
 ورقة معلومات للزوار
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 أوقات الزیارة

 
 *األحد  السبت الجمعة الخمیس األربعاء الثالثاء االثنین

 الزیارات المنتظمة
 1المجموعة 

 
 

 2المجموعة 

 ال یوجد

 
17:00 – 13:00 

 
 

21:00 - 17:00 

 
17:00 – 13:00 

 
 

21:00 - 17:00 

 
17:00 – 13:00 

 
 

21:00 - 17:00 

 ال یوجد ال یوجد

 
 12:45ـ  08:45

 
 
 16:45ـ  12:45

 الزیارات الخاصة
 1المجموعة 

 
 

 2المجموعة 

 ال یوجد

 
17:00 – 13:00 

 
 

21:00 - 17:00 

 
17:00 – 13:00 

 
 

21:00 - 17:00 

 
17:00 – 13:00 

 
 

21:00 - 17:00 
 

 ال یوجد ال یوجد

 
12:45 – 08:45 

 
16:45 – 12:45 

المشرفون، المحامون، 
 السلطات

 
 14:30ـ  09:00

 
 09:00 – 20:00 09:00 – 20:00 20:00ـ  09:00

 
 14:30ـ  09:00

 
 10:00 – 14:45 ال یوجد

 الزیارات الطویلة
 1المجموعة 

 
 2المجموعة 

 

 
 12:00ـ  08:00

 
 ال یوجد

 
 12:00ـ  08:00

 
 19:00ـ  15:00

 
12:00 – 08:00 

 
19:00 – 15:00 

 
12:00 – 08:00 

 
19:00 – 15:00 

 
 12:00ـ  08:00

 
 ال یوجد

 ال یوجد

 
 15:00ـ  11:00

 
 ال یوجد

 * وفي أیام األحد والعطالت واالحتفاالت أثناء أیام األسبوع طالما كانت یوم الثالثاء أو األربعاء أو الخمیس.

 دقیقة من موعد الزیارة. 30دقیقة من بدء الزیارة وبحد أقصى بعد  15الدخول قبل 

 عید خالیة، یمكن الموافقة على زیارتین أخریین كزیارات خاصة. یمكن أن یحصل السجناء على زیارتین شھرًیا. وفي حالة وجود موا
 السجناء المسموح لھم بقضاء عطالت ال یحصلون على زیارات خاصة وال زیارات طویلة. 

لزوار البالغین ُیسمح لكل سجین أن یستقبل في الزیارة الواحدة ثالثة أشخاص بالغین بحد أقصى. وال یتم وضع حد لعدد األطفال. یتم تحدید الموعد ل
 بأسمائھم كاملة.

 
من االثنین حتى  02191595467یتم تحدید الموعد من خالل السجناء أو الزوار. الزوار ال ُیسمح لھم بذلك إال من خالل االتصال الھاتفي على الرقم  

  أو من خالل البرید اإللكتروني 14.00 – 12.00الجمعة في الوقت من الساعة 

  )remscheid.nrw.de-besuchskoordination@jva( . 

 زیارة. 2أسابیع، ولعدد ال یزید عن  8یتم منح المواعید بحد أقصى قبل الموعد ب 

من األسبوع الثالث، وللزیارة الرابعة غیر ممكن إال بعد  منح المواعید للزیارات الخاصة (الزیارة الثالثة والرابعة) غیر ممكن للزیارة الثالثة إال بدایة
 األسبوع الرابع من كل شھر.

أجھزة من خالل ُیسمح للزوار بأن یسلموا للسجناء عند الزیارة (حتى أربع مرات في الشھر) المواد الغذائیة والمواد االستھالكیة التي توفرھا المؤسسة 
 الخیارات التالیة یمكن تسلیمھا عند الزیارة. أحد. والحلویات) غالبیع األوتوماتیكیة (التب

 قطعة من ورق لف السجائر) 1علبة تدخین (وفي حالة التبغ یُسمح بإضافة  2عدد    .)1
 قطع من المواد الغذائیة 7علبة تدخین وعدد  1عدد    .)2
 قطعة من المواد الغذائیة 14عدد  .)3

 
 یورو. 25راف الزیارة بمبلغ أخذ أموال نقدیة إلى منطقة الزیارة محدد لكل طرف من أط

 .بدایة كل زیارة قبلللزوار  فقطاستخدام أجھزة البیع األوتوماتیكیة المنصوبة مسموح بھ 

 التفتیش الذاتي. ویجب أن یشمل التفتیش األشیاء التي یتم إدخالھا.  إضافة إلى جھاز الكشفقبل كل زیارة یتم تفتیش الزوار. ویتم التفتیش من خالل 

 لتوالیت. یش ال ُیسمح باستخدام التوالیت إال في منطقة المدخل الموجودة قبل منطقة التفتیش ویقتضي ذلك أن یتم التفتیش مرة أخرى بعد استخدام ابعد التفت


