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 ُمرافق بدون القصرين أألجانب إيواء امراكز الداخلي النظام

 عبوض قمنا, ممكن شكل بأفضل إقامتك تكون أن أجل من. اإليواء اقع مو أنواع كل مركز كلمة تعني. أإليواء مركاز في بكم مرحبأ

 انين وبالق االلتزام هي اإليواء مركز في إقامتك خالل بها ام االلتز ال يجب التي العامة القاعدة إن. الداخلي اللنظام التعليمات من عدد

 كورالذ تعني إنها إال, المذكر صيغة استخدام جرى المنشور قراءة تسهيل لغرض: مالحظة. الهولندي المجتمع في السائدة واألعراف

 سواء حد على أإلناث و

 

المعيشي المحيط و السكن مكان  .1 

الشخصي السكن مكان  1.1 

 سمعي  . المكن هذا وترتيب نضافة على بالمحافضة بنفسك تقوم أن منك نطلب إننا. المركز هذا في السكن شخصي مكان لديك

 بإحداث تقوم أن لك مسموح غير. أجله من موجودة هي الذي للغرض فقط المكان في الموجودة الحاجيات و األثاث باستخدام

 بيطال إليواء المركزي الجهاز السم مختصر. )الكوا من كتابية افقة مو على أوأل الحصول دون من السكن مكان وحول في تغيرات

 المكان إصالح نفقات تحميلك ويجري ذلك عن مسٌوواًل  ثعتبر أن المحتمل فمن, تغييرات بإحداث قيامك حالة وفي(. اللجوء

الكوا هو أمن. ينطبق نفس الشيء  آمناً عند حدوث الحريق وأثاثال يجوز وضع أثاث تملكه أنت في مكان إقامتك فهذا األثاث ليس 

بطئة للحريق، ولهذا فال يجوز تغيير شيء في هذا الصدد.  على الستائر والمراتب والبطانيات فهي م 

. معك يةالشخص حاخياتك كل تأخذ أن يجب. إليه انتفالك عند عليها كان التي الحالة نفس في المكان تترك أن يجب تك مغادر وعند

 بنفسك منه بالتخلص تقوم أن فيجب معين لشيء احتياجك عدم حالة وقي

 

 2.1 مكان السكن الشترك

ً  المكن هذا ترتيب و نظافة علي  حافظ. السكن قي يشاركونك الذين لآلخرين و لك مخصص المشترك السكن مكان إن  نبهو أيضا

شتركة المناطق و األماكن كل علي ذلك ينطبق. فهم تصر إلي بذلك مون يلتز ال الذين اآلخرين السكان  وما اإليواء مركز في الم 

 ركزم إدارة من كتابية افقة مو على الحصول حالة قي إال, المركز إلى منزلية حيوانات إدخال أو باالحتفاظ ي سمح ال. مباشرة حوله

 اإليواء

 

السكن مكان إلى الدخول  3.1 

رافق بدون القصرين األجانب) فريق ظفي لمو يحق ً ( م  ً  ذلك كان إدا السكن مكان إلى يدخلوا أن دائما  توجيهك إطار ضمن ضروريا

 عليك يجب. سكنك مكان إلى يدخلوا أن الكوا لموظقي تسمح أن يجب إصالح و صيانة أشغال وجود حالة قي. المجموعة توجيه أو

رافق بدون القصرين األجانب) فريق تعليمات تطبق أن عندها  م 

 

بنفسك تسكن أن  4.1 

 يسكن نبأ الي سمع. اإليواء مركز في إقامتك خالل الرئيسي إقامتك محل وي عتبر فقط لك مخصص فيه تسكن الدي السكن مكان إن

 فيه آخرين أشخاص
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 5.1 الزوار

ً  المركز في االستقبال مكتب لدى أنفسهم عن يبلغوا أن المركز خارج من الزوار على يجب  األجانب) فريق مظفي لدى وأيضا

رافق بدون القاصرين ً  زوارك على تنطبق, عليك تنطبق التي القواعد إن(. م   وبين درسةالم أوقات خالل زوار باستقيال الي سمح. أيضا

رافق بدون القاصرين األجانب) فريق موظف يقوم أن الممكن من.  8.00 الساعة و 22.00 الساعة  بمنع استثنائية حاالت في( م 

سبقاً  ذلك على افقة المو تطلب أن يجب. المركز في يباتوا بأن لزوار تسمح افقة مو  م 

 

السكان بين الزيارات تبادل  6.1 

 يف النساء من زائرات بوجود ي سمح وال النساء سكن وحدات في رجال زوار بوجود ي سمح ال, منفصلة سكن حدات و وجود حالة في

 08.00 والساعة 22.00 الساعة بين الرجال سكن وحدات

 

الممنوعة؟ األشياء ماهي  .2 

والعنف والتهديد التمييز  1.2 

 بإطالق حي سم ال. معهم تتعامل الدين اآلخرين األشخاص و السكان و الموظفين وتهديد بالتمييز القيام و عنيف بسلوك القيام ي منع

هينة تعابير أو تعليقات  والجنسية العمر و الخنسي الميل و الجنس و الدين حول أخرى م 

 

األسلحة و القات و الكهولية المشروبات و المخدرات   2.2 

 األسلحة و القات و الكهولية المشروبات و المخدرات تعاطي أو/و حيازة ثمنع

 

 3.2 اإلزعاج

 نظرب خذ. اإلزعاج لهم تسبب ال وبأن األخري األقسام في و القسم في آخرين سكان وجود االعتبار بنظر تأخذ أن منك نتوقع إننا

 لىع يجب. اعدنا بقو موا يلتز أن الزوار من نتوقع كماإننا. العالي الموسيقى صوت من ينزعجوا أن يمكن اآلخرين بأن االعتبار

ً  08.00 الساعة و مساءاً  10.00 الساعة بين اآلخرين إزعاج عدم و الليلي الهدوء على المحافظة الجميع  صباحا

 

 3 التعليم

لزم بأنك   ذلك يعني. هولندا في سنك في الشباب جميع مثل امي اإللز بالتعليم مشمول إنك  يسل بأنه و المدرسة إلى تذهب بأن م 

 ً . اإللزامي التعليم موظف إلى دلك إبالغ يتم أن المحتمل فمن, مقبول عذر بدون تغيبك حالة في. مقبول عذر بال تتغيب أن لك مسموحا

 لقاصرينا األجانب) فريق موظفي تبلغ أن عليك فيجب, آخر مقبول لسبب أو المرض بسبب المدرسة إلى الذهاب تستطيع تكن لم إذا

رافق بدون  المدرسة دوام وقت بداية قبل بذلك( م 

 

نفسك عن التبليغ إلزام  4 

لزم إنك1.4  جانباأل) فريق من الغرض لذلك الكوا تحددهم الذين الموظفين لدى الكوا تحدده الذي الوقت في نفسك عن تبلغ بأن م 

رافق بدون القاصرين دد المكان في أو/و( م   لذلك الم 
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 األجانب) فريق موظفي تبلغ أن عندها عليك فيجب, نفسك عن التبليغ بإلزام اإليفاء من تمنعك مقبولة أسباب وجود حالة في2.4 

رافق بدون القاصرين ً  بذلك( م   نفسك عن ليغالتب وقت خالل الحضور تستطيع ال بأنك منها يتبين أدلة ثائق و تعرض أن يجب. مسبقا

 

 في ائك وإي إنهاء يتم أن المحتمل من أو( عقابي) إجراء عليك ي فرض أن المحتمل فمن, نفسك عن بالتبليغ امك التز عدم حالة في. 3.4

 المركز

 

 5 المسؤولية

 خرينآ سكان أو موظفين بسبب حدث قد الضرر لوكان حتى, الضياع أو الضرر إلى ممتلكاتك تعرض عن مسؤولة غير الكوا إن1.5

 

شترك السكن مكان أو/و السكن مكان عند أو داخل في تسببه الذي الضرر عن كامل بثكل   مسؤول إنك2.5  الحاجيات أو/و الم 

 االستبدال أو اإلصالح تكاليف أنت ستتحمل. الحاجيات ضياع أو الموجودة

 

 قاتنف عن مسؤوالً  الكوا تعتبرك أن المحتمل فمن, المعيشي محيطك على بالمحافظة الخاصة بالقواعد امك التز عدم حالة في3.5

 ذلك عن تنجم التي المصاريف تحميلك عندها يجري أن المكن من. الصيانة

 

 و كل ي عتبر, للسكن مكان على المحافظة عدم أو في معين ضرر حدوث عن مسؤول السكن من أي تحديد إمكانية عدم حالة في4.5

 حصل الذي الضرر عن( مشترك بشكل  ) مسؤوالً  السكان هؤالء من احد

 

اإلعارة سبيل على حاخيات استخدام  6 

 لىع الحصول تطلب أن الحالة تلك في عليك يجب. عارة اإل سبيل على سستخدامها ال معينة حاجيات على تحصل أن الممكن من1.6

ً  كتابية موافقة  الوقت يف الكوا إلى عارة اإل سبيل على استخدامها اجل من عليها حصلت التي الحاجيات تعيد أن عليك يجب. مسبقا

تفق  عليه الم 

 

 إلا سبيل على تستعملها أشياء على الحصول أجل من ضمان/  مينات كتأ المال من مبلغ دفع منك الكوا تطلب أن المحتمل من2.6

تفق الوقت في للحاجيات إرجاعك عند التأمينات مبلغ ستستعيد. عارة  لحاجياتا كانت إدا. جيدة وبحالة متضررة غير هي و علية الم 

 كاليفت تحميلك يتم أن المحتمل من و الضمان/  ألتأمينات مبلغ من الضرر مبلغ استقطاع يجري فسوف الضرر إلى تعرضت قد

 وجودها حالة في أخرى أضرار

 

الكهرباء و الغاز و الماء استهالك  7 

 تكاليفها بنفسك تدفع أن عليك جب فسيتو, المعدل من أعلى بكميات الكهرباء أو الغاز أو للماء استهالكك حالة في

 

الحريق من قاية الو تعليمات  8 

 هناك قواعد لتجنب حدوث الحريق لكي يمكن السكن باألمان:

 .يمنع التدخين إال في الهواء الطلق -

 غرفتك.البخور أو مصابيح الزيت في ع أو وال الشمثال يجوز أن توجد النار المفتوحة، م -
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 إذا كنت تطبخ فعليك أن تبقى قريب من الطناجر حتى تطفئ النار. -

 

بما أن هذه اإلجراءات من  تريد الكوا جعل محيطك آمناً قدر اإلمكان ولهذا توجد إجراءات فنية يمكن استخدامها في حالة الحريق.

 رغم من ذلك، لن تعمل اإلجراءات متى تحتاج إليها.إن فعلته على ال أجل سالمتك )وسالمة الغير!( ال يجوز تغيير أي شيء فيها.

 على سبيل المثال:

 تغطية جهاز التنبيه للحريق بشريط الصق؛ -

 فك أداة إغالق الباب أو ترك األبواب المقاومة للحريق مفتوحة والتي تغلق بوجه عادي. -

 

  يقرر المشرفون فيما إذا كان جهاز ما آمناً أم ال. ويجب استخدامه دائماً بطريقة آمنة. ال يجوز إال استخدام األجهزة اآلمنة.

 

لهذا فال يجوز وجود عربات أطفال أو دراجات في  ال يسمح بإعاقة طرق الهروب عن طريق وضع أمور في الممر أو أمام الباب.

  كما أنه ال يجوز تشغيل جهاز التنبيه للحريق من دون سبب. الطريق في البنايات.

 

 بنزين أو الكحول أو مواد أخرى سريعة االحتراق في مكان إقامتك.ال تحتفظ أبداً بال

  يرجى إزالة الغبرة منها قبل استخدام المجفف لكي ال يشتعل. يجمع جهاز تحفيف الغسيل الغبرة في المصفاة.

 

 آخرون ما يجب عليك فعله.في حالة سماع إنذار الحريق عليك بمغادرة البناية فوراً واالنتظار هناك حتى يقول لك المشرفون أو 

 

الداخلي النظام مخالفة  9 

 هيالتالتس من الحرمان قانون - العقوبات سياسة: إلى استناداً ( عقابي) إجراء فرض إلى الداخلي النطام مخالفة تؤدي أن المحتمل من
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