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 دیآمد خوش COA به  -۱
 ارگان مرکزی اقامت پناهجویان در یزندگراجع به  جزوه نیا در

  COA) –( Centraal Orgaan  opvang asielzoekers  .توضیح میدهیم 

 

 زبان هب توان یم را اطالعات شتریب. هایتان در کجا و با چه کسی می توانید مراجعه کنیدسؤالتوضیح میدهیم که برای  ما

مشاهده فیلم نحوه استفاده  یبرا دیکن اسکن خود هوشمند تلفن با را QR کد. افتی زین www.mycoa.nl در مختلف یها

های مثال به) دیکن انتخاب را زبان< دیکن انتخاب را مکان< دیبرو www.mycoca.nl به ای .www.mycoa.nlاز 

در اقامتگاهها  در اقامت مورد در یادیز اطالعات ، Infosheets عنوان تحت ، تیسا وب در(. دیکن مراجعه تصویری

   .کرد دیخواه دایپ هلنددر 

 

 
 

 ساکنان تیسا وب به تا دیکن اسکن خود تلفن با را  QRکد

www.mycoa.nl دیبرو. 

 ]دیکن وارد را  QR MyCOAکد[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یزندگ مختلف یها وهیش با مردمی . دیکن یم یزندگ مختلف یها فرهنگ و مختلف یکشورها از مردمی با اقامتگاه ها  نیا در شما

 .یاسیس مختلف دیعقا و مختلف مذاهب ،

 

 یزندگاقامتگاه ها  نیا در تیامن و شیآسا در توانندب همه نکهیا از نانیاطم یبراقرارهای  درج شده است   COAخانه نیقواندر 

 خانه نیقوان نیا اساس. همدیگر رفتار خوب داریم با و میگذار یم احترام گریکدی به ما که است نیا قانون نیمهمتر. کنند

 هلنددر  همه دیگو یم قانون. است شدهدرج  هلند یاساس قانون در ارزشها و استانداردها نیا. است هلند در ارزشهااستانداردها و 

 .کنند یزندگ یآزاد در توانند یم همه و برابرند

 

 .میدار خوب اقامت یآرزو شما یبرا و به شما خوش آمد می گوییم  یگرم به ما

  COAکارمندان

 

http://www.mycoa.nl/
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 یبرابر و یآزاد کشور ، هلند -۱

 :که است یمعن بدان نیا. میکن یم یزندگ یآزاد در هلند در

 

 کنند؛ ابراز را خود نظر توانند یم همه• 

 .باشد نداشته اعتقاد ای داشته اعتقاد کهاست  آزاد و باشد داشته را خود مانیا تواند یم کس هر• 

 .کندابراز  خود یجنس شیگرا  تواند یم یهرکس• 

 داشته باشند. استقالل و شخصی انتخابدارند که  حق همه• 

 

 به. باشد قانون خالف دینبا هرگز دیگو یم ای دهد یم انجام شخص هر آنچه. دارد وجود یآزاد یبرامرزبندی هایی  زین نجایا در

 .یشو خواستار را یدشمن ای و یکن کیتحر را نفرت ، یشو قائل ضیتبع دینبا ، مثال عنوان

 

 یگزاربر با را کار نیا ما. کند یم اداره را هلند یکس چه کنند یم نییتع مردم که معناست بدان نیا. است کیدموکرات یکشور هلند

 هلند در مقررات و نیقوان مورد در نیهمچن استیس. گذارند یم ریتأث استیس در دادن یرأ با ها یهلند. میده یم انجام انتخابات

 لهجم از جا همه و شهیهم یاساس قانون. است یمل قانون نیمهمتر یاساس قانون. دیکن یرویپ قواعد و نیقوان نیا از دیبا شما. است

 .شود یم اعمال  COAمحل اقامت  در

 

 همه و کنند یزندگ یآزاد در توانند یم همه هلند در که است نیا نکته. است هلند در ما یزندگ نحوه مورد در یاساس قانون 1 ماده

 .باشند برابر

 

 
 

 
 

 

 
 

   حقهمه  هلنددر 

 دارند را  برابر  برخورد 

 

 شیگرا ، یاسیس یوابستگ ، اعتقاد ، نید اساس بر ضیتبع
 ، تیجنس ، نژاد ، یجنس

جرم محسوب می  و ممنوع دیگر لیدل هر به ای و تیمعلول
 .شود

 

 دیدار حق هلند در

 و  حق انتخاب دیکن یزندگشخصیتان  اعتقادات اساس بر
 شخصی دارید.

 

 به گرانید با دیبا نیز  شما که است یمعن بدان نیهمچن نیا
 .دیکن رفتار کسانی طور

 

 

 ، دهلن در. کنند تیرعا را نیقوان همان دیبا همه و دارند کسانی حقوق همه که معناست بدان نیا. استمند قانون کشور کی زین هلند

 در فعال طور به همه که دارند وجود یصورت در فقط ها ارزش نیا. دارد یمحور نقش یوهمبستگ یبرابر ، یآزاد یها ارزش

 را مشاركتتعهدنامه  كه خواهد یم یهلند دیجد شهروند هر از دولت. مینام یم" مشارکت" را نیا ما. باشند داشته نقش جامعه

 را لنده جامعه نیقوان که دیکن یم اعالم بیترت نیبد. دیکن امضا در زمان دریافت اجازه اقامت در هلند را نیا نیز باید شما. كند امضا

 .دیگذار یم احترام آن به و دیشناس یم
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۳- COA 

COA  ؟می کند کار چه 

 

 در یپناهندگ یمتقاض که یافراد به  (COA)انیپناهجو اقامت یمرکز ارگان

 یبرا پول ای) تغذیه  ،اسکان شاملدادن  پناه نیا. پناه میدهد ، هستند هلند

 یبهداشت یها مراقبت به یدسترس و ییراهنما ، یزندگ نهیهز کمک ،( آذوقه

 .است

COA  فرد هر. کند یم پرداخت یاتیمال یدرآمدها ازها را مراقبتمخارج این  دولت. دهد یم انجام هلند دولت دستور به را کار نیا 

 در پرداخت مخارج سهیم است. نیبنابرا و پردازد یم اتیمال یهلند

 

 ؟پناه حق یزمان چه

درج  گانگانیباتباع  قانون در نیا. دیدار را  COAپناه از جانب  افتیدر حق معمولا  ، دیکن یم یپناهندگ درخواست هلند در اگر

مانی که تا ز دیتوان یم ، یپناهندگ اقامت اجازه افتیدر صورت در. کند یم میتنظ را گانهیب اتباعاخراج  واقامت قانون نیا. استشده 

دریافت پناه از  حق ، شود رد شما یپناهندگ درخواست اگر. دیدهب ادامهبه زندگی خود    COAبرای شما یک خانه تهیه بشود نزد 

 .دیکن ترک را هلند و اقامت محل دیباشما . رسد یم انیپابه   COAجانب 

 

  COAاقامت   یها مکان

COA  روند مختلف مراحل با مطابق و است متفاوت مکان هر در ییراهنما و پناه  افتیدر مختلفی دارد. اقامت یها مکان 

 متفاوتی نقل مکان می کنید. مکان به بار چند ، یپناهندگ مراحل یط در معمولا  شما که است لیدل نیهم به. است یپناهندگ

 

COA  کند؟ یم کار یکس چه با 

COA  است تان یپناهندگ مراحل یط در شما اقامت مسئول. 

COA  تابعیتتابعیت  واداره مهاجرت  با  IND)  - Immigratie en Naturalisatie ( متیعز و بازگشت اتخدم  

DT&V)  -Dienst Terugkeer en Vertrek   کند یم یهمکار ها یشهردار ( و .IND   شما یپناهندگ درخواست مورد در 

 را موضوع نیا  DT&Vکارمندان. دارد عهده بر را شما بازگشت تیمسئول یمنف میتصم صورت در  DT&V.  ردیگ یم میتصم

 خانه دنبال به ها یشهردار ، شود داده هلند در اقامت اجازه اگر. کنند یم آگاه آن مورد در را شما و گذارند یم انیم در شما با

ا یقر( ت  VWM)  –VluchtelingenWerk Nederland هلند پناهندگاناداره کمک رسانی به . هستند شما یبرا مناسب  هر در با

 در اختیارتان می گذارند. یپناهندگ مراحل مورد در گانیرا اطالعات  VWNکارمندان محل اقامت پناهندگی یک شعبه دارد.

 بازگشت صورت در نیهمچن(  IOM) – Internationale Organisatie voor Migratie مهاجرت یالملل نیب سازمان

 .کند یم کمک شما به تانخود کشور به یاجبار ای داوطلبانه

 

 کند؟ یم کار  COAمکان کی در یکس چه

 نگهبانان  مانند یگرید یسازمانها از بلکه ،  COAاز تنها نه. کنند یم کار مکان هر در مختلف کارمندان از یاریبس

(Trigion) ، پناهندگان   یبهداشت یها مراقبتGZA)  -Gezondheidszorg Asielzoekers  )، VWN وDT&V  .

 .کنند یم کمک( یورزش) تیفعال کیدر  آنها ، مثال عنوان به. دارند حضور مکان کی در زین داوطلبان

 نیمشاور با دیتوان یم شما. دارد را  COAمکان در یینها تیمسئول( locatiemanager) مکان ریمد کیدر هر محل اقامتی 

 برنامه مشاوران. دیریبگ تماس  AZCدر روزمره یزندگ درباره تانسؤالت درموردCOA  (woonbegeleider )مسکن

(programmabegeleiders )پرونده ریمد از یفرد ییراهنما شما. دهند یم ارائه آموزش و اطالعاتCOA  

(casemananger )دار یسرا کی. دیکن سؤال یپناهندگ مراحل مورد در دیتوان یم و کرد دیخواه افتیدر(huismeester) 

 مسئول تعمیر وسائلی که در محل اقامت خراب می شوند.

 

 شتر؟یب اطالعات

 ژهیو تیسا وب در  COAمحل کی در یزندگ مورد در یشتریب اطالعات دیتوان یم 

www.mycoa.nl  کارمند کی از  را خود سوالت دیتوان یم نیهمچن شما البته. دیابیبCOA  دیبپرس . 

 مراجعه کنید. اطالعاتباجه  به ای
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  COAنزد  یزندگ -۴
 تعهدات و حقوق

 و سرپناه مانند ، ایمزا افتیدر و در مقابل حق پناه  . حق اسکان  ایرا دارید    COAجانب از پناه حق شما رایزدر این محل  شما

 :از عبارتند فیوظا ی نیز است. تعهدات  پول

 ؛(ارعاب و ضیتبع مثال عنوان به) افراد هیعل خشونت و ممنوعیت در تعرض • 

 ؛ COAکارکنان یها دستورالعمل و  COAخانه نیقوان از یرویپ• 

 ؛ COAنام ثبت و انجام حضور و غیاب • 

 اقامت صورت در فقط امر نیای که شما دارایی دارید یا می کنید و درآمد دارید. هنگام مراقبت یها نهیهز از یبخشپس دادن  • 

 .کند یم صدقگاه اقامت در

 

COA  حقوق و تعهدات را امضاء می کنید.فرم نشست شما  نیا در. داشت خواهدگفتگویی  شما با شما تعهدات و حقوق درباره 

 

  COAنزد  یشخصمشخصات 
 هب ما. می شودشما بشکل محافظه کارانه ای پردازش  یشخصاطمینان حاصل کنید که با مشخصات  شماکه   میخواه یم  COAدر

 .است یخصوص میحر از محافظت مورد در ییاروپا قانون کی نیا. میهست بندیپا  (GDPR)ها داده از حفاظت یعموم مقررات

COA  ادهد یپناهندگ درخواست هلند در اگر. کند یم استفاده و یآور جمع را ها داده انیپناهجو به ییراهنما وگاه  اقامت هیته یبرا 

 میحر هیانیب در. کند یم صدق شما مورد در ما یخصوص میحر پس تعهدنامه د،یهست ما اقامت یها مکان از یکی ساکن و دیا

که ما چگونه با مشخصات شخصی شما را محافظت  میده یم حیتوض شمابه  یشخص یها داده( از محافظت) کار نحوه یخصوص

 .است دسترس در  www.mycoa.nlقیطر از و صفحه اطالعاتی  کی صورت به یخصوص میحر هیانیب نیا. می کنیم

 

  COAخانه نیقوان

COA است کرده میتنظ را خانه نیقوان (huisregels )کنند یزندگ راحت اقامت محل در توانند یم همه که شود حاصل نانیاطم تا .

 COA ، دینکن تیرعا را خانه نیقوان اگر. باشند بندیپا امر نیا به دیبا همه. است معتبر COA یمکانها همه در خانه نیقوان نیا

 یمبنا هلند یاساس قانون 1 ماده کدام جریمه تحمیل شود. که ردیگ یم میتصم COA کارمند. کند یم لیتحم شما به را جرائمی 

 .است COA خانه نیقوان یبرا یمهم

 
 

 عنوان به را تعهدات و حقوق فرم شما. کرد دیخواه افتیدر را  COAخانه نیقوان ، تعهدات و حقوقگفتگو پیرامون  یط در شما

 .دیکن یم امضا  COAخانه نیقوان رفتنیپذمدرک 

 

 اعالم حضور اجباری
چه  و كجااعالم می کند که  شما به  COAتعیین کرده است.  قانونرا  نیا حضور خود را اعالم کنند. دیبا  COAساکنان هیکل

 عواقبی بدنبال دارد. زمانی اعالم حضور کنید. وقتی شما حضورتان را اعالم نکنید برای دریافت پول و اقامت 

  .COAدر
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 یهفتگ یپرداختها
 قبل از را یهفتگ نهیهز نیاول  COA. کرد دیخواه افتیدر  COAاز در هفته مبلغی  بار کی ،گاهاقامت محل در اقامت مدت در

زمان  نیا. پس داده شود یهفتگ پرداخت نیاول دیبا نیبنابرا. پس پرداخت می شود یبعد یهفتگ یپرداختها تمام. کند یم پرداخت

در  .نیز اضافه می شود( یزندگ نهیهز) یشخص نهیهز کمک(  ییغذا نهیهز) شما یهفتگ ییغذا نهیهز کمک به که افتد یم اتفاق

 .دیکن مراجعه  www.mycoa.nlتیسا به دیتوان یم شتریب اطالعات کسب یبرا قسمت از مزایا کم می شود. ۱۰/۱هفته اول  ۱۰

 

 اطالعات 

 در رابطه با  تعهدات و حقوق مورد در ، مثال عنوان به. کرد خواهدا صحبت شم با مهم موضوعات مورد در  COAکارمند کی

COA ، ارزش مورد در نیهمچن ما. دیده انجام دیبا یکار چه یسوز آتش ای بودن ماریب صورت در نکهیا و خانه نیقوان مورد در 

 شما که میدار انتظار ما. کرد دیخواه افتیدر برای این جلسه دعوتنامه ای  شما توضیح می دهیم. شما یبرا هلند در ارهایمع و ها

 .شوند انجام یگروه ایشخصی  بصورت توانند یم گفتگوهااین . دیباش داشته حضور در این جلسه

 

 جلسات گفت و شنود و ها برنامه

جلسات گفت و  و ها برنامه نیا. شود یم ارائه جلسات گفت و شنود و( آموزش و اطالعات) برنامه شما به  COAمکان هر در

 شما که دارد انتظار  COA. هلند از خارج ای داخل در شما ندهیآهمچنین  و هلند درشما  اقامتبرای شما پشتوانه است برای  شنود

 .دیکن شرکت هاجلسات گفت و شنود و ها برنامه در

 

 ها تیفعال

 کی ، مثال عنوان به. دارد وجود مختلف یتهایفعال یبرا یمختلفحل های م  COAمکان هر در

 یبرا یباز سالن  کی و یحیتفرسالن  کی ، ( OLc -Open Leercentrumکامپیوتر )  اتاق

 قیطر از ها تیفعال نیا مورد در ما سازماندهی می شود. زین ییها تیفعالدر ضمن  .کودکان

. میده یم اطالع شما به  www.mycoa.nlتیسا وب و پوسترها ، یشخص یها نامه دعوت

 . دیکن دایپ تیسا وب نیا درما را نیزکار ساعات تمام دیتوان یم نیهمچن

 

 

 اریبسشخصی  تیفعال کی یسازمانده یبرا شما یها دهیا مورد در ما! اطالع بدهید ما به د؟یدار تیفعال یبرا ییها دهیا خودتان ایآ

 کمک یحیتفر سالن  ای  OLcدر دیتوان یم ، مثال عنوان به! است ممکن هم نیا د؟یکن کمک مکانمایلید که در  ایآ. میهست کنجکاو

 به ، شتریب اطالعات یبرا. کرد دیخواه افتیدردستمزد ناچیزی  کارها از یبرخ یبرا. دیکن کمک کردن زیتمدر  دیتوان یم ای. کنید

 .دیکن مراجعه  COAاطالعاتباجه 

 پست 

 نامه دیبا شما. ریخ ای است وجودم شما یبرا یا نامه ببینید که آیا دیتوان یم   www.mycoa.nlتیسا وب در 

 .دیهست مسئولدر این امر  شما. از محل نگهبانی تحویل بگیرید را خود یها بسته و

 

 

 هوا و آب و طیمح از مراقبت
از محیط زیست و طبیعت خوب مراقبت قابل زندگی بودن دنیا، چه برای خودمان چه برای نسل آینده، بسیار مهم است که  یبرا

وسائل شخصی  و غذا ، آب ، یانرژو با صرفه جوی نسبت به استفاده از  با احتیاط   آن ساکنان و  COAلیدل نیهم به کنیم.

 :از عبارتند شمامفید واقع شدن  یچگونگ مورد در یعمل یمثالها برخورد می کنند.

 .دیکن خاموش را ونیزیتلو ای چراغ ، اتاق ترک هنگام • 

 بپوشید. یتر گرم لباس بلکهبال نبرید  سرد یهوازمان  در را هوا یگرمادرجه  • 

 .دوش نگیرید یطولن  • 

 .دینکن روشن ، هنشد پر که یزمان تا را ییلباسشو نیماش • 

 ودش یم انجام دقت با ریتعمسیع کنید که  یبرق لیوسادر مورد . دیکن ریتعم راوسایل خراب شده  ، دیجد اقالم دیخر از قبل • 

 در ار یخال یها یباتربریزید و  یا شهیش ظرفزباله  درون را شهیش حداقل نیبنابرا. باز پردازی شود تا دیکن جدا را ها زباله • 

 دیدهتحویل ب مارکت سوپر

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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 یشهردار در نام ثبت 

 محل اقامت. اند شده لیتشک یشهردار نیچند از ها استان. است شده میتقس استان 12 به هلند

 یمدن امور هیکل. است شده واقع هلند یشهردار کی درپناهجویی که شما در آن بسر میبرید 

 .شود یم ثبت و اداره یشهردار کی توسط ازدواج و تولد هنگام در نام ثبت مانند

 

 مرکز ثبت در دیبا سپس د؟یدار اقامت اجازه ای دیا کرده یزندگ هلند در شتریب ای ماه 6 ایآ

مرکز  کی BRP .دیکن نام ثبت ( BRP -Basisregistratie Personenاحوال شخصی )

 در نام ثبت. کنند یم یزندگ هلند در که است یافراد هیکلجمع آوری مشخصات شخصی 

BRP  است یالزام قانون طبق. 

 

  مسیرهای ، دیکن نام ثبت اقامت جازهدریافت از قبل دیتوانشما ب نکهیا از نانیاطم یبرا

 straten-BRP نیب یهمکارپیمان  نیا. دارد وجودIND  ، COA  است ها یشهردار و .

 و Westerwolde (Ter Apel)  ، Gilze en Rijen ، Cranendonck (Budel)یها یشهردار یها  BRPدر ساکنان

Arnhem (Zevenaar) می شوند ثبت. 

 

 شماره کی BSN .کرد دیخواه افتیدر  Burgerservicenummer (BSN)نام به یشخص شماره کی ،  BRPدر نام ثبت از پس

 ، مثال وانعن به. دیده بیترت دولت با را کارها انواع دیبتوان تا دیدار اجیاحت آن به شما. است یشخص ییشناسا با و فرد به منحصر

 .یبانک حساب ای کودک نهیهز کمک درخواست

 

 نحوه کار را توضیح می دهد. شما به  COAکارمند کی انتقال ثبت نام صورت گیرد. دیجد یشهردار در دیبا ،در زمان جا بجایی 

 .دیکن دایپ  BRPدر نام ثبت مورد در یشتریب اطالعات دیتوان یم www.mycoa.nl تیسا وب در

  

 تیشکا روند

 ارسال یبرا تیشکا فرم کی  COA. COAکارمندی از کی مورد در نیهمچن. دیده ارائه  COAبه را خود تیشکا دیدار حق شما

 یم حیتوض که است شده آماده شما یبرا  Infosheetکی نیهمچن. است موجود  COAاطالعات باجه در فرم نیا. دارد تیشکا

 میتوان یم ما بیترت نیا به. میبشنو دیهست یناراض آن از شما که را آنچه میخواه یم ما. دیکنارائه  را یتیشکا دیتوان یم چگونه دهد

 .میکنهمکاری  حل راه رابطه با رسیدن به یکدر هم با

 

  

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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 امنیت  -۵
 شما با را موضوع نیا ما. است حق کی هلند در امنیت . دیکن تیامن احساس  COAدر شما که است مهم اریبس میکن یم فکر ما

 ؟عملی می کنیم  را آن ما چگونه. است با همدیگر تیامن و یآزاد در یزندگ مورد در ، مثال عنوان به. خواهیم گذاشتگفتگو 

 گرید شخص یزندگ نحوه با اگر یحت. میکن یم رفتار هم خوب با و میگذار یم احترام گریکدی به ما که است نیاقاعده  نیمهمتر

میزان  به یبستگ جریمه ها نیا. شود یم یمنته ریتداب به فوراا  و ستین مجاز گرانید هیعل ارعاب ای دیتهد ، ضیتبع. میباش مخالف

 .دارد تخلف بودنناهنجار

 

 پلیس
 

 دثحوا انیقربان به سیپل و. کند یم حفظ  را قانون سیپل. کند یم امینت را تیامن هلند در(  Politie) سیپل 

 .کند یم کمک میجرا و

 همه از سیپل. کند اعمال آنها بر زین را ییها مهیجر و کرده مجازات را هلند انونق ینقضان تواند یم سیپل

 .اعالم کنند را ییجنا میجرا تامی خواهد  هلنددر

 را ییجنا جرم کی اقامت محل در ایآ. کند یم اعالم  سیپل به را ییجنا جرم کی شهیهم  COAکارمند کی

 .دیبگذار انیم در  COAکارمند کی با را موضوع نیا شهیهم د؟یهست مشکوک آن به ایدیده اید 

 

 

 شکایت اعالم
در  د؟یهست ییجنا جرائم ریسا ای انسان قاچاق ای و انسانمعامله  ، ضیتبع تهاجم،  ،( یخانوادگ ای یجنس) خشونت ، یقربان شما ایآ

. اعالم کنید ناشناس صورت بهاعالم کنید. شما می توانید این کار را  مجرم این حالت همیشه نزد پلیس شکایت خود را بر علیه

 شکایت  اعالم در توانند یم  COAکارمندان. کنند یم افتیدر هلند در یمناسب مجازات ، اند شده محکوم دادگاه توسط که ینیمتخلف

 یکن مراجعه سیپل تیسا وب به ، شتریب اطالعات یبرا. کنند کمک شما به

doen-melding-of-www.politie.nl/aangifte 

       

  

کمک رسانی  یعاطف ای یعمل ، زمینه حقوقی در انیقربان از نیهمچن  (Slachtofferhulp Nederland)هلند انیقربانحمایت از

ا  ، شتریب اطالعات یبرا. است گانیرا کمک نیا. کند یم  :دیکن مراجعه هلند حمایت از قربانیان تیسا وب به لطفا

www.slachtofferhulp.nl 

 

 انسانمعامله 
 عنوان به در، یاجبار کار مثال عنوان به. دارد وجود سوء استفاده مختلف انواع. است شخصسوء استفاده از  انسان هدف از معامله

 فروش ای سرقت مانند یاجبار مجرمانه اقدامات ای یاجبار یگریروسپ ، مزرعه های میوه و حبوبات ای کافه ها و رستورانها ، مثال

 هک دیهست ییکارها انجام به مجبور و دیتهد شما ایآ. شوند یم مجازات کنند یم سوءاستفاده یگرید از که یافراد. است مخدر مواد

 .کنیداعالم  سیپل به رادر این حالت  د؟یده انجام دیخواه ینم

 

 را شما تواند یم  COAکارمند. دیکنصحبت    COAکارمند کی با مورد این در د؟یدار یگرید سؤال ای دیکن ینم تیامن احساس

 در انسان معامله  یقربان( احتمالن) انیقربان حقوق و منافع یبرا کشوری سازمان کی ،  CoMenshaبه را شما و کند ییراهنما

ا  ، شتریب اطالعات یبرا. درجوع دهد ، هلند  :CoMensha ، انسان معامله  با مبارزه یهماهنگ مرکز تیسا وب به لطفا

www.comensha.nl  دیکن مراجعه. 

 

 یآزار کودک و یخانگ خشونت
 زدنکتک . دارد یا ژهیو توجه کودک از مراقبت ، خانواده در. شود یم محافظت اریبس خانوادگی محافل در منیتا ، هلند در

 ازین کمک به که را یکس ای دیدار ازین کمک به ایآ. کنندب یچیسرپ شما از آنها اگر یحت جرم محسوب می شود، همسر ای و کودکان

 را یاطالعات ما. کرد میخواه جستجو را حل راه نیبهتر هم بابعد . دیکنصحبت   COAکارمند کی با آن درمورد د؟یشناس یم دارد

  www.vooreenveiligthuis.nlتیسا وب با دیتوان یم نیهمچن خوب محفوظ میداریمدر اختیار ما می گذارید را  شما که

 .دیکن مشورت

 

COA   کی شما خانواده در اگر که معناست بدان نیا. کند یم تیرعا کد اعالم خشونت در سطح خانه و کودک آزاری را قانون 

کد اعالم  و مشاوره یمل مرکز ،  Veilig Thuisبه را گزارش نیا دیبا  COAکارمند ، دارد وجود خشونت ای پرخاشگرانه رفتار

 .بدهد گزارش خشونت در سطح خانه و کودک آزاری 

 

 

 

http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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 ضیتبع
اعمال  ، زیآم کیتحر یاظهارنظرها ، بی اعتنایی کردن  مثالا  ، شامل ضیتبع جرم محسوب می شود. و ممنوع هلند در ضیتبع

 کارمند کی به را موضوع نیا ، قرار می گیرید ضیتبعمورد  ماش اگر. است ارعاب و یخواه باج ، زکردنریتحق ،زور کردن

COA  کارمند کی با که است عاقالنه ، شود یم ضیتبع شما به دیکن یم فکر اگر یحت. دیده گزارشCOA  صحبت باره نیا در 

 محل در  COAه با کارمند معتمد مشاوردر خواست ا دیتوان یم ، دیکن یم ضیتبع احساس  COAکارمندان از طرف  اگر. دیکن

 .دیکناقامت تان ب

COA یمختلف یها انجمن. باشد داشته شما تیوضع درباره یا ژهیوشناخت  که کند یمعرف یسازمان به را شما تواند یم نیهمچن 

رسیدگی می  بی دینان و مؤمنان ، (LHBTI)*یجنس دگرباشان ، یخانگ خشونت انیقربان ، زنان منافع به که دارد وجود هلند در

 .کنند

 

 .هستند( مرد و زن اتیخصوص با) متقابل ای ترنسجندر ، همجنسگرا ای نیلزب که است یافراد مختص مخفف نیا *

 

 اولیه یها کمک

 آموزش  Trigionو  COAکنانکار. را مطلع سازید  (Trigion)اقامت محل درمامورین بخش نگهبانی  ، حادثه بروز صورت در

 ینشان آتش ای آمبولنس دنیرس از قبل  COAو  Trigionکه یهای کمک. کنندرسانی  کمک ، حادثه بروز صورت در تا اند دهید

 .است مهم سرانجام مطلوب بسیار یبرا کنند  یم

 

 صورت به 112 کشوری یاضطرار شماره با دیتوان یم ، یاضطرارخطرات جانی  مواقع در

نگهبانان  زا ، دیکن ینم صحبت یسیانگل ای یهلند زبان به اگر . دیریبگ تماس گانیرا و میمستق

 .رندیبگ تماس شما یبرا 112 با توانند یم آنها. دیبخواه کمک اقامتمحل 

 

 توانند یم آنها. دیکن مطلع رااقامت نگهبانان محل  شهیهم ، دیا گرفته تماس 112 شماره با اگر

 .کنندایجاد  یاضطرار خدماتشرایط را برای دریافت 
 

 

 آتش سوزی

 

  در زمان آتش سوزی چکار باید کرد؟

. جای امن برسانید به را خود و داده هشدار خود( یها) یاتاق هم به ، یسوز آتش بروز صورت در

تا آژیر به صدا در  دیده فشار را( بودن وجودم صورت در) بر روی دکمه اعالم آتش سوزی فشار

 صورت در. دیکن مطلع را  COAکارمند کی ایاقامت نگهبانان محل  وقت اسرع در شهیهم. بیاید

 ، یاضطرارخطرات جانی  مواقع در در این زمینه از هم اتاقی هایتان نیز کمک بگیرید. ، لزوم

  .دیریبگ تماس 112 کشوری یاضطرار شماره بامستقیما   دیتوان یم
 وقت اسرع در را ساختمان. دیدار نگه بسته را درها و ها پنجره ، یسوز آتش بروز صورت در

 ، دارد وجود یادیز دود اگر. دینکن استفاده آسانسور از یسوز آتش هنگام در هرگز. دیکن ترک

 محل را ترک کنید. نیزم یرو ده برخز است بهتر

 
 شهیهم. است شده نییتعامن که به این منظور یمرکز مکان کی ای یخروجدرب  سمت هروید بب

 وراا ف دیباشنیدن آژیر  هنگام. دیکن تیرعا را سیپل و ینشان آتش ،  COAکارکنان یها دستورالعمل

 .دیکن ترک را ساختمان

 
 زا کجاست؟ مرکز تجمع  دیستین مطمئن ، در محل تعیین شده تجمع می کنند.محل از خارج در همه

 !دیبپرس COA کارمند کی

 
 

شما  کدام   که درج شده است  خانه نیقواندر . دیکن تیرعا راقواعد  از یتعداد که است مهم ، یسوز آتش از یریجلوگ یبرا

 .دیکن تیرعا دیبا را یسوز آتش به مربوط مقررات
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 ستیز طیمح و عتیطب خطرات

این  در. دارد یفصل خطرات زین یهلند عتیطب. باشد متفاوت دیا کرده عادت گذشته در آنچه با است ممکن یهلند طیمح و عتیطب

 ا این نکاتب را شما که است مهم. به اندیشید یسم یها قارچ خوردن ایشکستن یخ در آب در ازای زمینه می توانید به فرو رفتن 

 آگاه سازیم:

 

 .دیکن مراجعه" نقل و حمل و کیتراف " Infosheetبه. آهن راه و کیتراف در ناامن طیشرا• 

 

 :داشتن دیپلم شنا بدون شنا و( ایدر ، ها اچهیدر ، ها رودخانه) یعیطب هایآب در شنا خطرات• 

o دیبتوان که است مهم ، دیشو یم آب وارد یوقت. است شنا یاستخرها و ها رودخانه ، ها اچهیدر ، ایدر مانند یادیز آب یدارا هلند 

 .دیشو غرق دیتوان یم صورت نیا ریغ در. دیکن شنا یخوب به

 

 :(ها رودخانه و استخرها ، زده خی یها اچهیدر) یعیطب خی خطرات• 

o کیدر این حالت (. باشد درجه صفر ریز حرارت درجه) شوند منجمد توانند یم یزدگ خی هنگام ها اچهیدر و خندقها ، هلند در 

ای بدنتان به دم بعلت شکستگی یخ وارد آب بشوید، دیتوان یم ، نباشد میضخ یکاف اندازه به خی اگر. ردیگ یم شکل آب یرو خی هیل

 .دیشو غرق ای پایین بیاید 

 

 :قارچ خوردن و دنیچ خطرات• 

o دیریبم یحت و دیشو ماریب دیتوان یم. باشند یسم توانند یم آنها. دینخوررا نچینید و  جنگل در قارچ. 

 

 :کنه شین• 

o  ماش تواند یم کنه شین. بزنند شین پوست به توانند یم آنها. موجود است  باغ در ای ها تپه ، دشتها ، ها پارک ، ها جنگل کنه در 

 .کند ماریب شدت به را

 

 :بلوط پردازش لنیکاترپ• 

o موها. تندسین دنید قابل  چشم با که دارند ییموها الرهایکاترپ. دارد قرار بلوط درختان از یبعض در بلوط پردازش یالرهایکاترپ 

 .مشکالت شود باعث تواند یم موها نیا با تماس. شوند یم پخش باد لهیوس به زین

 

 کیتراف و یرانندگ و ییراهنما نیقوان

 سمت در ما که است نیا مهم قانون کی. شود یم اعمال دیا کرده عادت آنچه به نسبت یمتفاوت قواعد احتمالا  یهلند کیتراف در

 فقط تیاولو نیا. دیکن فکر چهار راه  کیبه  مثال عنوان به. دارد تقدم راست سمت از کیتراف. میکن یم یرانندگ هلند جاده راست

سمت راست  از زین سواران دوچرخه صدق می کند. ،دیگر عالئم ایتابلو حق تقدم  مانند ، نمایراه عالئم وجود عدم صورت در

 .کند ینم صدق ادهیپ عابران مورد در امر نیا اما ،حق تقدم دارند

 

 مانند ، رانندگان ریسا و حق تقدم را از حق تقدم میدهید  شما. است کیتراف قانون کی نیبنابرا ، درج شده است قانونحق تقدم در 

صدق  ها جاده در كاربران همه یبراحق تقدم دادن . دریافت می کنید نیماش ای کلتیس موتور ، یسوار موتور ، یسوار دوچرخه

 .شده است نییتع اقانون زین نیا در مورد عابر پیاده نیز صدق می کند. نیبنابرا می کند،

 

 نیقوان نیمهمتر از که است مهم ، شما خود تیامن یبرا نیهمچن و ، نیبنابرا. کند مهیجر نیقوان نقض لیدل به را شما تواند یم سیپل

 .دیباشی داشته آگاه
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 درمان و بهداشت -۶
 و بهداشت سازمان دیبدان که است مهم لیدل نیهم به. دیدار ازین مراقبت به اگاه ، دیهست ماریب که یهنگام

 ،اقامت محل در شما اقامت اول یها هفته دربه همین علت . سازماندهی شده است چگونه هلند در درمان

 تیسا وب در دیتوان یم نیهمچن. اقامت محل در یبهداشت یها مراقبت سازمان مصاحبه دارید با

www.mycoa.nl دیابیب خودتان یبرا یبهداشت خدمات یسازمانده نحوه مورد در یادیز اطالعات. 

 

 

 یعموم پزشک
 شکپز فقط ی داشته باشند به پزشک خانوادگی مراجعه می کنند.سؤال خود یسالمتمریض شوند و یا در مورد  افراداگر  ، هلند در

 ، وگل پزشک کی ، مثال عنوان به. دهد ارجاع یپزشک متخصصان ای مارستانیب به را افراد تواند یم لزوم صورت در خانوادگی 

 .پزشک چشم ای گوش و ینیب

 

 (GZA) انیپناهجو یبهداشتمراقبتهای 
 در  GZAمرکز به ، دیدار سؤال خود یسالمت مورد در ای دیهستمریض  اگر. دیریبگ تماس 112 با شهیهم ، یاضطرار مواقع در

 متخصص ای مارستانیب به را شما لزوم صورت در تواند یم  GZAروید دکتر خانوادگی ب خود یزندگ محل در اقامت مرکز

یک قرار  ( 088-1122112با شماره تلفن ) ظهر از بعد 5 و صبح 8:30 ساعت نیب مطب  خط با تماسشما از طریق . دهد ارجاع

 یدارا موقت طور به ها مکان تمام ، کرونا روسیو لیدل به مراجعه می کنید. محل دروقت آزاد  ساعات مالقات می گذارید و یا در

 .است موجود زین ها هفته آخر و عصرها در که هستند یاضاف تلفن شماره

 

 داروها
 دخو دیتوان یم شما. دارند متخصص ای پزشک زیتجو به ازین داروها شتریب. دیبخر خودتان را داروها تمام دیتوان ینم هلند در

 .شود ینم بازپرداختبه شما   COAمخارج آن از طرق  و دیکن یداریخر را ینیب یاسپر و پاراستامول مانند داروها از یبرخ

 

 دندانپزشک
 تلفن شماره با ظهر از بعد 5 و صبح 8:30 ساعت نیب یکار یروزها در دیتوان یمدر این حالت  د؟یدار درد دندان ایآ

Tandartslijn (088-1122132 تلفن شماره )ناراحتی  مورد در یدندانپزشک اریدست. دیکن مالقات دندانپزشک با تا دیریبگ تماس

درد شدید در زمان  یبرا فقط دندان از مراقبت می گذارد. مالقات دندانپزشک با لزوم صورت در و کرد خواهد صحبت شما باتان 

 .ی تامین می شوددرد عارضه های و دنیجو

 

 حامله؟
یع کند س نیبنابرا باشد تا آنکه شما عادت دارید.بشکل دیگری ترتیب داده شده  است ممکن هلند در یباردار به مربوط یها مراقبت

 حامله. بدهید انجامباید  یکار چه تولد از پس نکهیا و اطالع کسب کنید. یحاملگ به مربوط یها مراقبت مورد در موقع بهکه 

 .دیکن مراجعه  www.mycoa.nlدر "حاملگی   " Infosheetبه نیهمچن! اطالع بدهید  GZAو  COAبه را نیا شهیهم ؟یهست

 

 جوانان یبهداشت یها مراقبت
 کودکان یبرا  JGZکارمندان. کند یم دنبال سال 18 تا تولد بدو از را کودکان رشد و سالمت  (JGZ)جوانان یبهداشت یها مراقبت

. است نهچگو شما فرزندوضعیت   که کنند یم یبررس سپس آنها. کنند یم برقرار ارتباط فرزندتان و شما با منظم طور به سال 4 تا

 دیخواه افتیدر نامه دعوتمالقاتها  نیا یبرا. ردیگ یم قرار نهیمعا مورد بار چند  JGZتوسط شما فرزند سال 18 تا سال 4 از

 .کرد

JGZ یدج یها یماریب از یریجلوگ یبرا کودکان ، هلند در. کند یم فراهم کودکان برای  را( دارو قیتزر) ونیناسیواکس نیهمچن 

 .می شوند ونیناسیواکس اطفال فلج و سرخک ، ونیاور مانند

 

 (سل -آزمایش ) سل
 دزیا سلدر آن بیماری  که دیا آمده یکشور از اگر. باشد یمسر گرانید یبرا تواند یم که است هیر یجد یماریب کی C(TB (سل

 از سپ عکسبرداری می کنند. شما یها هیراز  یپزشک پرسنل. است یالزام قیتحق نیا دریافت می کنید. سل شیآزما ، یوع داردش

 شما داشته باشید به سل اگر برای ادامه آزمایش دعوتنامه ای دریافت می کنید.کباری ماه ششدر طول دو سال هر  ،آزمایش نیاول

 .شود یم داده دارو

 

 سالمت مهیب
 دارند قرار انیپناهجو یپزشک یها مراقبت نامه نیآئ تحت که ییداروها و یپزشک یها نهیهز شتریب یبرا  COAقیطر از شما

 (.  RMA -Regeling Medische zorg Asielzoekers) دیا شده مهیب

 

http://allesvoordeaannemer.nl/index.php/brady-producten/veiligheidspicktogrammen/reddingspictogrammen/ehbo-groep.html
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 قوانین و جرائم  -۷
 ها فروشگاه در اتیدخان و الکل دیخر

 تر جوان ای ساله 25 کس هر ، نیا بر عالوه. دیبخر اتیدخان و الکل دیتوان یم دیباش داشته سن سال 18 حداقل اگر فقط هلند در

 .دهددارنشان بصندوق  را گانگانیب ایی شناس ای ییشناسا کارت دیبا( رسد یم نظر به تر جوان ای) باشد

 

می کند که به شما را تهدید  خطردر این حالت این  ؟دستگر شده اید الکل با یعموم مکان کی در و دیدار سال 18 زکمتر ا شما 

 .سال باشد ۱۶تا  ۱۲ایورو است اگر سن شما بین  ۴۷,۵۰مبلغ   مهیجر نیا محکوم بشوید. نقدی مهیجر ایمجازات خدماتی 

   

 صورت پوشاننده ای ممنوع یها لباس
 ، و پرورش آموزش یها ساختمان اطراف و داخل و یعموم هینقل لیوسا در را می پوشاند  چهره ی که یها لباس دنیپوش ، هلند در

 فکر بالکلوا ای برقع ، در این زمینه به نقاب. کند یم صدق  azcمورد در نیهمچن نیا. است ممنوع دولت و های درمانی مراقبت

حال کلیه  شامل تیممنوع نیا. شود یم اعمالمحل اقامت  در کنندگان دیبازد و ساکنان ، کارمندان مورد در تیممنوع نیا. دیکن

 .است شما یزندگمحل  یفضا جمله از ، COAمراکز اقامت  

 آدرس در" ممنوع دنیپوش لباس " Infosheetبه نیهمچن. دیشو مهیجر وروی 150 دیتوان یم ، دینکن تیرعا را نیقوان اگر

www.mycoa.nl دیکن مراجعه. 

 

 است یاجبار دوچرخه چراغ 
( زرد ای دیسف چراغ) جلو چراغ کی دیبا شما ، نیبنابرا. دیشو دهید یکیتار و فیضع دید در دیبا سوار دوچرخه کی عنوان به شما

 ، نیا بر عالوه. دیکن استفاده جداگانه یها لمپ از کار نیا یبرا است ممکن نیهمچن. دیباش داشته( قرمز چراغ) عقب چراغ و

 .باشد کیلست ای ویلها و پایدانها  ، عقب قسمت در ییها بازتابنده یدارا دیبا دوچرخه

 :دیشو مهیجر دیتوان یمشما 

 ،باشد ن روشن شما عقب ای و جلو چراغ  دیدکم /  بد یهوا در ای غروب ، یکیتار  هنگاماگردر  •

 .سواری می کنید دوچرخه کیلست ای وگلگیرها، ویلها  ،ایدانها پ ، دوچرخه پشت در بازتابنده بدون شما .

 .دیا کرده وصل اشتباه یجا در را آن اگر ای زند یم چشمک ، دارد یمتفاوت رنگ دوچرخه راغچ •

 

بر  نهیهز وروی  ۵۵چراغ  بدون یسوار دوچرخهدر این حالت  شود؟ ینم داده اخطار شما به و دیا شده متوقف سیپل توسط شما

 میدارد.

 

 است ممنوع سواری دوچرخههمراه در حین  تلفن از استفاده
 .دیکن افتیدر مهیجر وروی ۹۵ دیتوان یم ، دیکن یم استفاده خود همراه تلفن از یسوار دوچرخه هنگام اگر
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 باز هم سوال دارید -۳
 .دیریبگ تماس COA کارمند کی با ای دیبرو COA اطالعات باجه ، www.mycoa.nl به

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسکن   www.mycoa.nlدر دیتوان یم را  Infosheetsهمه

 رد ییویدیو تا دیکن اسکن خود همراه تلفن با را  QRکد. دیکن

 .دیکن افتیدر کار نیا انجام یچگونگ مورد

Infosheets کد دستورالعمل یآموزش لمیف QR دیکن وارد را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COAاطالعات زیم

 خود سوال ای. دییایب  COAاطالعات باجه بهدر این حالت  د؟یدار یسوال جزوه نیا خواندن از بعد ایآ

 یسک دیتوان یم ، دیکن ینم صحبت یسیانگل ای یهلند زبان به اگر. دیبپرس  COAکارمند کی از را

. ردیگ یم تماسیک مترجم  با  COAاوقات یگاه. دیاوریب کند یم صحبت ها زبان نیا به که را

 .است دسترس در  www.mycoa.nlدر  COAاطالعات باجه کار ساعات
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 راهنمایی مهم عالئم از یبرخ:  ۱وستیپ
 

  
 

 
 تقاطع حطرناک         باید به سمت راست بروید جهت رانندگی الزامی فلکه ) بسمت راست(

  

 

 

ورود ممنوع برای کلیه وسائل  ورود ممنوع برای اتوموبیل

 نقلیه                                

 این برای دوچرخه و         

  موتور سیکل صدق نمی کند

 ورود ممنوع          

 

 

  

  
این جاده است )وسایل نقلیه         

موتوری سریعتر از 50 

 کیلومتر در ساعت(

این اتوبان است  )وسایل نقلیه 

موتوری سریعتر از 60 

  کیلومتر در ساعت(

این جاده برای دوچرخه ممنوع   این جاده برای دوچرخه است

 است

 

 

 

  
  

دوچرخه / موتور سیکلت را 

  پارک نکنید

پیاده روی در اینجا متوقف می   این محل عابر پیاده است شنا ممنوع )خطرناک!(

  شود

 . این پیاده راه است. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D01_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d01.html&h=570&w=570&tbnid=Jlta-Jrt0OU3qM:&zoom=1&docid=BR4BqFEbLYR5KM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CDIQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=685&page=2&start=12&ndsp=13
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D05l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d05.html&h=570&w=570&tbnid=mHRQVZrTr0f8tM:&zoom=1&docid=Gb7S6pLYvZTlGM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CGwQMyhFMEU&iact=rc&uact=3&dur=437&page=5&start=57&ndsp=14
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/C/0/C04l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-c04.html&h=541&w=800&tbnid=rH1mcrvEBil24M:&zoom=1&docid=BHn5fnuv7s5pZM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CEMQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=206&page=3&start=25&ndsp=17
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/J8-Gevaarlijk-kruispunt&ei=OrGuVPW5IMHxaqK4gcAK&psig=AFQjCNE_-QQs7DRpQplkHu6PggB2V6va4w&ust=1420821145622841
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Nederlands_verkeersbord_C6.svg/300px-Nederlands_verkeersbord_C6.svg.png&imgrefurl=http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=49&t=17060&h=300&w=300&tbnid=E_LcpmXhbJfHIM:&zoom=1&docid=4KWCVCWobYor0M&hl=en&ei=gaiuVM-pMc-y7QaanIGAAw&tbm=isch&ved=0CEkQMygfMB8&iact=rc&uact=3&dur=282&page=2&start=24&ndsp=29
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenrichtingsverkeer&ei=GqmuVKCdL8nYauK3gZAJ&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF2ABJ6waigbu7_ugvqxG7cj-qbQg&ust=1420818946203399
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.brommobiel-info.nl/verkeersregels/&ei=8KeuVKHGBcvzavv9gKAG&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNFbOXsWZTj-HLEVv1qw1v5pKCTy4w&ust=1420818777690515
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratistheorie.nl/verkeersborden/theorie/verkeersregels/g3.html&ei=p6muVPaQBpDgaPrugJAI&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF8vOPodUQ8uGqWHDh6OlXxqhfpQQ&ust=1420819219739279
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratistheorie.nl/verkeersborden/theorie/verkeersregels/overzicht.html&ei=_qquVL7RKs_VarHVgagF&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF8vOPodUQ8uGqWHDh6OlXxqhfpQQ&ust=1420819219739279
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://members.home.nl/jmmw.odekerken/borden/c14.gif&imgrefurl=http://members.home.nl/jmmw.odekerken/werkblad_betekenisbord01.htm&h=260&w=260&tbnid=7KLIRvxgFXnM_M:&zoom=1&docid=Br9alYtQlsJAuM&hl=en&ei=hOl2VOL7GMfOygPvnID4Aw&tbm=isch&ved=0CFkQMygyMDI&iact=rc&uact=3&dur=260&page=4&start=49&ndsp=12
http://www.calendargen.com/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pictogrammenwinkel.nl/verboden-c-141/bordjes-c-141_142/zwemmen-verboden-c-141_142_657/verboden-zwemmen-bordje-p-2830.html&ei=frCuVLu0BsjzarWTgPgO&psig=AFQjCNEHTlTxBIXbzfrVLJhC9bY-gSAIEQ&ust=1420820733765293
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/G7-Voetpad&ei=a66uVNveBZT1aoHRgbAL&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNHRtbxBKHPKQPni8TM1K2NXd5wiFA&ust=1420820377349336
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