակական վայրերում հարբեցողությունն արգելվում է:  
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5. Աղմուկ  

Հաշվի առեք համատեղ բնակիչներին և շրջապատում բնակվողներին, որպեսզի ձեր  

աղմուկով, ժամը 22.00-ից մինչև 8.00 ընկած ժամանակահատվածում, չխանգարեք նրանց 

հանգիստը:  

 

6. Անձնականի ոտնահարում  

Մենք շատ ենք կարևորում COA-ի բնակիչների և աշխատակիցների անձնական 

գաղտնիությունը: Դրա համար սահմանել ենք կանոններ՝ կապված նկարելու, ֆիլմերի և 

ձայնագրման հետ: Այդ կանոններն ուժի մեջ են ապաստանի բոլոր կենրտոններում՝ 

ինչպես բնակիչների, այնպես էլ հյուրերի համար:  

 

Առանց թույլտվության արգելված է տեսագրել կամ ձայնագրել որևէ բնակչի, աշխատակցի, 

հյուրի կամ մեկ այլ անձի:      

 

Գաղտնի տեսախցիկի օգտագործումը բացարձակապես արգելվում է: Նկարահանման 

հրապարակումը կամ այն մեկ ուրիշին առանց թույլտվության տալն արգելվում է: 

 

7. Մասնակցության ծրագիր  

Դուք պետք է մասնակցեք առաջ քաշած ծրագրին: Այդ պարտադիր ծրագրին 

չմասնակցելու դեպքում կարող եք թողել մի բացասական կարծիք ապաստանի որևէ 

կենտրոն ետ վերադառնալու հնարավորության հարցում:   

 

8. Պարտադիր խոսակցություններ 

Պլանավորված քննարկումները ձեր ղեկավարի և IND- ի ու DT&V- ի աշխատակիցների 

հետ պարտադիր է, այսինքն դուք պետք է ներկայանաք այդ հանդիպումներին: 

 

9. TBC / թոքերի նկարումը պարտադիր է 

Եթե եկել եք մի երկրից, որտեղ տուբերկուլյոզ հիվանդությունը շատ է պատահում, ապա 

դուք պարտավոր եք համագործակցել տուբերկուլյոզի (TBC ) հետազոտության և, 

անհրաժեշտության դեպքում, հետագա բուժմումների հարցերում: 

 

10. Ներկայանալու պարտավորություն և գրանցում՝ տանը գտնվելու մասին  

COA-ի AVIM բաժնում շաբաթը մեկ անգամ ներկայանալու պարտավորությունը և 

ամենօրյա տանը գտնվելու մասին գրանցումը (օրը երկու անգամ) նաև  ուժի մեջ է htl- 

Հոխեվեենի կացարանում ապրելու ժամանակահատվածում: Դուք պարտավոր եք այդ 

մասին տեղեկացնել COA-ի կողմից տրված ժամանակահատվածում և նշանակված 

վայրում: Դուք կստանաք հատուկ տեղեկատվություն գտնվելու վայրի անձնակազմից 

զեկուցելու և տանը գտնվելու գրանցման կատարման ձեր պարտականության մասին: Եթե 

դուք հիմնավոր պատճառ չունեք ներկայանալու պարտավորության և տանը գտնվելու 

գրանցման վերաբերյալ, ապա դուք պետք է դա նախապես տեղեկացնեք COA-ի աշխատա- 

կիցներին և բացառություն խնդրեք: Դուք պետք է ներկայացնեք ապացույց փաստաթղթեր, 

դրանով իսկ հաստատելով ներկայանալ չկարողանալու հիմնավոր պատճառների մասին:  
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11. Մի տեղից մյուսը գնալու ազատության մասին  

Մի տեղից մյուսը գնալու դեպքում կսահմանվի մի պատժամիջոց՝ ըստ հոդված 56-ի 

(Օտարականների օրենք, 2000), որիս ելնելով ձեզ կասեն, թե քաղաքապետարանի 

շրջանակներում՝ այդ տարածքում մինչև որտեղ իրավունք ունեք գնալ: Դուք չպետք է գնաք 

քաղաքապետարանի այն տարածքները, որտեղ ձեզ արագել են գնալ՝ ըստ սահմանված 

պատժամիջոցի: Գնալու դեպքում, այն բացահայտելուց հետո տեղի ղեկավարության կամ 

ոստիկանության կողմից ձեր նկատմամբ կկիրառվի որևէ պատժամիջոց:  

 

12. Պարտքով ապրանքներ  

Որոշ ապրանքներ կարող եք ստանալ ժամանակավոր օգտագործման համար: 

Թույլտվություն ստանալու համար պետք է դիմեք որևէ աշխատակցի: Ժամանակավոր 

օգտագործման իրերը պետք է, ըստ պայմանավորվածության, ետ վերադարձնեք նշված 

օրը:  

 

13. Հրդեհի կանոնները  

Միշտ պետք է հետևեք հրդեհի հետևյալ կանոնները. 

- Ինչպես ձեր բնակտարածությունում, այնպես էլ մնացած տեղերում ծխելն արգելված է:   

- Կրակ վառել, բացառությամբ խոհանոցներում գազօջախը վառելը (մոմեր, խունկ, 

նավթավառ և այլն), չի թույլատրվում:  

- Թավաները գազօջախի վրա առանց հսկողության թողնել չի կարելի: 

 

Հրդեհի հետ կապված անվտանգության որևէ նախապայմանի խախտում կամ 

փոփոխություն խստիվ արգելվում է: Օրինակ. 

- Հրդեհի ազդակը կամ նմանօրինակ մի բան անելը  

- Դռան սողնակը փչացնելը կամ ինքնուրույն փակվող որևէ դուռ կամ հակահրկիզային 

դուռ բաց թողնելն արգելվում է (օր. դռան տակ դրված հենակը հանել):   
 

Վտանգավոր էլեկտրական սարքերի և էլեկտրական սարքերի ոչ ապահով գործածումն 

արգելված է: Այս ամենն ըստ աշխատակցների ցուցումների: 

 

Փախուստի ճանապարհը փակել՝ օր. բնակելի վայրերում երեխայի սայլակ կամ հեծանիվ 

դնելով և/կամ հրդեհի ազդակը անտեղի միացնել չի թույլատրվում:  

 

Ձեր բնակտարածությունում երբեք չպահեք՝ բենզին, ալկոհոլ կամ ուրիշ արագ բռնկվող 

որևէ նյութ:. 

 

Հագուստները չորացնող մեքենայի ֆիլտրը միշտ պետք է մաքրեք, քանի որ հագուսները 

չորացնող մեքենան կարող է բռնկվել! 
 

Հրդեհի ահազանգի դեպքում պետք է արագ հեռանաք շենքից՝ սպասել դրսում և հետևել 

անձնակազմի ցուցումներին:  

 

14. Պատասխանատվություն  

COA-ն պատասխանատու չէ ձեր սեփական իրերի վնասի կամ կորստի հարցում՝ նաև, եթե 

վնասը պատճառել է ձեր հետ համատեղ բնակվողը կամ մեկ ուրիշ անձ: 
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Դուք լիովին պատասխանատու եք COA-ի շրջանակներում ձեր պատճառած վնասի և ոչ 

ուշադիր օգտագործման հետևանքով փչացրած որևէ իրի համար: Նորոգման և 

վերականգնման վնասի փոխհատուցման ծախսերը կդրվեն ձեր վրա:  

 

Չպարզելու դեպքում, թե եղած վնասը կոնկրետ ով է պատճառել վնասի փոխհատուցումը 

կդրվի այդ տարածքում ապրող (հիմնականում) բոլոր բնակիչների վրա:  Սա վերաբերում է 

կենտրոնի բնակտարածության բոլոր կանոններին: COA-ին պատկանող իրերի 

անհետացման կամ վնասման դեպքում հայտագիր կներկայացվի ոստիկանությանը:  

 

15. Հետևել անձնակազմի ցուցումները  

Դուք միշտ պարտավոր եք կատարել անձնակազմի ցուցումներն ու ենթարկվել գործող 

կանոններին: 

 

16. Բողոքարկում 

Դիմումների համար COA-ն կիրառում է բողոքի ընթացակարգ: Այն կարող եք ստանալ 

ընդունարանից (receptie):   

 

 

 

 
 


