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. نظم و آرامش1  
 
 مقررات وضع شده در  قوانین واقامت دارند باید از  کھ در کمپ زندگی میکنند یا در آنجا*   تمام افرادی    

 نمایند. کمپ تبعیت        
، باعث مزاحمت ھمسایگان خود نشوید.*   زمانی کھ از رادیو، تلویزیون, دستگاه استریو و امثال آن استفاده میکنید     
سکوت برقرار باشد. در کمپ صبح باید 6شب تا  11از ساعت *        
*   استعمال مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی در مکان ھای ھمگانی ممنوع است.    
تباع بیگانگان در منطقھل ااداره ک اطالع و مراتب بھ ، بھ پلیس گزارش میشودف و غیر قانونیخال *   ھر گونھ عمل     

میرسد.           
        . مسئولین کمپ در میان بگذاریددر کمپ خواھد بود، این موضوع را از قبل با *   اگر مھمانی دارید کھ شب نیز    

د.یما، مراعات حال دیگر ساکنین کمپ را بنتی را بھ عمل آورید کھ مھمانتانباید ترتیبا مھمان دارید زمانی کھ         
یکھ این امر امنیت ساکنین دیگر کمپدر صورت ،می تواند داشتن مھمان در شب را *   اداره کل اتباع بیگانگان     

منع نماید.را بھ خطر اندازد            
 
. استفاده از اتاق و وسایل و تجھیزات2  
 

نمایید کھ دوچرخھ، کالسکھ بچھ ومرتب و منظم نگاه دارید. دقت *   اتاق ھای عمومی و فضای بیرون از کمپ را      
.دناکنین کمپ را سد نکرده باشوسایل دیگر جلوی راه دیگر س          

خودتان تمیز و مرتب شود.*   اتاقتان باید تنھا توسط      
د.و آشغال باید در مخزن زبالھ مخصوص کمپ انداختھ شو *   زبالھ     
مرتب نظافت شوند. لیستی تھیھ شده است کھ در آن نوبت شما برای*   اتاق ھای عمومی داخل ساختمان باید بطور      

ھر چند وقت یک بار نگاه کنید. ،شده است. این لیست را بطور مرتب در آن قید این مکان ھا نظافت          
. لیستی وجودو خارج کمپ سھیم میباشندداخل  کمپ اقامت دارند، در جھت مواظبت فضای کھ در*   تمامی کسانی      

نوشتھ شده است. تعمیرات کمپ/نفر از ساکنین کمپ برای مواظبت زمان شرکت ھر ،دارد کھ در آن          
را یاد بگیرید. لیست را نگاه  ماشین خشک کن و دیگر وسایل عمومی*   چگونگی استفاده از ماشین لباس شوئی،      

لباس شوئی یا دیگر وسایل عمومی مشاھده کنید. از ماشینبرای استفاده  را نوبت خودتان کرده و روز          
*   استفاده از دخانیات در مکان ھای ھمگانی ممنوع است.     

 
است. قرارداد مسکنعقد مقررات در ساختمان ھایی کھ در آن منع استعمال دخانیات وجود دارد، شرط   

قوانین و مقررات وضع    
  شده برای کمپ



ممنوع میباشد. ،منع کرده است آن را مالک خانھدر صورتیکھ  ،*   سیگار کشیدن در اتاقتان   

  کمپ . نقل مکان از3

*   اتاق / آپارتمان خود را قبل از تحویل آن مرتب و تمیز نمایید.
رداخت کنید. در صورتی کھ سپرده ای*   قبل از سفر، کلید خود را تحویل دھید. برای کلید گم شده باید غرامت پ   

بھ شما بازپرداخت خواھد شد. ن سپرده بعد از تحویل کلیدھاای، برای کلیدھا گذاشتھ اید      
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