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والدین بدون خردسال پناهجویان براى محل در سكونت مقررات  
 قاعده  . ایم ده کر ضع و مقررات تعدادی باشد آسان ممکن حد شماتا سکونت ایتکه برای. آمدید خوش اسکان محل به

کنید عایت ر باید هلندر جامعه های محیار و قوانین زندگی محل در سکونت طول شمادر که است این حمومی  

 

امون پیر محیط و زندگی محل  .1 
فردی زندگی محل  1.1 

. دارید نگه مرتب و راتمیز زندگی محل خودتان که است این شما از ما انتظر. دارید خودتان زندگی برای محل اسکان مرکز در

 گان ار کتبی اجازه   بدون شما. بگیرند قرار استفاده مورد خودشان منظور برای تنها هستند محل در که دیگری اشیای و مبلمان

 ترمیح هزینه   داخت پر مسول رابکنید کرار این شما اگر. نیستید آن امون پیر و محل در تغییر به مجاز پناهجوبان اسکان مرکزی

خواهیدبود آن  
بلمان شما اجازه ندارید که مبلمان شخصی را درون اتاق بیاورید. زیراکه اینگونه وسایل امنیّت آتشسوزی ندارند، درحالیکه م

مربوط به کوآ امن هستند. همین قانون دربارۀ پرده ها، تشکها و مالفه ها نیز صادق است. اینگونه وسایل آتشسوزی را کند می 

 سازند. ازاینروی هیچ چیزی نباید تغییر بیابد. 

 می راهمراه خودتان شخصی وسایل همه  . گذارید می باقی خود شکل به اند داشته وجود اتاق در راکه اشیال ی محل ترک زمان در

ریزید می دور ندارید الزم دیگر راکه وسایلی. برید  
 

همگانی نشیمن اتاق  1.2 

 ر آن که دیگر ساکنان به و دارید نگه مرتب و تمیز انیز فضار این. است دیگر ساکنان و شما خود ای بر همگانی نشیمن اتاق

 یافت در کتبی اجازه   اسکان مرکز مدیر از که آن مگر ٫نیست مکان به آن آوردن یا خانگی انات حیو نگهداری اجره  . کنید عایت

 کنید

 

زندگی محل ورودبه  1.3 

 زندگی محل به ورود اجازه   الدین و بدون دسال خر هجویان پنا تیم کارکنان ٫باشد الزم گروه شمایا راهنمای برای اگر

 زندگی محل ورودبه اجازه   وسایل تعمیرات و نگهداری برای پناهجویان اسکان مرکزی ارگان کنان کار به باید شما. شمارادارند

کنید عایت رار والدین بدون دسال خر پناهجویان تیم کارکنان راهنمایی آن کنار در. رابدهید  

 

خودتان زندگی  1.4 

 خواهد شما زندگی اصلی محل عنوان به اسکان مرکز در زیستن طول در و است خودتان زندگی منظور به تنها شما زندگی محل

کنند زندگی محل این در دیگران بگذارید نیستید مجاز شما. ماند  

 

کنندگان دیدار  1.5 

کنند معرفی والدین بدون دسال خر هجویان پنا تیم و اسکان مرکز نگهبانی رابه خودشان باید بیرون از کنندگان دیدار .  

 پذیر اجازه   صبح 08.00 تا 22.00 ساعات بین مدرسه زمان در. بشود عایت ر باید نیز کنندگان دیدار توسط ٫شما ای بر مقررات

 بدهد اجره شما به اند تو می والدین بدون دسال خر پناهجویات تیم کارکنان از یکی خاص ایط شر در. ندارید ا ر کننده دیدار فتن

بگیرید اجازه موعد از قبل باید شما. بهاند شما نزد شب در کننده دیدار که  

 

داخلی های دیدار  1.6 

 زندگی محل در دختران دیدار و دختران زندگی محل در پسران دیدار 08.00 و 22.00 ساعات بین جداگانه زندگی هی محل در

نیست مجاز پسران  

 

نیست مجاز کاری چه  .2 

خشونت و تهدید تبعیض  2.1 

. است ممنوع دارید کار و سر آنان با که دیگری اد افر و کنان کار ٬دیگر ساکنان به نسبت تهدید و تبعیض و آمیز خشونت رفتار

اهدشد نخو فته پذیر تابعیت یا سن ٬جنسی گرایش ٬جنسیت ٬ایمان مورد در توهین دیگر ستکلهای یا گونی متلک  

 

اسلحه و قاط ٬الکل ٬مخدر مواد   2.2 

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

 

 2.3 مزاحمت

 کنید فکر. نکنید ایجاد مزاحمت و بکنید را اسکان محل امون پیر در ساکن اد افر و دیگر ساکنان حال عایت ر که یم دار انتظار

 مقرر که داریم انتظار کنندگان دیدار از همچنبن. شد اهد خو تجربه مزاحمت ایجاد شکل به دیگران برای موسیقی بلند صدای که
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 محل امون پیر در ساکن اد افر و دیگر ساکنان سبانه احت استر به صبح 08.00 تا شب 10.00 ساعات بین. کنند عایت مارار ات

بگذاریم ام احتر اسکان  

 

 3 آموزش

 غیبت اجاره   و بروید مدرسه به باید شما که معنی این به. هستید اجباری آموزش مشمول هلند در انان جو نو همه   مثل نیز شما

 دلیل به اگر. شد اهد خو داده اطالع اجباری آموزش مأمور به ٬نکنید عاین ر را این اگر. داشت اهید نخو را جه مو دلیل بدون

 والدین بدون دسال خر پناهجویان تیم مند کار به کالس سروع از پیش باید ٬بروید مدرسه توانید نمی دیگر خوب دلیل یا ٬بیماری

بدهید اطالع  

 

دادن حاضری در اجبار  4 

4.1 

 یا/  والدین بدون دسال خر پناهجویات مندتیم کار نزد است کرده تعیین پناهجوبان اسکان مرکزی ارگان که مانی در باید شما

بدهید حاضری است شده تعیین که محلی  

 4.2 

 والدیت بدون دسال خر پناهجویان تیم مند کار به موقع به را این باید ندهید حاضری شده تعیین وقت در که دارید خوبی دلیل اگر

بدهید حاضری انید تو نمی دهد می نشان که بدهید انه ار مدرکی باید بدهید اطالع  

 

4.3 

 شما اسکان امکانات یا و شد اهد اخو اجر شما مورد در( تنبیهی) اقدام ٬نکنید عایت رار دادن حاضری به اجبار این شما اگر

شد اهد خو متوقف  

 

خسارت مسًولیت  5 

5.1 

ل پناهجویات اسکان مرکزی ارگان  از یکی که خسارتی ابر بر در همچنین ٬نبست شما شخصی وسایل شدن یاگم و خسارت مسو 

لیت کنند وارد شما به دیگر افراد یا ساکنان داشت اهد نخو مسو     

 

5.2 

ل تمامی به شما  تعهیر هزینه. بشود گم یا و بیاید وارد موجود وسایل یا/  و همگانی محل ٬زندگی محل به که هستید خسارتی مسو 

بود اهد خو شما عهده کردنبر جایگزین یا  

 

5.3 

ل شمارا اند تو می پناهجویان اسکان مرکزی ارگان نکنید رعایت را خودتان زندگی محل از نگهداری مقررات اگر  تر هزیبه مسو 

شد اهد خو گذاشته شما عهده   بر نیز جنبی های هزینه احتمال به. بداند میح  

 

5.4 

 آن ساکنان از کدام هر ٬رانکرده الزم اقبت مر با کرده وارد خسارت خاصی محل در ساکنان از کدامیک که داد نشان نتوان اگر

لیت محل داشت خواهد عهده رابر خسارات( اصلی) مسو   

 

قرضی وسایل  6 

6.1 

 راکه وسایلی. بگیرید اجازه پیش از باید کار این برای. بگیرید قرض محدود مدت برای را وسایل از بعضی انید تو می شما

دانید گر بر پناهجویات اسکان مرکزی ارگان به شده تعیین وقت در باید ٬اید فته گر قرض  

 

6.2 

 در گرویی این. بگیرد گرویی پول شما از محدود مدت برای وسایل دادن قرض برای اند تو می هجویان پنا اسکان مرکزی ارگان

 نگه گرویی مبلغ نکنید را کار این اگر. اهدشد خو دانده برگر شما به دانید گر بر خسارت بدون و سالم را وسایل شما که زمانی

خواهدشد گرفته شما از بیشتر خسارت( احتمال) هزینه   و شده داشته  

 

برق و گاز ٬آب از استفاده  7 

کنید داخت پر خودتان راباید یابرق و گاز ٬أب از بیشتر استفاده  
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نشانی آتش مقررات  8 

 برای آنکه بتوانید با امنیّت زندگی کنید، مقّرراتی برای جلوگیری از آتشسوزی وضع شده اند: 

تو تنها در بیرون می توانی سیگار بکشی.   -     

تو اجازه نداری که آتش بی حفاظ، مانند شمعها، عود و چراغهای نفتی را به اتاق بیاوری.  -    

اگر خوراک بپزی، همیشه باید در کنار دیگ بمانی، تا آنکه آتش را خاموش می کنی.  -         

 

ازآنجاییکه کوآ مایل است که پیرامون تو را تا آنجا که برایش ممکن باشد امن بسازد، مقداری مقّررات تکنیکی وجود 

امنیّت شخص تو مربوط می شود )و بیگمان به  دارند برای آنکه به هنگام آتشسوزی به کار برده شوند. ازآنجاییکه به

امنیّت دیگران!(، هیچ چیزی را تو اجازه نداری که تغییر بدهی. اگر تو این کار را انجام بدهی، به هنگامی که تو نیاز 

 به استفادۀ آنها داشته باشی، تو آنها را در دسترس نخواهی داشت. چند نمونه در این زمینه: 

زنگ آژیر خطر و یا خراب کردن آن؛ چسباندن چیزی روی  -    

جدا ساختن و یا فاصله انداختن میان اهرمهای فشار به درها، -    

و یا باز نگاه داشتن درهای ویژۀ مسدود کردن آتش و معموال  بسته هستند.                     

   

تو تنها اجازه داری که وسایلی را استفاده کنی که امنیّت دارند. تو آنها را باید با شیوه ای امن استفاده کنی. سرپرستها 

 )منتورها( تعیین می کنند که کدام وسایل امن هستند. 

 

کودک یا در برابر درها و راههای خروج اضطراری نباید هیچ وسیله ای گذاشته شود. ازاینروی هیچگونه کالسکۀ 

دوچرخه نباید درون ساختمان گذاشته شود. همچنین اجازه نیست که به هنگامی که هیچ آتشسوزی وجود ندارد، آژیر 

 خطر به صدا در بیاید. 

 

 تو نباید هیچگاه بنزین، الکل و یا موادّی را که به سرعت شعله ور می شوند در محّل زندگی خود بگذاری. 

فی را در فیلتر خود گرد می آورد. برای جلوگیری از وقوع آتشسوزی، تو باید ماشین خشک کن لباس، مواد اضا

 اینگونه مواد را پیش از استفاده از خشک کن از لباسها دور کرده باشی. 

 

هنگامی که تو صدای آژیر آتشسوزی را می شنوی، به سرعت به سوی بیرون برو و در آنجا بمان تا سرپرستان 

تو بگویند که چه باید بکنی. )منتورها( یا دیگران به   

 
بشود عایت ر همیشه باید اسکان محل در نشانی آتش مقررات  

 

سکونت مقررات عایت ر عدم  9 

بشود( تنبیهی) ادام سبب امکانات توقف مقررات اساس بر تواند می سکونت مقررات این عایت ر عدم  
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