آيين نامه و مقررات اقامت در مركز تجمع Kærshovedgård

 -١اصول كلى:
هدف
آيين نامه و مقررات اقامت در مركز  Kærshovedgårdهدفش ايجاد آرامش و نظم در محل اقامت ،و برقرارى امنيت براى ساكنين،
مهمانان و همينطور كاركنان مركز مى باشد.
به عنوان ساكن ،بايد از دستورات كاركنان اين مركز پيروى كنيد.
 -٢چارچوب و قوانين اقامت:
ورود به مركز
هنگام ورود به مركز ،قسمتى از يك اتاق در مركز را در اختيار شما قرار مى دهند .شما همچنين اطالعاتى در مورد اين مركز دريافت
خواهيد كرد.
وظايف
شما موظف هستيد در مركز ،اقامت داشته داشته باشيد.
اگر شما موظف به اقامت در مركز هستيد ،براى شب ماندن در بيرون از مركز ،مى توانيد از طريق اداره خارجى ها اقدام نمائيد.
اگر شما موظف به اقامت در مركز نيستيد ،براى حداكثر تا سه شبانه روز بيرون ماندن از طريق «امور تخلفات»
) (Kriminalforsorgenو براى مدت بيش تر از سه شبانه روز ،از طريق اداره خارجى ها اقدام كنيد.
با توجه به قرارى كه در اين رابطه برايتان مقرر شده ،چنانچه بايد گزارش بدهيد ،بايد به پليس اطالع دهيد.
با توجه به قرارى كه در اين رابطه برايتان مقرر شده ،چنانچه تعهد اطالع رسانی هم داريد ،بايد به پليس اطالع دهيد.
اگر شما در محل اقامت ،حضور نداشته باشيد ،برايتان غيبت محسوب مى شود .همچنين اگر مدت سه روز دنبال نامه هاى خود نرويد ،و
يا پس از درخواست ،به كاركنان مركز مراجعه نكنيد ،برايتان غيبت محسوب مى شود.
در صورت غيبت بدون اطالع از مركز ،حق دريافت كمك پزشكى از شما سلب مى شود .همچنين براى افرادى كه شامل دريافت كمك
نقدى مى شوند ،حق دريافت اين كمك نيز سلب مى شود.
غيبت و عدم حضور شما به پليس و اداره خارجى ها گزارش مى شود .وسايل شما بسته بندى و در انبار نگهدارى مى شود( .پس از سه
ماه از بين مى رود).
پست و اطالعات
شما بايد هر روز دنبال نامه هاى خود برويد و آن ها را دريافت كنيد .بايد در جريان اطالعات مهمى ،كه در تابلوى اعالنات و اطالعات
است ،قرار بگيريد.
دسترسی و اجازه ورود
شما بايد هنگام ورود و خروج از مركز ،كارت پناهندگى خود را نشان دهيد .تنها راه ورود به مركز ،قسمت كنترل ورود و خروج مى
باشد .در صورت درخواست كاركنان ،بايد كارت پناهندگى و كليدكارت خود را نشان دهيد .كليدكارت به شما امكان ورود و خروج به
بخش هاى مختلف مركز ،كه اجازه رفت و آمد در آن ها را داريد ،مى دهد .اين كليدكارت ،شخصى مى باشد و نبايد به ديگران بدهيد.
يادتان باشد شما بايد خودتان كليدكارتتان را به روز كنيد.

حصار
شما نبايد به حصارى كه دور مركز مى باشد ،دست بزنيد و يا از روى آن بپريد.
اقامت داخل و خارج از مركز
شما نبايد مدت طوالنى جلوى مركز باشيد .همچنين نبايد بى دليل در محوطه هايى كه براى «اداره امور تخلفات» ،و مقامات ديگر در
بيرونى مركز بايد با توجه به همسايه ها ،ترافيك و افراد ديگر در منطقه
نظر گرفته شده ،حضور داشته باشيد .رفت و آمد در محوطه
ِ
صورت گيرد.
آرامش شبانه
بين ساعات  ٢٣:٠٠شب تا  ٧:٠٠صبح بايد در مركز آرامش برقرار باشد.
 -٣اتاق و وسايل:
اتاق ها
شما بايد در اتاقى كه به شما واگذار شده ،زندگى كنيد .اين كاركنان هستند ،كه تصميم مى گيرند ،شما كجا اقامت داشته باشيد.









شما بايد اتاق ،توالت و حمام و لوازم اتاق خود را تميز و خوب نگه داريد و به همان شكلى كه تحويل گرفته ايد ،تحويل بدهيد.
با توجه به هواى بسته داخل اتاق ،كارى كنيد تا هواى تازه وارد اتاق شود.
اگر ظرف و لوازم شستنى داريد ،بايد هر دفعه شسته شوند و سرجايشان گذاشته شوند.
شما نبايد ديوار را سوراخ كنيد و يا ميخ بر آن بكوبيد و يا تغيير ديگرى در شكل و ساختار اتاق انجام دهيد.
شما نبايد بدون اجازه كاركنان ،به غير از لوازمى كه در اتاق است ،لوازم ديگرى نصب كنيد ،يا لوازم اتاق را برداريد.
همچنين نبايد لوازم اتاق را خراب كنيد.
شما اجازه نداريد در اتاقتان غذا درست كنيد و يا لوازم برقى آشپزخانه از جمله مايكروفر ،گاز صفحه اى و… نصب كنيد.
شما مى توانيد لوازم برقى كوچكتر از جمله ماشين مو زنى و سشوار در اتاقتان داشته باشيد.
شما اجازه نگهدارى از حيوانات خانگى در مركز را نداريد .همچنين اجازه نداريد به گربه ها ،پرندگان و حيوانات ديگر كه در
محوطه هستند ،غذا بدهيد.

اماكن مشترك
با توجه به محل خروج اضطرارى ،نبايد هيچ گونه وسيله ايی در راهروهاى مركز قرار بگيرد .اماكن مشترك و عمومى بايد تميز و
مرتب نگه داشته شوند .زباله ها بايد در زباله دانى ها ريخته شوند .ميز و صندلى ها نيز بايد مرتب باشند.
خراب كردن وسايل ديگران و يا مركز ،به اداره پليس گزارش و ادعاى خسارت مى شود .همچنين به اداره خارجى ها نيز اطالع داده مى
شود.
لوازم شخصى
شما مى توانيد با مسئوليت خود ،لوازم ضرورى و شخصى خود را در اتاقتان بگذاريد .لوازم ديگر را نيز با توجه به فضاى اتاق مى
توانيد در اتاقتان داشته باشيد .شما نبايد بدون اجازه كاركنان ،وسايل بزرگ منزل را به اتاقتان منتقل كنيد.
ورود كاركنان به اتاق شما
آمدن كاركنان به اتاق شما ضرورى باشد .به عنوان مثال جهت كنترل و تعمير لوازم و غيره .كاركنان معموالً با اجازه و
ممكن است
ِ
رضايت شما اين كار را انجام مى دهند ،مگر در غياب شما و در موارد اضطرارى مانند آتش سوزى ،خسارت ناشى ازآب ،يا مبارزه با
ساس و مشابه.
اگر رضايت شما نباشد ،ممكن است براى ورود به اتاق شما از پليس درخواست كمك بشود.
وسايل نقليه و دوچرخه ها
وسايل نقليه موتوردار فقط در مكان هاى مشخص شده ،پارك مى شوند .دوچرخه ها را نبايد به داخل مركز آورد .دوچرخه ها بايد در
مكان هاى مشخص شده پارك شوند.

 -۴رفتار و تخلفات:
در مورد رفتار و هنجار به طور كلى
خيلى مهم است ،كه در تمام اوقات شبانه روز به همسايه هاى خود توجه داشته باشيد و رعايت حال آن ها را بکنيد.
اين مركز تحمل هيچگونه خشونت ،تهديد ،تبعيض و همچنين رفتارهاى توهين آميز را ندارد.





شما اجازه نداريد نسبت به ديگران رفتار توهين آميز داشته باشيد.
شما اجازه نداريد نسبت به ديگران رفتار تهديدآميزى داشته باشيد.
شما اجازه نداريد نسبت به جنسيت ،سن ،مليت ،مذهب و يا گرايش هاى جنسى افراد ،تبعيضى بين آن ها قائل شويد.
شما اجازه نداريد ،پوششى داشته باشيد ،كه باعث ناآرامى و عدم امنيت و يا موجب هجوم و حمله در مركز بشود.

چنانچه با رفتار خود به ساكنين و كاركنان توهين كنيد ،به پليس گزارش و به اداره خارجى ها نيز اطالع داده مى شود.
جرم و تخلف
در اين مركز هيچ جاى تحمل براى انجام جرم و تخلف وجود ندارد.
به عنوان مثال داشتن و فروش مواد مخدر و شادى زا ،داشتن اسلحه ،خشونت ،رفتارهاى تهديدآميز ،خرابكارى و وحشيگرى ،سرقت و
دزدى و خريد لوازم دزدى جرم به شمار مى آيد .جرم و تخلف در اين مركز ،به اداره پليس گزارش و به اداره خارجى ها اطالع داده
مى شود.
مذهب
مذهب در دانمارك يك امر شخصى است .شما مى توانيد با رعايت حال ديگر ساكنين و در نظر گرفتن قوانين مركز ،اعمال مذهبى خود
را بجا آوريد .اين مركز هيچ امكانات مذهبى در اين رابطه در اختيار شما قرار نمى دهد .هيچ مكان مشخصى براى اجراى اعمال مذهبى
شما در نظر گرفته نشده است ،ضمن اين كه شما نيز مجاز به ايجاد يك مكان به اين منظور نمى باشيد .ديدار با مبلغان مذهبى نيز بايد
مطابق قوانين مالقات صورت گيرد.
فيلمبردارى و عكسبردارى
شما اجازه فيلمبردارى ،عکسبرداری و ضبط گفتگوهاى ساكنان و كاركنان را نداريد ،مگر اين كه افراد موردنظر دقيقا به شما اجازه اين
كار را داده باشند.
استعمال دخانيات
شما فقط اجازه داريد در مكان هاى مجاز در محوطه بيرون از مركز سيگار بكشيد .اين مكان ها با تابلو مشخص شده اند .شما همچنين ،به
شرطى كه هم اتاقى هاى شما مشكلى نداشته باشند ،مى توانيد در اتاق خودتان سيگار بكشيد.
مشروبات الكى
شما اجازه نداريد در مكان هاى مشترك و عمومى مركز مشروبات الكى بنوشيد.
هنگام مصرف مشروبات الكى بايد رعايت حال ساكنان و كاركنان را بكنيد.
آتش
شما اجازه نداريد در داخل و خارج از مركز آتش روشن كنيد.

تجارت در مرکز
شما اجازه نداريد در اين مركز ،تجارت ،از جمله فروش لوازم و مزايا ،انجام دهيد.
زباله
شما اجازه نداريد در محوطه مركز زباله بياندازيد .زباله ها بايد در سطل و زباله دانى ريخته شود.
 -۵فعاليت ها و امكانات مركز:
فعاليت ها:
شما بايد در كالس هاى آموزشى و فعاليت هايى كه در قرارداد شما ذكر شده ،شركت كنيد:
 كالس های آموزشى صليب سرخ
 فعاليت در نظافت و تميزكارى مركز
 نظافت و تميزكارى اتاق خودتان (فعاليت هفتگى)
 احتمال فعاليت هاى ديگر
عالوه بر اين ،شما حق اين را داريد كه در برنامه هاى زير شركت كنيد:
 فعاليت هاى صليب سرخ
 فعاليت هاى اوقات فراغت
غذاخورى
شما امكان سه وعده غذا خوردن در كافه ترياى مركز را داريد .موعد غذاخورى در ساعات مشخص نوشته شده در تابلوى اعالنات كافه
تريا ،مى باشد.
وعده هاى غذايى بايد در كافه تريا سرو شود .در صورت بيمارى و يا مشابه آن ،مى توان استثناء قائل شد .بردن فنجان ،ليوان ،بشقاب،
قاشق و چنگال به بيرون از كافه تريا مجاز نمى باشد.
تندرستى
درمانگاه سه بار در هفته پيش از ظهرها  ،براى ويزيت بيماران توسط پزشك و پرستار ،باز مى باشد .درمانگاه همچنين با قرار قبلى باز
است .ساعات ادارى درمانگاه در صفحه تلويزيون اطالعات درمركز نوشته شده است.
شما خارج از ساعات ادارى درمانگاه ،تحت پوشش خدمات پزشكى استان مى باشيد .براى اطالعات بيشتر به كاركنان مركز مراجعه كنيد.
مالقات
شما بين ساعات  ٩:٠٠تا  ، ٢٢:٠٠و فقط با هماهنگى كاركنان مركز ،حق مالقات خواهيد داشت .مهمانان شما موظفند قوانين مركز را
رعايت كنند و اجازه ندارند شب را در مركز سپرى كنند و يا در كافه تريا حضور داشته باشند .تمام مدت مالقات ،مهمانان شما به معناى
واقعى كلمه بايد با شما باشند.
اينترنت
شما مى توانيد از طريق كامپيوتر ،موبايل و تبلت خودتان و يا كامپيوترهايى كه براى استفاده شما در مركز وجود دارد ،به اينترنت (واى
فاى) وصل بشويد .اينترنت توسط «اداره امور تخلفات» قطع مى شود.
آتش سوزی و ايمنی
شما موظف هستيد تا در مورد برنامۀ تخليۀ محل سکونت به هنگام آتش سوزی و فاجعه های ديگر ،که در ساختمان محل سکونت می باشد،
آگاهی داشته باشيد.
 -۶مسئوليت
مسئوليت پرداخت خسارت
بر اساس قوانين دانمارك ،شما شامل قانون پرداخت خسارت مى باشيد .وحشيگرى و خراب كردن لوازم مركز به اداره پليس گزارش و به
اداره خارجى ها اطالع داده مى شود.

فرزندان
مسئوليت فرزندان زير سن قانونى ،بر عهده والدين مى باشد .و والدين مسئول رفتار و اعمال فرزندان خود هستند .فرزندان بايد تحت نظر
والدين و يا با اجازه والدين تحت نظر يك بزرگتر باشند.
 -٧سرپيچى از قوانين و آيين نامه
سرپيچى از قوانين مركز عواقبى را در رابطه با اقامت و مالقات هايى كه داريد ،به همراه خواهد داشت.

اداره امور تخلفات
Kriminalforsorgen
 ١٨آوريل ٢٠١

