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عـقــد اليــواء
CONTRATTO DI ACCOGLIENZA

�يرةCaritas ETSمعي�ة الخيري�ة المؤسسة الصحية المحلية التابعة لطوسكانا الوسطى، من خلل الج�، الهيئة المس
)، للسيد/ةCasa Stenoneلمشروع استمرارية الرعاية ”بيت اسطينوني“ (

اللقب

Cognome

سمال

Nome

يوفر خدمات اليواء التالية:
إيواء ليلي ونهاري)1
وجبات غذائية)2
ملبس داخلية)3
لوازم النظافة الشخصية)4
مرافقة إلى المصالح الموجودة بالمنطقة لجراء الفحوصات الطبية والمراقبة)5
استشارة ومساندة قانونية، وساطة لغوية وثقافية (ترجمة)، مساعدة على إعداد مشروع لدماج فعال.)6

على الضيف اللتزام بما يلي:
إحترام القانون التنظيمي لمركز اليواء والتوقيع عليه بالقبول عند إدراج المشروع.)1
جتماعيين.مساعدين الاحترام شروط المشروع الفردي، المتفق عليه مع العاملين وال)2

TERMINE ACCOGLIENZA  /نهاية الضيافة INIZIO ACCOGLIENZA / بداية الضيافة

موافقة عليه وتوقيعهتمت قراءته وال

       L’Ospite / الضيف                                    Caritas ETS معية الخيريةبالنيابة عن الج
Per la Fondazione Solidarietà Caritas ETS

_______________________              ________________________________



يواء "بيت اسطينوني"القانون التنظيمي لمركز ال
REGOLAMENTO della STRUTTURA DI ACCOGLIENZA CASA STENONE

مرحباا بك في بيت اسطينوني

ا م,,ن الطري,,ق ونأم,,ل يسعدنا أن نرحب بك وأن نتمكن من مساعدتك في هذه اللحظة من حياتك. سنقطع معاا ج,,زءا
ا لك لبلوغ وضعية صحية أفضل. أن يكون مفيدا

القواعد الساسية للمنزل هي تلك المتعلقة بالتعايش والمساعدة المتبادل,,ة و ح,,س الخلص والمس,,ؤولية لتحقي,,ق
نمو جماعي يقحم الجميع في مشروع مشترك.

أنت مدعو للتعاون بنشاط في مختلف مراحل مشروعك. بالطبع، سنأخذ بعين العتبار ظروفك الصحية.

يجب على جميع الضيوف احترام الوقات التالية:

التوقيتالنشاط

9:00  –7:00إفطار
13:15 – 12:15غداء

17:00 – 16:00وجبة خفيفة
20:15 – 19:15عشاء

 - الغياب1المادة 
�دان�يجب التفاق على غيابك مسبقاا مع إدارة المنزل؛ الغياب الغير مبرر لكثر من ثلث ليال متتالية سيؤدي إلى فق

المكان.

 - التعاون2المادة 
�ي��اهمة ف��اث، والمس��ية والث�يجب على كل ضيف، مع مراعاة ظروفه الصحية، تنظيف الغرفة، بما في ذلك الرض

الحفاظ على ترتيب الماكن المشتركة.

 - المسؤولية الشخصية4المادة 
ل تتحمل الدارة مسؤولية أي شيء تركه الضيوف في غرفهم أو في أي مكان آخر.

 - ممنوع التدخين5المادة 
يمنع التدخين في الماكن المشتركة وفي غرف النوم والحمامات وفي جميع الماكن داخل المنزل.

 - الممنوعات6المادة 
من أجل حسن سير السكن، على الجميع احترام القواعد الساسية للتعايش المدني.

داخل المنزل ممنوع:
إدخال أسلحة أو ما قد يمكن استعماله كسلح.1
إدخال مواد قابلة للشتعال.2
إدخال المخدرات والكحول والدوية أيا كان نوعها. يجب تسليم الدوية التي تستعملها إلى العاملين.3

وسيتم إعطاؤها لك حسب تعليمات الطاقم الصحي. المخدرات والكحول سيتم حجزها.



ممنوع أيضا:
رقةالس.1
العنف.2
التصرف بعجرفة.3
يممنع بشدة إلحاق الضرر بالسكن أو الثاث أو أخذ الشياء..4

أي شخص ل يحترم الممنوعات قد يتعرض للطرد من المنزل.

 - اللتزام بالعلج7المادة 
 ف�ي العلج، يل�تزم الض�يف بتن�اول العلج ال�دوائي والط�بي حس�ب الوص�فة الطبي�ة المقترح�ة عن�دس�تمرارمن أجل ال

�لكن في إطار مغادرة القسم الستشفائي الذي بعث المعني بالمر إلى الس��ن قب�المشروع الفردي، الذي سيتم مراقبته م
 الصحي التابع للسكن.طاقمالطبيب وال

 زيارات القارب والصدقاء- 8المادة 
�ول��زائر دخ��ن لل��وقيت. يمك��ى الت��كن عل��ع إدارة الس�نرحب بزيارات القارب والصدقاء، لكن يجب التفاق مسبقاا م

�ي ال��ى ف��ه أن يبق��ذلك، وإل فعلي��زل ب��محت إدارة المن��ط إذا س��ك فق��اكنغرفت��ة الجم��تركة (غرف��وس المش��اءل� والفن
ا ال �داء أوتفاقالخارجي). يجب أيضا��ة الغ��اول وجب��دقاء لتن��ارب والص��وة للق��وص أي دع� مسبقاا مع الدارة بخص

العشاء.

�تزام احترام راحة الضيوف الخرين وخصوصيتهم، والحواليجب على الزوار في جميع ال��عل��ب م��لوك يتناس� بس
�داءعمال مكان مخصص للقامة والرعاية الصحية، دون إعاقة ال��زوار إه��ى ال��وع عل�وأنشطة الرعاية جارية. ممن

�ة أو��واد غذائي��ليم م��يف، وإذا أرادوا تس��لمة الض��ى س�ا عل �را��كل خط��أنها أن تش��ن ش��رى م�مواد كحولية أو أشياء أخ
سجائر أو مال، فيجب عليهم التفاق مع الدارة على الكمية وكيفية  التسليم.

�ردقامة والزيارةعدم احترام طرق الولوج، ال��ى الط��ل إل��د يص��رورة، ق��د الض��فهية، وعن��ذارات ش� قد يترتب عنه إن
من السكن.

 – الوجبات الغذائية9المادة 
�م��ي ول يت��ات إلزام��ات الوجب��ي أوق��ور ف��ددة. الحض��ات المح��ي الوق��ام وف��ة الطع��ي غرف��ط ف��م فق��ات يت��اول الوجب�تن
إعفاؤك إل بسبب المرض أو لنك خارج المنزل لمتابعة دورات تدريبية أو لسباب صحية. في هذه الحالت، يجب

على الضيف إخبار الدارة قبل بيوم على القل.

�ق�أي انتهاكات لهذا القانون التنظيمي يترتب عنه تلقي إنذار. بعد ثلثة إنذارات كتابية، سيتم طلب تعلي
�رأفعالأو مغادرة السكن. أما إذا تم ارتكاب ��ه الم��ترتب عن��د ي��ذا ق��كن خطيرة، فه��ادرة الس��ورا. بمغ� ف

ا تنفيذه بمساعدة قوة المن العامة.بعاد يمكنهذا ال  أيضا

للطلع والقبول افلورانسا،

سم كامل ومقروء)التوقيع (إ
Firma (per esteso e leggibile)

_______________________________
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