
 

 

 الھدوء والنظام .1

 یجب علی کل الساکنین في مرکز استقبال الالجئین أو المتواجدین فیھا أن یتقّیدوا بقواعد السکن. •
 الرادیو أو مشاھدة التلفاز أو اإلستماع إلی جھاز الموسیقی أو ما شابھ.تجنَّب ازعاج الجیران عند اإلنصات إلی  •
 .۰٦٫۰۰حتی الساعة  ۲۳٫۰۰من الساعة یجب أن یسود الھدوء في مرکز استقبال الالجئین  •
رة األخری غیر مسموٌح بھ في المساحات المشترکة.  •  تناول المشروبات الکحولیة أو المواد المسکِّرة والمخدِّ
استقبال الالجئین بتبلیغ الشرطة عن جمیع األفعال التي ُیعاقب علیھا القانون ویرسل تقاریر بھا إلی یقوم مرکز  •

 . )UDIالمکتب اإلقلیمي لمدیریة شٶون األجانب (
یبیتون عندك.  اً یجب علیك دائماً أن تحصل مسبقاً علی موافقة مرکز استقبال الالجئین إذا کنت ستستقبل ضیوف •

 سکان المرکز اآلخرین.  وعند استقبالك لضیوف یجب علیك أن تتأکد من قیامھم بمراعاة
بإمکان مدیریة شٶون األجانب أن ترفض السماح للساکنین أن یستقبلوا ضیوفا للمبیت عندھم إذا کان من شأن ذلك  •

 بأمن اآلخرین في مرکز استقبال الالجئین.  أن یضرّ 
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د من أن الدراجات الھوائیة وعربات األطفال اح • فّظ علی ترتیب الغرف المشترکة والمساحات الخارجیة. تأکَّ
 والمعّدات واألجھزة األخری ال تعرقل حركة الساکنین اآلخرین. 

بة ھو وظیفتك.  •  الحفاظ علی غرفتك نظیفة ومرتَّ
 العائدة للمسکن.  نفایات في حاویات القمامةیجب رمي القمامة وال •
ل فیھا متی یحین دورك للقیام بغسل الغرف،  • یجب غسل الغرف المشترکة الداخلیة بإنتظام. لقد تمَّ إعداد قائمة ُسجِّ

د. ویجب علیك أن ترجع لھذە القائمة   من وقٍت إلی آخر لتتأکَّ
في الداخل والخارج علی حّد یساھم جمیع الساکنین في مرکز استقبال الالجئین في إجراء أعمال صیانة للمرکز  •

 متی یجب علی کل واحٍد من الساکنین أن یشارك.  حوضِّ سواء. ھناك قوائم ت
د من  • الة المالبس ومكنة تجفیف المالبس والمعّدات واألجھزة المشترکة األخری. تأکَّ قراءة تعلَّم کیفیة استخدام غسَّ

ات المشترکة األخری. حوضِّ القائمة التي ت الة المالبس أو المعدَّ  متی یحین دورك إلستخدام غسَّ
 التدخین في الغرف المشترکة غیر مسموٌح بھ.  •
•  

قواعد السکن لمراکز  
 استقبال الالجئین

Arabisk 



 قواعد السکن في المباني حیث منع التدخین ھو شرط منصوٌص علیھ في عقد اإلیجار:

ر ذلك.  • ن في غرفتك إذا کان صاحب الملك قد قرَّ لیس مسموحاً لك أن تدخِّ
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بة ونظیفة وأّنھ قد تمَّ غسلھا قبل ا • نتقال منھا. إلتأّکد من أن غرفتك/شّقتك مرتَّ
ربون (دفع مقدم) عقّم بإعادة المفاتیح قبل أن تسافر. یجب علیك أن تدفع ثمن المفاتیح المفقودة. إذا کنت قد دفعت  •

عن المفاتیح، فإنَّك سوف تحصل علی مبلغ الرعبون عند تسلیمك للمفاتیح. 
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