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 Hoogeveen (htl) رعایت و نظارت مقررات خانگی

COA در  تیریمدتامین و  یزندگ تیفی، ک یمنیاز ا نانیاطم یبرا  htl Hoogeveen کند. عدم  یستفاده ممقررات خانگی ااز ز ا 

که توسط کارمندان  جریمه می شود کیمنجر به اعمال  گیمقررات خان تیرعا htl شود. یم نییتع   

 

فضای خانه و محیط زندگی -۱  

بعنوان سازمان اسکان بیطرف   COA ١.١ 

مذهبی است ویک سازمان بی طرف سیاسی     COA 

 فعالیتهای سیاسی و مذهبی که زیان میرساند به حریم شخصی ساکنان مجاز نیست

 
 شخصیفضای خانه  ١.٢

و محیط  مسکنداده میشود و شما مسئول تمیز نگهداشتن و محتاطانه استفاده کردن از فضای  مسکن موقتیبه شما یک 

 زندگی و 

.اید دریافت کرده که برای استفادهاجناس دیگری  

 

تغیرات بیاورید. ن  اسکاتان  در محل  ویا موبل مسکن و یا اطراف اجازه ندارید که به شما  

مثل پرده و پرده توری و پارچه آویختنی  پیراستن با پارچه ها و یا  تان خود وبلم ګذاشتنهمچنین   

بعلت ایمنی آتش سوزی مجاز نیست   

تعویض یا ترمیم میشود ،حذفتغییرات یا آسیبهایی را که ایجاد می کنید با هزینه شما ،   

  

COA  تمامی وسایل  یدرا تمیز و در شرایط خوب با مسکنرا بعلت اسباب کشی ترک میکنید، باید  مسکنزمانیکه شما  

 پشت سر بگذارید

یر  مجاز نیست که حیوانات خانگی را نگهدارید ویا وارد کنید به محل اسکان، مگر اینکه برای آن اجازه کتبی از مد

 محل اسکان گرفته باشید  

 

 ل و انتقا اطاقورود به ۳.١
 ق خود را میدهید اجازه ورود به اطاح ت ل  شما به کارمندان

ل اجباری از اطاق و در رسیدگی و در تعمیر آن، همچنین تغییراتی که وبرای کنتر  

  COA ح ت ل  برای این منظور به کامندان د شما در هر حالتمیخواهد در خانه ایجاد نماید، بای 

اجازه دهید    
 

می افتد که در مدت سکونت شما به یک اطاق دیگری اسباب کشی کنید و یا شخص دیگری را در اطاق  ین هم اتفاقا

 شما 

 جا دهند

 
 خودتان ساکن باشید۴.١

 زمان سکونت شما ت مد این تاشده و  تشخیص دادهشما  خانګی محوطه ای که در آن زندگی میکنید فقط برای شما و هم

مرکز در   

محل زندگی اصلی شما محسوب میشوداین  که است اسکان پناهجویان  

 شما حق ندارید که شخص دیگری را در اینجا اجازه سکونت بدهید

 
 محوطه هاي مشترك۵.١

 محوطه مشترک برای شما و همساکن شما در نظر گرفته شده

ملهپناهجویان هستید منج تو قابل زندگی نگهداشتن تمامی محال ز نګهداشتنهرکدام مسئولیت شراکتی در تمی  

 محوطه های شراکتی و محیط اطراف شما
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 aدر شباقامت محل بسته شدن ١.٦

 

 مهمان ها ۳

 با طیدر مورد زمان و شرا دیبا نی. همچناجازه بگیرید   COA د ازی، با محل اقامتاز خارج از  مهمان  افتیدر یبرا

COA دیکن یهماهنگ. 

 

.کنندمعرفی به مامورین نگهبانی خودرا د بای ها مهماناین   

  
.تحویل بگیریدرا نزد محل نگهبانی  مهمانکه موظف هستید شما   

 

یت دارید.از جانب مهمانهایتان مسئولمقررات در رعایت شما   

 

 .برای خواندن موجود است مهمانها" مقررات " ح ت ل درمحل  

موظف هستند که این مقررات را رعایت کنندمهمانها   

 

 جارت غیر قانونیمواد مخدر و الکل و اسلحه و ت -۴

تجاری فعالیتهای انواع دیگر استفاده و یا تجارت مواد مخدر، قات و اسلحه یا ی، داشتن غیر قانونی  

 ممنوع است

مجاز نیست محل عمومیمستی در   

 

 سروصدای مزاحم -۵

نشوید برای انهات مانعمباعث مزاحمت و اینکه هیچگاه تا  مدنظر داشته باشیدرا خودا شما همساکنین و ساکنین اطراف  

باشد ساکتید با 22:00الی ساعت  8:00از ساعت   
 

 نقض حریم شخصی -٦

قائل هستیم.ارزش بسیاری برای حریم شخصی تمام ساکنین و کارمندان   COA ما در داخل 

مقرراتی تهیه شده. به همین دلیل در رابطه با عکس و فیلم گرفتن و ضبط صدا  

مداراعتبار استبرای بازدیدکنندگان  چنانیان برای ساکنین و همهجوپنااسکان ل های مح تماماین قوانین در  

 

 و مهمانها ساکنین و کارمندان و ح ت ل محدوده در داخل  بدون اجازهتصویر برداشتن و صدا ضبط کردن  

 ممنوع است. ین ضریگر حاد

 

ازاین گونه فیلمها بدون اجازه شخص انتشار و به اشتراک گذاری . استفاده از دوربین های مخفی صراحتا ممنوع است

ست.مجاز نی مربوطه  

 

 شرکت در برنامه -٧

 شما باید در برنامه ای که با شما قرار گذاشته شده است شرکت کنید.

دارد برای برگشت شما به اقامت معمولی در محل اقامت.منفی  تاثیرشرکت نکردن در بخشهای برنامه اجباری   

 

 یمکالمات اجبار -٨

 قرارها  نیدر ا دی، شما با ستیبدون تعهد ن DT&V و IND و با کارمندان تان یبا مربمالقات تعیین شده  قرار های

 .دیشرکت کن
 

          اسکرین اجباری سل -۹

 برای به همکاری موظف شمادر این حالت بسیار پیش می آید  در انجا اگر شما از کشوری می آیید که مرض سل

  . شودپیگیری شما  الزم باشد درمان و چنانچه TBCآزمایش 
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 در خانهحضور غیاب و اعالم حضور اجباری  -١۰

 نزد روزانه در خانه )دو بار در روز( حضور غیاب و  AVIM اعالم حضور اجباری هفتکی نزد  کی،  htl محل در 

COA زمان مشخص شده توسط حضور خود را در  دیشود. شما موظف یاعمال مCOA  اعالم مکان مشخص  کیدر

حاضر در محل از کارمندان  ویژه در مورد اعالم حضور اجباری و حضور و غیاب در خانه  را طالعات ا کنید.

 اعالم حضور اجباری و حضور غیاب در خانه الزام به  نیا تیعدم رعاقانع کننده ای برای  لیدل ای. آدیکنمی  افتیدر

از  دیبتوان دیشما با معافیت از این امر کنید.اعالم کنید و تقاضای   COAندان را از قبل به کارم نیا دیشما با د؟یدار

 .دیستیقادر به حضور ن قانع کننده ای  کامل لیکه به دال دیدهبنشان  یمدارکطریق 
 

 آزادی حرکت -۱۱

است ، بنابرین اساس برای شما     اتباع بیگانه سالقانون  56مطابق مقررات  ح ت ل در  شما به جابجا ساختن  2000

،تعین کرده است.مستقر شده است ح ت لمحدوده شهرداری که در آن محل  جاهایدر رفتن و نرفتن رااجازه    

با مسئولین محلی، پلیس اگر شما چنانچه ممنوع است. شما نباید به نقاطی از شهر بروید که بر اساس مقررات برای شما 

خواهید شد.وبدنبالش مجازات بازداشت می کنند را  مواجه شوند شما، ممنوع الرود هستیددر بخشی از شهر که   

 

  اجناس جهت استفادهقرض کردن  -۱۲

بگیریدقرض جهت استفاده شما میتوانید برخی از اجناس را موقتا   

 .اجازه بگیریدح ت ل  شما باید پیشاپیش برای این کار از کارکنان 

را که دریافت کردید باید زمانی را که قرار گذاشته اید آنها را پس دهید داده شدهقرض اجناس   

 

 مقررات آتش سوزی -۱۳

دنبال کنیدباید همیشه را مقررات آتش سوزی زیر   

 در فضای خانه خود و ساختمانهای دیگر سیگار کشیدن مجاز نیست -

پخت و پز  ثابت جهت لوازم از ه استثناو غیره مجاز نیست ب های روغنیآتش باز، شمع، عود،چراغ   

 در آشپزخانه

ها نباید در حین پخت و پز روی اجاق گاز بدون سرپرست رها کرد دیگها را -  

 

 هر تغییری یا خسارتی که ایجاد میشود در وسایل ایمنی آتش سوزی بدالیل ایمنی صریعا ممنوع میباشد

 نمونه هایی از آن

 نواری چسباندن یا به طزیق دیگری از کار انداختن زنگ خطر آتش  -

 برداشتن آرم بند درب یا بازگذاشتن دری که مقاوم در مقابل آتش است وخودش بسته میشود  -

 (مانند یک وسیله چوبی ویا آهنی سه گوش)

 

تاستفاده از وسایل برقی غیر ایمنی و یا وسایل برقی غیر ایمنی برای آتش مجاز نیس  

 بستگی دارد ح ت ل در محلاین با نظر کارمند  
 

 مسدود کردن راه فرار، مثال با قرار دادن کالسکه نوزاد یا دوچرخه در ساختمانهای مسکونی و یا به 

 فعالیت انداختن ناملزوم زنگ خطر آتش مجاز نمیباشد
 

نکنیدهیچوقت بنزین، الکل یا مواد آتش زای دیگری را در محل سکونت خود نگهداری   

 

 قبل از استفاده از ماشین خشک کن مواد باقیمانده در فیلتر را حذف  نمایید

 یک ماشین خشک کن آلوده آتش گیر است
 

 چنانچه زنگ خطر آتش زده شد، بایستی بالفاصله ساختمان را ترک کنید و بیرون صبر کنید برای 

 دستورالعملهای کارکنان
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 داشتنمسئولیت  -۱۴

دست دادن اموال شما نیست حتی اگر توسط همساکنین یا دیگران صورت گرفته باشد مسئول خسارت و از  COA 

 

ایجاد کرده اید     COAشما کالً خودتان مسئول خسارتهایی هستید که در محل سکونت و یا در لیست وسایل 

 و نامحتاطانه از آن استفاده کرده اید

 هزینه ترمیم یا تعویض بگردن شما خواهد بود

 

ه نمی شود ثابت کرد که کدامیک از ساکنین یک محل سکونت خاصی خسارت ایجاد نموده و یا هنگامیک  

 در نگهداری و حفاظت محیط زندگی خود بی توجهی کرده، هر کدام از ساکنین این مسکن بخاطر خسارت

 مسئول هستند (مشترکاً )ایجاد شده 

نت قابل اجرا میباشداین مورد برای تمامی قوانین خانه صدق میکند که در محل سکو  

 

 در صورت ناپدید شدن یا خسارت اموالCOA می شود.شکایت رسمی اعالم به پلیس   
 

 ح ت لدنبال کردن دستورالعملهای  -۱۵

 دنبال کنید و عمل نمایید  ح ت ل را  شما مجبور هستید که در تمام مدت دستورالعملهای کارکنان
 

 شکایت مقررات روال -۱۶

اجرا میشود   COA در صورت شکایت روند کار شکایت 

 این اطالعات در رسپشن در دسترس است


