اداره اﯾﺎﻟﺗﯽ اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن،
) (LAFﺑرﻟﯾن
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ﺻﻔﺣﮫ  1از 7
اﻋﺗﺑﺎراز07.12.2020 :

ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﮭﺎﺟران و ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرﻟﯾن ﺧوش آﻣدﯾد
اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﻗواﻋدی ﺑرای ﺗﻧظﯾم زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک دراﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺎوی ﺑرﺗﻣﺎم اﻓرادی ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  -ﺑﮫ ﺷﻣول ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن -اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود .ھدف از آن اﯾﺟﺎد ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻣﻣﻠو از اﺣﺗرام و ﻓﺎرغ ازﺧﺷوﻧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در آﻟﻣﺎن ﺗﻣﺎم اﻓراد در ﺑراﺑر ﻗﺎﻧون ﻣﺳﺎوی اﻧد .اﯾن اﻣرھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطرﺟﻧﺳﯾت ،ﺗﺑﺎر ،زﺑﺎن ،وطن
و ﻣﻧﺷﺄ ،ﻋﻘﯾده ،ﻋﻘﺎﯾد ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ،ﺳن و ﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻧژادی اش ﻣﺣروم ﺷود ﯾﺎ ﺑر دﯾﮕران ﺗرﺟﯾﺢ داده
ﺷود .دﻻﯾل ﻧژاد ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز وﺟود داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﮫ اﻓراد ﻓﻘط ﺑﮫ ﺧﺎطرﺧﺻوﺻﯾﺎت ظﺎھری ﺷﺎن ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل رﻧﮓ ﺟﻠد
ﺷﺎن ،ﺧﺳﺎره ﺑﺑﯾﻧﻧد .ھﯾﭼﮑس ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺧود ﻣﺗﺿرر ﺷود.
ﺑﺧﺻوص ،ﻣﺳﺎوات ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾن زﻧﺎن و ﻣردان در ﺟرﻣﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ﺗوﺳط دوﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم
ﮐﮫ زﻧﺎن و ﻣردان در ﺗﻣﺎم اﻣور زﻧدﮔﯽ از ﺣﻘوق و وظﺎﯾف ﺑراﺑر ﺑرﺧوردار اﻧد .ھﯾﭼﮑس ﻧﺑﺎﯾد ﺻرف ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ زن ﯾﺎ ﻣرد
اﺳت از ﺣﻘوﻗش ﻣﺣروم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
اﻓرادی ﮐﮫ از ﻧظر ﺟﻧﺳﯽ اﺣﺳﺎس ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﯾن ﺟﻧﺳﯾت ﯾﺎ ﺑﮫ ھر دو ﺟﻧس دارﻧد )ھﻣﺟﻧﺳﮕراﯾﺎن و ﻟزﺑﯾن ھﺎ ﯾﺎ دوﺟﻧﺳﮕرا ھﺎ(،
ھﻣﭼﻧﯾن اﻓرادی ﮐﮫ ﺧود ﺷﺎن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺳﯾت ﻧﺳﺑت داده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯾت ﺑﯾﺎﻟوژﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺟﻧﺳﯾت درک ﺷده )ﻣﯾﺎن
ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﻓرا ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ( ﻧدارد ،دوﻟت آﻟﻣﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎم ﺣﻘوﻗﯽ را ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان دﯾﮕر از آن ﺑرﺧورداراﻧد ،ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن اﻓراد
ﻧﺑﺎﯾد ھرﮔز ﺑﮫ دﻟﯾل ﮔراﯾش ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ھوﯾت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺷﺎن ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ،ﺑﺎﯾد ھﻣرای ﺑﺎ ﺷﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﮔروه ازاﻓراد ﺗﻌﻠق دارﻧد ﺑﺎ ﮐﻣﺎل اﺣﺗرام رﻓﺗﺎر ﻧﻣود؛ آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﯾد از ﺟﺎﻧب ھﯾﭻ ﻓردی در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣورد ﺗﺑﻌﯾض وﺧﺻوﻣت ﻗرار
ﺑﮕﯾرﻧد.
وظﯾﻔﮫ ی ﻣﺳووﻻن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اﺳت ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺗوﺳط ﺗﻣﺎم اﻓرادی ﮐﮫ طور داﯾﻣﯽ و ﯾﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣوﻗت
در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﺳرﻣﯽ ﺑرﻧد ،رﻋﺎﯾت ﺷود.
§  1ﺣق ﺧﺎﻧﮫ
 .1ﺣق ﺧﺎﻧﮫ ﻋﺑﺎرت از ﺣق ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺣوطﮫ ی آن داﺧل ﺷده و در آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧد و
اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن اداره و اراﺋﮫ دھﻧده ﮔﺎن ﺧدﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،اﻓراد داوطﻠب و ﺷرﮐﺎی ھﻣﮑﺎری ﺑﺎﯾد رﻓﺗﺎر
ﮐﻧﻧد.
اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺣق ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣوده و ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﻧﮫ را اﺟرا ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑرای اﯾن ﻣﺎﻣول ،اداره
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺗوﺳط اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 .2ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾد ﺑﯾن ھﻣدﯾﮕر ﺷﺎن ،از ﺟﺎﻧب ﺧود ﺷﺎن و ازﺳوی ﭘرﺳوﻧل اﻣﻧﯾﺗﯽ و اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه رﻋﺎﯾت
ﺷود.
ﻗرارھﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺟﮭت ﺗرﻣﯾﻣﺎت و ﺗﻔﺗﯾش ھﺎی ﻣﻧظم ﺗوﺳط اداره ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ﭘﯾش اطﻼع داده ﺷده و ﺑﺎ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷود .ﺗﻔﺗﯾش و ﺑﺎزرﺳﯽ ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ روﯾداد ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درھر زﻣﺎن ﺑﻌد از اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺻورت
ﮔﯾرﻧد.
ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ اﺗﺎق ھﺎ ،ﺑﺎﯾد ﭘﺷت دروازه ﺗﮏ ﺗﮏ ﻧﻣوده و ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧد ﺗﺎ اﺟﺎزه دﺧول داده ﺷود.
ﭘرﺳوﻧل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺳوول اﻋﺎده ﻧظم ﺑدون اﺟﺎزه وارد اﺗﺎق ھﺎی ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺷده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
ﺧطری از اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﺧﺻوص ﺧطر زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺿرر ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺣﻔﺎظت از
ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﻓﺿﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﻣﺎده  13ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﻧﺎزل و اﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﺷود در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣراﮐز ﭘذﯾرش و اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻧﯾزﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﻓﻘط از طرﯾق ﻗﺎﻧون ﻣﺣدود ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد .ﭼﻧﯾن زﻣﯾﻧﮫ
و اﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﻗﺎﻧون اﻗﺎﻣت وﺟود دارد .ﺗﻼﺷﯽ و ﺟﺳﺗﺟو در اﯾن ﺿﻣن ﻓﻘط در ﺻورت وﺟود ﺣﮑم ﻣﺣﮑﻣﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
ﭘس از ورود ﺑﮫ اﺗﺎق درﺻورت ﻏﺎﯾب ﺑودن ﻓرد ،ﺑﺎﯾد دﻟﯾل آن ﺑﺻورت ﺗﺣرﯾری ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و در اﺗﺎق ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود و ﮐﺎﭘﯽ آن ﺑﮫ
اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه داده ﺷود.
 .3ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺟﺎرﺗﯽ و ھر ﻗﺳم داد و ﮔرﻓت و ﻧﯾز ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﮫ ﻣﻧظور اھداف اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺟﺎز ﻧﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
.

1

اداره اﯾﺎﻟﺗﯽ اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن،
) (LAFﺑرﻟﯾن

ﻗﺎﻧون ﺧﺎﻧﮫ
ﺑرای ﻣراﮐز ﭘذﯾرش و
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺷﺗرک در ﺳﺎﺣﮫ ﺑرﻟﯾن
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 .4ﺗﻼﺷﯽ ﻛﯾف ھﺎ و اﻟﻣﺎری ھﺎ ﻓﻘط ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﻣﺟﺎز اﺳت ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای آن دﻟﯾل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد.

§  2ﺣدود اﻋﺗﺑﺎر
اﯾن ﻗﺎﻧون در ﺗﻣﺎم ﺳﺎﺣﮫ ی اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اﻋﺗﺑﺎر دارد.
اﯾن ﻗﺎﻧون ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ،ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،اﻓراد داوطﻠب و ﺷرﮐﺎی ھﻣﮑﺎری ﻣرﻋﯽ اﻻﺟرا اﺳت.
§  3ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن
 .1ﭘﯾش ﺷرط اﻗﺎﻣت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن در اﯾن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،داﺷﺗن ﯾﮏ اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺗﺑر ﺗﻘﺑل ﻣﺻﺎرف ﯾﺎ اراﯾﮫ ﺗﺧﺻﯾص ﺗوﺳط اداره
اﯾﺎﻟﺗﯽ اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (LAFﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .2اﻗﺎﻣت ﻣوﻗت دﻟﯾل و ﺗوﺟﯾﮭﻲ ﺑرای ﺣق ﺳﻛوﻧت داﺋم ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .3ھر ﺑﺎﺷﻧده اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﯾﮏ ﻛﺎرت ﺳﮑوﻧت درﯾﺎﻓت ﻣﻲ ﻛﻧد ﻛﮫ ﺑﺎﯾد در ﺻورت درﺧواﺳت ﺑﮫ ﭘرﺳوﻧل اداره ی اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه و /ﯾﺎ ﭘرﺳوﻧل
اﻣﻧﯾﺗﯽ آن ﻧﺷﺎن داده ﺷده و ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣراه ﻓرد ﺑﺎﺷد.
 .4ﻣﺷﺎرﮐت ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن در ﺗﻧظﯾم زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼً ﻣد ﻧظراﺳت و ﺑﺎﯾد ازﺟﺎﻧب اداره ﮐﻧﻧده و ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه
از طرﯾق اراﯾﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﻧﺎﺳب  -ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﺷورای ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﯾﺎ اﺷﮑﺎل دﯾﮕرھﻣﮑﺎری -ﺣﻣﺎﯾت ﺷود.
 .5ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣوظف ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در ﻣﺻرف آب ،ﺑرق و ﻣرﮐز ﮔرﻣﯽ اﻧد.
 .6ﻧﺻب آﻧﺗن ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘط ﭘس از ﻣواﻓﻘت اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه و ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺟﺎری ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرﻟﯾن اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
 .7در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻓﺿﺎھﺎی ﻣﺷﺗرك ﻧﯾز در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻗرار دارد ﻛﮫ ﻣﻣﻛن اﺳت اﺳﺗﻔﺎده از آن ھﺎ ﻓﻘط ﻣﺧﺗص ﮔروه ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ازاﻓراد ﺑﺎﺷد .اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اوﻗﺎت اﺳﺗﻔﺎده ی آن را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .اﺗﺎق ھﺎی ﻣﺷﺗرک را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠف ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار
داد ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﺎت ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ورزﺷﯽ ،ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت درﺳﯽ و آﻣوزﺷﯽ .ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﯾﺷﺗر را از ﭘرﺳوﻧل اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﮫ دﺳت آورده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد.
 .8در ﺻورت ﻋدم ﺣﺿور ﺑﮫ ﻣدت ﺑﯾﺷﺗراز ﯾك روز)ﺑﺳﺗری ﺷدن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ،ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﻓﺗر ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﯾﺎ دﻻﯾل ﻣﮭم دﯾﮕر(
و در ﺻورت ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻋﺎﺟل ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اداره اطﻼع داده ﺷود .اﮔر ﺗﺎرﯾﺦ ﻋدم ﺣﺿور ﭘﯾش از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑﺎﺷد،
ﺑﺎﯾد ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺑﮫ اطﻼع ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه رﺳﺎﻧده ﺷود .ﻋدم اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺻﯾرﺧود ﺷﺧص ،ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﻌد از ﺳﮫ
ﺷب ﻏﯾﺎﺑت ﺑﺎﻋث از دﺳت دادن ﻣﺣل ﺑود و ﺑﺎش ﻓﻌﻠﯽ ﺷود.
 .9ﺑرای ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﺣل اﻗﺎﻣﺗﯽ ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣراﮐز ﭘذﯾرش ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﻣوارد آﺗﯽ اﻋﺗﺑﺎر دارد:
در ﺻورت ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﮫ روز ﻏﯾﺎﺑت ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑر اﺳﺎس دﻻﯾل ﻣﮭم ﭘﻼﻧﮕذاری و اطﻼع داده ﺷده اﺳت ) ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺑﺳﺗری ﺷدن
در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ،وﻋده ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اداره اﻣور ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ،اﺳﺗﺧدام ﺑﮫ ﮐﺎر در ﺑﯾرون از ﻣﻧطﻘﮫ ،اﺷﺗراک در ﻣراﺳم ﺧﺎص ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﻋروﺳﯽ ،ﻣراﺳم ﺗدﻓﯾن و ﻓﺎﺗﺣﮫ و ﻏﯾره( ﻣﮑﺎن ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ اﯾن رﺧﺻﺗﯽ از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣرﺑوطﮫ ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد ) ،LAFﻣرﮐز ﮐﺎر ،دﻓﺗر ﻣﻧطﻘﮫ(.
ﻏﯾﺎﺑت ﻧظر ﺑﮫ دﻻﯾل ﻓوق ﺑرای ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ از  LAFﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  -ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣواﻧﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد -ﺑﮫ طور
ﻣﻌﻣول ﻣدت  20روز در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻘوﯾﻣﯽ اﺳت ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺟﺎی ﺷﺎن را در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه از دﺳت ﺑدھﻧد و ﯾﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه دﯾﮕر ﺷوﻧد .در ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎص )ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل اﻗﺎﻣت طوﻻﻧﯽ ﺗر در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ( ،ﺑﯾﺷﺗر از  20روز ﻧﯾز اﺟﺎزه ﺻﺎدر
ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد.
درﺧواﺳت ﻏﯾﺎﺑت ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ  LAFداده ﺷود.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﺟﺎ ﺑروﯾد و درﺧواﺳت ﻏﯾﺎﺑت ﺑدھﯾد ،ﭘرﺳوﻧل اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺗﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدھﻧد.
.

2

اداره اﯾﺎﻟﺗﯽ اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن،
) (LAFﺑرﻟﯾن

ﻗﺎﻧون ﺧﺎﻧﮫ
ﺑرای ﻣراﮐز ﭘذﯾرش و
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺷﺗرک در ﺳﺎﺣﮫ ﺑرﻟﯾن
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 .10در ﺣﺎﻻت ﺑﺣراﻧﯽ )ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﻣرﯾﺿﯽ ﺷدﯾد ،ﺗﮭدﯾد ﯾﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز( ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺳوول ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ از ﺟﺎﻧب اداره
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﯾﺎ از ﺳوی ﺧدﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ در ھر زﻣﺎن در ﺧدﻣت ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وی ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت اﯾﻣرﺟﻧﺳﯽ ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرد .ﭘرﺳوﻧل اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﻣﭼﻧﯾن ﮐوﺷش ﺧواھﻧد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣوادث اﺳﺗرس زا ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺳواﻻت و ﺷﻛﺎﯾﺎت
دﯾﮕر را ﻣﯽ ﺗوان در ﺳﺎﻋﺎت اداری دﻓﺗرﺑﺎ ﭘرﺳوﻧل اداره ﻛﻧﻧده اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﺷﻛﺎﯾﺎت اداره اﯾﺎﻟﺗﯽ اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن )اﯾﻣﯾل:
 (unterkunft-qs-beschwerde@laf.berlin.deﻣطرح ﻧﻣود.
§  4اﻓراد دﯾﮕر
 .1ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺷﺎن در اﺗﺎق ھﺎی ﺧود ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﻘررات ﺑﺎزدﯾد ،ﺑﺧﺻوص اوﻗﺎت ﺑﺎزدﯾد،
ﺗوﺳط ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه در ﭼﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ  LAFﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﻘررات ﺟﺎری اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﮫ
ﺷﮑل ﻣﻧﺎﺳب از طرﯾق ﻣدﯾرﯾت آن ﻣطﻠﻊ ﺧواھﻧد ﺷد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺎﻣﺑرده ﺣﺎوی ﯾﺎدداﺷﺗﯽ در ﺑﺎره اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ اﺟﺎزه ﺑﺎزدﯾد ﻓﻘط در
ﺧﺎرج از اوﻗﺎت اﺳﺗراﺣت ﺷﺑﺎﻧﮫ داده ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﺷب را ﻧﯾز در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺳﭘری ﮐره ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد.
 .2ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدن ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﯽ آﯾﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣددﮐﺎران داوطﻠب و ﺷرﮐﺎی ھﻣﮑﺎری ﻣﺟﺑورﻧد ﺧود ﺷﺎن را
ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺳﻧد ﺣﺎوی ﻋﮑس )ﭘﺎﺳﭘورت ،ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرت ﺑﯾﻣﮫ ﺻﺣﯽ ،ﮐﺎرت داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﯾﺎ اﻣﺛﺎل آن( ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد و ﻗﺑل از
ورود ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه و ھﻧﮕﺎم ﺗرک آن در ﺑﺧش ﭘذﯾرش ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣﺎﯾﻧد .آﻧﮭﺎ ﻛﺎرت ﺑﺎزدﯾد درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﺟﻣﻊ آوری و ﭘروﺳس
اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،داوطﻠﺑﺎن و ﺷرﮐﺎی ھﻣﮑﺎری ﺗوﺳط اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﯾﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧدﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.
 .3اﻓرادی ﮐﮫ ﺑدون اﺟﺎزه در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺗوﻗف ﮐﻧﻧد ،ﻣرﺗﮑب ﺑرھم زدن آراﻣش ﻣﺣل ﮔردﯾده و ﻣورد ﺑﺎزﺧواﺳت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺳﺎﻋﺎت دﺧول ﻣددﻛﺎران و ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ طور ﺟداﮔﺎﻧﮫ اراﺋﮫ ﺷده و ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷود.
§  5ﻧظم و ﻧظﺎﻓت
 .1ﻣﺻرف اﻟﮑل و ﻣواد ﻣﺧدر در ﺳرک ھﺎی ﻣوﺗر رو و ﺑﯾرون از اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﻣﻧوع اﺳت.
 .2ﮐﺷﯾدن ﺳﯾﮕرت در ﺗﻣﺎم اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﻣﻧوع اﺳت؛ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺷﺎﻣل ﭼﻠم ،ﺷﯾﺷﮫ و ﺳﯾﮕرت ھﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن
اﺟﺎزه دارﻧد ﺑﯾرون از ﺗﻌﻣﯾر در ﺟﺎ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺳﯾﮕرت ﮐﺷﯾدن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﺳووﻟﯾت ﭘﺎک ﻧﮕﮭداﺷﺗن اﯾن
ﻣﮑﺎن ھﺎ ﺑﮫ دوش ﺧود ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﺳت.
 .3ﻣﺳووﻟﯾت ﭘﺎک ﮐﺎری اﺗﺎق ﺑﮫ ﺷﻣول ﭘﻧﺟره و ﮐﻠﮑﯾن ﺑﮫ دوش ﺧود ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﺳت .ﺗﺑدﯾل ھوای اﺗﺎق ھﺎ ﺣﺗﯽ در ﻓﺻل ﺳرﻣﺎ ﻧﯾز
ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﯾﺎﺑد )ﺗﮭوﯾﮫ اﺗﺎق در وﻗﻔﮫ ھﺎی ﻣﻌﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﺑدﯾل ھوا ﺑﺎ ﮐﻠﮑﯾن ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﺑﮫ ﺷﮑل دواﻣدار درﺳت ﻧﯾﺳت(.
 .4ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺳﻛوﻧﯽ و ﺧواب و ﻧﯾز اﺗﺎق ھﺎ و ﻓﺿﺎھﺎی ﻣﺷﺗرك ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده )ﻣﺛﻼ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻓﺿﺎھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺷﺗرك( ﺑﺎﯾد
ھﻣﯾﺷﮫ در وﺿﻌﯾت ﭘﺎک و ﺻﻔﺎ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷوﻧد .آﻟودﮔﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ ازاﺳﺗﻔﺎده اﻓراد از اﯾن ﻓﺿﺎھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻋﺎﺟل و ذرﯾﻌﮫ ﺧود
اﻓراد ﺑرطرف ﺷود .زﻣﯾن ھﺎی ﺑﺎزی )ﻣﺎﻧﻧد اﺗﺎق ﺑﺎزی اطﻔﺎل ﯾﺎ اﺗﺎق اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ( ﺑﺎﯾد در وﺿﻌﯾت ﭘﺎک ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷوﻧد.
 .5ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭘس از ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﺑل و وﺳﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﺷﺎن را ﺑﮫ اﺗﺎق ھﺎی ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻣر در
ﺻورﺗﯽ ﺻدق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﻛﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻌدﯾل ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷود ،ﻓﺿﺎی زﻧدﮔﯽ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده را ﺑﺻورت ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﺎھش دھد ﯾﺎ
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن دﯾﮕراز طرﯾق آن ﻣﺗﺿرر ﺷوﻧد .درھرﺣﺎﻟت ،ﻣﺳووﻟﯾت ﺳﺎﻣﺎن و آﻻت اﺿﺎﻓﮫ ﺷده ﺑﮫ دوش ﺑﺎﺷﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻣر ﺷﺎﻣل
ﺑرطرف ﮐردن ﺳﺎﻣﺎن و ﻟوازم ﻣذﮐور در ﺻورت ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷود.
 .6ﻗﺎﻟﯾن وﻓرش ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐف اﺗﺎق ﻣﺣﮑم ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ھﻔﺗﮫ ی ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ ﻗﺎﻟﯾن ھﺎ و ﻓرش
ھﺎ را ﺟﺎرو ﮐرده و ﻟول دھﻧد و ﮐف اﺗﺎق را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﻣرطوب ﭘﺎک ﮐﻧﻧد .ﻓرش ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎﻣﭘو ﺷوﻧد )ﻧظر ﺑﮫ ﻣﺎده 36
ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت از ﻋﻔوﻧت  -ﭘﻼن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ(.
 .7اﮔر از ﺧود ﺗﺧت ﺑرای ﺧواب اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺗوﺷﮏ ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت دواﻣدار روی زﻣﯾن ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد در طول
روز روی ﺗﺧت ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻓراھم ﺷود و در ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﮐﮫ اﺗﺎق ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷود ﻣﺎﻧﻊ راه
ھﺎی ﻓرار ﻧﮕردﻧد .در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣرارت از ﮐف اﺗﺎق ﺗﺻﺎﻋد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗوﺷﮏ ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد روی زﻣﯾن ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد.
.
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اﻋﺗﺑﺎراز07.12.2020 :

 .8ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﺳدود ﺷدن ﻧل ھﺎی ﺗﺷﻧﺎب ،ھﯾﭻ ﻧوع زﺑﺎﻟﮫ ،ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻧد آن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ داﺧل آب روھﺎ و ﺳﯾﻧﮏ
ھﺎ رﯾﺧﺗﮫ ﺷود .در ﺗﺷﻧﺎب ھﺎ و دﺳﺗﺷوﯾﯽ ھﺎ ،ﻧﺑﺎﯾد زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ،ﭘﻣﭘرھﺎی ﮐﺎﻏذی ،ﻟوازم ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﻣﺛﺎل آن
اﻧداﺣﺗﮫ ﺷوﻧد .اﯾن ﮐﺛﺎﻓﺎت ﺑﺎﯾد در زﺑﺎﻟﮫ داﻧﯽ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور آﻣﺎده ﺷده اﻧد ،دﻓﻊ ﺷوﻧد.
 .9وﺳﺎﯾل اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .ھر ﺑﺎﺷﻧده ﻣوظف اﺳت ﺗﺎ ﺧودش از وارد آﻣدن ﺧﺳﺎرات ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه و
ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾر ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .ﺧﺳﺎرات وارده ﺑﺎﯾد ﺑدون ﻣﻌطﻠﯽ ﺑﮫ اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اطﻼع داده ﺷود .ﻧﺻب ﻣﯾﺦ ،ﭼﻧﮕﮏ ،ﭘﯾﭻ و اﻣﺛﺎل
آن ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺟﮭت ﻧﺻب اﺷﯾﺎ ﺑر دﯾوارھﺎ ﻣﯽ ﺗوان از ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه درﺧواﺳت ﮐرد ﮐﮫ ﭘس از ﻣواﻓﻘت ﺗوﺳط ﺳرﭘرﺳت
ﺗﻌﻣﯾراﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد.
 .10ﻧظر ﺑﮫ ﻣﺎده  36ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت از ﻋﻔوﻧت  -ﭘﻼن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ  -زﺑﺎﻟﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده ،داﺧل ﺧرﯾطﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺳطل ھﺎی
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷده ﺟﻣﻊ آوری ﮔردﯾده و روزاﻧﮫ دﻓﻊ ﺷود.
 .11ھر ﯾك از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن در زﻣﺎن ورود ﻣﻼﻓﮫ و روی ﺑﺎﻟﺷﯽ ،ﺣوﻟﮫ و ظروف درﯾﺎﻓت ﻣﻲ ﻛﻧد .ﺣوﻟﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد ھﻔﺗﮕﯽ ،ﻣﻼﻓﮫ ھﺎ
ﺣداﻗل ھر ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ و ﺣداﻗل در  60درﺟﮫ ﺣرارت ﺷﺳﺗﮫ ﺷوﻧد )ﻣﺎده  36ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت از ﻋﻔوﻧت  -ﭘﻼن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ(
 .12ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺧود را ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ ﺷوﯾﻧد.
اﻟف .ﺑراي ﺷﺳﺗن ﻟﺑﺎس ھﺎ ،ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ ﺑطور راﯾﮕﺎن در دﺳﺗرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد .از اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﺑﺎﯾد طﺑق ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ
رھﻧﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط اﺳﺗﻔﺎده ﻛرد و آﻧﮭﺎ را ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣواد ﺷوﯾﻧده ای ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ھدف درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داد.
ب .ﺑراي ﺧﺷك ﻛردن ﻟﺑﺎس ھﺎ ،ﻟﺑﺎس ﺧﺷك ﻛن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ راﯾﮕﺎن اﻧد ،آﻣﺎده ﮔردﯾده اﻧد .از اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﺑﺎﯾد طﺑق ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ
رھﻧﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط اﺳﺗﻔﺎده ﻛرد .ﺧﺷﮏ ﮐردن ﻟﺑﺎس ھﺎ در داﺧل ﻓﺿﺎھﺎی ﻣﺳﻛوﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺷﻛﯾل ﭘوﭘﻧﮏ/
ﻛﭘك ﻣﺟﺎز ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺧﺷك ﻛردن ﻟﺑﺎس روی رﺧت آوﯾزھﺎی ﻣوﺟود در ﺑﺎﻟﮑن ھﺎ ﻣﺟﺎز اﺳت.
ج .ﻣﺳووﻟﯾت ﺧطراﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی رﺧﺗﺷوﯾﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ دوش ﺧود ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﺳت.
د .اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﯾﺎ اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن ﻣﺳوول ﺧﺳﺎرات وارده ﯾﺎ ﺳرﻗت اﻟﺑﺳﮫ ﻧﯾﺳت.
ه .در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳواﻻت ﺑﺎ ﭘرﺳوﻧل اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.
 .13ﻧﮕﮭداری از ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .14ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ آﻓﺎت )ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺣﺷره ،ﺷﭘش ،ﻣوش( ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﺑدون ﻣﻌطﻠﯽ ﺑﮫ اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اطﻼع داده
ﺷود.
§  6ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺳروﺻدا
 .1ﺑﮫ طور ﻛﻠﯽ ﺑﺎﯾد از اﯾﺟﺎد ﺳر و ﺻدا ﺟﻠوﮔﯾری ﻛرد .ھر ﺑﺎﺷﻧده ﻣوظف اﺳت ﻣراﻋﺎت ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و ھم اﺗﺎﻗﯽ ھﺎی ﺧود را ﺑﻛﻧد.
ﮔوش دادن ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺷدت ﺻدای ﻗﺎﺑل ﺷﻧﯾدن در ھﻣﺎن اﺗﺎق ﻣﺟﺎز اﺳت.
 .2اوﻗﺎت اﺳﺗراﺣت ﺷب ھﺎ از ﺳﺎﻋت  22ﺗﺎ  6ﺻﺑﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﻣدت ﻧﺑﺎﯾد ﻛﺎرھﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد اﻧﺟﺎم
ﺷوﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑﺎ ﺷدت ﺻدای ﻗﺎﺑل ﺷﻧﯾدن در ھﻣﺎن اﺗﺎق ﻣﺟﺎز اﺳت .در روزھﺎي ﯾﻛﺷﻧﺑﮫ و روزھﺎي رﺧﺻﺗﯽ ﺑﺎﯾد از اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎ و ﻛﺎرھﺎی ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﮫ طور ﻛﻠﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣود .وﺳﺎﯾل ﭘﺧش آواز و اﺑزارآﻻت ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﺎﯾد در ھر زﻣﺎن ﻓﻘط ﺑﺎ ﺷدت
ﺻدای ﻗﺎﺑل ﺷﻧﯾدن در ھﻣﺎن اﺗﺎق ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
 .3ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت از طرﯾق ﺗﻠﻔون ھﺎی ھﻣراه ﺣﯾن ﺑﺎز ﺑودن ﭘﻧﺟره ﯾﺎ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز ﺑﺎﯾد طوری اﻧﺟﺎم ﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﻠﻧد ﺑودن ﺣﺟم
ﺻدا ﺑﺎﻋث ﻣزاﺣﻣت ﺑرای ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﻧﮕردد.
 .4ﺳرو ﺻدای ﻋﺎدی اطﻔﺎل ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت .ﻧﯾﺎز طﺑﯾﻌﯽ اطﻔﺎل ﺑﮫ ﺑﺎزی ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ھﻣﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ واﻟدﯾن ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ اطﻔﺎل ھم رﻋﺎﯾت ﺣﺎل دﯾﮕران )ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ،ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ و ﻏﯾره( را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
.
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§  7ﮔذاﺷﺗن ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ اطﻔﺎل ،ﺑﺎﯾﺳﮑل ،وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﭘﯾﺎده روی و اﺷﯾﺎی دﯾﮕر
 .1ﮔذاﺷﺗن ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ اطﻔﺎل ،ﺑﺎﯾﺳﮑل ،وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﭘﯾﺎده روی و اﺷﯾﺎی دﯾﮕر در راھروھﺎ و راه زﯾﻧﮫ ھﺎ ﻣﻣﻧوع اﺳت .راه ھﺎی
ﺧروﺟﯽ ﻋﺎﺟل ﺑﺎﯾد در ﺗﻣﺎم روز و ﺷب ﺑﺎز و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
 .2ﺑﺎﯾﺳﮑل ھﺎ و ﮔﺎﻟﺳﮑﮫ ھﺎی اطﻔﺎل را ﺑﺎﯾد ﻓﻘط در ﺳﺎﺣﺎت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﭘﺎرك ﻛرد.
 .3ھر ﯾك از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺷﺧﺻﺎ ﻣﺳوول اﻣﻧﯾت ﺑﺎﯾﺳﮑل و واﻛر و ﻏﯾره ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﯾﺎ اﯾﺎﻟت ﺑرﻟﯾن در اﯾن ﻣورد ھﯾﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﺳووﻟﯾﺗﯽ ﻣﺗﻘﺑل ﻧﻣﯽ ﺷود.
§  8اﻣﻧﯾت
 .1ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن ﻣوظف اﻧد ﺗﺎ از طرﯾق ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه در ﻣورد ﻧﺣوه رﻓﺗﺎر در ﺻورت ﺑروزآﺗش ﺳوزی ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺑﯾﻧﻧد ودر
ﺗﻣرﯾﻧﺎت اطﻔﺎﺋﯾﮫ در ﻣﺣل ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
 .2در ﺻورت آﺗش ﺳوزی ﺑﺎﯾد از دﺳﺗورات ﻗوای ﻧﺟﺎت و اﻣدادﮔران اطﻔﺎی ﺣرﯾق و ﻧﯾز دﺳﺗورات ﻣﻧدرج روی ﺑورد »ﺷﯾوه رﻓﺗﺎر
در ﺻورت ﺣرﯾق« ﺗﺑﻌﯾت ﺷود .در ﻣﺣوطﮫ ﺑﯾروﻧﯽ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﺣﻠﻲ ﺑرای ﺗﺟﻣﻊ وﺟود دارد .راه ھﺎی ﺧروﺟﯽ ﻋﺎﺟل ﺑﺎﯾد در ﺗﻣﺎم
روز و ﺷب ﺑﺎز و ﺧﺎﻟﯽ ﺑوده و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرای اطﻔﺎﺋﯾﮫ ﻧﺑﺎﺷﻧد.
 .3دور ﺳﺎﺧﺗن ﯾﺎ ﺧﺳﺎره رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ﮐﺷف دود و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﻋﻼم ﺧطر ،وﺳﺎﯾل ﺧﺎﻣوش ﺳﺎﺧﺗن ﺣرﯾق ،دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﻋﻼم
ﺣرﯾق و اﺧطﺎردھﻧده و ﺑﺎﻗﯽ وﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﯾﮏ ﺗﮭدﯾد ﺟدی ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﺳت و ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .4وﺳﺎﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﺗدﺧﯾن و ﭘﺧت و ﭘز ﻧﺑﺎﯾد در اﺗﺎق ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﺑرﻗﯽ دﯾﮕر در اﺗﺎق ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از
اﺧذ اﺟﺎزه از اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت .در ﺻورت ﺗﺧﻠف ،اﺳﺗﻔﺎده ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻣﻧوع ﺳﺎﺧت .اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﭼﻧد ﺳﺎﮐﺗﮫ
ﺑرﻗﯽ ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎ ﺳﯾم ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن اﻓروﺧﺗن ھر ﻧوع آﺗش ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .5روی ﻟﺑﮫ ھﺎ و طﺎﻗﭼﮫ ھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﮐﻠﮑﯾن ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود ،زﯾرا اﻣﮑﺎن دارد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن اﻓﺗﺎده و ﮐﺳﯽ را ﻣﺟروح
ﮐﻧد.
 .6ﺗﻣﺎم دروازه ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،زﯾرزﻣﯾﻧﯽ و در ھﺎی ورودی ﺑﺎﯾد از ﺳﺎﻋت  22.00ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﻠﮑﯾن ھﺎ و ﭘﻧﺟره ھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ
و راه زﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷوﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه  -ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﺣﺎﻓظت در ﻣﻘﺎﺑل وﯾروس و
ﻋﻔوﻧت  -ﺗﺻﻣﯾم دﯾﮕری اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد.
 .7اﮔر ﭼراغ ھﺎی دھﻠﯾز و زﯾﻧﮫ ھﺎ ﺧراب اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﻓورا ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اطﻼع داده ﺷود ،زﯾرا ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﻘﺻﺎن در روﺷﻧﺎﯾﯽ
ﺗﺻﺎدﻓﺎت رخ داده ﻣﯽ ﺗواﻧد.
 .8ﺑﺎزی ﮐردن در راه زﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت .اطﻔﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در زﻣﯾن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده،
)اﺗﺎق ﺑﺎزی و زﻣﯾن ھﺎی ﺑﺎزی ،ﺳﺎﺣﮫ ﺑﯾروﻧﯽ( ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد.
 .9وظﯾﻔﮫ ی ﻧظﺎرت ﺑر اطﻔﺎل ﺑﮫ دوش ﺧود واﻟدﯾن اﺳت .واﻟدﯾن وظﯾﻔﮫ دارﻧد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اطﻔﺎل ﺷﺎن از ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﻧﮫ
ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 .10ورﻗﮫ ھﺎی رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری ﺷده ﺷﯾوه رﻓﺗﺎر در ﺷراﯾط اﺿطراری ) ﺿﻣﯾﻣﮫ  ،(1ﺷﯾوه رﻓﺗﺎر در ﺻورت ﺣرﯾق )ﺿﻣﯾﻣﮫ
 ،(2ﻧﻘﺷﮫ ھﺷدار)ﺿﻣﯾﻣﮫ  (3و ﻧﻘﺷﮫ ﺧروج اﺿطراری و ﻧﺟﺎت)ﺿﻣﯾﻣﮫ  (4ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﻗواﻧﯾن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑوده و ﺑﺎﯾد ذرﯾﻌﮫ ھر
ﯾك از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﺎ دﻗت ﺧواﻧده ﺷود و ﯾﺎ در ﻣورد اﻓرادی ﮐﮫ ﺳواد ﺧواﻧدن ﻧدارﻧد ،اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺷﺎن ﺧواﻧده و ﺗوﺿﯾﺢ
دھد.
§  9ﻣﺳووﻟﯾت

.

5

اداره اﯾﺎﻟﺗﯽ اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن،
) (LAFﺑرﻟﯾن

ﻗﺎﻧون ﺧﺎﻧﮫ
ﺑرای ﻣراﮐز ﭘذﯾرش و
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺷﺗرک در ﺳﺎﺣﮫ ﺑرﻟﯾن

ﺻﻔﺣﮫ  6از 7
اﻋﺗﺑﺎراز07.12.2020 :

 .1ھر ﺑﺎﺷﻧده و ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧده ﻣﺳوول ﺧﺳﺎراﺗﯽ ﮐﮫ وارد ﮐﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧظر ﺑﮫ ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﮑﻠﻠف ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻣﯽ ﮔردد.
اﯾن ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯽ از ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ آﻟﻣﺎن ) (BGBﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود.
 .2اﮔر اﻣوال ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﯾﺎ اراﯾﮫ دھﻧده اﻣﻧﯾت ﺧﺳﺎرت ﺑﺑﯾﻧد ،در اﯾﻧﺻورت اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺳوول ﺑوده و ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت اﻧد )ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ(.
 .3در ﺻورت ﻣﻔﻘود ﮐردن ﻣﻛرر ﻛﻠﯾد اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﯾﺎ آﻟﮫ اﻧﺗﻘﺎل دھﻧده )ﺗراﻧس ﭘﺎﻧدر( ،ﻣﺻﺎرف آن از ﺑﺎﺷﻧده ﻣورد ﻧظر ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺷده ﻣﯽ
ﺗواﻧد.
§  10ﻣﺳوول ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﻲ ﺗواﻧﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ،درﺧواﺳت ھﺎ ﯾﺎ ﺷﻛﺎﯾﺎت ﺧود را در ھر زﻣﺎن ﺑﮫ اﻓراد ﺗﻣﺎس و ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾل اراﯾﮫ ﮐﻧﻧد:
•

ﺳواﻻت ،ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺟﮭت ﺗﻣﺎس
ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده اﻧد ،در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت.

•

ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺿﻊ زﻧدﮔﯽ در اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه را ﻧﯾزﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ارﺟﺎع ﮐرد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣﯽ ﺗوان
ﺷﮑﺎﯾﺎت را  -ﺑﮫ طور ﻧﺎﺷﻧﺎس  -ﺑﮫ اداره اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (LAFو  -ﭘس از آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت آن  -ﺑﮫ دﻓﺗر ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘل
ﺑرﻟﯾن راﺟﻊ ﺳﺎﺧت.

•

اﻓراد ھﻣﺎھﻧﮓ ﻛﻧﻧده ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﻣﻧطﻘﮫ ،در ﭘﮭﻠوی ﻣﺳﺎﯾل دﯾﮕر ،در ﺑﺎره ﺧدﻣﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽ
دھﻧد.

•

ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎ ﺑرای ادﻏﺎم و ﻣﮭﺎﺟرت ،در ﮐﻧﺎر ﻣﺳﺎﯾل دﯾﮕر ،ﻣﺷﺎوره و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ در ﺑﺎره ﺣق اﻗﺎﻣت ،اﻟﺣﺎق ﺑﺎ
ﺧﺎﻧواده ،ﺟرﯾﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ،ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺟﺳﺗﺟوی ﺧﺎﻧﮫ ،ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﮑﺗب و دﯾﮕر ﻣﺳﺎﯾل ﭘذﯾرش و ادﻏﺎم ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن،
اراﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

•

ﮔروه ھﺎی اﺑﺗﮑﺎری داوطﻠب از طرﯾق ﺷﮭروﻧدان ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﮐﻣﮏ اراﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی
ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﻣﺷﮑﻼت زﻧدﮔﯽ روزﻣره ،ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت  ،ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﮫ و ﻣوﺿوﻋﺎت دﯾﮕر.

اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗوﺳط اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻗﺎﺑل دﯾد ﺑﺎﺷد ،ﻧﺻب ﻣﯽ ﺷود.
§  11ﺗﺧﻠف از ﻗواﻧﯾن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه و ﺟراﯾم
 .1ﺗﺧﻠف از اﯾن ﻗواﻧﯾن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻣﻣﻛن اﺳت ﻣوﺟب ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺷده و از دﺳت دادن ﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣت را در ﭘﻲ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﻣﻧﻊ دﺧول ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﮑﺗوﺑﯽ ﺑوده و دﻻﯾل آن ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺣرﯾری ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد .دﺳﺗور ﺗﺣرﯾری ﻣﻣﻧوﻋﯾت
ورود ﺑﮫ ﻓرد ﻣرﺑوطﮫ داده ﺧواھد ﺷد.
 .2در ﺻورت اﻋﻼم ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،ﺑﺎﯾد ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﺗﺻوﯾب ﺷده ﺗوﺳط اداره اﯾﺎﻟﺗﯽ اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ) (LAFرﻋﺎﯾت
ﺷوﻧد .ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول را اﺳﺎﺳﺎ ﻓﻘط ﻣدﯾراﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اﻋﻼم ﮐرده ﻣﯽ ﺗواﻧد .در ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ )ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه( ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺧﺻوص در ﺻورت ﺗﺧﻠف ﻣطﺎﺑق ﻓﻘره  3در زﯾر ،ﻣدﯾرﻣوظف ﺧدﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣدﯾر اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه در ﻣﺣل ﮐﺎر ﻧﺑوده و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ او در ﻣدت ﮐم اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول را ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد.
ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول اﻋﻼم ﺷود ،ﺑﺎﯾد اﺳﺎﺳﺎ دو اﺧطﺎر ﮐﺗﺑﯽ داده ﺷود .ﺗﻧﮭﺎ ھﻧﮕﺎم ﺳوﻣﯾن اﺧطﺎر ،ﻣﻣﻧوﻋﯾت ورود ﺑﮫ
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷود .ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺑﯾﺷﺗر از  3ﻣﺎه آﻧﮭم ﻓﻘط ﺑرای ھﻣﺎن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،اﻋﺗﺑﺎر ﻧدارد .ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺑرای ﺗﻣﺎم
ﺧﺎﻧواده ﺻدق ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
 .3در ﺻورت ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺟدی از ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﻣﻧوﻋﯾت دﺧول ﺑدون ﻣﻌطﻠﯽ وﺿﻊ ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد .ھدف از ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻓوری دﺧول
ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﺣﺎﻓظت اﻓراد دﯾﮕر در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻼت و ﺧﺷوﻧت اﺳت و در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﯾﺎ ﺣﻘﺎﯾق زﯾرﻗﺎﺑل اﺟرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
•
•

.

ھﺮ ﻧﻮع ﺗﮭﺪﯾﺪ )ﺣﺘﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻟﻔﻈﯽ(
ھﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ زﻧﺎن ،اطﻔﺎل ،واﺑﺴﺘﮕﺎن اﻗﻠﯿﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ( ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﻘﻂ
ﺗﮭﺪﯾﺪ آﻧﮭﺎ
6

اداره اﯾﺎﻟﺗﯽ اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن،
) (LAFﺑرﻟﯾن

•

•
•
•
•
•

ﻗﺎﻧون ﺧﺎﻧﮫ
ﺑرای ﻣراﮐز ﭘذﯾرش و
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺷﺗرک در ﺳﺎﺣﮫ ﺑرﻟﯾن
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ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﮫ و اﺷﯿﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ اﺳﻠﺤﮫ ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻼح ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻼح ھﺎ )از آﻧﺠﻤﻠﮫ
ﺑﺨﺼﻮص اﻧﻮاع ﺳﻼح ھﺎی ﮔﺮم ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ اﻗﺴﺎم ﮐﺎرد ھﺎ و ﭼﺎﻗﻮ ھﺎی ﺑﺮان و ﺗﯿﺰ( .اﮔﺮ ﺷﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ آﯾﺎ ﯾﮏ
ﺷﯽ ﯾﮏ ﺳﻼح ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اداره ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ .آدرس دﻓﺘﺮ ﭘﻮﻟﯿﺲ را ﻣﯽ
ﺗﻮان از اداره اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﮫ دﺳﺖ آورد.
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در داﺧﻞ و ﻣﺮﺑﻮطﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ھﺮ ﻧﻮع "ﺑﺪﻣﺎﺷﯽ و ﻗﻠﺪری" ،ﯾﺎ ﺗﮑﺮار و اﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ آزار و اذﯾﺖ ،ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﺟﺮاﺣﺖ روﺣﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺟﻨﺎﯾﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻮری ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﻔﺎظﺖ از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه از ﯾﮏ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح و ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺮاﺣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ،اﯾﺠﺎد آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻗﺼﺪی( در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺠﺪد اﮔﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﮑﺮار وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎر رود ﮐﮫ ﻓﺮد ﻣﺠﺮوح ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺟﺪی ﺑﻮدن ﺟﺮم ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﯾﮑﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻮری دﺧﻮل -ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻮری ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ-
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﻧﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺳﻠﺤﮫ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ اﺷﯿﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،اﺿﺎﻓﮫ
ﺑﺮ آن ،ﺟﺮاﯾﻢ ﺟﺪی در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮﺑﮫ ﭘﯿﮕﺮدھﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﮫ
ﻣﺠﺮم ﺷﻮد.
 .4ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎی در
ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ.
 .5ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﺎن را ﺑﮫ  LAFﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﻟﯿﻦ ) (BuBsارﺟﺎع
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﭙﺲ LAF ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﺻﺎدر ﺷﺪه درﺳﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.

§  12ﺗرک اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه
 .1در ﺻورﺗﯽ ﻛﮫ زﻣﺎن ﺗرك اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺗوﺳط اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﯾﺎ اداره اﯾﺎﻟﺗﯽ اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن  LAFﺗﻌﯾﯾن ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻣوﻋد آن ﺑﮫ
زودﺗرﯾن وﻗت ،اﻟﺑﺗﮫ ﺣداﻗل  2ھﻔﺗﮫ ﭘﯾﺷﺗر ذرﯾﻌﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه اطﻼع داده ﺷود.
 .2ﺗﻣﺎم ﮐﻠﯾد ھﺎ و ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾد در زﻣﺎن ﺗرک آن ﻓورا ﺗﺣوﯾل داده ﺷوﻧد
 .3در زﻣﺎن ﺗرك اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗﺣوﯾل داده ﺷوﻧد.
 .4ﺑﺎﺷﻧده ﻣوظف اﺳت ھﻧﮕﺎم ﺗرک اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺗﻣﺎم اﺷﯾﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه آورده و ﯾﺎ ﺑﻌدا آورده ﺷده اﻧد ،ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرد  -ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اﺷﯾﺎ ﻣﺷﻣول ﺷﻣﺎره  3در ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن ﺑﻌد از ﺗرك اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﺟﺎ ﺑﮕذارﻧد ،ﭼﻧﯾن ﻓرض
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﯾد دور اﻧداﺧت .ﻣﺻﺎرف دﻓﻊ اﯾن اﺷﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﺷﻧده ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﺳﻧﺎد و اﺷﯾﺎي ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده از
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ،در ﺻورﺗﯽ ﻛﮫ اﻣﻛﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺻﺎﺣب آن ھﺎ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗوﺳط اداره اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﺻورت اﻣﺎﻧت ﻧﮕﮫ
داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ اﺷﯾﺎی ﯾﺎﻓت ﺷده )ﻣواد  965ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ( ﻣﺷﻣول اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻔﮭوم ﮐﮫ اﺳﻧﺎد و اﺷﯾﺎی ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﻣدت ﺷش ﻣﺎه ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود و ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﮐوﺷش ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺻﺎﺣب
آن را ﭘﯾدا ﮐرده و ﺑﮫ او اطﻼع دھد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺗرداد اﺷﯾﺎی ﻣذﮐور طﯽ ﻣدت ﻓوق اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺷود  ،ﻣدﯾرﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه آﻧﮭﺎ
را ﺗﺻﺎﺣب ﮐرده ﻣﯽ ﺗواﻧد.
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