آﻧﮑﻪ ﺗﻮ را ھﺸﺪار داد ﭼﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﮋده داد .

اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع(

 ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ دوم اﺳﺖ ﭘﺲ :
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎدھﺎی زﻧﺪﮔﯽ را در آن ﺟﺎری ﮐﺮد.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼف و اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎرھﺎی روﺣﯽ و
رواﻧﯽ در اﺗﺎﻗﮫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻤﯽ رخ ﻧﺪھﺪ از اﺷﯿﺎ ی ﺑﺎ ارزش ﺧﻮد ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ اﺷﯿﺎ ی ﺑﺎ ارزش ﺧﻮد را در ﮐﻤﺪ ﻣﯿﮕﺬارﯾﺪ ﻗﻔﻞ ھﺎ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.
ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ اﺗﺎق را ﻧﺪھﯿﺪ.
ﮐﻠﯿﺪ اﺗﺎق ﺧﻮد را در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد ﻧﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ اﺗﺎق را در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه )ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻻی در ،زﯾﺮ ﺟﺎﮐﻔﺸﯽ  ،داﺧﻞ ﮐﻔﺶ  ،زﯾﺮ ﭘﺎدری و  (...ﻗﺮار
ﻧﺪھﯿﺪ.
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن از آوردن اﺷﯿﺎء ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ )طﻼ  ،ﺟﻮاھﺮ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ،ھﻨﺪی ﮐﻢ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و  (...ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ.
از دﺳﺘﮑﺎری ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ  ،ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ھﺎ ،ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ  ،ﻟﻮﻟﻪ آب ،ﺷﯿﻠﻨﮓ ﮔﺎز و ...ﺟﺪاً ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﻮاد آﺗﺶ زا و ﺣﺴﺎس در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺗﺎق ھﺎ  ،وﺳﺎﺋﻞ  ،اﻓﺮاد و  ...ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اطﻼع ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﯿﻦ دو ﺗﺮم و ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀـﻮر
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺮﺳﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ و ﺿﺮوری را ھﻤﺮاه ﺧﻮد از ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﺎرج ﻛﻨﯿﺪ .
ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺎق ﮔﺎز و ﺷﯿﺮآب از ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﮫـﺎ ﺧـﻮدداری ﮐﻨﯿـﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ھﺸﺪار و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از اﺗﺎق ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ درب را ﻗﻔﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه  ،ﻗﺒﻼ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮطﻪ را در ﺟﺮﯾﺎن آن ﻗﺮار دھﯿﺪ.

ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺌﻮﻧﺎت اﺳـﻼﻣﯽ و اﺧﻼﻗـﯽ و ھﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ اﻣﻨﯿـﺖ و
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎه را ﺳﻠﺐ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺣﺮاﺳـﺖ داﻧﺸـﮕﺎه اطـﻼع دھﯿـﺪ و از ھﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺤـﺚ و
درﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎطﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه  ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﺣﺮاﺳـﺖ را در
ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ.
اﺟﺎزه دھﯿﺪ ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ و ﯾﺎ دوﺳﺘﺘﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑﯿـﺮون ﻣﯿﺮوﯾـﺪ ﮐﺠـﺎ ﻣﯿﺮوﯾـﺪ ﮐـﯽ ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدﯾـﺪ ﻣﻄﻠـﻊ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ  ،دوﺳﺘﺎن و ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ ھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ھﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و آدرس ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎھﺘﺎن را در ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺼﻮرت دﻗﯿـﻖ
ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ھﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ای اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

