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قواعد البيت في Bakkegården
االسباب
قوانين وقواعد المنزل في مجلس  Bakkegårdenيجب أن تساهم في وضع إطار لما هو متوقع
ومقبول عند أكثر الناس في العيش والعمل تحت سقف واحد .قواعد البيت هي القواعد
الداخلية لضمان ظروف جيدة ومستقرة في  .Bakkegårdenقواعد البيت يجب أيضا أن تساعد
في ضمان أن  Bakkegårdenان تكون بيئة جيدة لتنفيذ المهام والوظائف التي وافقت
عليها.
في  Bakkegårdenشباب في ظروف وبيئة مختلفة  .على سبيل المثال .هناك شروط وظروف
مختلفة للشباب الذين هم أكثر من  18من الشباب الذين هم دون سن  18عاما .األمر مختلف
ايضا إذا ما كان الشباب هم في القسم المغلق أو القسم المفتوح ،وايضا على اساس
الحكم للفرد وأي أساس تم وضع الفرد عليه.
هذا يعني أنه هناك قواعد مختلفة للشباب في  ،Bakkegårdenولكن هناك بعض
القواعدالمشتركة العامة للبيت على حد سواء اذا كنت في االقسام المفتوحة او االقسام
المغلقة .وباإلضافة إلى ذلك ،قد تكون هناك قواعد تنطبق فقط على قسم في السكن /
السكن  /غرفة  / /المنطقة التي تحيط بالغرفة.

وتنقسم قواعد البيت الى :
 .1القواعد والقوانين المشتركة والتي تنطبق على كل من في Bakkegården
 .2القواعد والقوانين التي تنطبق تحديدا في الوحدات اآلمنة المغلقة
 .3القواعد والقوانين التي تنطبق خصيصا على Skelbækgård
 .4قواعد والقوانين التي تنطبق خصيصا على Birkehuset
 .5القواعد والقوانين التي تنطبق خصيصاعلى المدرسة  /ورش العمل
عندما تتم الموافقة على القواعد هذه يتم إعادة صياغتها إضافة لذلك أن الشباب هو
الهدف .ويتم تسليمها للشباب .الشباب الذين يحصلون على قواعد المنزل عند وصولهم.
تتم مراجعة هذه الوثيقة في جميع اجتماعات الموظفين العتمادها و تطبيقها.
كل قواعد وقوانين البيت متوفرة على الشبكة في االنترنيت .اما المقترحات فيجب
دراستها ومعالجتهت من قبل فريق اإلدارة .تصحيح التغييرات يمكن ايجادها في النسخة على
شبكة االنترنيت وترسل إلى البريدايضا.
وهو جزء من المهمة التعليمية للشباب حيث عليهم واجب تطبيق
بها.

قواعد المنزل وااللتزام

تحل هذه القواعد محل جميع القواعد السابقة ،بما في ذلك
• مجلد الترحيب بالشباب  -السلك التوجيهي للشباب
• المبدأ التوجيهي في Elmehuset
• معلومات عن الزيارة

 .1قواعد البيت التي تنطبق على جميع الوحدات  /السكن
السلوك االجتماعي ونبرة الحديث
ومن االشياء التي نتوقعها من الجميع

 /الغرف في Bakkegården

أن يتحدثوا بشكل جيد ومحترام لبعضهم البعض.

ومن المتوقع أن الشباب (الذين هم جزء من برنامج عمل وجبات االكل) المشاركة في االكل
المشترك في الوقت المتفق عليه .الطعام يكون على مائدة الطعام.يتم ترتيب الطاوالت
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قبل وجبات الطعام ،ونحن نتوقع من الجميع المشاركة في الترتيب والتنظيف حسب قدراتهم
وامكانياتهم.
إنها مهمتنا المشتركة للحفاظ على المباني والمعدات في .Bakkegårdensوان التخريب
المتعمد تؤدي الى قرار واجب التعويض عن االضرار .
التهديد بالعنف أو العنف

غير مقبولة ابدا ,ويمكن أن تؤدي إلى اطالع الشرطة عليها.

البقاء في المناطق المشتركة
جميع الذين يستخدمون المناطق المشتركة (على سبيل المثال .الغرف المشتركة والمناطق
في الهواء الطلق) يجب ترتيبها بعد االستخدام.
نتوقع ايضا من الشباب ان ال يقل عن  1مرة واحدة في األسبوع يشاركون في تنظيف
المناطق المشتركة ويساعدون في الطبخ (إذا كان الشباب هم جزء من برنامج عمل وجبات
الطعام)
المسكن الخاص  /الغرفة
يجب ترتيب السرير يوميا وتهوية الغرفة  .تفرغ منافض السجائر وإزالة بقايا الطعام
والخدمة .يقوم الشباب بانفسهم أداء العمل هذا أو حسب قدراتهم وامكانياتهم.
يجب على االقل مرة واحدة أسبوعيا على شاب تنظيف السكن  /الغرفة .الشباب يشاركون في
التنظيف حسب قدراتهم وامكانياتهم .ويشمل التنظيف  ,الترتيب ،وازالة الغبار،
وتغيير شراشف السرير وغسيل المالبس وتنظيف الحمام والتواليت.
الموظفين قادرين على الدخول الى المسكن  /الغرفة عندما يكون ضروري ألداء بعض المهام
المطلوبة .ويتم تشجيع الشباب على التعاون في هذه المهمة .هنا ،على سبيل المثال.بعض
االمور أن الضوءلم يتم اطفائه  ،ال تطفئ السجائر او تخرج بقايا الطعام ،او لم تطفاء
التلفزيون ،الخ
البقاء في المكتب واالماكن المتاحة في السكن  /الغرف
المكاتب هي مجال ومكان عمل الموظفين ،وينبغي أال يبقى الشباب في المكاتب
كانت هناك أسباب خاصة ويجب أن يكون دائما مع اشراف من احد الموظفين.
ال ينبغي أن يبقى الشباب في االمكاكن المتاحة في السكن  /الغرف

اال إذا

اجتماعات الشباب
سوف تكون هناك اجتماعات الشباب كل  14يوما.
الشباب الذين ال يستطيعون المشاركة في المجتمعات االجتماعية حول لقاء الشباب ،سيعرض
عليهم لقاء فردي كل  14يوما .الغرض من اجتماعات الشباب هو أن الشباب يستطيعون
التعبير عن رغباتهم واالقتراحات واألفكار والنقد وأنهم يستطيعون اكتساب الخبرة مع
استخدام العمليات الديمقراطية .يتم تناول قضايا الشباب في باالجتماعات  Pاجتماعات
الفريق االدارة  /واالدارة تجيب على هذا للشباب.
الروتين اليومي
 Bakkegårdenلديهاطموح ان الشباب يحصلون على التالي

•  8ساعات عمل  /التدريب  /او دروس (خالل ساعات النهار)
•  8ساعات من وقت الفراغ (بعد الظهر والمساء)
•  8ساعات من النوم (كل ليلة)

2

Rettet d. 1.1.2017














في :Bakkegården

وضع حدود للروتين اليومي
صباحا
• على الشباب ان يستيقظوا في الصباح او سيتم ايقاظهم
• وجبة اإلفطار
فترة قبل الظهر
• مدرسة والتعليم والعمل ،نشاط في السكن أو غيرها من األنشطة المخطط لها
• وجبة الغداء
بعد الظهر
• مدرسة والتعليم والعمل ،نشاط في السكن أو غيرها من األنشطة المخطط لها
مساء
• عشاء
• األنشطة الترفيهية

في الساعة  22:30يجب أن يكون هدوء ،والشباب يجب ان يكونوا في المنزل  /لو في غرفهم
الخاصة ولوحدهم.
ونتوقع نحن من الشباب المشاركة اليومية في العمل والمدرسة والدروس في النهار .إذا
كان هناك من المقرر دروس معينة  /او عمل والشباب ال يشاركون فيها  ،فال يمكنهم توقع
أنشطة أخرى أو حضور موظفين اخرين.
الطعام
يقدم الطعام بشكل متنوعا وستكون هناك فرصة لالختالفات.
هل هناك طلبات خاصة  /احتياجات بسبب الدين أو الحساسية أو حالة مشابهة ويجب اخبار
الموظفين بها .
التدخين
ال يسمح بالتدخين في األماكن العامة.
يمكن للشباب التدخين في المنزل  /الغرفة وخارجها.
الضيوف ال يسمح لهم بالتدخين في األراضي التابعة ل Bakkegårdens
زيارة
يجب أن تكون الزيارة مرتبة مع الموظفين ويجب أن تتم فقط من خالل ساعات النهار
والمساء (قد تكون هناك قواعد خاصة لبعض الشباب ).
الزيارةيجب ان تجري خارج الوقت االصلي للتدريس والعمل.
وجود الضيوف في األماكن العامة يتم حسب االتفاق مع الموظفين ومن أجل الشباب آالخرين قد
ال يكون هذا دائما ممكنا.
الرموز:
ال يجوز عمل أو حمل األشياء أو المالبس التي تعرف بها جماعة أو عصابة او من لهم صلة
بذلك أو لديك رموز مماثلة لذلك.
ال يجوز تصنيع او حمل أو تخزين االدوات التي يكون الغرض منها أو يمكن استخدامها
كأسلحة

 .2خاصة بالنسبة لالقسام المغلقة االمنة
إلى جانب القواعد العامة التاليةهناك
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التدريب
الشباب وعلى االقل يوم واحد في األسبوع ،حيث الهدف هو مشاركة الشباب في نشاط السكن
 .الشباب المشاركين عليهم المشاركة فيما يلي على:
• ترتيب الطاولة بعد وجبة اإلفطار ،وملء وإفراغ غسالة الصحون .تجفيف طاولة الطعام .
• تنظيف السكن الخاص بك  /او الغرفة كما هو موضح في القواعد المشتركة
□ مرة واحدة على األقل في األسبوع يجب ع على الشاب تنظيف السكن  /الغرفة .الشباب
يشاركون في التنظيف حسب قدراتهم وامكانياتهم .ويشمل التنظيف  ,الترتيب ،وازالة
الغبار ،وتغيير شراشف السرير وغسيل المالبس وتنظيف الحمام والتواليت.
• المشاركة في الطبخ واعداد الطعام  ,ترتيب طاولة الطعام قبل االكل ,وتنظيف الطاولة
بعد االكل  ،وملء وتفريغ غسالة الصحون .وتجفيف الطاولة.
• تنظيف وازالة الغبار
• كنس القسم
• مساعدة في اعداد العشاء .ترتيب طاولة الطعام قبل االكل ,وتنظيف الطاولة بعد االكل ،
وملء وتفريغ غسالة الصحون .وتجفيف الطاولة.

.






الهواتف النقالة
الشباب في االقسام المغلقة ال يجوز لهم امتالك اي تلفون او شبكة انترنيت أو ما
شابه ذلك .يؤدي الى التواصل واالتصال مع االخرين من خارج القسم المغلق  .وال
يجوز للموظفين ان يحملوا هواتفهم الخاصة الى االقسام المغلقة او ما شابه او
الى المدرسة وورش العمل ,والسبب في ذلك ان يجب مراقبة كل ما يصل الى الشاب في
القسم المغلق ويجب ان يخضع للمراقبة.

ال يجوز للشباب استخدام االنترنيت او ما شابه  .واذا كان ضروري
استخدام االنترنيت كجزء من درس معين او ما شابه  .ويجب ان يكون عن طريق
موظف
الشاب ال يمكنه ان يستخدم االنترنيت بنفسه ,النه ال يجوز له االتصال بمن هو
خارج القسم المغلق.
ساعات الهاتف
ممكن االتصال بالخارج( وحسب الوقت المحددلكل شاب حسب رسالته ونظام مراقبة الزيارة
الخاصة به في أيام األسبوع من االثنين الى الخميس بين الساعة 22-19 .وعطلة نهاية
األسبوع  /عطلة في الساعة من  .و09:00الى  ،22 .ما لم تكن هناك ظروف خاصة في ذلك
اليوم تكون خالف ذلك.
عموما ،كل شاب وكحد أقصى عنده  40 .دقيقة للهاتف يوميا .مع االخذ بنظر االعتبار
التنظيم وامكانيات الموظفين.
الوصول إلى المكتب في االقسام المغلقة
الوصول الى المكتب ممكن أن يحدث فقط عندما يجب مرافقة التلفون للشاب.

النقود
وفي االقسام المغلقة ال يوجد اي نقود .وال يسمح بالتعامل بالنقود واي نقود تاتي معها
او اشياء لها قيمة سوف يتم حفظها ويعطوك وصل بالتسليم.
بالنسبة للشباب الذين يحصلون نقود لمصرف الجيب وللثياب  .يتم االحتفاظ بالمال عن
طريق  Bakkegårdenويحصل الشاب على بيان اسبوعي لإليرادات والنفقات .المبلغ المخصص
لشراء المالبس يمكن استخدامها فقط لشراء المالبس في فترة البقاء في .Bakkegården
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وباإلضافة إلى ذلك ،المتلقي من الشباب لمكافأة العمل والتعليم وونشاط السكن .
مكافأة العمل المأجور يتم دفعها فقط لألنشطة التي تقوم بها حسب الجدول األسبوعي
(بما في ذلك المرض واإللغاء من جانب .)Bakkegårdens
الشباب يجب أن يدفعوا لمواد النظافة الشخصية .ممكن سحب المال ايضا لتغطية األضرار
التي تكون انت السبب فيها في ال .Bakkegården
الشباب يمكن أن يحجز

البضائع التي تم شراؤها من

االثنين والخميس.

التدخين
يسمح للشباب للدخان في غرفهم الخاصة بهم ،ولكن فقط إذا كانوا وحدهم في الغرفة.
وباإلضافة إلى ذلك ،يتم تطبيق القواعد المشتركة:
ال تدخن في األماكن العامة.
يسمح الشباب على التدخين في غرفهم الخاصة وخارجها.
الضيوف االخرين ال يجوز التدخين في األراضي التابعة ل .Bakkegårdens
اي انتهاك لقواعد التدخين قد يؤدي إلى مزيد من القيود على التدخين في المنطقة
المغلقة.
غرفتك الخاصة
إذا كان هناك المزيد من الشباب في غرفة يجب أن يكون الباب مفتوحا.
الشباب ال يجوز لهم االقامة او المبيت في غرفة االخرين  ,اذا كان صاحب الغرفة موجود
فيها.
قفل الباب ليال
يجب قفل باب غرفة الشاب في.الساعة  22.30وحتى الساعة  8من صباح اليوم التالي.
يمكن للشباب ان يتصل على الحارس الليلي عن طيق الضغط على مفتاح باب الغرفة عند
الباب  .يجب استخدام هذا االتصال فقط في حاالت الطوارئ .االتصال يكون لفظيا من خالل
الباب المغلق للتوضيح ،ألنها غالبا ما تؤدي الى دعوة حارس لفتح الباب.
قبل الساعة  22:15 .ليال يمكن للشباب ان يحصلوا على االكل والشرب في الغرفة .
والحارس ال ياتي باالكل والشرب ليال للغرفة في الحاالت االعتيادية .ويمكن اإلشارة إلى
صنبور الماء في الغرفة في هذه الحاالت.
اذا رغبت في مشاهدة فلم  ,فيجب عليك اختيار الفلم قبل وقت النوم.

التصوير الفوتوغرافي:
ال يجوز للشباب ان باخذو صورا لالخرين في وحدات االقسام المغلقة اثناء اقامتهم
في .Bakkegården
يأخذ الموظفون صورة من الشباب ويجوز استخدامها فقط في مكان االقامة ولتنظيم الجداول
الموضوعة في السكن .

قوانين االمان

ألسباب أمنية نحن نحافظ على األشياء التي يمكن استخدامهاكأسلحة أو ما شابه ذلك ،على
سبيل المثال .يتم تخزين مزيالت العرق وشفرات الحالقة ويمكن توزيعها ولكن يتم
استخدامها عن طريق المراقبةعلى ان تسلمها بعد االستخدام.
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يجب حفظ احذية االمان بعيدا في خزانة خارج القسم
تخزين أمتعة :لالسباب االمنية وكجزء من االلتزام بقواعد المنزل والسكن ال يسمح
باالحتفاظ بالممتلكات الخاصة بالشاب بالقسم او بالغرفة  .في االقسام المغلقة يتم حفظ
هذه الممتلكات في منطقة اخرى ويعطون الشاب وصل باستالم هذه االغراض.
اما االغراض الغير مشروعة فسيتم تسلميها الى الشرطة.
الرقابة على الرسائل والطرود
إذا قررت الشرطة /او المحكمة أن الشاب يخضع للرقابة في الرسائل والزيارات  ,فال
يجوز للشاب ان يستلم رسالة او يرسل رسالة بدون التحقق والرقابة من الشرطة .وهذا ال
ينطبق عندما تكون الرسالة من أو إلى محاميك أو بعض السلطات األخرى الرسمية.
زيارة
إذا قضت الشرطة  /او المحكمة بأن الشاب يخضع للرقابة في الزيارات فانه ال يسمح حينها
بالزيارة من غير االشخاص الذين حصلوا على موافقة من الشرطة.
واذا قررت الشرطة أن الزيارات يجب أن تكون تحت إشراف ورقابة  .هذا يعني أنه سيكون
هناك موظف من الشرطة أو موظف من المؤسسة خالل الزيارة ورصد ما إذا كان هناك حديث
عن هذه القضية .سوف تنقطع الزيارة فورا إذا تحدثت عن هذه القضية.
من أجل التخطيط والتنسيق يجب عليك في وقت اقصاه اي اخر وقت
• قبل يوم واحد على االقل عليك اخبار المسؤولين اذا كنت ترغب في زيارة والديك او
االشخاص المقربين.
• قبل يومين على االقل اذا كنت ترغب في زيارة من صديق ،وتسأل إذا كان ذلك ممكنا.
السبب في الزيارة ال يمكن أن يتم في الوقت المناسب،اذا لم يكن مناسبا بالنسبة لالنشطة
الباقية او اذا لم يكن هناك موظفين كافيين او لم يكن هناك مكان القامة الزيارة او لم
تكن هناك امكانية لذلك.

الشباب يجب على الشباب الكشف عن الذين يرغبون بالزيارة منهم .
وعادة ما يكون ممكنابزيارة شخص واحد في المرة الواحدة ،ولكن هذا غير واجب اذا كانت
الزيارة من العائلة او االشقاء.
عند وصول  /الزائر او الزوار ،يجب ملئ استمارة التفويض اي موافقة الزيارة وتقديمها
مع االسم والرقم المدني  ،وأيضا تقديم بطاقة او هوية تحمل صورة قبل بدء الزيارة.
اذا كان الزائر تحت  18عاما يجب عليه احضار إذن  /موافقة الوالدين وفي ظرف مغلق لم
يتم فتحه من الزائر.
الشباب تحت سن  15ال يمكنهم الزيارة بدون مرافقة االهل اي ال يتم ذلك اال بحضور االهل
معهم .
ساعات الزيارة في االقسام المغلقة عادة ما تكون:
االثنين  -الجمعة بعد الساعة  16:00ويجب إتمام الزيارة قبل الساعة .21:00
عطلة نهاية األسبوع والعطالت الرسمية بين ساعة 12:00 .حتي .21:00
اقصى مدة الزيارة هي  2ساعة.

الزيارة التي تكون تحت الرقابة من قبل الموظفين في  Bakkegårdenال يجوز ان تتجاوز
الساعة والنصف  ،ويجب أن تبدأ بعد الساعة  16:00 .وذلك من اجل وقت المدرسة والعمل
في الورشات.
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 .3خاصة بالنسبة Skelbækgård
تطبق قواعد وقوانين

المنزل القائمة االن

حتى يتم تنقيحها في المستقبل القريب.

وخاصة بالنسبة لل Birkehuset

.4
تطبق قواعد وقوانين

المنزل القائمة االن

 .5المدرسة وورش العمل
انظر
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الى القواعد في القسم المغلق.

حتى يتم تنقيحها في المستقبل القريب.

