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FARSI

قوانین ابتدایی

آزادی حرکت در جمهوری 

اسلوونی

حمل و نقل عمومی در شهر 

لوبلیانا

حقوق اولیه و پایه

مراقبت های بهداشتی

این اقامتگاه برای افراد مختلفی از نژادها و ملیت ها و 
جنسیت و سن و فرهنگهای مختلف ،عقاید ،شخصیت ها و 

سنت ها وجود دارد و این افراد را پذیرا شده است.
برای داشتن تضمین یک زندگی همگانی و دلپذیر، در چنین 

وسعت تنوعی، ما نیازمند درک زیاد و رعایت دقیقی  از این 
مقررات هستیم.

محل اقامت و دسترسی شما به حقوقتان، تحت نظر و 
قوانین حکومتی برای حمایت و ادغام مهاجران میباشد.

اگر وضعیت مناسب برای زندگی خود ندارید شما حق خواهید 
 داشت که از:

• اسکان رایگان، غذا، پوشاک، کفش و لوازم بهداشتی 
بهره مند گردید.

• ازکمک هزینه مالی برخوردار شوید )مگر اینکه مقررات را 
نقض کرده باشید(

 
• از کارت اتوبوس اوربانا برای اطمینان از دسترسی به 

موارد آموزشی، پزشک و بازار کاری خود استفاده 
 فرمایید.

• لوازم مدرسه برای مدارس ابتدایی و متوسطه.
مددکار اجتماعی شما مسئول اطمینان از دسترسی 

شما به حقوق شما خواهد بود.

ساعات اداری خدمات اجتماعی : از دوشنبه تا جمعه  از 
ساعت ۱۰صبح تا ۱۱صبح  و از ساعت ۱۷ تا ۱۸ خواهد بود. 

در تعطیالت و روزهای شنبه و یکشنبه هیچ وقت اداری 
وجود نخواهد داشت.

 تمامی ساکنین میبایست از اموال خود مراقب کنند.
آنها میتوانند پول و اشیا با ارزش را به کارکنان مرکز مسئول 
امور مالی بسپارند، که در این صورت برای این افراد رسید 

صادر میشود.

در صورت داشتن هرگونه مشکل بهداشتی ، به مددکار 
اجتماعی اطالع دهید تا شما را به کادر پزشک معرفی کند. 
درمانگاه این مرکز ار ساعت ۷ صبح تا ۱۹ باز است . دریافت 

دارو در خارج از ساعات کاری امکان پذیر نیست .

کمک به شما از جانب روانپزشکی ، یک بار در هفته در 
دسترس م یباشد ولی بهتر است شما یک قرار مالقات 

قبلی از درمانگاه داشته باشید .

تمام افرادی که به دنبال حمایت های بین المللی هستند حق 
اقامت در جمهوری اسلوونی  و سفر در محدوده 

شهرداری محل اقامت خود را دارا میباشند.

برای سفر به خارج از محل سکونت شهرداریتان، باید یک مجوز را 
که بر اساس درخواست شما صادر شده است را 

دریافت کنید.
این گزینه برای خردساالن بدون همراه اعمال نمیگردد.

 اکثر افرادی که به دنبال حمایت بین المللی هستند در مرکز
اقامتی اسکان داده میشوند.

میتوانید با کارت خود وارد مرکز شده و از آن خارج بشوید:

• از دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۶صبح تا ۱۱ شب.
از جمعه تا یکشنبه و روزهای تعطیل از ساعت ۶ صبح تا 

۱ بامداد روز بعد.

• خردساالن بدون همراه میتوانند از روز دوشنبه تا جمعه 
از ساعت ۶صبح تا ۹ شب و در روزهای جمعه شنبه و 

یکشنبه و روزهای تعطیل  از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب 
ورود و خروج داشته باشند.

شما پس از حرکت باید کلید اتاق خود را به پذیرش تحویل 
بدهید و کارت را تحویل بگیرید.  هنگامی که دوباره وارد مرکز 
شدید، کارت خود را برمیگردانید و کلید خود را دریافت میکنید.

اگر مانع از بازرسی افراد امنیتی بشوید از ورود و خروج شما 
خودداری خواهد شد.

گذراندن شب در خارج از اقامتگاه

شما تنها در صورتی مجاز به گذراندن شب در خارج از اقامتگاه 
هستید که دالیل منطقی برای آن داشته باشید و مقررات 

اقامتگاه را نقض نکنید. این مجوز برای شهرداری محل اقامت 
شما به مدت ۷ روز با محدودیت ۶۰ روز در سال صادر خواهد 

شد.

نقل مکان کردن به خارج از اقامتگاه

شما میتوانید با هزینه شخصی و در صورت مجوز ویژه به یک 
آدرس خصوصی نقل مکان کنید یا در شرایط خاص میتوانید 
پیشنهاد اقامت در موسسه و اقامتگاه دیگری را درخواست 

کنید.

کارت اوربانا، برای سفر با 
اتوبوسهای شهری در لوبلیانا 

 ضروری است
اگر به اتوبوسی ، بدون 
کارت اوربانا ورود کنید و 

مقدار دقیق مشخص بلیط را 
پرداخت نکرده باشید، توسط 

مقامات و قوانین مربوطه 
پاسخگو خواهید بود



زندگی کردن در مرکز اقامتی

تابلو اعالنات

برای هر فرد، اتاقی و تخت اختصاص داده شده است  اتاق 
ها فقط با اجازه قسمت سوشیال قابل تغییر میباشند.

مقامات مسئول، هر روز صبح اتاق ها را بررسی مینمایند که 
آیا سرنشینان در آن حضور دارند یا خیر.

بهداشت اتاق ها به صورت هفتگی مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت و بازرسی آن توسط کارکنان مراقبت های 

بهداشتی،مددکار اجتماعی و عوامل امنیتی انجام میگیرد. 
این افراد میتوانند به صورت قانونی به اتاق ها مراجعه کنند 

و وظایف خود را انجام دهند.

از ساعت ۲۲ تا ۶صبح، زمان استراحت است. تمام فعالیت 
هایی که ممکن است باعث مزاحمت شود در این مدت 

 ممنوع است.

شما تنها میتوانید وارد مناطق اقامتی دیگر شوید ، که اجازه 
از مددکار اجتماعی داشته باشید و با اجازه ایشان در فعالیت 

های اوقات فراغت این مناطق شرکت کنید.

برای دیدار با دوستان و افراد و بازدیدکنندگان، از قبل باید با 
مددکار اجتماعی صحبت کنید تا برای این دیدارها مجوزی صادر 

کند.

 کودکان ۰ تا ۱۸ سال:
والدین یا سرپرستان باید اطمینان حاصل کنند که کودکان، 

 بدون نظارت به جایی نمیروند.
کودکان پیش دبستانی تنها در صورتی میتوانند وارد سالن 

غذا خوری بشوند  که والدین یا سرپرست خود را همراه 
داشته باشند.  کودکان زیر ۱۰ سال سن، تنها با اجازه کتبی 

از قیم،والدیت یا نمایندگان قانونی خود میتوانند که مرکز را 
ترک کنند.

به دالیل ایمنی و اطمینان از نظم  موارد زیر در محل مرکزی 
اقامتگاه ممنوع است:

• نداشتن تحمل در مقابل نژادهای دیگر، مذاهب، ملیت 
ها، جنسیت ها و افکار سیاسی و یا هر شکل دیگر که 

عدم تحمل شما را آشکار سازد.

• رفتار توهین آمیز یا خشونت نسبت به سایر سرنشینان، 
کارکنلن یا بازدیدکنندگان

• داشتن و  یا استفاده از هرگونه سالح و مواد منفجره.

• نفوذ به محوطه مرکزی و سرقت اشیا و تخریب عمدی 
اماکن و اثاثیه.

• جا به جایی مبلمان در اطراف یا بین اتاق ها.

• نوشتن و چسباندن برچسب ها و یا پوستر های چسبی، 
بر روی دیوار ها یا مبلمان.

• جلوگیری از ماندن و زندگی دیگران در اقامتگاه

• بی توجهی به قوانین و دستورات افراد مسئول

•  داشتن و به دست آوردن مواد مخدر ، یا استفاده از آن 
و مشروبات الکلی غیر مجاز و غیر قانونی و قمار برای 

پول

• ممانعت از بازرسی حضور ساکنان در اتاق ها )شما 
مجاز نیستید که در زمان بازرسی اتاق ، در را قفل کرده 

باشید(

• ساختن یا آوردن اشیایی که میتوان از آنها برای حمله، 
فرار یا ارتکاب عمل مجرمانه استفاده کرد.

• بی توجهی به ساعات کار برای ورود و خروج از مرکز

• نقض عمدی مقررات ایمنی آتش نشانی و مقررات 
حفاظت در برابر انفجار و حوادث و بالیای طبیعی

• ایجاد هرگونه خسارت مادی عمدی.

• جلوگیری از ورود دیگران به اتاق ها

• سیگار کشیدن، به استثنای اتاق هایی که فقط افراد 
سیگاری را در خود جای داده است.

• آوردن حیوانات

• آوردن وسایل گرمایشی،مبلمان،لوازم الکتریکی،فرش 
و سایر تجهیزات، تنها با هماهنگی قبلی با مددکار 

 اجتماعی و در شرایط استثنا مجاز میباشد.

• همراه داشتن دستگاه های صوتی و تصویری، رایانه، و 
لوازم بهداشتی شخصی مجاز میباشد.

در هر یک از بخش های مرکزی اقامتگاه قرار دارد و شامل :

• برنامه ها و جدول زمانی )غذاها،تغییر لباس ها، دوره 
ها و فعالیت ها میباشد(

• مقررات خانه مرکزی اقامتگاه

• اطالعات مهم دیگری که ممکن است در زندگی روزمره 
شما مفید باشد.

تخلفات جزئی

• جا به جایی اثاثیه و مبل ها درون و اطراف اتاق ها و 
مابین اتاق ها.

• نوشتن و چسباندن برچسب روی دیوار ها  درها و پنجره 

• ها و آوردن و استفاده از وسایل برقی شخصی بدون 
مجوز، سیگار کشیدن در مکان های مشترک یا در مکان 

مناطقی که افراد متعددی در آن زندگی میکنند.

• نگهداری دوچرخه و سایر وسایل حمل و نقل در 
مناطقیکه برای نگهداری در نظر گرفته نشده است.

• بهداشت ناکافی و بد نگاه داشتن محل اقامت.

برای این تخلفات جزئی، یک اخطار شفاهی دریافت خواهید 
کرد و در سوابق اداری شما شما ثبت خواهد شد.

تخلفات اصلی

• ابراز عدم تحمل نژادی، مذهبی، ملی، جنسی، 
سیاسی یا غیره به هر شکلی .

• رفتار توهین آمیز یا خشونت نسبت به سایر افراد و 
کارکنان و یا بازدیدکنندگا ن

• درست کردن و به دست اوردن و یا استفاده از 
مشروبات الکلی و سایر مواد مسموم کننده .

• آوردن اشیا نا امن کننده ی محیط و مواد قابل اشتعال 
و آتشزا .

• بی توجهی به مسئولین به دستورات مسئولین که 
منجر به اختالل در نایجه گیری و عملکرد اقامتگاه میشود.

• ساختن یا آوردن اشیایی که میتوان از آنها برای حمله ، 
فرار یا ارتکاب عمل مجرمانه استفاده کرد .

• نقض عمدی مقررات ایمنی آتش سوزی و مقررات 
حفاظت در برابر انفجارها و بالیای طبیعی برای ایجاد 

عمدی خسارت های مادی .

• جلوگیری از ورود دیگران به داخل اتاق

• انجام فعالیت های سود آور در منطقه اقامتی

• فیلمبرداری و عکس گرفتن ویا ضبط مکالمات با 
کارمندان دفتری و یاکارمندان قراردادی برای نقض نظم 

عمومی .

• بیرون آوردن غذا، کارد و چنگال ها و ظروف از سالن غذا 
خوری و آشپزخانه.

• پخت و پز در اتاق ها و آوردن مواد غذایی مشکوک

• پذیرش بازدیدکنندگان بدون مجوز

• جا به جایی و حرکت کردن غیر مجاز در خارج از مناطق 
اقامتی مرکزی.

• انجام فعالیت های سود آور در مناطق اقامتگاه.

• فیلمبرداری یا عکس گرفتن از مکالمات با کارمندان دفتر 
یا کارکنان قراردادی

• آوردن هرچیزی درون اتاق هایی که متقاضیان در آن 
مستقر هستند، ممنوع میباشد.

• نقض قوانین استراحت شبانه و سکوت .

در صورتی که یکی از ساکنین مشروبات الکلی را به مرکز 
بیاورد ،سرویس امنیتی آن را به طور موقت برای شما 

نگهداری خواهد کرد و به شما رسیدی داده خواهد شد، و 
زمانی که شخص بخواهد به خارج از اقامتگاه برود بر اساس 

قبض و رسید شما، مشروبات الکلی به شما بازگردانده 
خواهد شد.

تخلفات در مجموعه

منتشر شده توسط :

گروه اسلوونسکو فیالنتروپی

مشاوره های روانی و اجتماعی، کمکهای 
بشردوستانه،اطالعات و فعالیت های اوقات فراغت برای

کودکان و بزرگساالن .

در روزهای هفته از ساعت ۸صبح تا ۱۸ در آدرس لوبلیانا، 
Azilni dom ۱۱ در نزدیک Dolomitskega Odreda

Projekt sofinancira 
Evropska unija iz Sklada za azil, 

migracije in vključevanje

در صورت وقوع یک تخلف اصلی، مجرم را میتوان حداکثر به 
مدت ۳ روز در اتاقی جداگانه و در انزوا قرار داد یا ب ه محل 

اقامت دیگری منتقل کرد .


