
  
  

  ا��ط�ع ا���ص �����ر�ن وا�����ن          
  د��ورج-دا�رة دارم ���ت            

  
  
  

� دا�رة دارم ���ت�- (وا)د ���" ����'��ش دا�ل دور ا�$#ن ا���ر#" ا����" �����ن ا!�� ب 
 د��ورج

  
  

�ن �
 دور ا���ن ��ن أ�ل ����ل إ���ك �
 ا���ن ا���رك و��ن ا����ون ا���ق ��ن ا����ن ن ا���دات وا�ر��ل ا�
 .��  ا���رك، �)ن ھ��ك �وا&د %ددة ��ب ا"��زام �

  
 *��ت واون ا��و�* إ���ع ����ن دا/ل ا���ن ا���رك ن ا���دات وا�ر��ل �.�وا&د ا�����-:ا����  

  
  

�ن �
 ا���ن ا���رك (ا�3�4�ن ا���2ب، ا�وظ�0ت وا�وظ0�ن، ا��وادر ا��0�- ا�/�ر��-،  •��إن ��* ا2�راد ا�
 ُ� �
 ا�ر&��-، ا�زوار و� إ�9 ذ�ك) &.��م ا����ل ��ن ن /.ق �و ن ا�����ش َ ا�وظ0�ن ا��طو&�ن، �د

.
  ا��.
  

•  =���� -��4ك ا��و��� 
/�.0-؛ أي أن ��?رف � -����B ن /.0��توھذا ���
: أن �را&
 ا2�راد ا���د�ن 
  وا%�رام ���دل. 

  
�ن ��= �����ش دا/ل ا���ن ا���رك �وى �E�راد ا�ذ�ن �م إر��دھم إ�9 ��0�- ا����ل و�ً�� �.�وا&د ا��?وص  •

��ورج. �وف ��0د ��ن ا���ن ا�/?ص دا/ل ا���ن �
 %��- �ر�ك �دار د- &.��� �.����ش �
 دا3رة دارم ���ت
���ر�ن ا���ن �دة �ز�د &ن B4B- أ��م دون ��د�م إ/ط�ر ��ق إ�9 ا2/?�3�- ا"���&�- �.�ط�ع ا�/?ص �.

  وا�3�4�ن.
  

���ر�ن •
 �.�ط�ع ا�/?ص �.&�- إ���ع ��.��ت ا2/?�3
 ا"����وا�3�4�ن إ�9 ���ب  �.زم &.9 �ل ��م و
  ا"��زام ���.��ت ا���3م/ا���3- &.9 أ&�ل ا���ن وإدارة ا���ن.

  
•  ���� �وف ���.ف أ&��3Bدو% 
��و�9 ا��Jء وا�ب ر&��- أط��0�م. و���
 ذ�ك أن ا�2رار ا��
 ����ب ا2ط�0ل �

  .ا��Jء
  

��ت ا�زا3ر�ن دا/ل ا���ن ا���رك. �د ��م ا4�Lغ &ن أي � • *��* ا��وث �
 ا���ن ُ� N�.& ر�ب�� ��د��ت، 
  ���ب ا���دي &.9 �4م ا���ن.

  
  
  
  
  

   



  
  
  

  

  

  
  ا��ط�ع ا���ص �����ر�ن وا�����ن        

  د��ورج-دا�رة دارم ���ت      
  
  

� دا�رة دارم ���ت�  د��ورج-ا��وا)د ا�دا���" ا����" �دور ا�$#ن ا���رك �����ن ا!�� ب 
  
  

- وا�Pرف ا���ورة ا�����- �.��ن ا���رك، إ�9 ���ب ا�B2ث ا���ح ��ب ا�%رص &.9 ?���-  .1��Lرف اQ -�و�ظ�
�ذا ا��0ل ا���و�ض &ن ا�2رار � -�ر�- �.وك Q�ر 34م، �وف ��%ل ا���3م/ا���3 -��% 
� .-وا�را�ق ا���

.-  ا����
- &�د ا�/روج ن ا���ن. ��م إ&�دة � �م ا�%?ول &.�N &�د ا�د/ول ن أ�Bث و0رو��ت إ�9 ���.��ب ا���0�= ا�

  .د��ورج-و���9 �.ك ا�2��ء �
 %��زة دا3رة دارم ���ت
  

2. .-%��
 ا��
 و��/�ن ا�ط��م ��ط ����/دام را�ق ا�ط�= �ط��  
  أ� �Q�ل و��0�ف ا��4س ���ب أن ��ون �
 ا�Pر�- ا�/??- �ذ�ك. و��ب �رك ��Q"ت ا��4س وا���00ت �ظ�0-.

  
3. ��-��� ��ب �رك ا�ر%�ض وQر�- و ب &.9 �ل � .-����� N�/��� -??/ -�����م ��ظ�ف و��و�- Qر�- ا�

�ن ا"��زام ��داول ا���ظ�ف ا��
 �م إ���ؤھ� ���ت وا���ا"��%�م &.9 %��- �ظ�0- ��د ا"��/دام. ��ب &.9 ��* ا�
رات وا2��ن ا���ر�-..�  

  
= �)���ء  .4��ُ ".Uط�  ا���0��ت دا/ل ا�ر%�ض أو أ%واض ا�

  
= ���P�ل أ��زة ا�راد�و وا��.�0ز ��ط �در�- ?وت �/�0- دا/ل ا�Pر�-. ��ب أن ��ون ا�2�زة ا���ر��3�-  .5��ُ

�?.- ��ط ������س ا���B- �����ل ا����ب ون /4ل ���س 34م.  
  
6.  ��4 ُ��= ��و?�.� N��� �أ� ا�2�زة ا2/رى Bل أ��زة ا���/�ن ا��L��- أو ا���4Bت أو ا���P"ت أو ا�راوح و

 .-?�/
 ا�/�ص أو ا2/?�3�- ا"���&�- ا�&�  ������ر ا���ر��3
 إ" ��د إذن ��ق ن ��ل ا2/?�3
 ا"��
  

  �ط��- ا���ر��3�-.��ب ا"��?�د �
 ا����ل * ا��ء وا�د�Vة وا .7
  

8.  -���. ��م إ�راغ %�و��ت ا���- ا�/??- ��ل ���ب إ���ء ��0��ت ا��زل وا�ط�U وا���0��ت ا�?%�- �
 %�و��ت ا��
- ا�ور��- وا���0��ت �- إ�9 ن /4ل "��س أ?0ر"، ا���- ا����-. ��م �?ل ا������ل دوري �
 ?��د�ق ���* ا��

ا��/.ص ن ا�ز��ج �
 ?��د�ق ا����* ا�و�و&- ن ��ل ا��.د�-. ��م ا4�Lغ &ن ا���0��ت  ا2/رى. ��ب أن ��م

/ا2/?�3�- ا"���&�- أو ا���3م &.9 أ&�ل ا���ن ا���رك. &�ا��/- إ�9 إدارة ا���ن أو �دى ا2/?�3
 ا"��

ن ا����ذة. -��* إ���ء ا���ُ  
  

  
-.ا��ر��ت ���ت أ��ن /??- �و�* ا2 .9�  �Bث أو ا��

  
�ن �
 دور ا���ن ا���رك ا"��زام �Vداء /د�ت ا���س وا���ظ�ف ا�/�ر�
 إ�9 ���ب  .10��
 ا����ء إ&.9 ا�� X.Bزا�- ا�

د��ورج و/�?- ��.��ت ا���3م/ا���3- &.9 أ&�ل ا���ن. ��ب - ط�ً�� ���.��ت ا��وادر ا��0�- ا�����- �دا3رة دارم ���ت
�
 ا�/�ص �دى دا3رة دارم ���ترا&�ة ا�/ط- ا�&�ن ��ل ا���در ا��0
 ا��ر�وي ا"�� -  د��ورج.-د

  
رات أو دا/ل ��ت ا�درج.  ات��ب إ���ء ��ر .11  ھروب ا�طوارئ ��Qرة. " ُ��= �و�* أو �/ز�ن أي أ���ء �
 ا�

  
�* ا����ء ا�%�وا��ت.  .12�ُ  

  
�ر�- أي ���ط ���ري دا/ل دور ا���ن  .13� =  ا���رك." ُ��

  
�* Qرف ا���ن ا���رك.  .14� 
  ُ�%ذر ا��د/�ن �



  
  
  

  

  

15. :���ن را&�����ت وا���
 أو��ت ا�را%- ا��
 ��ب &.9 ا�.� ���  
  

  &?ًرا (ا���.و�-) 3ظ�ًرا إ�9  1ا"�B�ن إ�9 ا���ت �
 ا��0رة ��ن ا���&- 
  

  م وا�را%- ا���3�-) ?��ً%� (��رات ا��و 7��ءا %�9 ا���&-  10ا"�B�ن إ�9 ا���ت ن ا���&- 
  

  أ��م ا2%د وا���- طوال ا��وم (را%- ا2%د) 
  

16.  -�.P  �دوا&
 أ��-، ���9 أ�واب ا���ن ودا/ل ا��دروم وأ�واب ا���0ء 
6��ءا 9�%  10�
 ا��0رة ��ن ا���&-  .�%ً��?  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


