
دف دیو	ھذا	یھ ى	الفی دك	إل رة	تزوی ى	عامة	بنظ ام	عل جون	نظ 	الس
دي 	.الفنلن
ل جن	ك ف	س یره	عن	یختل ى	،	غ بیل	عل ال	س د	،	المث 	قواع
ام ام	أو	النظ ي	النظ 	.الیوم
د یل	من	لمزی ب	ان	ممكن	التفاص ي	من	تطل جن	موظف 	.الس
ك	ومع إن	،	ذل طة	ف جون	أنش تند	الس ى	دائًما	تس وانین	إل 	الق
وائح ة	والل ات	واألنظم 	.والتعلیم
د ولك	بع ى	وص جن	إل یتم	،	الس ك	س اع	فوًرا	إبالغ جنك	بأوض 	،	س
افة ى	باإلض ك	إل ك	حقوق ي	وواجبات ثر	ف ات	أك ي	استخداًما	اللغ 	ف
جن افة	.الس ى	وباإلض ك	إل ب	،	ذل الغ	یج جین	إب بي	الس 	األجن
ة ل	بكیفی ة	مع	التواص ده	ممثلی دیم	،	بل اعدة	وتق ي	المس 	مجال	ف
ة ة	الترجم ا	الفوری ن	حیثم 	.أمك
جونا ال	←	لس ب	 ك	یج س	علی وان	عك 	العن
تنفذ ك	س ي	إما	عقوبت جن	ف ق	س ي	أو	مغل جن	ف وح	س 	.مفت
م د	المتھ ق	قی ال	التحقی ع	 ي	یوض جن	ف وح	س ودع	.مفت ي	ی 	ف
جن وح	الس ط	المفت اوالءك	فق ذین	 م	ال م	یت عھم	تقی ھ	وض ثر	بان 	اك
بة روف	مناس ثر	لظ ترخاء	أك جن	من	اس ق	الس 	.المغل
ركز دیو	ھذا	ی ط	الفی ى	فق جون	ظروف	عل ھ	الس 	.المغلق
كن 	س
ودع جین	ی س	س اطي	الحب ي	االحتی جن	ف تنادا	الس ى	اس 	إل
ذكرة ال	م درھا	اعتق ة	تص 	.المحكم
ت	إذا جین	كن س	س اطي	حب ب	،	احتی عك	فیج ي	وض جن	ف 	أو	س
م یر	آخر	قس جناء	غ اب	س 	.العق
ك	ومع ت	إذا	،	ذل ب	كن ي	ترغ اركة	ف ي	المش طة	ف 	،	األنش
ن تثناءك	عمل	یمك ي	اس ع	ف اول	.الوض ع	نح ن	وض د	المتھمی 	قی
ق ي	التحقی ة	ف ة	زنزان 	.	فردی
یتم ك	س ى	نقل جن	إل د	الس ولك	بع ون	ما	وعادة	،	وص ك	یك ي	ذل 	ف
ة ي	رحل ة	ال ة	الزنزان د	،الفردی ون	ق جناء	ھناك	یك رین	س ي	آخ 	ف
س ة	نف عة	الزنزان ام	لبض م	.ای یتم	ث ك	س ى	نقل م	إل كن	قس 	الس
ذي یر	ال ك	اخت ذي	،	ل د	وال ف	ق ب	یختل توى	حس راف	مس 	أو	اإلش
ام بة	.النظ ن	وبالنس ومین	للمعتقلی ذ	،	المحك ع	یأخ اإلدارة	وض 	
ي ار	ف ى	،	االعتب بیل	عل ال	س ة	خطة	،	المث ائص	،	العقوب 	وخص
جین ة	الس ن	،	الفردی درة	،	والس جین	وق ى	الس اء	عل ھ	الوف 	بواجب
اظ	، ى	والحف ام	عل جن	وأمن	النظ جین	وأمن	،	الس 	أي	أو	الس
خص ع	آخر	ش اط	ومن رامي	النش یتم	.اإلج اظ	س ال	االحتف 	بالرج
اء ي	والنس كنیة	وحدات	ف ة	س 	.مختلف
Sellit	→	وي ة	تحت ى	الزنزان راحیض	عل ا	خاصة	م ن	.بھ ور	یمك ى	العث 	عل
تحمام	مكان ي	من	إما	لالس ة	ف ي	أو	الزنزان م	ف ي	.قس 	ف
ة اتف	الزنزان ال	ھ ل	اتص وظفین	مع	للتواص م	.الم رح	یت ك	ش 	برنامج
ي ود	الیوم ي	الموج دول	ف ي	الج مك	الیوم ذي	،	لقس ك	وال 	یمكن
ور ھ	العث ى	علی ة	عل ات	لوح ى	،	اإلعالن بیل	عل ال	س 	.المث
	
ي امج	ف ریفي	البرن یخبرك	،	التع ون	س د	الموظف 	حول	بالمزی
ة ي	وجودك	كیفی جن	ف ع	ھو	وما	الس ك	متوق ي	.من ت	ف 	الوق
ھ ك،	نفس ئلة	اطرح	یمكن ور	األس یر	لألم حة	غ ك	واض ك	أو	ل 	تھم
یا افة	.شخص ى	باإلض ك	إل وف	،	ذل ل	س ى	تحص ام	عل جن	نظ 	الس
ل ول	ودلی ن	.الوص ور	یمك ا	العث ي	أیًضا	علیھ ة	ف ات	لوح 	أو	االعالن
ي ف	ف مك	مل يء	أي	ھناك	إذا	.قس یر	ش ح	غ ك	،	واض 	أن	فیمكن
ب ي	من	تطل جن	موظف یحة	الس ك	أو	النص ال	ان	یمكن ك	تس 	ذل
الء تمارة	بم وذج	اس ال	نم اح	االتص ي	المت مك	ف 	.قس
د ة	عق ي		الملكی جن	ف یكون	،	الس ك	س اظ	بإمكان ة	االحتف ال	بكمی أس	 ا	ب 	من	بھ
لع ة	الس ة	واأللبس ك	الخاص ال	.ب وز	 ض	یج ازة	رف يء	حی 	أو	ما	ش
إال	مادة ى	 اس	عل انون	أس ي	.الق الة	ف تقبال	ص جون	اس 	الس
ة م	،	المغلق ة	إعداد	یت ل	قائم رتھ	ما	بك 	.معك	أحض
لع تي	الس ال	ال ن	 اظ	یمك ا	االحتف ي	بھ ة	ف ن	الزنزان ا	یمك 	تخزینھ



ي جن	ف م	إذا	أو	الس ن	ل ك	یك ك	،	ممكناً	ذل الھا	یمكن د	إرس 	بالبری
زین ي	للتخ ان	ف دما	.آخر	مك ق	عن راحك	یطل وف	،	س ل	س 	تحص
ى لع	عل ة	الس ي	المخزن جن	ف 	.الس
ن ك	یمك دقائك	لعائلت ك	وأص ب	أن	أیًضا	ومعارف ك	یجل یاء	ل 	أش
موح ا	مس ي	امتالكھ جن	ف 	.الس
ح 		الفس
دیك	 ق	ل ي	الح ارین	ممارسة	ف ة	التم دة	یومی اعة	لم 	واحدة	س
ى ل	عل ي	األق واء	ف ق	الھ م	ما	،	الطل م	ل ع	یت ك	من بب	ذل 	بس
عك حي	وض كل	أو	الص باب	خاص	بش ام	ألس جن	نظ ھ	أو	الس 	.أمن
ات ح	أوق ي	موجودة	الفس دول	ف ي	الج م	الیوم 	.للقس
ة ة	اللیاق 		البدنی
ي جون	ف ا	الس دیھم	غالب الة	ل یة	ص ن	.ریاض ذھاب	یمك ى	ال 	إل
الة یة	الص ب	الریاض دول	حس ي	الج ي	الیوم مك	ف ي	.قس 	ف
جون ا	ھناك	الس ة	مالعب	أیض ة	داخلی رافق	وخارجی ة	وم 	ترفیھی
ات رى	للھوای 	األخ
ة 		المكتب
كل ك	،	عام	بش ارة	أیًضا	یمكن ة	زی ي	.المكتب ض	ف ام	بع ال	،	االقس 	
تطیع جناء	یس ذھاب	الس ى	ال ة	إل م	،	المكتب 	ما	عادة	لكنھ
تعیرون واد	یس ة	من	الم ب	عرب ك	.الكت ذھاب	یمكن ى	اال ة	إل 	المكتب
دول	وفقًا ي	للج م	الیوم 	.للقس
دكان و	ال ة	ل 	→	بقال
ي جون	ف د	الس ة	یوج ث	بقال ك	حی راء	یمكن ك	ش ة	احتیاجات 	الیومی
ات	و ة	المنتوج ن	.الغذائی جناء	یمك ذین	للس ال	ال تطیعون	 	یس
ول ى	الوص ة	إل ب	البقال تریاتھم	طل ة	مش مح	.بقائم ك	یس 	ل
اق ى	االنف تریات	عل ة	مش ك	من	البقال ك	أو	أموال ة	أموال 	الخاص
ل	من ي	العم جن	ف م	.الس دفع	یت ریق	عن	ال ة	ط ع	بطاق 	دف
ة جن	الخاص ن	.بالس ات	عن	یعل ح	أوق ة	افت ى	البقال ة	عل 	لوح
ات ي	اإلعالن م	ف 	.القس
	
ي جن	ف ك	،	الس تخدام	یمكن ك	اس ة	مالبس 	.الخاص
ي ض	ف االت	بع د	،	الح د	ق تخدام	من	تح س	اس ة	المالب ك	الخاص 	ب
ا	، وف	حینھ ل	س ى	تحص س	عل تي	المالب دمھا	ال جن	یق 	.الس
دخین 	→	الت
دخین	یُسمح ي	بالت ك	ف م	ما	،	زنزانت ى	یُنص	ل ك	خالف	عل 	ذل
ي جن	ف 	.الس
ا مح	كم دخین	یس ي	بالت اكن	ف 	.محددة	ام
ك ا	یمكن ب	أیض ة	طل ي	اإلقام ة	ف یر	زنزان دخنین	لغ 	.الم
ائل ة	لمس ل	اإلقام ي	اتص اإلدارة	بموظف .	
ت	إذا ب	كن ي	ترغ الع	ف دخین	عن	اإلق ك	،	الت ب	یمكن 	طل
اعدة ة	من	المس حیة	الرعای 	.الص
اء	خطة ات	قض اركة	العقوب ي	والمش طة	ف 	االنش
ات	جدول 	←	العقوب
وف ع	س ك	توض یة	خطة	ل اء	شخص ة	لقض راج	العقوب راج	واالف 	واإلف
روط اء	خطة	أي	،	المش ة	قض 	.العقوب
ت	إذا ا	كن یر	متھم وم	غ ل	من	محك ة	قب ن	،	المحكم ع	یمك 	وض
ة ك	الخط ط	بموافقت 	.فق
دد ي	یح ذ	خطة	ف ة	تنفی اء	مكان	العقوب ھ	قض ب	ماذا	و	العقوب 	یج
ل	ان اء	تفع ذ	أثن ترة	تنفی ة	ف ي	،	العقوب راج	وف اري	االف 	مع	االختب
ة ي	الرقاب راج	وف روط	االف ن	اذا	المش 	.امك
افة ى	باإلض ك	إل م	،	ذل ط	یت ي	التخطی دار	االول ریح	الص روج	تص 	الخ
اء	وخطة	. ة	قض م	العقوب تكمالھا	یت ة	اس راج	بخط 	وخطة	االف
ة ل	المراقب ع	موعد	قب راج	المتوق در	لإلف 	.المق
اركة ي	المش اط	ف 	→	النش
ى جناء	عل ل	واجب	الس اركة	و	العم ي	المش طة	ف تي	األنش 	ال
ا دھا	و	تنظمھ جون	تعتم ى	،الس بیل	عل ال	س ل	،	المث 	أو	العم



ة ي	الدراس جون	ف ت	إذا	.الس ى	كن د	عل از	قی ابق	االحتج 	الس
ة ت	،	للمحاكم یر	فأن زم	غ اركة	مل ن	،	بالمش ور	أردت	إذا	ولك 	الحض
اك	، ة	فھن ام	فرص ذلك	للقی ا	ب ن	حیثم 	.أمك
افة ى	باإلض ة	إل ھ	االعان د	،	المادی ل	ق ى	تحص ة	عل غیل	إعان 	تش
ت	إذا ارس	كن ل	تم دریب	أو	العم طة	أو	الت ا	أخرى	أنش 	أو	نظمتھ
ت ة	تم ا	الموافق ل	من	علیھ جن	قب ي	الس جن	ف ق	س 	.مغل
ل 	→	العم
ي جن	ف د	،	الس ون	ق ى	،	ھناك	تك بیل	عل ال	س 	ورش	،	المث
ارة ة	أعمال	أو	حدادة	أو	نج ا	.زراعی ن	كم دم	یمك ل	التق ي	للعم 	ف
طة جون	أنش ة	الس ا	،	الخاص ي	بم ك	ف ي	ذل خ	ف یل	المطب 	والغس
ف 	.والتنظی
م 	→	التعلی
ي جون	ف م	،	الس م	یت م	تنظی دریب	و	التعلی وع	الت 	المتن
تخدامات اون	االس ات	مع	بالتع ة	المؤسس ر	.التعلیمی 	دورات	یتوف
یریھ م	تحض ني	للتعلی م	المھ ني	والتعلی افة	،المھ ى	باإلض 	إل
م ام	التعلی 	.الع
ي ض	ف جون	بع ك	،	الس دم	أیًضا	یمكن ول	التق ى	للحص م	عل 	التعلی
الي ات	الع د	ودراس الي	المعھ ن	الع ة	للمھ ب	التطبیقی 	عن	كطال
د 	.بع
افة ى	باإلض ك	إل ي	دورات	ھناك	،	ذل جون	ف ین	الس 	لتحس
درات ة	الق ن	.المختلف مل	أن	ویمك ك	یش ى	،	ذل بیل	عل ال	س 	المث
م، راءة	تعل ة	الق تخدام	،	والكتاب ا	واس ات	تكنولوجی 	،	المعلوم
ر كالت	حل	مھارات	وتطوی ادة	،	المش یطرة	وزی ى	الس بیھ	عل 	العص
ان 	.والھیج
ل روحي	العم 	→	ال
اط ي	النش ا	الكنیس بات	من	وغیرھ ة	المناس م	الروحی ا	یت 	تنظیمھ
ي جون	ف ا	الس ات	وفق جناء	لحتیاج 	.الس
جین ھ	الس ة	لدی ة	الفرص ل	لمقابل ھ	ممث ن	.دین ور	یمك ي	العث 	ف
جون ى	الس رافق	عل بة	م ة	مناس د	لممارس 	.التعب
ان	إذا ك	ك من	دین ب	،	خاصة	قیوًدا	أو	غذائیًا	نظاًما	یتض ك	فیج 	علی
ال ي	االتص جن	بموظف م	.الس بریر	یت ل	ت ذاء	من	التحوی 	الغ
ي ان	إذا	األساس بررا	ك ل	من	م دات	قب ة	المعتق ا	أو	الدینی 	غیرھ
دات	من روعة	المعتق 	.المش
ل	عادةإ ابات	تأھی رامج	اإلص ل	إعادة	وب رى	التأھی 	-	األخ
وم جون	تق ب	الس ل	إعادة	بترتی یره	اإلدمان	تأھی رامج	من	وغ 	ب
ل	إعادة أل	.التأھی وظفین	اس برامج	عن	الم تي	ال ا	ال ي	تنظمھ 	ف
جن 	.الس
ة حیة	الرعای 	→	الص
حة	وحدة ي	الص جن	ف ؤولة	الس م	عن	مس ة	تنظی ة	الرعای 	الطبی
حیة ل	وإعادة	والص بي	التأھی ات	وفقاً	الط ة	لالحتیاج 	الطبی
جناء حة	وحدة	.للس ي	الص جن	ف دیھا	الس فیات	ل 	مستش
ادات ي	وعی ف	ف ة	مختل ات	مؤسس ة	العقوب ن	.الجنائی 	یمك
ال دة	االتص حة	بوح جن	ص ى	الس بیل	عل ال	س ریق	عن	المث 	مأل	ط
تمارة ب	اس 	.الطل
ل االت	األموال	تحوی جناء	واتص جن	خارج	الس رافیكس(	الس 	)ج
ل 	→	األموال	تحوی
ي جون	ف تخدم	الس ة	تس تر	بطاق ارت	الماس دول	ك مال	ل 	الش
ة دفع	بطاق بق	ال 	.المس
رت دفع	ك ن	ال ي	ان	یمك جین	یعط ي	للس جون	ف ة	الس 	.	المغلق
وم جین	اھل	یق داعمین	الس ات	من	وال میھ	الجھ 	الرس
ى ل	ال رة	االموال	تحوی ى	مباش اب	ال جین	حس 	الس
ي ى	،الشخص جین	وعل د	الس د	من	التاك ات	تزوی 	الجھ
م ابة	رق ي	حس حیح	الشخص ن(.الص 	)ایب
ائل 	→	الرس
ق جین	یح ادل	للس الت	تب د	المراس ن	.بالبری د	یمك ق	ھذا	تقیی 	الح



ن د	للمتھمی ق	بقی ب	التحقی انون	بموج راه	ق ك	.اإلك راء	یمكن 	ش
ع ات	الطواب ة	من	والمغلف رك	.البقال ائلك	ات ي	رس ندوق	ف د	ص 	البری
اص م	الخ 	.بالقس
ات 	←	المكالم
دیك ة	ل ى	و	الفرص ك	عل ة	نفقت ال	،	الخاص بر	لالتص اتف	ع 	خارج	الھ
جن رورة	أجل	من	.الس یة	الض ألي	أو	األساس بب	 	،	آخر	خاص	س
وز تخدام	یج اتف	اس ویض	دون	الھ ي	.تع ض	ف االت	بع ن	،	الح 	یمك
د ق	ھذا	تقیی ن	الح زین	للمتھمی ة	المحتج ت	.للمحاكم 	وق
دث اع	التح ل	من	یب ة	قب ف	اي	البقال ك	.المقص ب	أن	یمكن 	من	تطل
ي جن	موظف ة	الس ال	Skype	إمكانی دیو	اتص ات	أي	،	الفی 	مكالم
اال	. ارات 	→	زی
ق ك	یح ي	ل ارات	تلق ي	الزی ات	ف ارة	اوق ت	الزی ة	تح در	المراقب 	ق
ان اس	دون	اإلمك أمن	المس یر	ب ل	وس ي	العم جن	ف وز	.الس 	یج
ماح	أیًضا ارات	الس ت	خارج	بالزی ارات	وق ان	اذا	الزی 	من	االمر	ك
روري ى	أن	الض جین	یبق ى	الس ال	عل باب	أو	اتص 	مھمة	ألس
	.أخرى
م	ما	وعادة ب	یت ارات	ھذة	ترتی ا	الزی ي	ومراقبتھ ة	ف 	قاع
ات عة	اجتماع ث	واس ون	بحی ة	حواجز	ھناك	تك ن	ھیكلی 	بی
جین زائر	الس ى	،	وال بیل	عل ال	س ع	المث ول	لمن واد	وص 	الم
یاء ورة	واألش 	.المحظ
د ك	یُسمح	ق ة	ل ك	أحد	بمقابل ربین	أقربائ خص	أي	أو	المق 	ش
رب زم	وإذا	،	آخر	مق خص	أي	،	األمر	ل ك	مھم	آخر	ش 	دون	،	ل
ھ ان	إذا	،	مراقب اظ	مبرًرا	ھناك	ك ى	للحف الك	عل ألي	أو	اتص بب	 	س
ل	آخر ول	.مماث ب	قب ارة	طل ب	الزی ال	أن	یتطل كل	 ارة	تش 	الزی
جن	ألمر	تھدیًدا جین	أمن	أو	األمن	أو	الس خص	أي	أو	الس 	آخر	ش
ا	، ھ	كم ال	أن ق	 جن	عمل	یعی 	.الس
ا ر	كم جون	توف ة	الس ارات	المغلق ال	زی ن	دون	لألطف نة	15	س 	س
ا	من م	خاللھ ارة	یت جین	زی اء	الس ض	وقض ت	بع 	خالل	.معھ	الوق
ارات	ھذه تي	الزی م	ال ت	تت راف	تح ك	،	إش ب	أیًضا	یمكن 	مع	اللع
ال 	.	االطف
جین	إعطاء ة	الس ة	فرص اعد	أو	محاٍم	مقابل انوني	المس 	دون	الق
ور خاص	حض رین	أش وز	.آخ ة	یج اع	مراقب ان	إذا	االجتم 	من	ك
روري اظ	الض ى	الحف ام	عل جن	نظ ھ	أو	الس ب	إذا	أو	أمن ھ	طل 	من
جین ل	أو	الس ك	الوكی ى	ذل د	وجھ	عل م	.التحدی د	المتھ ق	ق 	التحقی
ب	، م	أن	یج ب	یت امي	موعد	ترتی أخیر	دون	المح یر	ت برر	غ 	.م
	→	خروج	إذن
ن ك	یمك ادرة	إذنًا	منح جن	بمغ ترة	الس یرة	لف زمن	من	قص 	أي	،	ال
اب	إجازة ك	.غی دم	یمكن ب	التق ول	بطل ى	للحص ریح	عل 	بناًء	تص
ى ت	طول	عل بب	أو	الوق بب	أو	مھم	س ال	.جًدا	مھم	س ن	 	یمك
ح اریح	من ن	تص ى	للمتھمی د	عل ق	قی إال	التحقی ى	ألمر	 	عل
اس بب	أس حبة	أو	جًدا	مھم	س خص	بص ریح	.ش روج	لتص م	الخ 	یت
دیم ب	تق ابي	طل 	.كت
ال جن	من	االنتق ى	الس رج	،	آخر	إل ت	واالف ة	تح راج	المراقب 	واإلف
روط 	المش
ال جن	من	االنتق ى	س 	←	آخر	إل
ن ك	یمك جن	من	نقل ر	س ي	آلخ دا	ف ن	.فنلن ام	یمك ذلك	القی 	إذا	ب
ان ل	ك دم	النق 	یخ
اء	خطة ة	قض باب	أي	أو	العقوب ع	ومن	،	أخرى	أس ف	أن	التوق 	تتكی
جن	ظروف	مع ذي	الس م	ال ك	ت ھ	نقل ك	.إلی ب	أیًضا	یمكن ل	طل 	النق
ك 	.بنفس
راج اري	االف ة	مع	االختب 	المراقب
رض راج	من	الغ اري	االف ة	مع	االختب اظ	ھو	المراقب ى	الحف 	عل
درة جناء	ق ا	الس تقرار	وتعزیزھ ي	لالس ع	ف 	خالل	من	المجتم
راج ي	االف دریجي	المنھج ك	.والت ول	یمكن ى	الحص اب	إجازة	إل 	غی
ت راف	تح تروني	إش دة	إلك ال	لم اوز	 تة	تتج ھر	س ل	أش راج	قب 	اإلف



روط ذلك	.المش وف	ك م	س ع	یت لة	خطة	وض ذ	مفص راج	لتنفی 	،	االف
تي وي	وال ى	تنط ك	مدى	عل ل	التزام ا	بالعم ن	.بھ وي	أن	یمك 	تحت
ة ى	الخط دریب	أو	عمل	عل ل	إعادة	أو	الت طة	أو	التأھی 	أنش
ذلك	.أخرى ب	ك ون	ان	یج دیك	یك قة	ل ة	ودعم	ش 	.للمعیش
راج روط	االف 	→	المش
ت	إذا اء	قم ة	مدة	بقض دودة	العقوب وم	المح ا	المحك ي	بھ 	ف
جن یتم	،	الس ك	فس راح	إطالق	منح روط	الس دما	المش ون	عن 	تك
د ت	ق ثي	اكمل ت	ثل ة	وق 	.العقوب
م	إذا ن	ل د	تك ت	ق م	أي	ارتكب جن	حك نوات	خالل	بالس 	الس
الث ابقة	الث ة	الس یتم	،	للجریم ك	فس راج	منح روط	اإلف د	المش 	عن
اء ف	من	االنتھ ة	نص 	.العقوب
ان	إذا ل	عمرك	ك ت	عاًما	21	من	أق اب	وق رم	ارتك تكون	،	الج 	فس
ول	مؤھالً ى	للحص ث	عل دة	ثل 	.الم
ع ات	تخض اءات	مخصص ترة	اإلعف ار	لف ل	اختب ى	تص الث	إل 	ث
نوات ت	.س ار	وق اص	االختب ك	الخ د	ب مل	ق ة	یش م	إذا	.المراقب 	ت
ك اب	إدانت ة	بارتك دة	مخالف اء	جدی ترة	أثن راج	ف روط	االف 	،	المش
تقرر ة	فس ت	إذا	ما	المحكم تفقد	كن وك	س ال	أم	عف .	
ب ة	یج جناء	معامل ة	الس ة	معامل ترام	عادل رامتھم	واح 	ك
انیة عرت	إذا	.اإلنس ك	ش ت	بأن كل	عومل یر	بش حیح	غ ك	،	ص 	یمكن
ة ي	مع	األمر	مناقش جن	موظف ة	أو	الس كوى	كتاب ى	ش 	إل
وظفین ن	الم ذ	المكلفی انون	بتنفی ن	.الق الع	یمك ى	االط ة	عل 	قائم
لطات یة	بالس تي	الرئیس د	ال جون	ترص ى	الس ة	عل ات	لوح 	اإلعالن
ي اإلدارة	ف ك	. ة	یمكن كوى	كتاب ك	ش األم	بلغت ي	 كل	ف 	.حر	ش
دما ي	عن ة	تقض جن	عقوب ك	،	الس ب	یمكن اعدة	طل 	من	المس
ي جن	موظف ب	أو	الس ورة	طل ي	المش وذج	ملء	ف 	.النم
ات 	:ائتمان
	


