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 الزيارات في سجن إيسن
 

من االثنين إلى الخميس من الساعة : ويمكنهم الزيارة في األوقات التالية ال تُحدد مواعيد زيارة للمحامين وممثلي السلطات،
 م 3:30ص إلى  08:00

  

ي على األشخاص العاديين أن يحجزوا مواعيد لدى قسم الزيارات من أجل الزيارات الفردية والجماعية وزيارات ينبغ
في أيام االثنين والثالثاء والخميس من  156 - 7246 / 0201 ويمكن االتصال بقسم الزيارات على رقم الهاتف  األطفال،
كما يمكن حجز  م، 7:30ظ إلى الساعة  12.00الساعة  م وأيام األربعاء من 3:30ص إلى الساعة  9:00الساعة 

 (.besuch@jva-essen.nrw.de)مواعيد الزيارة عبر البريد اإللكتروني 

 

 :األفراد العاديينعلى البوابة لزيارات  أوقات التسجيل
 

 (EB)الزيارة الفردية  
 كلتاهماالمراقبة البصرية أو السمعية أو 

 (GB)الزيارة الجماعية 
 ة البصريةالمراقب

 زيارة األطفال

ص إلى  09:00من الساعة  م 02:30ص إلى  08:30من الساعة  م 03:00ص إلى  09:00من الساعة  االثنين
 (زيارة فردية)م  03:00

ص إلى  08:40من الساعة  ./. م 03:10ص إلى  08:40من الساعة  الثالثاء
 (زيارة فردية)م  03:10

ص إلى  11:45من الساعة  م 05:15ص إلى  11:15من الساعة  م 05:45 ص إلى 11:45من الساعة  األربعاء
 (زيارة فردية)م  05:45

ص إلى  08:40من الساعة  ./. م 03:10ص إلى  08:40من الساعة  الخميس
 (زيارة فردية)م  03:10

السبت األول 
 من كل شهر 

 (زيارة جماعية)ص  10:30 ص 08:45 ./.

 

مع ذكر رقم  (متًرا على يمين البوابة 30تبعد )في منطقة انتظار الزّوار أمام السجن  يتم التسجيل عبر جهاز اتصال
 . دقيقة تقريبًا من وقت التسجيل المتفق عليه مع السجن 30-20تبدأ الزيارة بعد  .الزيارة الموجود في اتفاقية الزيارة

 

دقيقة، كما يمكن لألطفال القصر األصليين  60لكٍل منهما  ينن في الشهر، مقسمةً إلى زيارتَ ا ساعتَيوتبلغ مدة الزيارة مبدئي  
ين في الشهر، مع االنتباه إلى أن األطفال الذين لم يتموا عامهم السادس ي الحصول على زيارة أطفال لمدة ساعتَ أو بالتبنّ  

 .عشر يجب أن يكون برفقتهم عند الزيارة شخص بالغ

 

يجب على الزائرين إثبات هويتهم بدًءا من عمر ستة عشر عاًما عن طريق بطاقة هوية شخصية سارية أو جواز سفر 
ن المحكمة المختصة في حالة وجود أمر ي أيًضا تقديم تصريح زيارة صادر عساٍر، وفي حالة السجناء االحتياطيين ينبغ

 . قضائي بذلك

 . ال تُتيح الدخول إال إذا كانت صادرة بناًء على بطاقة هوية سارية لدولة أخرىما يسمى شهادة تأشيرة اإلقامة المؤقتة 

لن يُسمح بالدخول في حالة شهادة تأشيرة اإلقامة التي تستند فقط إلى البيانات التي يُدلي بها صاحبها، وكذلك في حالة 
  .انتهاء صالحية أوراق إثبات الهوية

 

حتى  أجل السجين؛من ( بحد أقصى)يورو  20يورو أو  10على كوبون بقيمة يمكن الحصول  ،عند الزيارة الجماعية
يتم الحصول على العبوة  ،في حالة الزيارة الفرديةو(. سجائر، حلوى)يتسنى له في نهاية الزيارة شراء عبوة مغلفة 

على أن ( كانية التحويلال توجد إم)يمكن إحضار مبلغ نقدي بمقدار مناسب . المرغوبة قبل الزيارة من الزائرين مباشرة
 . يكون في صورة أوراق نقدية قدر اإلمكان

 

أمنية تسليم السجناء مبالغ نقدية في أثناء الزيارة أو إرسالها إليهم عن طريق البريد، بل يمكن إيداع النقود لدى مكتب  يحظر ألسباب
دارة السجن، كما تتوفر إمكانية تحويل المبلغ النقدي الدفع التابع لسجن إيسن في حساب السجين المذكور هنا، وذلك في أوقات عمل إ

 : إلى سجن إيسن، والحساب البنكي للسجن هو

  

  IBAN :DE83360100430003109432رقم الحساب المصرفي الدولي 

Postbank Essen (كود سويفت :PBNKDEFF) 



 

 

 اللقب، االسم األول، تاريخ الميالد للسجين: الغرض

 

ل بَ م أي أغراض في الزيارة، وفي حالة السجناء االحتياطيين تصدر الموافقة من ق  ة من أجل تسليم أو تسل  ينبغي الحصول على موافق
 .ل السجنالمحكمة في حالة وجود أمر قضائي بذلك، وفي غير ذلك تصدر من ق بَ 

 

 .يرجى التوجه في حالة أي استفسارات إلى قسم الزيارات في سجن إيسن


