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1. Բարի գալուստ COA    

 

Այս գրքույկով մենք տեղեկացնում ենք ապաստան հայցողների Ապաստանի կենտրոնի 

կացարանում ապրելու մասին (Centraal Orgaan opvang asielzoekers - COA): 

 

Մենք տեղեկացնում ենք, թե ձեր հարցերով որտեղ և ում կարող եք դիմել: Տեղեկությունների մեծ 

մասը՝ տարբեր լեզուներով կարող եք գտնել նաև ՝www.mycoa.nl կայքում: Ձեր սմարտֆոնով 

սկանավորեք QR-կոդը՝ www.mycoa.nl-ի կայքի մասին տեսանյութից օգտվելու համար կամ մուտք 

գործեք՝ www.mycoa.nl > kies locatie (ընտրիր բաժինը) >kies taal (ընտրիր լեզուն), (տես՝ օրինակ 

նկարը): Կայքում, Infosheets խորագրի ներքո, դուք կգտնեք շատ տեղեկություններ 

Նիդերլանդներում՝ ապստանի կենտրոնում ապրելու մասին: 

 
 

Ձեր բջջային հեռախոսով սկանավորեք QR-

կոդը, որպեսզի մուտք գործեք բնակիչների 

կայք՝ www.mycoa.nl կայքը: 

 
 

Տվյալ կացարանում դուք ապրում եք տարբեր երկրների և տարբեր մշակույթների մարդկանց հետ, 

ովքեր ունեն տարբեր ապրելակերպ, տարբեր կրոններ և քաղաքական տարբեր կարծիքներ: 

 

COA-ում գործում են կանոններ, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի բոլորը կարողանան հարմարավետ 

և անվտանգ ապրել ապաստանի կենտրոնում: Ամենակարևորն այն է, որ մենք հարգում ենք իրար և 

միմյանց լավ վերաբերվում: Այդ կանոնների հիմքում ընկած է Նիդերլանդ- ներում գործող նորմերն 

ու արժեքները, որոնք դրված են Նիդերլանդների սահմանադրության հիմքում: Ըստ օրենքի՝ 

Նիդերլանդներում բոլորը հավասար են և յուրաքանչյուր ոք կարող է ապրել ազատ: 

 

Մենք ջերմորեն ողջունում ենք ձեզ և մաղթում՝ լավ հանգիստ,  

COA-ի աշխատակիցներ 

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl-ի/
http://www.mycoa.nl/
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2. Նիդերլանդներ ՝ ազատության և հավասարության երկիր 
 

Նիդերլանդներում մենք ապրում ենք ազատ: Սա նշանակում է, որ. 

 

• Յուրաքանչյուր ոք կարող է արտահայտել իր կարծիքը;   

• Յուրաքանչյուր ոք կարող է ունենալ իր հավատքը և ազատ է՝ հավատալու կամ չհավատալու; 

• Յուրաքանչյուր ոք կարող է խոսել իր սեռական կողմնորոշման մասին; 

• Յուրաքանչյուր ոք ունի իր ընտրության և անկախության իրավունքը: 

 
Այստեղ ազատությունն ունի նաև սահմաններ: Այն, ինչ որ ասվում կամ արվում է, երբեք չպետք է 

դեմ լինի օրենքին: Օրինակ՝ չպետք է տարբերակել, ատելություն սերմանել կամ թշնամության կոչ 

անել:  

 
Նիդերլանդները ժողովրդավար երկիր է: Սա նշանակում է, որ ժողովուրդն է որոշում, թե ով է 

ղեկավարում Նիդերլանդները: Մենք դա անում ենք անցկացնելով ընտրություններ: Հոլանդացիները 

քվեարկությամբ ազդեցություն են ունենում քաղաքականության վրա: Նաև քաղաքականությունն է 

ելնում Նիդերլանդներում գործող օրենքներից և կանոններից: Դուք պետք է հետևեք այս օրենքներին 

և կանոններին: Սահմանադրությունն ազգային ամենակարևոր օրենքն է: Սահմանադրությունը 

կիրառվում է միշտ և ամենուր, ներառյալ COA-ի կենտրոնում: 
 
Սահմանադրության հոդված 1-ն ասում է, թե ինչպես ենք ուզում միասին ապրել Նիդերլանդներում: 

Բանն այն է, որ Նիդերլանդներում բոլորը կարող են ապրել ազատության մեջ և որ բոլորը հավա- 

սար են: 

 

 
 

 

 
 

 

 

Նիդերլանդներում բոլորն ունեն 

հավասար վերաբերմունքի իրավունք: 

 
Խտրականություն՝ կրոնի, կյանքի 

համոզմունքի, քաղաքական 

պատկանելիության, սեռական 

կողմնորոշման, ռասայի, սեռի, 

հաշմանդամության կամ ցանկացած հիմքով 

արգելված է և պատժելի: 

 

Դուք իրավունք ունեք Նիդերլանդներում 

ապրել՝ ըստ ձեր սեփական համոզմունք- 

ների և սեփական ընտրության: 

 

Սա նաև նշանակում է, որ դուք էլ պետք է 

ուրիշներին հավասար վերաբերվեք: 

 

Նիդերլանդները նույնպես մի սահմանադրական պետություն է: Դա նշանակում է, որ բոլորն ունեն 

նույն իրավունքները և բոլորը պետք է հետևեն նույն կանոնները: Նիդերլանդներում ազատությունը, 

հավասարությունն ու համերաշխությունը կենտրոնական դեր են խաղում: Այս արժեքները կարող 

են գոյություն ունենալ միայն այն դեպքում, եթե բոլորը ակտիվորեն իրենց ներդրումն ունենան 

հասարակության մեջ: Մենք դա անվանում ենք «մասնակցություն»: Կառավարությունը դիմում է 
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Նիդերլանդների յուրաքանչյուր նոր քաղաքացու՝ մասնակցության տեղեկանք ստորագրելու 

համար: Դուք պետք է այն ստորագրեք, երբ Նիդերլանդներում ստանաք բնակության իրավունք: 

Դրանով իսկ դուք կհաստատեք, որ տեղյակ եք և հարգում եք  Նիդերլանդների հասարակության 

կանոնները:  

 

3. COA 

 

Ինչո՞վ է զբաղվում COA-ն 
 Ապաստանի կենտրոնում (COA)-ն  ընդունում է այն 

մարդկանց, ովքեր դիմում են Նիդերլանդներում 

ապաստան ստանալու համար: Ապաստանի կենտրոնում 

տրամադրվում է՝ կակացարան, կերակուր (կամ գումար 

սնունդի գնելու համար), ապրելու գումար, առողջապա-

հության առաջնորդություն և առողջապահական օգնություն: 

COA- ն դա անում է՝ ըստ Նիդերլանդների կառավարության առաջադրանքի: Կառավարությունը 

վճարում է այս ծախսերը հարկային եկամուտներից: Յուրաքանչյուր հոլանդացի վճարում է հարկ՝ 

դրանով իսկ մասնակցելով ապաստանի ծախսերին:  

 
Ե՞րբ ունեք կացարանի իրավունք  
Եթե դուք Նիդերլանդներում դիմել եք ապաստան ստանալու համար, ապա COA- ի կողմից սովորա- 

բար իրավունք ունեք ստանալ կացարան: Այն հաստատված է Օտարերկրացիների մասին օրենքում: 

Այս օրենքը գործում է օտարերկրացիների ընդունելությունն ու արտաքսումը: Եթե տրվում է բնա- 

կության իրավունք, ապա կարող եք շարունակել ապրել COA- ում, քանի դեռ ձեզ համար տուն չի 

գտնվել: Եթե ձեր ապաստանի հայցը մերժվում է, ապա ձեր ընդունելության իրավունքը COA-ում 

ավարտվում է: Դրանից հետո դուք պետք է լքեք ապստանի կենտրոնը և Նիդերլանդները: 

 
COA-ի ապստանի կենտրոնը 

COA- ն ունի տարբեր ապստանի կենտրոններ: Ընդունումը և ուղեցույցը տարբերվում են ըստ 

ապաստանի կենտրոնի և համահունչ են ապաստանի գործընթացի տարբեր փուլերին: Այդ իսկ 

պատճառով մարդկանց ապաստանի գործընթացի ընթացքում սովորաբար մի քանի անգամ 

տեղափոխվում են տարբեր տեսակի ապաստանի կենտրոններ: 

 

Ու՞մ հետ է համագործակցում  COA -ն 
COA պատասխանատու է ձեր ապաստանի հայցադիմումը վարելու ընթացքում ձեր ընդունելու- 

թյան համար: COA-ն գործում է Ներգաղթի և հպատակության ծառայության (Immigratie- en 

Naturalisatiedienst - IND), Վերադարձի և Մեկնման ծառայության (Dienst Terugkeer en Vertrek - DT&V) և 

քաղաքապետարանի հետ: IND-ն է կայացնում ապաստանի հայցի որոշումը: DT&V-ն է պատասխա- 

նատու վերադարձի կազմակերպման հարցում՝ բացասական որոշման կայացման դեպքում:  DT&V-ի 

աշխատակիցներն այս մասին կխոսեն ձեր հետ և այդ ամենի մասին կտեղեկացնեն ձեզ: 
Քաղաքապետարանները ձեզ համար հարմար տուն կփնտրեն, եթե թույլ կտան ապրել 

Նիդերլանդներում: Նիդերլանդների Փախստականների Օգնության Խորհուրդը (VluchtelingenWerk 

Nederland - VWN) գործում է ապաստանի համարյա բոլոր կենտրոններում: VWN-ի աշխատակիցները 

տալիս են անվճար լուսաբանություն՝ ապաստանի գործընթացի վերաբերյալ: Նաև Գաղթականների 

Միջազգային Կազմակերպությունը (Internationale Organisatie voor Migratie - IOM) կօգնի ձեզ, եթե դուք  

կամավոր կամ ստիպողաբար վերադառնաք ձեր երկիր: 

 
Ովքե՞ր են աշխատում  COA-ում 

Յուրաքանչյուր վայրում աշխատում են տարբեր աշխատակիցներ: Նրանք ոչ միայն COA- ի, այլև այլ 

կազմակերպություններից են, ինչպիսիք են՝ անվտանգությունը (Trigion), ապաստանի հայցողների 

Առողջապահության բաժինը (Gezondheidzorg Asielzoekers - GZA), VWN և DT&V բաժինները: 
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Կամավորները նույնպես գործում են այդ տեղերում: Օրինակ, նրանք աջակցում են (մարզական) 

գործունեությանը: 

COA-ի ամեն մի բաժնում կա մենեջեր՝ պատասխանատուն (locatiemanager): Դուք կարող եք դիմել 

COA-ի բնակության հարցերով զբաղվող աշխատակցին (woonbegeleider)՝ կապված ապաստանի 

կենտրոնի ապաստանի կենտրոնի առօրյա կյանքի հարցերի հետ: Ծրագրավորողները 

(programmabegeleiders) տրամադրում են տեղեկատվություն և պարապմունքներ:  COA –ի գործող 

ղեկավարը (casemanager)  տրամադրում է անհատական առաջնորդություն: Նրան կարող եք դիմել 

նաև ապաստանի գործընթացի հարցերով: Արհեստավարժն էլ (huismeester) օգնում է ապաստանի 

կենտրոնի կոտրված իրերի վերանորոգման հարցերում:   

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք թափանցել՝ 

 COA-ի ապաստանի կենտրոնի www.mycoa.nl  կայք: Դուք, իհարկե, նաև կարող եք 

ձեր հարցերն ուղղել  COA-ի կամ  informatiebalie-ի աշխատակցին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mycoa.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAyq6mv5bYAhWEKVAKHRusBFwQjRwIBw&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/schriftelijke-conversatie-tekstballon-met-de-letter-i-binnenkant-van-informatie-voor-interface_731180.htm&psig=AOvVaw0B9hbNOdnD1G93FGXNfCHi&ust=1513787283633464


5 

 

4.  COA-ում ապրելու մասին 

 

Իրավունքներ և պարտականություններ 
Դուք այստեղ եք, քանի որ դուք COA-ի կողմից ունեք ապաստանի կամ գլխավերևում տանիքի 

իրավունք: Կացարանի, նպաստ ստանալու իրավունքի հետ միասին կան նաև պարտավորու-

թյուններ: Դրանք են. 

• անձանց նկատմամբ ագրեսիայի և բռնության արգելք (օրինակ ՝ խտրականություն և ահաբեկում); 

• հետևել COA կանոններին և COA- ի աշխատակիցների ցուցումներին, 

• կատարել ներկա գրվելու պարտավորությունը և COA- ի ներքին գրանցումը, 

• վճարել ձեր երեխայի մանկապարտեզի գումարի մի մասի, եթե աշխատում եք և վաստակում եք 

գումար կամ ունեք սեփական գումարային հնարավորություն: Սա վերաբերում է միայն այն դեպ- 

քում, եթե դուք ապրում եք ապաստանի կենտրոնում: 

 

COA- ն կզրուցի ձեզ հետ ձեր իրավունքների ու պարտականությունների մասին: Այդ զրույցի ժամա- 

նակ դուք կստորագրեք իրավունքների և պարտականությունների մի ձև/փաստաթուղթ: 

 

COA և Անձնական տվյալներ  
Մենք ուզում ենք, որ դուք վստահ լինեք COA- ում անձնական տվյալների մշակման ուշադիր 

եղանակի հարցում: Մենք ենթարկվում ենք Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) օրենքին:  
Սա գաղտնիության պաշտպանության Եվրոպական մի օրենք է: COA- ն հավաքում և օգտագործում է 

այդ տվյալները՝ ապաստան հայցողներին ընդունելություն և առաջնորդման համար: Եթե դուք դիմել 

եք Նիդերլանդներում ապաստան ստանալու համար, և դուք (կամ գուցե եղել եք) մեր 

ապաստաններից մեկում, ապա մեր գաղտնիության մասին հայտարարությունը կվերաբերի նաև 

ձեզ: Գաղտնիության մասին հայտարարության մեջ մենք բացատրում ենք, թե ինչպես ենք մենք 

պահպանում (պաշտպանում) ձեր անձնական տվյալները: Գաղտնիության մասին այս հայտարա- 

րությունն առկա է Infosheet-ում և www.mycoa.nl կայքում: 

 

COA-ներքին կանոնները 
COA ում գործում է ներքին կանոններ (huisregels), որպեսզի յուրաքանչյուր ոք կարողանա 

հարմարավետ ապրել ապաստանի կենտրոնում: Այս կանոնները վավեր են COA- ի բոլոր վայրերում: 

Բոլորը պետք է հավատարիմ մնան դրան: Եթե դուք չհետևեք այդ կանոններն, ապա COA- ն միջոցներ 

կձեռնարկի: COA-ի աշխատակիցը կորոշի որ միջոցը կիրառել: Նիդերլանդների Սահմանադրության  

հոդված 1-ը կարևոր հիմքն է COA- ում գործող կանոնների կիրառման համար: 
  

 
Դուք կտեղեկանաք COA- ի կանոնների մասին` իրավունքների և պարտականությունների մասին 

զրույցի ընթացքում: Դուք կստորագրեք իրավունքների և պարտականությունների ձևը` որպես 

ապացույց, որ ձեզ տրվել է տեղեկություն՝ COA- ի կանոնների վերաբերալ: 

http://www.mycoa.nl/
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Ներկայանալու պարտավորություն 

COA-ի բոլոր բնակիչները պետք է ներկա գրվեն, որն օրենքով պարտադիր է: COA-ն ձեզ կտեղեկացնի, 

թե որտեղ ու երբ պետք է ներկայանաք: Չներկայանալը կազդի ձեր փողի կամ COA-ում ապրելու վրա:  

Շաբաթական գումար 

Ապաստանի կենտրոնում գտնվելու ընթացքում դուք կստանաք շաբաթական գումար COA-ի կողմից: 

COA- ն նախօրոք վճարում է առաջին շաբաթվա վճարը: Հաջորդ շաբաթվա բոլոր վճարումները 

հետո: Հետևաբար, առաջին շաբաթական վճարումը պետք է պահվի: Դա տեղի է ունենում այն 

դեպքում, երբ ձեր շաբաթական սննդի գումարը (սննդի նպաստը) երկարաձգվում է անձնական 

նպաստով (ապրուստի գումար): Առաջին տասը շաբաթվա ընթացքում 1/10-րդ մասը հետ է 

պահվում: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել www.mycoa.nl կայքում:  

 
Տեղեկատվություն  

COA- ի աշխատակիցը ձեզ հետ կքննարկի կարևոր թեմաներ: Օրինակ՝ COA- ում ձեր իրավունքների և 

պարտականությունների, ներքին կանոնների մասին և ինչ անել, եթե հիվանդ եք, կամ հրդեհ է 

առաջացել, կտեղեկացնեն: Ձեզ նաև կասեն Նիդերլանդներում առկա արժեքների և ստանդարտների 

մասին: Դուք կստանաք հրավեր այս թեմաների հա- մար: Ակնկալում ենք, որ դուք ներկա կլինեք: 

Հանդիպումները կարող են իրականացվել անձամբ կամ խմբերով:  

 

Ծրագրեր և զրույցներ 

Ձեզ կառաջարկվեն ծրագրեր (տեղեկատվություն և ուսուցում) և հարցազրույցներ COA- ի 

յուրաքանչյուր վայրում: Այդ ծրագրերն ու խոսակցություններն կօգնեն ձեզ Նիդերլանդնե- րում 

գտնվելու ընթացքում և Նիդերլանդներում ձեր ապագայի համար: COA- ն ակնկալում է, որ դուք 

կմասնակցեք ծրագրերին և հարցազրույցներին: 

 

Գործունեություն 

COA- ի յուրաքանչյուր վայրում կան տարբեր ոլորտներ՝ տարբեր 

գործունեության համար: Օրինակ, համակարգչային սենյակ (Open 

Leercentrum - OLc), հանգստի սենյակ և խաղասենյակ՝ երեխաների համար: 

Կազմակերպվում են նաև գործողություններ: Այս գործու- նեության մասին 

մենք կտեղեկացնենք ձեզ անձնական հրավերների, պաստառների և 

www.mycoa.nl կայքի միջոցով: Այս կայքում կարող եք գտնել նաև բացման 

բոլոր ժամերի մասին տեղեկությունները: 

 

Ունե՞ք գաղափարներ որևէ գործունեության մասին, ապա ասեք մեզ: Մենք շատ հետա- քրքրված 

ենք ձեր գաղափարներով` ձեր գործունեությունների կազմակերպելու համար: Կցանկանայի՞ք օգնել 

ապաստանի կենտրոնում: Դա նույնպես հնարավոր է: Օրինակ, կարող եք օգնել Olc-ում կամ 

հանգստի սենյակում կամ դուք կարող եք օգնել մաքրության հարցում: Դուք կստանաք փոքր 

փոխհատուցում որոշ աշխատանք կատարելու դեպքում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ 

այցելեք COA-ի տեղեկատվական ծառայությունում: 

 
Post  

 

www.mycoa.nl կայքում կարող եք տեսնել՝ նամակ ստացել եք, թե ոչ:  Դուք ինքներդ 

պետք է վերցեք ձեր փոստն ու ծանրոցները: Դրանում դուք եք պատասխանատու: 

 

 

Հոգ տանել շրջակա միջավայրի և կլիմայի մասին 
Մարդկանց և ապագա սերունդների համար կենսունակ աշխարհի համար շատ կարևոր է, որ մենք 

լավ վերաբերվենք շրջակա միջավայրին և բնությանը: Այդ իսկ պատճառով COA- ն և նրա բնակիչ- 

ները ավելի ու ավելի զգույշ են և խնայում են էներգիան, ջուրը, սննունդը և ունեցվածքը: Գործնական 

օրինակներ, թե ինչպես Դուք կարող եք աջակցել այս հարցում կայանում է հետևյալում. 

 

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjByP3koaDZAhXOyaQKHfmOBzYQjRwIBw&url=http://www.suededesign.nl/vouwenverstuur/index.php/enveloppen.html&psig=AOvVaw1B52wL86tU7DN_fCobmVeP&ust=1518520995809187
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•  Սենյակից դուրս գալիս անջատեք լույսերը կամ հեռուստացույցը: 

•  Ցուրտ եղանակին մի բարձրացրեք ջեռուցումը, այլ հագեք տաք 

հագուստ: 

•  Երկար մի՛ կանգնեք ցնցուղի տակ: 

•  Մի՛ միացրեք լվացքի մեքենան, մինչև այն լի չէ լվացք անելու 

համար: 

•  Նոր իրեր գնելուց առաջ կոտրված իրերը տվեք վերանորոգման: 

Էլեկտրական սարքերը  տվեք ուշադիր վերանորոգման: 

•  Առանձնացրեք աղբը, որպեսզի այն վերամշակվի: Այսպիսով, գոնե 

ապակուց իրերը լցրեք ապակե տարայի մեջ և դատարկ մարտկոցները 

հանձնեք սուպերմարկետում: 

 

Գրանցվել քաղաքապետարանում 

Նիդերլանդները բաժանված են 12 մարզերի: Մարզերը    

բաղկացած են մի քանի համայնքներից: Ձեր ապաստանի  

կենտրոնն էլ է պատկանում Նիդերլանդների որևէ  

քաղաքապետարանի: Բոլոր քաղաքացիական հարցերը,  

ինչպիսիք են գրանցումները ծննդյան և ամուսնության  

ժամանակ, արվում և գրանցվում է քաղաքապետարանի կողմից: 

 

Եթե դուք ապրել եք Նիդերլանդներում 6 ամիս կամ ավելի երկար 

 ժամանակ, կամ ունեք բնակության իրավունք, ապա դուք պետք է 

 գրանցվեք Անձնական տվյալների գրառման բազայում  

(Basisregistratie Personen - BRP). BRP- ն տվյալների բաժինն է,  

որում ներառված է Նիդերլանդներում բնակվող բոլոր  

մարդկանց անձնական տվյալները: BRP- ում գրանցումը  

պահանջվում է ըստ օրենքի: 

 

Ապահովելու համար, որ դուք կարող եք գրանցվել նախքան բնակության թույլտվություն ունենալը, 

կան BRP-straten. Դա հանդիսանում մի գործընկերություն է՝ IND- ի, COA- ի և քաղաքապետարանների 

միջև: Բնակիչները հաշվառված են Վեստերվոլդեի (Տեր Ապելի), Գիլզեի ու Ռայենի, Սրանենդոնկքի 

և Արնհեմի BRP- ներում: 

 

BRP- ում գրանցվելուց հետո դուք կստանաք անձնական համար՝ Burgerservicenummer (BSN): BSN-ը մի 

եզակի և անհատական նույնականացման համար է: Ձեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանաք ամեն 

բան կազմակերպել կառավարության հետ: Օրինակ՝ դիմել երեխայի նպաստի կամ բանկային հաշիվ 

ստանալու համար: 
 

Տեղափոխվելիս պետք է տեղափոխվեք նոր քաղաքապետարան: COA- ի աշխատակիցը ձեզ կասի, թե 

ինչպես է այն աշխատում: Լրացուցիչ գրանցման մասին տեղեկությունները կարող եք գտնել BRP 

կայքում ՝ www.mycoa.nl  

 

Բողոքարկման կարգը 

Դուք իրավունք ունեք բողոք ներկայացնել COA- ին: Նաև COA- ի աշխատողի մասին: COA- ն իրավունք 

ունի բողոք ներկայացնել klachtenformulier: Այս ձևը հասանելի է COA-ի տեղեկատվական 

ծառայությունում: Ձեզ համար կա նաև տեղեկատվական թերթիկ, որում նշված է, թե ինչպես կարող 

եք բողոք ներկայացնել: Մենք կցանկանայինք լսել, թե ինչից եք դժգոհ: Այս կերպ մենք կարող ենք 

միասին աշխատել խնդրի լուծման համար: 

 

 

  

http://www.mycoa.nl/
https://www.coa.nl/sites/default/files/2020-05/klachtenformulier-coa.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP26HZ5MzMAhVIMhoKHddrA4wQjRwIBw&url=https://www.kaartenenatlassen.nl/gemeentekaart-nederland-provinciekleuren-306-11266&bvm=bv.121421273,d.bGs&psig=AFQjCNFhHcPjEYa2QjizRGCqr2kdK4ZhHQ&ust=1462876188832698
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5.  Անվտանգություն 

Մենք կարծում ենք, որ շատ կարևոր է, որ դուք ապահով զգաք COA-ի ապաստանի կենտրոնում: 

Անվտանգությունն մի իրավունք է Նիդերլանդներում: Այս մասին մենք  կքննարկենք ձեր հետ: Դա՝ 

օրինակ. միասին ազատ և անվտանգ ապրելու մասին է: Ինչպե՞ս ենք դա անում: Ամենակարևոր 

կանոնն այն է, որ մենք հարգում ու լավ ենք վերաբերվում միմյանց: Նույնիսկ, եթե մենք համաձայն 

չենք այլ մարդու ապրելակերպին: Խտրականությունը, սպառնալիքները կամ այլ անձանց 

նկատմամբ ահաբեկելը չի թույլատրվում և անմիջապես հանգեցնում է միջոցների կիրառման: 

Միջոցը կախված է օրինազանցության չափից: 
 

Ոստիկանություն 

Նիդերլանդների ոստիկանությունը (politie) ապահովում է անվտանգությունը: 
Ոստիկանությունը կիրառում է օրենքը: Եվ ոստիկանությունը օգնում է դժբախտ 

պատահարներից և հանցագործություններից տուժվածներին: 

Ոստիկանությունը կարող է պատժել Նիդերլանդների օրենսդրությունը 

խախտողներին և տուգանել նրանց: Ոստիկաններն Նիդերլանդներում բոլորին 

խնդրում են տեղեկացնել հանցավոր արարքների մասին: 

COA- ի աշխատակիցը հանցագործությունների միշտ հաղորդում ոստիկանու- 

թյանը: Եթե դուք ապաստանի կենտրոնում տեսնում կամ (կասկածում եք) որևէ հանցավոր արարք, 

ապա այդ մասին միշտ տեղեկացրեք COA- ի աշխատակցին:. 

 

Ցուցմունք տալու մասին 

Դուք ագրեսիայի, (սեռական կամ ընտանեկան) բռնության, խտրականության, մարդկանց 

թրաֆիքինգի և (կամ) մարդու մաքսանենգության կամ այլ քրեական հանցագործությունների զոհ եք: 

Այնուհետև միշտ զեկուցեք ոստիկանությանը հանցագործի դեմ: Դա կարելի է անել նաև անանուն 

կերպով: Դատարանը դատապարտված իրավախախտները համապատասխան պատիժ են 

ստանում Նիդեռլանդներում: COA- ի աշխատակիցները կարող են օգնել ձեզ հռչակագրում: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելել ոստիկանության կայք ՝www.politie.nl/aangifte-of-

melding-doen. 

  

Նաև զոհերի աջակցությունը Նիդերլանդներում բաժինը (Slachtofferhulp Nederland) տուժվածներին 

ցուցաբերում էօգնություն՝ իրավական, գործնական կամ հոգեբանական ոլորտներում: Այս 

օգնությունն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք թափանցել՝ Slachtofferhulp 

Nederland կայքը:www.slachtofferhulp.nl 

 

Մարդու շահագործում 

Մարդկանց թրաֆիքինգը մարդկանց շահագործման նպատակ է հետապնդում: Կան տարբեր 

տեսակի շահագործումներ: Օրինակ. հարկադիր աշխատանք՝ սննդի կամ այգեգործության, 

հարկադիր մարմնավաճառության կամ հարկադրված հանցավոր գործունեության մեջ, ինչպիսիք են 

թմրանյութ գողանալը կամ վաճառելը: Մարդիկ, ովքեր շահագործում են մեկ ուրիշին, ապա դա 

պատժելի է: Եթե ձեզ սպառնում են և ստիպված եք անել այնպիսի բաներ, ինչը չեք ուզում անել, 

ապա դիմեք ոստիկանությանը: 

 
Դուք անապահով զգո՞ւմ եք, թե՞ ունեք խնդիրներ, ապա այդ մասին ասեք COA- ի որևէ աշխատակցի: 

COA- ի աշխատակիցը կարող է խորհուրդ տալ ձեզ և դիմել CoMensha, ազգային կազմակերպությանը 

՝ Նիդերլանդներում թրաֆիքինգի (հավանական) զոհերի զոհերի և նրանց իրավունքների համար: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի 

համակարգող կենտրոնի կայք,CoMensha: www.comensha.nl. 

 

 

 

 

http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
http://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.comensha.nl/
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Ընտանեկան և երեխաների նկատմամբ բռնություն 

Նիդերլանդներում անվտանգ համատեղ կյանքն ապահովված է: Ընտանիքում երեխայի նկատմամբ 

խնամքը հատուկ ուշադրության է արժանանում: Երեխաներին և (կամ)  զուգընկերոջն ապտակելը 

պատժելի է, նույնիսկ եթե նրանք չեն հնազանդվում ձեզ: Եթե ունեք օգնության կարիքը կամ 

ճանաչում եք մեկին, որն ունի օգնության կարիք՝ դիմեք COA- ի աշխատողին: Այնուհետև մենք 

միասին կգտնենք դրա լավագույն լուծումը: Մենք խնամքով ենք վերաբերվում ձեր տրամադրած 

տեղեկատվությանը: Կարող եք այցելել նաև կայք www.vooreenveiligthuis.nl և ստանալ խորհուրդ:  

 

COA- ն կիրառում է Ընտանեկան և երեխաների նկատմամբ բռնության գործադրման իրավական 

հաշվետվության օրենքը: Սա նշանակում է, որ եթե ձեր ընտանիքում կա ագրեսիվ վարք կամ 

բռնություն, ապա COA- ի աշխատակիցը պետք է այդ մասին զեկուցի Veilig Thuis բաժնին՝ 

ընտանեկան բռնության և երեխաների չարաշահման վերաբերյալ ազգային խորհրդատվության և 

հաշվետվությունների կենտրոնին: 

 

Խտրականություն 

Խտրականությունը արգելված է և պատժելի է Նիդերլանդներում: Խտրականությունը ներառում է, 

օրինակ, անտեսելը, սադրիչ մեկնաբանությունները, ահաբեկելը, նվաստացնելը, շանտաժի և 

ահաբեկելը: Եթե դուք խտրականության եք ենթարկվել, ապա դիմեք COA- ի աշխատակցին: Նույնիսկ 

եթե կարծում եք, որ ձեզ նկատմամբ խտրականություն են դրսևորում, այդ մասին  քննարկեք COA- ի 

աշխատողի հետ: Եթե COA- ի աշխատակցին կողմից խտրականություն եք նկատում, ապա կարող եք 

դիմել  

COA- ի ձեր վստահված անձին: 

COA- ն կարող է նաև դիմել այն կազմակերպությանը, որը հատուկ գիտելիքներ ունի ձեր իրավիճակի 

քննարկման համար: Նիդերլանդներում կան տարբեր ասոցիացիաներ, որոնք հանդես են գալիս 

ընտանեկան բռնության զոհ կանանց LHBTI*, հավատացյալների և անհավատների համար: 

 
* Այս հապավումը նախատեսված է այն մարդկանց համար, ովքեր լեսբիներ են կամ գեյեր, տրանսգենդեր կամ 

ինտերսիեքսներ (ինչպես տղամարդ և այնպես էլ կին բնութագրմամբ): 

 
Շտապ օգնություն 

Վթարի դեպքում տեղեկացրեք ապաստանի կենտրոնի աշխատակազմին (Trigion): COA-ի և Trigion-ի 

աշխատակիցները կրթված են՝ վթարի դեպքում օգնություն ցուցաբերելու հարցերում: Trigion-ը և 

COA-ն օգնություն են ցուցաբերում՝ նախքան շտապօգնության կամ հրշեջ ծառայության ժամանումը, 

որն էլ կարևոր է լավ արդյունքի հասնելու համար:  

 
Կյանքին սպառնացող արտակարգ իրավիճակներում, դուք կարող եք 

ուղղակիորեն և անվճար զանգահարել երկրի շտապ օգնության 

հեռախոսահամարին՝ 112: Անհրաժեշտ է օգնության համար դիմեք 

ընդունարանին, եթե չգիտեք հոլանդերեն կամ անգլերեն: Նրանք կարող 

են զանգահարել 112 հեռախոսահամարին: 

 

Միշտ տեղեկացրեք ընդունարանին, եթե զանգահարել եք 112: Դրանից 

հետո նրանք կդիմավորեն շտապ օգնության ծառայությանը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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Հրդեհ  
 

Ի՞նչ պետք է անեք հրդեհի ժամանակ 

 

 

Հրդեհի դեպքում նախազգուշացրեք ձեր սենյակակից(ներ)-ին և ապահովեք 

ձեզ: Ահազանգը հնչեցնելու համար սեղմեք ձեռքի զանգը (եթե առկա է): 

Միշտ տեղեկացրեք ըպաստանի կենտրոնի և (կամ) COA- ի աշխատակցին՝ 

որքան հնարավոր է շուտ: Անհրաժեշտության դեպքում դիմեք սենյակակցի 

օգնությանը: Կյանքի համար վտանգավոր իրավիճակներում կարող եք 

անմիջապես զանգահարել երկրի շտապ օգնության համարին՝ 112: 
 

Հրդեհի դեպքում փակեք պատուհանները և դռները: Հնարավորինս շուտ 

հեռացեք շենքից: Երբեք մի օգտագործեք վերելակը հրդեհի ժամանակ: Եթե 

ծուխը շատ է, ապա ավելի լավ է հատակին սողալով հեռանալ: 

 
Գնացեք ելք կամ նշանակված կենտրոնական անվտանգ մի տեղ: Միշտ 

հետևեք COA- ի անձնակազմի, հրշեջ ծառայության և ոստիկանության 

ցուցումներին: Դուք պետք է անմիջապես հեռանաք շենքից, երբ ազդակը 

միանում է: 

 
 

Բոլորը հավաքվում են դրսում՝ նշանակված հանդիպման վայրում: Եթե 

չգիտեք, թե որտեղ է հավաքման տեղը, ապա դիմեք COA- ի աշխատակցին: 

 
 

Հրդեհը կանխելու համար անհրաժեշտ է հետևել մի շարք կանոնների, որոնցում նշվում են, թե 

հրդեհի որ կանոնները պետք է պահպանեք: 

 

Բնության և շրջակա միջավայրի վտանգները 

Նիդերլանդների բնությունն ու շրջապատը կարող են տարբեր լինել այն, ինչ նախկինում 

եք ունեցել: Նիդերլանդների բնությունը նույնպես ունի մի շարք սեզոնային վտանգներ: 

Օրինակ՝ սառույցի պոկվելը՝ սառույցի վրայով քայլելու ժամանակ կամ թունավոր սունկ 

ուտելը: Կարևոր է ձեզ լավ տեղեկացնել հետևյալը. 
 

• Անապահով իրավիճակներ երթևեկության և երկաթուղիների մեջ: Տե՛ս տեղեկատվական 

թերթիկը «Երթևեկություն և տրանսպորտ»: 

 

• Բնության մեջ (գետեր, լճեր, ծով) լողանալու ռիսկերն՝ առանց լողի դիպլոմ ունենալու: 

o Նիդերլանդները շատ ջրային տարածքներ ունի, ինչպիսիք են՝ ծով, լճեր, գետեր և 

լողավազաններ: Երբ ջուր եք մտնում, կարևոր է, որ լավ լողալ իմանաք: Հակառակ 

դեպքում դուք կարող եք խեղդվել: 
 

• Սառույցի ռիսկեր (սառած լճեր, լճակներ և գետեր). 

o Նիդերլանդներում հողերը և լճերը կարող են սառել, երբ այն ցուրտ է 

(ջերմաստիճանը զրոյական աստիճանից ցածր է), որից հետո ջրի վրա սառույցի մի շերտ է 

ձևավորվում: Եթե սառույցը բավականաչափ հաստ չէ, կարող եք ընկղմվել ջրի մեջ և 

դառնալ սառցակալել կամ խեղդվել: 
 

• Սունկ քաղելու և ուտելու ռիսկերը. 
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o Անտառում սունկ մի կերեք: Դրանք կարող են լինել թունավոր, որից արող եք 

հիվանդանալ և նույնիսկ մահանալ: 
 

• Տզի խայթոցները. 

o Տզերը պատահում են անտառներում, այգիներում, հովտերում, թմբերի վրա կամ 

պարտեզում: Նրանք կարող են կծել ում մտնել մաշկի մեջ: Տզի խայթոցը կարող է ձեզ լուրջ 

հիվանդության հասցնել: 
 

• Կաղնի պրոցեսորային թրթուր: 

o Կաղնու պրոցեսորային թրթուրները կան կաղնու որոշ ծառերում: Թրթուրներն 

ունեն մազիկներ, որոնք անզեն աչքով տեսանելի չեն: Մազիկները տարածվում են նաև 

քամուց: Այդ մազիկերի հետ շփումը կարող է բողոքների պատճառ դառնալ:  

 
Երթևեկություն և երթևեկության կանոնները 

Նիդերլանդների երթևեկության մեջ, հավանաբար, կիրառվում են տարբեր կանոններ, քան դուք եք 

սովոր: Կարևոր մի կանոն է, որ մենք Նիդերլանդներում աջակողմյան ենք վարում մեքենաները: Աջ 

կողմից վարողն ունի առաջնայնություն, օրինակ՝ խաչմերուկի վրա: Այս առաջնայնությունը կիրառ- 

վում է միայն այն դեպքում, երբ չկան ճանապարհային այլ նշաններ, ինչպիսիք են առաջնահերթ 

նշանները կամ կանգ առնելու նշանները: Հեծանվորդները նույնպես ունեն առաջնայնություն, բայց 

դա չի վերաբերում հետիոտնին: 

 

Առաջնահերթությունը կարգավորվում է օրենքով, այնպես որ դա երթևեկության կանոն է: Դուք 

առաջնահերթություն եք տալիս և այն ստանում այլ վարորդներից, ինչպիսիք են՝ հեծանվորդը, 

մոպեդ, մոտոցիկլ կամ մեքենա վարողը: Առաջնահերթությունը ճանապարհի բոլոր 

օգտագործողների համար է: Այնպես որ դուք նույնպես պետք է զիջեք հետիոտնին: Դա նույնպես 

որոշված է ըստ օրենքի: 
 

Ոստիկանությունը կարող է տուգանել ձեզ՝ կանոնները խախտելու համար: Հետևաբար և ձեր 

սեփական անվտանգության համար կարևոր է, որ տեղյակ լինեք այդ մասին belangrijkste regels: 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid
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6.  Առողջապահություն 

Երբեմն հիվանդ ժամանակ խնամքի կարիք է լինում: Այդ իսկ պատճառով կարևոր 

է, որ դուք գիտենաք, թե ինչպես է կազմակերպվում առողջապահությունը 

Նիդերլանդներում: Ապաստանի կենտրոնում առաջին շաբաթվա ընթացքում դուք 

կունենաք հանդիպում, որի ժամանակ կխոսեն ապաստանի կենտրոնի 

առողջապահության կազմակերպման մասին: www.mycoa.nl կայքում կարող եք 

գտնել նաև շատ տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես է կազմակերպվում  

առողջապահության հարցը: 

Ընտանեկան բժիշկ 

Նիդերլանդներում մարդիկ կարող են հիվանդանալ կամ իրենց առողջության վերաբերյալ ունենալ  

հարցեր: Անհրաժեշտության դեպքում միայն ընտանեկան բժիշկը կարող են մարդկանց ուղարկել 

հիվանդանոց կամ  որևէ մասնագետի մոտ: Օրինակ՝ քիթ, կոկորդ և ականջի բժշկի կամ ակնաբույժի 

մոտ գնալու համար: 

 

Առողջապահության ապաստան հայցողներ (GZA) 

Արտակարգ իրավիճակի դեպքում դուք կարող եք զանգահարել 112: Հիվանդ լինելու դեպքում 

այցելեք ձեր ապաստանի կենտրոնի GZA բաժին: Անհրաժեշտության դեպքում GZA-ի  ընտանեկան 

բժիշկը ձեզ կտան ուղեգիր՝ հիվանդանոց կամ որևէ բժիշկ-մասնագետի մոտ գնալու համար: Կարող 

եք նշանակումներ կատարել ՝ զանգահարելով հերթապա գիծ՝ ժամը 08:30 -ից մինչև 17:00 

(հեռախոսահամարը՝ 088-11 22 112) կամ էլ այցելել ապաստանի կենտրոնի խորհրդակցության 

ժամերին: Կորոնավիրուսի պատճառով բոլոր ապաստանի կենտրոնները ժամանակավորապես 

ունեն լրացուցիչ հեռախոսահամար, որը հասանելի է նաև երեկոյան ժամերին և հանգստյան 

օրերին: 

 
Դեղորայք 

Նիդերլանդներում դուք ինքներդ չեք կարող գնել բոլոր դեղերը: Դեղերի մեծամասնության համար 

անհրաժեշտ է դեղատոմս՝ ընտանեկան բժշկի կամ մեկ այլ մասնագետի կողմից: Նաև դուք կարող 

եք գնել որոշ դեղամիջոցներ, օրինակ՝ պարացետամոլ և քթի կաթիլներ, որի գումարը COA- ն չի 

փոխհատուցի: 

 

Ատամնաբույժ  

Եթե ցավում է ատամդ, ապա կարող եք զանգահարել ատամնաբույժին (հեռախոսահամարը՝088-11 

22 132) աշխատանքային օրերին առավոտյան 8: 30-ից մինչև 17: 00-ն ընկած ժամանակահատվածում 

և հանդիպում նշանակել: Tandartslijn-ի ատամնաբույժը ձեզ հետ կքննարկի ձեր ցավերի մասին և, 

անհրաժեշտության դեպքում, կնշանակի հանդիպում ատամնաբույժի հետ: Ատամնաբույժի 

ծախսերը փոխհատուցվում է միայն ծամել չկարողանալու և ցավերի դեպքում: 

 
Հղիություն  

Նիդերլանդներում հղիության հետ կապված խնամքը կազմակերպվում է այլ կերպ, քան դուք եք 

սովոր: Հետևաբար, ժամանակին տեղեկացրեք հղիության խնամքի համար և այն մասին, թե ինչ 

պետք է անել ծննդաբերելուց հետո: Դուք հղի՞ եք, ապա այս մասին տեղեկացրեք COA- ին և GZA 

բաժնին: Տե՛ս նաև Infosheet- ի «Հղիություն» www.mycoa.nl կայքը: 

 

Երիտասարդության առողջապահություն 

Երիտասարդության առողջապահությունը (Jeugdgezondheidszorg - JGZ) հետևում է երեխաների 

առողջությանը և զարգացմանը` նրանց ծնունդից մինչև 18 տարեկան: JGZ- ի աշխատակիցները 

կանոնավոր կապ կհաստատեն ձեր և ձեր երեխայի հետ՝ մինչև նրա 4 տարեկան դառնալը: Դրանից 

հետո նրանք ստուգելու են, թե ինչպես է ձեր երեխան զգում: 4-ից մինչև 18 տարեկան ձեր երեխան մի 

քանի անգամ հետազոտվելու է JGZ- ի կողմից: Դրա համար հրավեր կստանաք: JGZ- ն նաև զբաղվում 

է  երեխաների պատվաստման (դեղամիջոցներ ներարկմամբ) հարցերով: Նիդերլանդներում 

http://www.mycoa.nl/
http://allesvoordeaannemer.nl/index.php/brady-producten/veiligheidspicktogrammen/reddingspictogrammen/ehbo-groep.html
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երեխաները պատվաստում են ստանում` կանխելու լուրջ հիվանդությունները, ինչպիսիք են՝ 

խոզուկը, կարմրուկը և պոլիոզը: 

 
Տուբերկուլյոզ (tbc- սքեն) 

Տուբերկուլյոզը (tbc) թոքերի մի լուրջ հիվանդություն է, որը վարակիչ է: Եթե դուք եկել եք մի երկրից, 

որտեղ տուբերկուլյոզը տարածված է, ապա կանեն տուբերկուլյոզի թեստ, որը պարտադիր է: 

Բուժանձնակազմը կկայացնի թոքերի ռենտգեն: Առաջին սքենից հետո ձեզ կզանգահարեն, որպեսզի 

2 տարվա ընթացքում 6 ամիսը մեկ անգամ տուբերկուլյոզի հետագա ստուգում կատարեն: Եթե 

հիվանդ լինեք տուբերկուլյոզով, ապա ձեզ կտրվի դեղորայք: 
 

Առողջության ապահովագրություն 

Դուք ապահովագրված եք COA-ի միջոցով `բժշկական ապահովագրության մեծ ծախսերի և 

ապաստան հայցողների առողջապահության սխեմանով ընդգրկված դեղերի մեծ մասն ընկնում է 

(Regeling Medische zorg Asielzoekers - RMA)-ի տակ: 

 

7.  Օրենսդրություն և տուգանքներ 

Խանութներում գնեք ալկոհոլ և ծխախոտ 

Նիդերլանդներում դուք կարող եք գնել ալկոհոլ և ծխախոտ, եթե միայն առնվազն 18 տարեկան եք: 

Բացի այդ, յուրաքանչյուր ոք՝ 25 տարեկան կամ ավելի (կամ ավելի երիտասարդ է երևում), պետք է 

ներկայացնի իր անձը հաստատող քարտը կամ ID-ի նույնականացման քարտը:   

 

Դուք 18 տարեկանից փոքր եք և եթե ձեզ ալկոհոլի ազդեցության տակ բռնել են հասարակական 

վայրում, ապա այդ դեպքում կան ռիսկեր՝ կապված տրվելիք աշխատանքային պատժի կամ 

տուգանքի հետ: Այդ տուգանքը 47,50 եվրո է, եթե դուք 12-ից 16 տարեկան եք: 

 

Դեմքը  ծածկող հագուստ կրելն արգելվում է 

Նիդերլանդներում արգելվում է դեմքը ծածկող հագուստ կրել՝ հասարակական տրանսպորտում և 

կրթության, խնամքի և կառավարության շենքերում և դրա շրջակայքում: Սա վերաբերում է նաև 

ապաստանի կենտրոնին: Նկատի ունենք, օրինակ՝ նիկաբ, բուրկա կամ բալակլավա: Այս արգելքը 

վերաբերում է աշխատողներին, բնակիչներին և այցելուներին, որոնք գործում են ապաստանի 

կենտրոնում: Արգելքը տարածվում է COA- ի ամբողջ կենտրոնում՝ ներառյալ ձեզ տրամադրված 

բնակելի տարածքը: 

Եթե դուք չեք հետևում կանոններին, ապա կարող եք տուգանվել 150 եվրոի չափով: Տես՝ նաև 

Infosheet- ի «Դեմքին ծածկող հագուստը արգելված է» էջը  www.mycoa.nl կայքում:  

 

Հեծանվի լուսավորությունը պարտադիր է 

Որպես հեծանվորդ դուք պետք է տեսնեք վատ տեսանելիության և մթության մեջ: Հետևաբար, դուք 

պետք է ունենաք որպես առջևի լույս (սպիտակ կամ դեղին լույս) և որպես հետևի լույս (կարմիր 

լույս): Դրա համար կարող եք նաև օգտագործել առանձին լամպեր: Բացի այդ, հեծանիվը պետք է 

ունենա հետևի մասն արտացոլող ռեֆլեկտորներ, ոտնակներ և անիվներ կամ անվադողեր: 

Դուք կարող եք տուգանվել, եթե ՝ 

• հեծանիվի առջևի և (կամ) հետևի լույսը միացված չէ, երբ դուք այն վարում եք մթության մեջ, կամ 

վատ եղանակին / վատ տեսանելիության պայմաններում; 

• հեծանիվն առանց ոտնակների և անիվների, հեծանվի գոտիների կամ անվադողերի առանց 

վարում եք հեծանիվ. 

• հեծանվի լույսն ունի այլ գույն կամ եթե այն սխալ տեղում է ամրացված: 

Եթե ձեզ ոստիկանը կանգնեցնի և չստանաք նախազգուշացվում, ապա առանց լույսի հեծանիվ 

վարելու համար կստանաք 55 եվրո տուգանք: 

Հեծանվի վրա սմարթֆոնի օգտագործումն արգելվում  է 

Եթե հեծանիվ վարելիս օգտագործում եք ձեր բջջային հեռախոսը, ապա կարող եք 95 եվրո տուգանք 

ստանալ:  

http://www.mycoa.nl/


14 

 

8.  Հարցեր ունե՞ք 

 
Թափանցիր՝ www.mycoa.nl կայք, COA-infobalie (ինֆորմացիոն բաժին) կամ դիմի COA-

աշխատակցին: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեղեկատվական բոլոր թերթիկները կարող եք 

բեռնել  www.mycoa.nl կայքից: Տեսանյութի 

համար ձեր բջջային հեռախոսով սկանավորեք 

QR-կոդը, այնպես, ինչպես որ այն արվում է: 

 
 

 

 

 

COA-infobalie (Ինֆորմացիոն ծառայություն) 
Եթե ունեք որևէ հարց այս գրքույկը կարդալուց հետո, ապա դիմեք COA-ի 

տեղեկատվական ծառայությանը կամ ձեր հարցն ուղղեք COA- ի 

աշխատակցին: Եթե դուք չեք խոսում հոլանդերեն կամ անգլերեն, ապա 

կարող եք բերել մեկին, ով խոսում է այս լեզուներով: Երբեմն COA- ն 

հրավիրում է թարգմանիչ է: COA-ի տեղեկատվական ծառայության 

աշխատանքային ժամերի մասին գրված է՝  www.mycoa.nl կայքում: 

 

  

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
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Հավելված 1. Մի քանի կարևոր ճանապարհային նշաններ 
 

 

  
 

 
Շրջապտույտ (սլաքի 

ուղղությամբ) 
Պարտադիր ուղղություն Պետք է թեքվել ձախ Վտանգավոր խաչմերուկ 

 

  

 

 
Մեքենաների մուտքն  

արգելված է 

Երթևեկության բոլոր 

միջոցների մուտքն 

արգելված է 

Բացառությամբ 

հեծանիվներն ու 

մոպեդները  

Մուտքն արգելված է՝ բացի 

հեծանիվներից  ու 

մոպեդներից  

  

  
Ավտոճանապարհ (մոտ 

50 կմ /ժ արագությամբ 

ավտոմեքենաներ) 

Մայրուղի (մոտ 60 կմ /ժ 

արագությամբ 

ավտոմեքենաներ) 

Հեծանիվի ճանապարհ Այս ճանապարհն արգելված է 

հեծանվորդի համար  

 

  
  

Չկայանել հեծանիվներն 

ու մոպեդները 
Լողանալն արգելված է 

(վտանգավո՛ր է) 

Սա հետիոտնի 

ճանապարհն է 
Այստեղ ավարտվում է ոտքի 

ճանապարհը 
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