
 
 )1دار (من الالئحة الداخلية لقسم االستقبال  مستخرج

 في سجن سيهندي، قسم بورجدورف
 
 
 
 

 القواعد العامة§§    
 

 يرجى مراعاة اآلخرين. 
 يتعين عليك اتباع أوامر الموظفين في جميع األحوال. 

 

    لن نتتهاون بأي حال من األحوال مع ما يلي:     
 ة أو معادية لألجانب أو متطرفةاإلشارات التي تتضمن آراًء عنصري. 
  الكحول أو المخدرات أو أجهزة التدخين أو الهواتف المحمولة أو األغراض التي تهدد األمن والوشوم أو العبث

 .باألغراض على نحو يهدد األمن

 
        البرنامج اليومي 

 يتعين على الجميع االلتزام بنفس البرنامج اليومي . 
 صباًحا، أما في عطلة نهاية األسبوع واإلجازات فيتم إيقاظك  06:00اظك في تمام الساعة في أيام العمل يتم إيق

 .صباًحا 07:00في تمام الساعة 
 احرص على إبالغ الموظفين. يمكنك البقاء لمدة ساعة يوميًا في الفناء الداخلي للدار. 

 
 

 الزنزانة        
 تعامل باقتصاد مع الماء والطاقة. 

 

         ى مراعاة ما يلييرج  
 عدم التخلص من القمامة إال في سلة المهمالت. 
 استخدم وحدة التبريد خاصتك لتخزين المواد الغذائية . 
 الغسالة والمجفف متاحان لغسيلك. 
 ال يسمح لك بقبول األغراض أو إرسالها إال بإذن الموظفين. 

 

الصحة  
 حرةال يسمح لك بالتدخين إال داخل زنزانتك وفي الساعة ال. 
  صباًحا 07:00عندما تشعر باإلعياء، يمكنك إبالغ وحدة الخدمة بذلك يوميًا حتى. 

   غير مسموح بما يلي    
 جمع وإرسال األدوية 

 
 

 
 
 

 األمور المالية وإمكانيات التسوق€       
 

 تحصل على مصروف جيب بناء على تقديم طلب، إذا كنت معوزا لسبب خارج عن إرادتك. 
 تحصل على نماذج الطلب من وحدة الخدمة. اد غذائية مرتين شهريًايمكنك طلب مو. 
 يمكن إيداع نقود لك عند الزيارة  . 



 حساب قسم بورجدورف في المصرف البريدي في هانوفر، 
غرض التحويل ( PBNKDEFF) سويفت( BICكود  - IBAN :DE36 2501 0030 0517 7643 03كود 

 )هو اسمك ورقم سجلك

           مراعاة ما يلي يرجى:     
 طرود األطعمة والتسالي ليست مسموحة. 
  ليست مسموحة) 1دار (حيازة األموال النقدية في قسم االستقبال. 

    الزيارات 
 

 03:00يمكنك تلقي زيارة لمدة ساعة في أي يوم من أيام الثالثاء أو الخميس أو السبت في الفترة من الساعة 
 .مساءً  07:45عصًرا حتى الساعة 

 

    الخطابات 
         

 عندما تريد إرسال خطابات، يرجى إلقاؤها مغلقة في                         
 يجب      . صندوق البريد أو سلمها بصفة شخصية في إدارة الخدمة                     
 .موافقة المؤسسة مسبقًا على استالم الطرود                     

 

    ادثات الهاتفيةالمح 
 

   إلجراء محادثة هاتفية، يتعين عليك جلب بطاقة هاتف لالتصاالت                 
 .يرجى مراعاة أن المتاح هو إجراء محادثات صادرة فقط.                

 المحادثات
 

 إجراء محادثات مع -بناء على طلب  -يمكنك  

 جتماعية،إدارة سجنك وكذلك مع خدمة الشؤون النفسية واال 
 ،ومع إدارة المؤسسة المختصة التي تمثلك 
 ومع أعضاء في المجلس االستشاري للمؤسسة 
 فضًال عن موظفات وموظفين من وزارة العدل. 

 

  الشكاوى 
 . يرجى مراعاة التعليمات القانونية التي تلقيتها -طريقا الشكاوى والتقاضي مفتوحان أمامك 

 
 
 

   .إذا كانت لديك مزيد من االستفسارات، يرجى مخاطبة موظفي الوحدة


