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 معلومات و قواعد لزائري/زائرات المحتجزین في سجن بیزلرجوت 

 
 
 

 
 
 الساحة بالكامل مراقبة بالفیدیو. •
 یحظر التدخین في الساحة بالكامل. •
 یجب االلتزام بالھدوء والنظام أثناء الزیارة. •
 یجب اتباع تعلیمات طاقم السجن. •
سمح بدخول عدد محدود من الزائرین. في حالة امتالء الحیز المخصص للزائرین عن آخره، یمكن أن تطول نظرا لظروف المكان ی •

 فترات االنتظار، كما یمكن لطاقم السجن أن یقوم برفض الزیارة.
 یحق للسجناء (الذین یقضون فترة عقوبة) استقبال شخصین في كل زیارة كحد أقصى  •

 سنة). 15(ال یتم احتساب األطفال حتى سن 
 . یجب إبراز بطاقة ھویة رسمیة ساریة محتویة على صورة شخصیة •
عام یجب أن یكونوا بصحبة شخص بالغ معھ بطاقة ھویة رسمیة ساریة تحتوي على  18بالنسبة للزائرین/الزائرات األقل من  •

 صورة.
 وتسلیمھا إلى مركز القیادة.» سجناء –زیارة «لزیارة شخص محتجز یجب ملء استمارة  •
 ب على الزائرین/الزائرات إیداع كافة األغراض في خزانات األمتعة وفقا للتعلیمات (حقائب الید، حقائب التسوق، النقود، یج •

 السجائر، الھواتف الجوالة وما شابھ).
 یتم إیداع بطاقة الھویة لدى مركز القیادة كضمان لحین إرجاع مفتاح خزانة األمتعة. •
 ني.یخضع الزوار/الزائرات لتفتیش أم •
 في حالة حاجتك لمسؤولي الحراسة قم بتفعیل جھاز االتصال الداخلي الموجود في المكان المخصص للزوار. •
 ».األغراض المسموح بھا«لن یقبل مسؤولي الحراسة أیة أغراض غیر مذكورة في نموذج  •
 أثناء الزیارة یحظر تسلیم أو استالم أغراض من أي نوع (باستثناء المستندات). •
 وتسلیمھا إلى مركز القیادة.» تسلیم أغراض«ة أغراض لشخص محتجز یجب ملء استمارة لتسلیم أی •
 یستلم مركز القیادة النقدیة للمحتجزین (مقابل تحریر إیصال). •
 ال یجوز اصطحاب عربات األطفال إلى المكان المخصص للزوار. •
 ال یجوز تناول األطعمة في المكان المخصص للزوار. •
 ).رصبلا يدقاف بلك(باستثناء  انات أثناء الزیارةال یمكن اصطحاب الحیو •
 في حالة عدم التقید بھذه التعلیمات فقد یتم فرض عقوبات مالئمة  •

 (على سبیل المثال، منع الزیارة، إلخ).
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