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 نظم خانه/ محل اقامت
 

 برای امکانات موقت شهری پناهندگان و افراد

 Münsterبی خانمان در شهر مونستر 

 

 

برای استفاده از تسهیالت موقت شهری  Münsterمقررات شهر مونستر   4بند   3 §بر اساس 

 ، قوانین خانه های زیر صادر می شود:16.12.2016برای پناهندگان و افراد بی خانمان از 

 

 عمومی 1§ 

 

امکانات موقت برای اقامت موقت پناهندگان و افراد بی خانمان را حفظ می  Münsterشهر مونستر (1)

فارش داده است. جزئیات بیشتر در قوانین استفاده از کند. برای حمایت از او، پرستاران رایگان را س

 تعیین شده است. Münsterشهری برای پناهندگان و افراد بی خانمان در شهر  موقتخانه های 

 

مردم در موسسات موقت شهری زندگی می کنند. این قوانین خانه در مورد وظایف ساکنان و همچنین   (2)

 بازدید کنندگان اطالع رسانی می کند.

 

 

عالوه بر قواعد خانه، پذیرش متقابل، احترام متقابل و مفید بودن برای همزیستی خوب ضروری  (3)

 است.

 

تسهیالت موقت مکان ها، غیر خشونت آمیز هستند. هر نوع خشونت فیزیکی، کالمی یا روحی یا هر  (4)

 گونه تبعیض قابل تحمل نخواهد بود.

 

 تماس با افراد مسوول ـ قانون خانه  2§ 

 

و حامالن آزاد، امکانات تسهیالت شهری را مدیریت می کنند. آنها برای  Münsterشهر مونستر  (1)

، مسکن ازدر دسترس هستند. خدمات اجتماعی و مراقبت  موقتهمه سواالت مربوط به امکانات 

 مناسب ساکنان را تضمین می کند. جابجا سازی

طور منظم با قوانین خانه آشنا شوید. شما از این کارکنان خانه قوانین را تطبیق می کنند. شما باید به  (2)

 قوانین و دستورات پیروی نمایید.
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 طریق استفاده   § 3

 

موقت خاص در اتاق  ندارد که در مکان هایقانون عمومی است. هیچکس حق مطابق استفاده  طریق (1)

 .ء بخصوص جابجا شودهای خاص یا اتاق های خاص و اندازه 

 

برای خانواده ها و افراد تک جنسیتی اتاق ها در اختیار شان قرار داده می در مکان های موقت،  (2)

 شود. افراد مجرد مستحق به داشتن اتاق تنهایی نیستند.

 

 

افراد واجد شرایط می توانند، به دالیل عینی، در هر زمانی به دیگر مکان های موقتی فرستاده شوند.  (3)

 Münsterجزئیات بیشتر توسط مقررات شهر مونستر حق استفاده از محل اقامت می تواند لغو شود. 

 برای استفاده از امکانات موقتی شهری برای پناهندگان و افراد بی خانمان تنظیم شده است.

 

  § 4 حق دسترسی 

 

می توانند حق دسترسی و ورد به  آزاد،و همچنین کارکنان حامالن  Münsterکارکنان شهر مونستر 

 تمام اتاق ها، ساختمان و مکان های مربوط به آن داشته باشند:

  بجه بعد از ظهر پس از اطالع به موقع و در صورت نیاز  18صبح تا  7روزهای کاری از ساعت

به دالیل واقعی )مانند تعمیرات، بررسی وضعیت، خواندن متر(، در صورت لزوم همچنین با 

 .ان و صنایع دستیصنعتگر

 .در هر زمان در صورت خطر قریب الوقوع 

 

 ساختمان و اتاق ها 5§ 

 

اتاق های ارائه شده تنها ممکن است توسط افراد مشخص شده و فقط برای زندگی استفاده شوند.  (1)

 دامپروری ممنوع است. 

 

ساکنان موظف به مراقبت از اتاق های اختصاص داده شده و موجودی موجود می باشند. هیچ   (2)

موردی از وسایل و لوازم الکتریکی نباید از اتاق ها و یا مناطق مشترک قابل استفاده حذف شود. 

نصب و راه اندازی مبلمان خصوصی و یا لوازم الکتریکی به شدت ممنوع است. در صورت 

 تعیین می کند. ساختمانصمیم گیری در این مورد را مدیریت استثنائات، ت
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ساکنین مجاز به قرار دادن ظرفهای ماهواره ای در مکان های موقت نیستند و یا آنها را به ساختمان  (3)

 وصل نمیکنند. نصب و راه اندازی اتصاالت تلفن یا راه اندازی آنها نیز مجاز نیست.

 

 یری را در مکان های موقت وارد و ایجاد بکنند.ساکنان اجازه ندارند هیچ نوع تغی (4)

 

  

 ساکنان باید گرمایش و تهویه مناسب اتاق هایی مکان های موقت را مراعات نموده مواظب باشند. (5)

 

برای پروژه های  Münsterمناطق مشترک موجود را می توان در هماهنگی با شهرمونستر  (6)

 داوطلب استفاده کرد.

 امنیت  6§ 

 

این  ایمنی، افرادی که در مراکز درمانی اقامت دارند و یا از آنها بازدید می کنند، بایدبه دالیل   (1)

 :بدارندهمیشه نگه  ها را

 تمام پنجره ها و درها، راهرو ها، راه پله ها و بازی ها،  -

 راه های نجات و فرار، راه های عبور از آتش و دسترسی به ساختمان -

خشک کردن و اتاق های شستشو نباید به عنوان ذخیره سازی یا کابین های زیرزمینی، اتاق های 

ذخیره سازی برای اشیا استفاده شوند. اشیاء گذاشته شده غیرقانونی  بدون درخواست و اطالع توسط 

 کارمندان مسئول حذف میگردد.

ش و مواد آت ،مقررات حفاظت از آتش سوزی باید مورد توجه قرار گیرد. نور و آتش باز مجاز نیستند (2)

مواد منفجره نباید در امکانات انتقال ذخیره شوند. آتش خاموش کننده ها و سیستم های اعالم حریق 

 د.نمورد استفاده قرار می گیر حالت حریقفقط در

قانون حفاظت از عفونت بالفاصله توسط اشخاص  34و  6§§ بیماری های اطالع داده شده مطابق با  (3)

می شود که از آن به خدمات اجتماعی یا خانگی گزارش داده  آسیب دیده و یا سایر ساکنان گزارش

هپاتیک، دیفتری، هپاتیت آ، بیماری های  این بیماری ها اند: بیماری های قابل اطالع شامل .شود.

 شپش سر، سرخک، مننژیت، اوریون، سوراخ، طاعون، سرخجه، هاری، تیفوس یا سل.

هرگاه کسی از این امر  .نتقالی وجود داردممنوعیت مطلق سیگار/ سگرت کشیدن در تسهیالت ا (4)

 تخطی کند، باید جریمهء آن را بپردازد.

 

 نظم  7§ 

از ایجاد  گرفته، با هم با تفاهم برخورد و رفتار نمایند.در نظر  را ساکنان موظف اند تا آرامش خانه (1)

تراحت اس. آرامش در هنگام باید در هر زمان از روز یا شب اجتناب شودت مزاحم و سر و صدا

 .صبح نگهداری می شود 7الی  22ساعت شبانه از 

شب در ساختمان اقامتگاه یا در مناطق  22صبح الی  7افراد غیر مجاز ممکن است تنها از ساعت  (2)

 .مربوطه باقی بمانند
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پیگیری یک تجارت یا فعالیت آزادانه از هر نوع، در امکانات محل ساختمان اقامتگاه یا در زمین  (3)

 .مجاز نیستمتعلق به آن 

فقط  ساکنان ساختمان اقامتگاه برای تمیز کردن لباس های خود  را ماشین لباسشویی و خشک کن  (4)

ظرفیت دستگاه ها باید مورد  .دستورالعمل های استفاده از دستگاه ها باید دنبال شود .کنند می استفاده

 .توجه و بهره برداری قرار گیرد

به  .رای تمیز کردن امکانات انتقال می تواند مصرف شودآب فقط برای نیازهای خانوار فردی و ب (5)

برای تمیز کردن فرش، خدمات خانه دستگاه های  .طور خاص، شستشوی فرش مجاز نیست

 مخصوص شستن فرش را در اختیار شما میگذارد. 

به  .دارا بودن یا حمل سالح های هر نوع یا مهمات آنها در تاسیسات ساختمان اقامتگاه ممنوع است (6)

مین ترتیب، داشتن و یا حمل اسلحه، تسلیحات و مقررات مهمات نیز ممنوع است،هرگاه که شبیه به ه

مهمات واقعی یا واقعی باشند، به طوری که آنها می توانند نزد اشخاص ثالث مانند حقیقی به نظر 

 .بیایند 

 

نظافت/ تمیزکاری  8   § 

 .و اتاق های آن را تمیز کنند ساکنان اقامتگاه باید به طور صحیح ساختمان اقامتگاه (1)

قبل از دفع زباله های  .زباله های خانگی باید از طریق ظروف زباله های موجود جدا و از بین بروند (2)

 .خطرناک، خدمات خانه باید مورد مشورت قرار گیرد

ه تنها در وقت های معین  ک را می توانید در کنار جاده قرار دهید مگر اسباب و اشیای دور انداختنی (3)

تجویز میگردد. ایجاد آلوده گی و  Münsterتوسط دفتر مخصوص آن از جانب شهر مونستر 

پراگندگی در محل اقامتگاه باید توسط آلوده کنندگان حذف و تمیز گردد. اگر از ایجاد آلودگی جلوگیری 

که انجام دهند، مخارج آن را باید کسی  Münsterنشود و این تمیزکاری را کارکنان شهر مونستر 

 باعث آن شده است، بپردازد.

 .زباله های خانگی و آشپزخانه و اشیاء دیگر نباید از طریق توالت، دست شو، دوش یا حمام دفع شود (4)

آب فاضله باید به جای مخصوص خودش که معین شده است، ریخته شود و نه در بیرون در فضای  (5)

 خارج.

 

/ موتروسایل نقلیه ماشین  9   § 

ممکن است بر روی سطوح سازه ها در پارکینگ ها یا فضاهای تعیین شده برای وسایل نقلیه موتوری  (1)

مکان های پارکینگ کارکنان محل که به طور خاص  .این منظور در محل اقامتگاه پارک شوند

یا حامل های مربوطهء آن استفاده  Münster مشخص شده اند می توانند توسط کارکنان شهر مونستر

 .شوند

پارک  محل اقامتگاهمورد تایید و مجاز به رانندگی ممکن است بر روی سطوح  فقط وسایل نقلیهء (2)

 .شوند

 .وسایل نقلیه غیرقانونی پارک شده با پرداخت هزینه توسط صاحب وسیله نقلیه برداشته می شود (3)

در فضای محل اقامتگاه، تغییرات روغن و تعمیرات وسایل نقلیه موتوری و شستشوی ماشین/ موتر  (4)

 .ممنوع است
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اسباب کشی  10    § 

 

قبل از  -، آنها باید بالفاصله و اسباب کشی کنند خارج شوند ساختماناگر ساکنان بخواهند از یک  (1)

ها  کلید .اطالع دهند خانهیا خدمات  مونستربه صورت شفاهی یا به صورت کتبی، به شهر  -خروج 

 .و دیگر اشیاء قبل از اینکه خارج شوند، باید بازگردانده شوند

اگر یک مسکن برای بیش از یک ماه غیر مجازمورد استفاده قرار نمی گیرد، در آن صورت، شهر  (2)

هزینه های نگهداری مبلمان و وسایل شخصی با هزینهء کلید  .مونستر ممکن است آن را تخلیه کند

 .های جاگزین باید از طرف ساکن قبلی پرداخت شود

مدت زمان مشخصی اقالم ذخیره شده باید برده شهر مونستر بطور کتبی درخواست می کند که در  (3)

اقامت ساکنین  هرگاه .اگر این اتفاق نیفتد، شهر مونستر ممکن است چیزها را حراج کند .شود

، شهر مونستر حق دارد سه ماه پس از تخلیه مسکن، اجناس ذخیره شده نتوان ثابت کردساختمان را 

 .دنفاده یا بی ارزش می تواند بالفاصله تخریب شوبدیهی است که اقالم غیر قابل است .را حراج کند

 

 

 

 

Münster  12.03.2018تاریخ 

 

 امضا شده توسط

 

Markus Lewe 

Oberbürgermeister 

 شهردار

 


