"ﻓﺴﺤﺔ  -ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺑﻮﯾﻦ و اﻟﻄﻔﻞ"
ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﻈﻤﮭﺎ دﯾﺎﻛﻮﻧﻲ )دار اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻜﻨﺴﯿﺔ( ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﯿﻠﯿﻔﻠﺪ
ﺑﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﺠﻦ ﺑﯿﻠﯿﻔﻠﺪ-ﺑﺮاﻛﻔﯿﺪى

بالتعاون مع الدياكوني (هيئة الرعاية الكنسية) في مدينة بيليفلد يتم تقديم غرف خاصة ألطفال اآلباء و
األمهات الموقوفين.
شهرياً تقام في غرف الزيارة التابعة للسجن زيارة لكل من مجموعتين التاليتين:
 .1مجموعة األب و الطفل أيام اإلثنين من الساعة  ١٥:٣٠حتى الساعة .١٨:٠٠
وأيضاً
 .2مجموعة األم و الطفل أيام السبت من الساعة  ١٠:٠٠حتى  ١٢:٣٠ظهراً.

ألطفال اآلباء السجناء وعائالتهم يتم تقديم اجتماع عائلي كل شهرين (أيام السبت من الساعة  ٩:٣٠حتى
الساعة )١٢:٣٠
للحصول على معلومات إضافية و للتواصل يمكن زيارة صفحة اإلنترنت التالية:
www.jva-bielefeld-brackwede.nrw.de

أوقات الزيارة للزيارات الخاصة:

الرجاء أخذ اعتبار أنه ال يمكن إجراء زيارات للسجناء بالسجن في كل أيام عطلة نهاية األسبوع
(السبت و األحد) في الشهر و ال أيضاً في أيام العطل الرسمية.
لكل من الزيارات الخاصة يجب إجراء موعد (مسبق).
لتحديد مواعيد الزيارات يمكن االتصال من يوم اإلثنين حتى الجمعة برقم الهاتف التالي:
05214896230

معلومات
حول الزيارة في سجن بيليفلد-براكفيدى

JVA Bielefeld-Brackwede
Hausanschrift
Umlostraße 100
Bielefeld 33649
0521/4896230

قواعد الزيارة
قبل استقبال السجين للزيارة األولى يجب فحص مدى عالقة الزائر مع السجين .لهذا الغرض يمكن
للسجين تقديم رخصة مبدأية لقيام األشخاص بالزيارة.
جميع الزائرين فوق عمر ال ١٦يجب عليهم إبراز مستند سار المفعول يثبت هويتهم .األطفال الذين
يحبذون القيام بزيارة دون شخص مرافق يجب عليهم أن يكونوا أكملوا سن ال.١٦
لألشخاص الراغبين بالقيام بالزيارات الخاصة يجب عليهم القدوم قبل الموعد ب ٣٠دقيقة إلى مكان
فحص الزوار .الزوار الواقعين تحت تأثير مشروب كحولي أو أدوية أو مواد مخدرة سيتم رفض
زيارتهم .قبل الزيارة يتم فحص الزائرين بمسبار يدوي .األشياء التالية يجب أن تبقى خالل مدة الزيارة
في خزانة األمتعة المقفلة ،على سبيل المثال :مفاتيح السيارة ،هواتف نقالة … ،إلخ.
كزائر يمكنك لدى كل زيارة في السجن جلب مبلغ أقصاه  ١٥يورو (فقط قطع نقدية معدنية) لشراء التبغ
(علب السجائر) ،حلوى أو مشروبات.
عدا عن ذلك ال يسمح أخذ أو جلب زجاجات أو قارورات المشروبات من و إلى السجن.

إذا كنت ترغب في جلب جهاز تلفاز ،جهاز راديو ،جهاز لتشغيل أقراص اإللكترونية ) ،(DVDمالبس
(الرجاء وضع المالبس في أكياس بالستيكية و كتابة رقم حجز و اسم السجين) أو أشياء أخرى ،يجب
ترخيصها (قبولها) من قبل إدارة السجن.

سجناء الحكم اإلجرامي
هؤالء السجناء يمكنهم الحصول شهرياً على  ٤زيارات مدة كل زيارة  ٤٠دقيقة .مخطط الزيارات يتم
تقديره من قبل السجين.
يمكن جمع أوقات الزيارة ( ٢بالشهر x ٨٠دقيقة  ١ /بالشهر x ١٦٠دقيقة).

زيارات أطفال السجناء القاصرين
لدعم زيارات أطفال السجناء القاصرين يسمح بإجراء ساعتين زيارة إضافيتين بالشهر.
للسماح لهذيه الساعتين اإلضافيتين يجب تقديم طلب من قبل السجين!

سجناء الحبس االحتياطي
زوار سجناء الحبس االحتياطي يجب أن يكونوا بحوزة إذن زيارة ساري المفعول من قبل المحكمة أو
النيابة العامة .فقط لدى الحصول على هذا اإلذن يسمح القيام بالزيارة .الرجاء االتصال برقم الهاتف
سابق الذكر لتحديد موعد الزيارة.
سجناء الحبس االحتياطي يمكنهم الحصول على  ٤زيارات شهرياً مدة كل زيارة  ٣٠دقيقة .مخطط
الزيارات يتم تقديره من قبل السجين.

زيارة ذات مدة طويلة
في سجن بيليفلد-براكفيدى يمكن الحصول على زيارة ذات مدة طويلة .للحصول على موعد يجب
تقديم طلب من قبل السجين لفحص أهلية (كفائة) السجين من قبل إدارة السجن.
لفحص أهلية (كفائة) السجين للزيارات في غرفة الزيارات ذات مدة طويلة يتم أخذ اعتبار عاملي األمن
و النظام في السجن .فحص طلب السجين يبدأ حال (بعد) تواجده  ٦أشهر في السجن.
فحص أهلية (كفائة) الزائر يتم تحديدها خالل مقابلة شخصية.

الزيارة ذات المدة الطويلة يمكن أن تمنح مرةً بالشهر لمدة  ٣ساعات و تعقد أيام اإلثنين حتى أيام الجمعة
خالل األوقات التالية :من الساعة  ٨:٣٠حتى الساعة  ١١:٣٠أو من الساعة  ١٢:٣٠حتى الساعة ١٥:٣٠

Bankverbindung
Bank: Postbank Hannover
IBAN Nr.: DE 54 2501 0030 0279 0333 02
BIC: PBNKDEFF

لطفاً انتبه لدى ورقة التحويل البنكية إلى عدم نسيان كتابت Justizvollzugsanstalt Bielefeld-
Brackwedeكمحول إليه ) (Begünstigteو بعدها كتابت اسم ،تاريخ الميالد و رقم حجز
السجين في حقل غرض التحويل )(Verwendungszweck

