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 COA  (Huisregels)استقبال  واقعقواعد المنزل في م

. قواعد المنزل COAة في مواقع استقبال سيطروإمكانية ال إمكاينة العيشللسالمة و (huisregels)قواعد المنزل  COAتستخدم 

 .COAجميع مواقع استقبال  تسري علىالهولندية و تشريعاتهذه إضافية للقوانين وال

 

 مخالفة قواعد المنزلعند إجراءات 

 عليك ض  ر  ف  قواعد المنزل هذه، يمكن أن ي  ل لتزمقواعد المنزل.إذا كنت ال تب اإللتزامو COAيجب عليك دائًما اتباع تعليمات موظفي 

ن  ق ب ل  إجراًء  لفترة  ةاألسبوعينقودك من جزء يتم إستقطاع هو أن  جراءبك. قد يكون اإل الخاص COAفي موقع  COAموظفي ما م 

 COA ستدعيتعند سلوك إجرامي نظام صارم. ذو  COAإلى موقع  COAزمنية محددة. في حالة انتهاكات خطيرة يمكن أن تحولك 

 .وقائع ي عاقب عليها القانوناالشتباه في عند الشرطة. أيضا 

 

 وعنف تخويف ,. تمييز1

نس أو رق أو الجالسياسي أو الع   ميلالدين أو المعتقد أو ال بسبب. التمييز ممنوع التمييزأن من الدستور الهولندي على  1تنص المادة 

العديد من األشخاص يجب على  ه، ألنCOA ل ـ. هذا قانون مهم للغاية بالنسبة غير مسموح به آخر أساسالجنسية أو أي  طبيعةال

 .COAالمختلفين من خلفيات مختلفة أن يعيشوا معًا بأمان في مواقع 

 

عليه. ي عاقب السلوك العدواني والعنيف  ب  عاق  وي  في هولندا ممنوع أي شكل من أشكال )التحريض على( العدوان والعنف ضد اآلخرين 

 . شدةأكثر  COAتجاه موظفي 

 

الشرطة. هل عند بالغ عمل ب COA، تنصحك ي عاقب عليه القانونإذا كنت ضحية، على سبيل المثال، لعدوان أو عنف أو سلوك جنسي 

أحداً مساعدة. هل تحتاج إلى مساعدة أو هل تعرف أن تقدم  COAل ـ يمكن  عندهامن العائلة عنيف تجاه أفراد العائلة اآلخرين؟  اً فردأن 

مع المعلومات التي تقدمها  البحث عن أفضل حل ممكن. نتعامل بسريةيتم عندها . COAدة؟ ناقش هذا مع موظف يحتاج إلى مساعما 

 .Veilig Thuisموقع  يمكنك النظر علىعلى محمل الجد. لمزيد من المعلومات  تك. نأخذ سالملنا

 

 

 . أنشطة سياسية أو دينية2

COA  .ًفي موقع أنت حر هي منظمة محايدة سياسياً / دينياCOA  آرائك السياسية. لكن يجب أال  أن تكون لكفي ممارسة دينك أو

 من أنشطتك السياسية أو الدينية. طريقة كانت ةن بأيوزعج اآلخرني

 

 أسلحة واتجار غير مشروع ,كحول ,مخدرات – 3

. هاأو تستخدمبها تتاجر , مشروعةغير تكون بحوزاك مخدرات . يجب أال COAفي مواقع استقبال ممنوعة المخدرات غير المشروعة 

 .منوعالعام م س ك ر  ال

 

 .ممنوعة األسلحة ممنوعة. حيازة األسلحة واالتجار بها

 

 لوجهلغطية م. حظر ارتداء مالبس 4

ً قانونيمنع  لوجه ل ةغطيممالبس  عند .عندها ال يمكنه التعرف عليك COA، ألن موظف COAارتداء مالبس تغطي الوجه في موقع  ا

. ي اللجوءمركز طالب والزوار في سكانال ,على الموظفين منعهذا ال سري. يالشاملةخوذة الأو  قلنسوةالبرقع، لكن أيًضا ال ,النقابفكر ب

مؤسسات الرعاية  ,أيًضا في المدارس منعهذا ال سرييمجال سكنك الخاص بك. بالكامل، بما في ذلك  COAعلى موقع  منعال سريي

 تقليل خطر العدوى.الكمامات مسموح بها لوالمباني الحكومية. 

 

 للسل الرئوياإللزامي  حص. الف5

إلزامياً خضع أن ت. إذا كنت من إحدى هذه البلدان، فيجب عليك كثيراً  المعدي (TBC)الرئوي مرض السل  يحدثفي بعض البلدان 

. من السهل عالج لعالجاً أن تخضع إلزامي، فيجب الرئوي. إذا كنت مصابًا بالسل خطير وغير بدون ألم. هذا الفحص TBCلفحص 

 السل بشكل عام.

 

 لحضور ا إبالغواجب . 6

إليهما المشارين في الوقت والمكان عن نفسك . أنت ملزم باإلبالغ (meldplicht) حضور إبالغواجب عندك  COAفي جميع مواقع 

ن  ق ب ل    في موقعك. COAمن موظف بالحضور تتلقاها بالغ باإل. معلومات محددة حول واجبك COAم 
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 طلبأن ت عندهامقدًما. يمكنك  COAيجب عليك إبالغ موظف عندها ؟ هذا الحضور إبالغواجب ل ستيفاءهل لديك سبب وجيه لعدم اال

 إثباتات يتبين منها برازإ COA. يمكن أن يطلب منك موظف الحضور إبالغواجب لأن تستوفي )مؤقتًا( كان ال يستوجب عليك ما إذا 

 .الحضور إبالغواجب لعدم التواجد في نافذاً أن لديك سببًا 

 

 مجال السكن. 7

ح  لك بي   فقط.  وللساكنين معك مخصص لك ا المجالمحل إقامتك الرئيسي. هذ وه ا المجال. هذCOA ل ـ مؤقتمجال سكن استخدام س م 

 فيه. سكنآخرين بالناس ال يجوز لك السماح ل

ح  لك بي  ال  ح  لك بي  أو األثاث. ال  سكنالمجال إجراء أي تغييرات على س م  . ألسباب تتعلق بالسالمة من ة بكإحضار أثاثك الخاصس م 

ح  لك بي  الحرائق  اإلصالح  دفع تكاليفعندها عليك يتوجب ، قمت باإلضرار بشيء ما لمجال سكنكحائط. إذا نسيج تعليق ستائر أو س م 

  بنفسك.

 على سبيل اإلعارة. COAيع السلع التي تلقيتها من أيًضا على جميسري هذا 

 

ً نظيف مجال السكنعلى  بنفسكيجب أن تحافظ  ً نظيفك مجال سكنيجب أن تترك تنتقل بسكنك . عندما ا ح  لكي   , ال. في هذه الحالةا  س م 

 محيطوال مجاالت السكنل مشتركةمعك. جميع السكان مسؤولون عن الحفاظ على نظافة المرافق ال COAل ـ أخذ أي سلع عندها ب

 .مجال السكنحول  باشرالم

 

ح  لكي  ال   .COAيكون لديك حيوان أليف إال إذا كان لديك إذن كتابي من إدارة موقع بأن  س م 

 

اإللزامية. يمكن  تصليحاتالصيانة أو ال ,. هذا ضروري لفحوصات الغرفةكمجال سكنبالدخول ل COAموظفي ل سمحيجب أن ت

السالمة والصحة العامة، على سبيل المثال في حالة مخاطر يهدد إذا كان هناك خطر طلب  بدون  مجال السكندخول م COAلموظفي 

 .عدوى

 

 .مجال السكن عندكآخر في ساكن خر أو يتم وضع مجال سكن آإلى بسكنك قد يحدث أن تنتقل 

 

 على سبيل اإلعارة سلع . 8

أطفال. يجب حزمة أو  حزمة المالءات ,أدوات تناول الطعام ,بشكل مؤقت. فكر في األطباق COAيمكنك استعارة سلع معينة من 

 .COAمع مرة أخرى مثلما تم اإلتفاق عليه التي اقترضتها  سلعال تسليمعليك 

 

 الحريق. تعليمات 9

 ق التالية:يلوائح الحر تسريمن أجل سالمتك وسالمة اآلخرين 

ح  ي  ال  •  .مجال سكنك. وال حتى في COAلك بالتدخين في مباني  س م 

ح  ي  ال  •  مصابيح الزيت وما إلى ذلك. ,البخور ,. فكر في الشموعةمكشوف ناراً تشعل أن لك  س م 

ح  ي   •  لموقد.دائًما بالقرب من اإبقى . دائًمايجب عليك االنتباه أثناء الطهي الطبخ فقط على المواقد الثابتة في المطابخ. لك  س م 

ح  ي   •  .COAآمنة. لذا اطلب موافقة موظف  COAاستخدام المعدات الكهربائية التي تعتبرها فقط بلك  س م 

ن ع  ي •  .بشريط الصق الحريقجهاز إنذار تماًما تغطية  م 

ح  ي  ال  •  إنذار الحريق إذا لم يكن هناك حريق.بتفعيل لك  س م 

دائًما. فارغة يجب أن تكون طرق الهروب  ا. لذراقيلدون عبفي حالة نشوب حريق، يجب أن تكون قادًرا على الهروب  •

 عربات األطفال أو الدراجات في الطريق.ال تكون أن إحرص على 

 .COAتبع تعليمات موظفي بعدها تنتظر في الخارج. تالمبنى على الفور ويجب عليك أن تترك نطلق إنذار الحريق ي ماعند •

ح  ي  ال . لذلك أبداً  مفتوحةيجب أن ال ت بقيها مة للحريق مقاو  البواب ذاتية اإلغالق واأل •  .لياآل بابغالق الإزالة أبداً بلك  س م 

 .مجال سكنككحول أو مواد أخرى سريعة االشتعال في  ,بتخزين بنزينأبداً ال تقم  •

. نشافة االستخدامقبل وبعد نشافة الغسيل . قم بإزالة الغبار من مرشح نشافة الغسيليجب عليك دائًما تنظيف مرشح غبار  •

 المتسخة يمكن أن تشتعل فيها النيران.الغسيل 

 

 . المسؤولية10

COA  ن  ق ب ل  السكان اآلخرين ، حتى لو كان الضرر مقتنياتك الخاصةليست مسؤولة عن األضرار أو فقدان  .آخرينو أتم التسبب به م 

 

لها. تكاليف اإلصالح أو غير الدقيق الستخدام لو COA/ أو مخزون و مجال السكنأنت مسؤول تماًما عن الضرر الذي تحدثه في 

 .حميلك إياهابت COAتقوم  االستبدال
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في تكاليف الدفع في ساكن لمجال ساكن ذلك كل يشارك ، فيجب أن مجال السكسبب الضرر لإذا لم يكن من الواضح من الذي 

 الشرطة. بالغاً عند في كثير من الحاالت   COAتعمل  COA قتنياتاختفاء أو تلف معند اإلصالح. 

 

 صوت. إزعاج ال11

ح  ي  ال  دون ب، حتى يتمكن الجميع من النوم 8.00و  22.00 هادئًا بين الساعةالوضع . يجب أن يكون إزعاج صوتإحداث أي ب لك س م 

 إزعاج.

 

 . الخصوصية12

, نالموظفيللسكان اآلخرين, فيديو أو تسجيالت صوتية  ,صورعمل تسجيالت مهمة. لذلك ي منع  COAالخصوصية في مواقع استقبال 

 والموظفين والزوار.سكان,على الفي كل المواقع هذه القواعد  تسريفي الموقع دون إذن. آخرين ولحاضرين  الزوار

 

 . الزوار13

 ماوتسجيل الخروج عندمكتب االستقبال عند الوصول عن أنفسهم عند بالغ اإل COAفي موقع  سكنونجب على الزوار الذين ال يي

 مكتب االستقبال.إصطحاب زوارك من مطلوب منك .  22.00 حتى الساعة  8.00بالزوار من الساعة أهالً . ونغادري

 

على جميع  سريهذا ي .COAموقع كل " في وارقواعد المنزل. يمكنك طلب "لوائح الزبأيًضا يتقيدون أنت مسؤول عن أن زوارك 

 الزوار.

 

 . األطفال14

 األطفال، فأنت حضانةفي المدرسة أو يقيمون أنت مسؤول عن سالمة وتصرفات أطفالك القاصرين. إذا لم يكن أطفالك 

  .هايجب أن تدفعين صراأطفالك. األضرار التي يسببها أطفالك الق مراقبةمسؤول عن 

 

ً  المدرسة في هولنداإلى سنة  18 لغاية 5من سن جميع األطفال يذهب يجب أن  أو مقدم رعاية فأنت مسؤول كوالد . إلزاميا

 عندها تلقيبذلك. يمكنك بالغاً أو المدرسة  COA تعملعن ذهاب أطفالك إلى المدرسة. إذا لم يذهب أطفالك إلى المدرسة، 

 .في الجواركيف تسجل طفلك في مدرسة  infobalie عند تفسرغرامة كبيرة. يمكنك أن تس

 


