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 الجالية السودانية بأنتاريو 

 الئحة استخدام دار الجالية 

 إدارة دار الجالية .1

 تكون لدار الجالية لجنة مسؤلة عن تصريف شؤنها برئاسة سكرتير شؤن الدار. -أ

 تتكون لجنة الدار من عدد من األعضاء المتطوعين بعد موافقة اللجنة التنفيذية للجالية عليهم.  -ب 

 لجنة الدار باإلشراف الكامل على الدار و تصريف شؤونها. تقوم  -ت 

 أولويات استخدامات دار الجالية .2

األولوية فى استخدام الدار لنشاطات المكاتب المتخصصة بمجلس إدارة الجالية وفق البرامج المتفق   -أ

 عليها. 

األب، الزوج، الزوجة، ألحد األعضاء من الدرجة االولى )األم،  -داخل كندا-فى حالة حدوث وفاة  -ب 

األبناء، األخوان، زوج البنت أو زوجة اإٌلبن(  تعطى األولوية للعزاء و يتم تاجيل مناشط الجالية، إذا 

 أمكن ذلك.

 يكون العزاء فى كل االحوال ليوم واحد فقط. -ت 

 ساعة على األقل من مواعيد تقبل العزاء. 12يجب حجز الدار لمناسبة العزاء قبل  -ث 

ومية و الدينية )عيد االستقالل و عيدي الفطر و األضحية( توضع لها برمجة خاصة من  المناسبات الق -ج

 قبل المكاتب المختصة حسب ما يحدده مجلس إدارة الجالية.

المناسبات الخاصة )أي مناسبة ال تتعارض مع تقاليد و أعراف المجتمع السودانى و الحفالت  -ح

األعضاء المسددين لكامل اشتراكاتهم، حتى موعد  الخاصة بالفعاليات السودانية غير السياسية( ب

المناسبة، تعطى أولوية على مناسبات األعضاء غير المسددين لكامل اشتراكاتهم، عدا مناسبات  

 الوفاة.

االسبقية في استخدام الدار بالحجز. فى حالة تأجير الدار و حدوث مناسبة عزاء يمكن إقامة العزاء   -خ

 مستأجر تأجيل مناسبته يتم االعتذار لصاحب العزاء. بموافقة المستأجر. إذا رفض ال

  االستفادة من خدمات دار الجالية .3
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 فيما عدا مناسبات العزاء، يجب حجز الدار و توقيع العقد قبل أسبوعين من المناسبة.  -أ

دوالر كرسم تأمين مقدماً يعاد ألصحاب المناسبة بعد  100في جميع المناسبات ، يتم تحصيل مبلغ  -ب 

 دار بعد انتهاء المناسبة في الوضع الذي كانت عليه قبل المناسبة. استالم ال

 رسوم استخدام دار الجالية )لفترة ست ساعات( كما يلي  .4

األعضاء المسددون  المناسبة 

 الشتراكاتهم 

األعضاء غير المسددين 

 الشتراكاتهم/ األجانب 

200 مناسبة بدون مكبر صوت: كرامة، سماية، عيد ميالد   دوالر    400 دوالر    

دوالر 100 ()تستقطع من الكشف  مناسبة عزاء دوالر 200   

دوالر 150 نقاش، ندوات، ورش عمل، ترويج، و ما إلى ذلك دوالر 300   

دوالر  40 تأجير الدار بالساعة )حد أدنى ساعتان(  دوالر  80   

 

 الجالية مسؤلة عن:لجنة دار  .5

 الحفاظ على المظهر العام للجالية و أن تكون فى بيئة صحية و نظيفة.  -أ

 الحفاظ على ممتلكات الجالية بصورة سليمة، مثل:  -ب 

 األثاثات و كيفية توزيعها داخل الدار. •

األجهزة و المعدات الخاصة بالجالية )كومبيترات، ماكينات تصوير، أنظمة تكبير الصوت،  •

 بروجيكترات، و ما إلى ذلك(.

 أجهزة التدفئة و التكييف و الثالجات و مبردات الماء. •

 .)المعدات الرياضية )طاولة البلياردو، طاولة تنس المضرب و ما إلى ذلك •

 أي أجهزة أو معدات أخرى خاصة بالجالية أو في عهدتها. •
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 تشغيل و االطمئنان على سالمة تشغيل كافة األجهزة و األدوات الكهربائية.  -ت 

 لفت نظر أى عضو يحدث منه انفالت يخل بأمن و سالمة األعضاء و ممتلكات الجالية.  -ث 

 أحكام عامة .6

 يتم تسليم جميع اآلراء أو المقترحات الخاصة بشؤن الدار إلى لجنة الدار. -أ

لتخطيط الهيكلي للدار، خارجياً أو داخلياً، دون الحصول على ال يحق ألي شخص تغيير أو تعديل ا -ب 

 إذن مسبق من لجنة الدار.

ال يسمح بأي خطب، أو إعالنات، أو ملصقات، أو عقد اجتماعات داخل الدار أو توزيع نشرات أو  -ت 

 وثائق بالدار بدون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الدار.

 بدون الحصول على إذن من لجنة الدار.ال يسمح بالنوم أو الطبخ في الدار  -ث 

 باستثناء المناسبات العامة أو الخاصة، يمنع األطفال من البقاء بالدار بدون رفقة أولياء أمورهم.  -ج

 ال يجوز ألحد أن يرفع صوته أو يحاول أن يجلب أي نوع من الصراعات إلى الدار. -ح

 ل الدار.لجنة الدار غير مسؤلة عن فقدان أو تلف ممتلكات األعضاء داخ -خ

 ال يحق ألي شخص أن يخاطب األعضاء داخل الدار بدون إذن مسبق من لجنة الدار. -د 

 يمنع منعا باتا تأجير الدار إلقامة أى نشاط سياسى.   -ذ 

 يتم إيقاف النقاشات السياسية و خالفها إذا ظهرت بوادر حدة فى النقاش داخل الدار.   -ر

أن يطلب من أى عضو مغادرة الدار إذا قام  يحق لعضو لجنة الدار أو عضو مجلس إدارة الجالية -ز

بتعريض ممتلكات أو سالمة أو أمن الحضور للخطر. فى حالة عدم االنصياع و وجود حالة خطر 

يمكن استدعاء الشرطة على أن يرفع تقرير لمجلس إدارة الجالية إلجراء ما يراه مناسباً وفق ما نص 

 عليه النظام األساسى و الالئحة األساسية. 

 فة الدار مسئولية الجميع تحت إشراف سكرتير شؤون الدار. نظا -س

ً كان نوعها، قبل أن تعلن عنها إدارة الجالية عبر   -ش ال يحق الى جهة اإلعالن عن أى مناسبة، أيا

 مكتبها اإلعالمى و ذلك تفادياً ألى تعارض مع برامج أو تعاقدات مسبقة. 
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ب أو االخالق أو األعراف السودانية،  فى حالة إقامة مناسبة و حدوث أعمال مخلة باآلدا  -ص 

 يحق للجنة الدار فض المناسبة بأى وسيلة تراها مناسبة. 

 يمنع منعاً باتاً فى كل األحوال التدخين أو تعاطى الكحول داخل الدار.  -ض 

 تجاز هذه الالئحة بواسطة مجلس إدارة الجالية، و يمكن تعديلها متى ما رأى المجلس ضرورة لذلك. -ط

الجميع نرجو من الجميع التقيد بهذه الالئحة للحفاظ على الجالية و خلق أجواء صحية لمصلحة   

 


