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Huisregels در مراکز پذیرش COA  (Huisregels) 

 Huisregelsاستفاده می کند. این (  Huisregels)   از COA برای ایمنی ، کیفیت زندگی و قابلیت کنترل در محل های پذیرش

 .معتبر است COA عالوه بر قوانین و مقررات هلندی است و در همه مکان های پذیرش

 

 Huisregelsاقدامات در صورت نقض 

 .را رعایت کنید Huisregelsکنید و  دنبالرا  COA همیشه دستورالعمل های کارمندانباید شما 

یک  متحمل جریمه شود.خود  COA در محل COA توسط کارمندانید را رعایت نکنید ، می توان Huisregelsشخصی که این 

در صورت بروز  قطع شود.ممکن است این باشد که بخشی از کمک هزینه هفتگی شما برای یک دوره زمانی خاص جریمه 

که دارای با یک برنامه ریزی سختگیرانهتری است.  منتقل کند COA دیگری از  می تواند شما را به مکان  COAتخلفات جدی ، 

نیز انجام  سوء ظن به جرایم جناییاین در مورد  مداخله می کند.از پلیس درخواست  COAرفتارهای مجرمانه بروز رت در صو

 .می شود

 

 تبعیض ، آزار و اذیت و خشونت -1
سیاسی ، نژاد ، جنسیت عقاید ،  روش زندگیقانون اساسی هلند آمده است كه تبعیض ممنوع است. تبعیض به دالیل دین ،  1در ماده 

افراد  COA در مکان های است ، زیرا  COA . این یک قانون بسیار مهم برایمجاز نیست، گرایش جنسی یا هر دلیل دیگری 

 متفاوتی با عقاید و افکار مختلفی باید در امنیت بتوانند زندگی کنند.

 

رفتار پرخاشگرانه  قرار می گیرد.مجازات مورد است و هر نوع )تحریک به( پرخاشگری و خشونت علیه دیگران در هلند ممنوع 

 .شدیدتر مجازات می شود COA و خشونت آمیز نسبت به کارمندان

 

مورد در این به شما توصیه می كند كه   COAجنسی هستید ، جرمانه م، خشونت یا رفتار پرخاشگریمثال قربانی برای  شمااگر 

می  COA در این حالت ونت بکار می برد؟اعضای خانواده خش دیگر. آیا یکی از اعضای خانواده نسبت به شکایت کنیدبه پلیس 

 ی از؟ در مورد این موضوع با یکمند استکه به کمک نیازمی شناسید که تواند کمک کند. آیا به کمک نیاز دارید یا کسی را 

 در اختیار ما می گذاریدما با اطالعاتی که شما  می کنند.بهترین راه حل ممکن جستجو می آنها صحبت کنید.  COA کنان کار

 Veilig Thuis شما را جدی می گیریم. برای اطالعات بیشتر ، لطفا به وب سایتما امنیت  .بشکل محرمانه برخورد می کنیم

 .مراجعه کنید

 

 فعالیتهای سیاسی یا مذهبی -2

COA   محل اقامت یک سازمان بی طرف سیاسی و مذهبی است. در COA  یا دین خود را انجام بدهید ض یفراشما می توانید

 .شوندآزار دچار از فعالیت های سیاسی یا مذهبی شما به هیچ وجه دیدگاه های سیاسی خود را داشته باشید. اما دیگران نباید 

 

 غیرقانونیمعامالت مواد مخدر ، الکل ، سالح و  -3

معامله و یا استفاده ، باشیدداشته  غیرقانونی مواد مخدر اجازه ندارید ممنوع است. شما   COAغیرقانونی در مکان های مواد مخدر

 .ممنوع استتی در مالء عام مسکنید. 

 

 .اسلحه ممنوع استمله معاو اسلحه سالح ممنوع است. داشتن 

 

 می پوشاند.البسه ای که چهره را ممنوعیت پوشیدن  -4

نمی تواند  COA چونکه کارکنانممنوع است ،  COA قامت در محالکه چهره را می پوشاند بر اساس قانون پوشیدن لباس هایی 

ین . ااسکت کامال بستهیک ک ماسک اسکی یاهمچنین مانند یا برقع ، چهره مانند نقاب  د. لباسهای پوششنشما را شناسایی کن

، از  COA اقامت  کل محلدر مورد اعمال می شود. این ممنوعیت محل اقامت در مهمانان، ساکنان و  کنانممنوعیت در مورد کار

و ساختمانهای دولتی اعمال می شود.  درمانیاین ممنوعیت همچنین در مدارس ، موسسات  صدق می کند.جمله فضای زندگی شما 

 .مجاز است خطر عفونت را کاهش دهد دهان ماسک

 

 TBC یاجبارآزمایش  -5
یکی از این کشورها هستید ، الزم است که تحت آزمایش اهل اگر شما  زیاد پیش می آید.در برخی از کشورها بیماری عفونی )سل( 

سل قرار بگیرید. این معاینه بدون درد و بی ضرر است. اگر سل دارید ، باید تحت درمان اجباری قرار بگیرید. سل به طور کلی 

 .قابل درمان است
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 اعالم حضور اجباری -6

حضور خود را دارید. شما موظفید در زمان و مكان ذکر شده (  meldplichtاعالم حضوراجباری  ) شما  COAدر همه مکانهای 

در مکان خود دریافت  COA از کارمنداعالم حضور اجباری در مورد مشخص . شما می توانید اطالعات اعالم کنید COA به 

 .کنید

 

اطالع  COA یک کارمند این را از قبل یه  شما بایدحاعالم حضور اجباری دارید؟ در این حالت برای عدم رعایت معتبری آیا دلیل 

می تواند از شما اسناد  COA . کارمندمعاف شویداز حضور اجباری  می توانید می توانید بپرسید که آیا شما )موقتاً(در آنجا . بدهید

 .اجباری است حضورقانع کننده شما برای عدم انجام  اعالم دلیل گرکه نشان بخواهد  یو مدارک

 

 مسکن -7

مکانی  فقط برای شما و هم مکاناقامتگاه اصلی شماست. این  مکاناین  ستفاده کنید.ا COA شما حق دارید موقتا از مکان زندگی 

 را بدهید.اجازه ندارید به دیگران امکان زندگی در اینجا شما در نظر گرفته شده است.  های شما

 

 تشآمنیتی در زمینه به دالیل ا اجازه تغییرات در خانه و یا مبلمان آن ندارید. شما حق ندارید مبلمان شخصی خود را بیاورید.شما 

، خودتان باید هزینه های تعمیر را برسانید ی به جایی از خانهاگر آسیب سوزی حق ندارید پرده و یا پوششهای دیواری آویزان کنید.

 .به صورت وام دریافت کرده اید صدق می کند COA ازوسایلی که این همچنین در مورد کلیه  .کنید پرداخت

 

را  COA حق ندارید وسایل . شما رها کنیدرا تمیز  مکان ، باید نقل مکان تمیز نگه دارید. هنگام خودتان زندگی را محل شما باید 

 ند. مسئول هستمحل زندگی محیط اطراف مسکونی و  حیطتأسیسات عمومی مدر مقابل تمیز نگهداری کلیه ساکنان  ببرید. با خود

 

 .داشته باشید COA محل اقامت مگر اینکه مجوز کتبی از مدیریت  اجازه ندارید حیوان خانگی داشته باشیدشما 

 

تعمیر و نگهداری یا  . این کار برای بررسی های اجباری ،تان بدهیدزندگی  ورود به مکاناجازه  COA شما باید به کارمندان

می توانند در صورت خطر برای ایمنی و بهداشت عمومی ، به عنوان مثال در  COA تعمیر اتاق ضروری است. کارمندان

 بشوند.وارد محل اسکان  بدون اطالع قبلی ، شیوع بیماریصورت خطرات 

 

 دیگری را به اتاق  منتقل کنند.این امکان موجود است که شما را به اتاق دیگری انتقال بدهند و یا شخص 

 

 وسایل امانتی  -8

 یا یک بستهمالفه ، کارد و چنگال ، مانند ضروف گیرید. بشکل امانتی قرض ب COA وسایل را موقتا از شما می توانید برخی از 

 .برگردانید  COA این وسایل را مجددا ، بهمان شکلی که قرار گذاشتید به کودک . شما باید مربوط به 

 

 مقررات آتش سوزی -9

 :زیر اعمال می شود سوزیو دیگران ، مقررات آتش  امنیت خودتان برای 

 .هم اجازه نیست خودتان  اتاقتانسیگار بکشید. حتی در  COA شما مجاز نیستید که در ساختمان های  •

 .و غیره  چراغ نفتیشمع ، بخور، ور را ندارید مانند شعله حق ایجاد آتش شما   •

 حواستان جمع باشد. سیع کنید همواره پخت و پز باید آشپزی کنید. در زمان فقط می توانید روی اجاق های ثابت آشپزخانه ها   •

 .نزدیک اجاق گاز باشید

در زمینه امن بودن  COA می داند. بنابراین از کارمندامن را  هاآن COA شما فقط می توانید از تجهیزات برقی استفاده کنید که  •

 ال کنید. سو

 .ممنوع است مطلقا ً آالرم حریقچسب زدن بر روی   •

 .شما حق فعال کردن آالرم  حریق را نداریددر صورت عدم وجود آتش   •

سیع . دباز باشباید بتوانید بدون مانع از آن فرار کنید. بنابراین، مسیرهای فرار همیشه باید شما اگر آتش سوزی شروع شود ،   •

 نباشد.که کالسکه یا دوچرخه در راه کنید 

 منتظر باشید. سپس دستورالعمل های کارمندان بیرون ساختمان را ترک کرده و فورا ،آالرم حریق بصدا در آمدهنگامی که  •

COA را دنبال کنید. 

 هرگز خذف نکنید. مکانیزد خودکار بستن در راهرگز نباید پس بنابراین ،  نگذارید. باز ضد آتش خودکارو  درهایهرگز   •

 .در محل زندگی خود ذخیره نکنید آتشزا هرگز بنزین ، الکل یا مواد   •

خشک کن اس لب. پاک کنیدخشک کن را تمیز کنید. قبل و بعد از استفاده ، گرد و غبار را از فیلتر خشک کن لباس همیشه فیلتر  •

 .کثیف می تواند آتش بگیرد
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 شخصی مسئولیت  -10

COA   یا افراد دیگر ایجاد شده  خانگی شما ویا از بین رفتن اموال شما نیست ، حتی اگر این خسارت توسط همخسارت مسئول

 .باشد

 

هزینه  COA  .آن ، مسئول هستید نامناسب ازاستفاده  یاو COA وسایل زندگی و یا مکان شما کامالً در قبال خسارات وارده به 

 کند. حساب میشما  اهای تعمیر یا تعویض را ب

 

در  .را بپردازندباید هزینه های تعمیر تمام ساکنین این مکان زندگی آسیب رسانده است ، مکان اگر مشخص نیست چه کسی به 

 .را به پلیس گزارش می دهد COA اموالناپدید شدن یا آسیب دیدن   COAبسیاری موارد ، 

 

 صدا ت از طریق سر ومزاحمایجاد  -11

صبح باید آرام باشید تا همه بتوانند بدون  ۸:۰۰شب تا  ۲۲:۰۰شما اجازه مزاحمت از طریق سر و صدا ایجاد کنید. بین ساعات 

 مزاحمت بخوابند.

 

 حریم خصوصی -12

گرفتن عکس ، فیلم یا ضبط صدا از  به همین علت از اهمیت برخوردار است.  COA حفظ حریم خصوصی در مکان های 

و سایر افراد حاضر در محل بدون اجازه ممنوع است. این قوانین برای ساکنان ، کارمندان و مهمانها ، کارمندان ، هایتانخانگی هم

 .ان در همه مکان ها اعمال می شودمهمانها 

 

 مهمان  -13

ترک مکان هنگام در اقامت خود را معرفی کنند وزندگی نمی کنند باید هنگام ورود به محل  COA اقامت  که در محل مهمانهایی

موظف هستید شما  شب می توانند حضور داشته باشند.  ۲۲:۰۰ ا ساعت صبح ت ۸:۰۰نیز اعالم عزیمت کنند. مهمان ها از ساعت 

 مهمانهایتان را نزد نگهبانی تحویل بگیرید. 

 

مقررات   COA ه محل های اقامت در کلی می توانیدشما پیروی می کنند.  مقررات خانه نیز ازیتان مهمانهاشما مسئول هستید که 

 .صدق می کند مهمانهااین برای همه  پذیرایی مهمان را دریافت کنید.

 

 اطفال  -14

 مراقبت از کودک نیستند ، شما مسئولیتمحل هستید. اگر فرزندان شما در مدرسه یا تان فرزندان خردسالامنیت و رفتار شما مسئول 

 .دارید. شما باید خسارت های ناشی از فرزندان زیر سن خود را بپردازیدبر عهده تان را نظارت بر فرزندان

 

 مسئول رفتن. شما به عنوان والدین یا سرپرست بروندمدرسه اجبارا به باید در هلند سالگی  ۱۸سالگی تا سن  ۵از سن  کلیه کودکان

می از این بابت شما سه این را گزارش می دهند. یا مدر  COAاگر فرزندان شما به مدرسه نروند ، فرزندانتان به مدرسه هستید. 

ی م سؤال كنید كه چگونه فرزند خود را در مدرسه نزدیكشما می توانید از باجه اطالعات توانید جریمه قابل توجهی دریافت کنید. 

 .كنیدنام ثبت  توانید 


