
په دې برورش کې د ن�یوال محافظت د ��ه وړونکو لپاره، چې په رومانیه کې موقعیت لري، مهم 
معلومات موجود دي   .

دا برورش ولولئ لپاره د معلوماتو د:
1.د ن�یوال ��ه وړونکي  مقام/حیثیت د ترالسه کولو په اړه معلومات  .

2.د ن�یوال محافظت د ��ې وړونکې د فورمې د بشپ�ولو تفصیل او رشائط .
3.هغه اقدامات چې د رومانیې د دولتي مرستې د ترالسه کولو لپاره یې تاسو باید تعقیب ک�ئ .

4.په رومانیه کې مزدورۍ ته د رسایي په اړه معلومات .
5.د �ولنیز صحت د بیمې د نظام په اړه معلومات .

6.د رومانیې د تعلیمي نظام په اړه معلومات .
7.د �ولنیز مالت� د نظام او د �ولنیز بیمې د نظام په اړه معلومات .

8.نور ��ور معلومات .
9.�وک ستاسو مرسته کوالی يش   –د منطقوي پیوستون د مرکزونو ارتباطي معلومات چې په ب�اپس� او په کرایووا کې فعالیت لري، وررسه د هغو د شاخونو، چې په 

براسو او پ�س�ي کې موقعیت لري، او چې کوم غیرملکیانو ته مرستې وړاندې کوي چې په رومانیه کې په قانو� تو�ه اوسی�ي او نورو شخيص مؤسسو ته هم چې 
غیرملکیانو ته مرستې وړاندې کوي

د دې برورش معلومات د دې د چاپ په وخت تازه ک�ې شوي دي – جنوري .2018

عمومي معلومات
د خپلو حقوقو او د فرائضو د پیژندنې لپاره تاسو ته پکار دي چې د �ینې عمومي نظریو نه �ان خرب ک�ئ چې په رومانیه په 

م�که وجود لرونکې د ن�یوال محافظت د ��و په متعلق دي .دا مواد د دې لپاره هم استع�لیدې يش چې دا معلومه ک�ي چې 
�ه شې د رومانیه په م�که ستاسو استو�نه متاثره کوالی يش   .



 د ن�یوال محافظت  د ��ه وړونکي حالت/کیفیت  1.

که تاسو یو غیرملکي یئ او د ن�یوالې محافظت فورمه مو ترالسه ک�ې ده، د رومانیه دولت به تاسو ته د استو�نې د جواز اجراء وړیا وک�ي   :

·د درې(3)  کالو لپاره، که چرې تاسو د ک�وال حیثیت ترالسه ک�ې وي.
·د دوو(2)  کالو د مودې لپاره، که چرې تاسو ذیيل محافظت ترالسه کوئ .

په غو�تنه باندې، تاسو د سفري اسنادو )د مثال په تو�ه پاسپورټ (غو�تنه کوالی شئ، د دوو  (2)کالو د میعاد لپاره .د دې د اجراء لپاره تاسو دوه �یکسونه ادا کوئ، چې نومی�ي :

کونسلري �یکس او د پاسپورټ د اجراء �یکس .د سفري اسنادو میعاد زیاتېدې نيش او په ختمیدو باندې به تاسو د دوو  (2)کالو د میعاد نوې اسناد ترالسه کوئ    .

مهمه خربتیا !
· که تاسو د ن�یوال محافظت ��ه وړونکې یئ، تاسو به خپل �ان��ې عددي کوډ/شفر ولرئ، دا به ستاسو د استو�نې په جواز کې درج ک�ې يش، او وررسه ستاسو 

په سفري اسنادو کې هم   .
· که تاسو په رومانیه کې د محافظت یو قسم ترالسه ک�ې وي، تاسو د اروپایي معاهدې، چې په 20 اپریل کال 1959 شوې ده، د امضاء کونکو هیوادونو ته د 

ک�والو لپاره د ویزې د خا�ې په سبب سفر کوالی شئ او هلته د هغوی په م�که د عاريض استو�نې اجازه لرئ .که ستاسو استو�نه/ایساریدنه د درې  (3)
میاشتو نه سیوا يش، نو بیا تاسو باید ویزه واخلئ .او که تاسو په بل هیواد کې کار کول غواړئ، نو بیا به هم ویزې ته احتیاج لرئ   .

· که تاسو ته په رومانیه کې محافظت درک�ې شوې وي، نو تاسو به نورو هیوادونو ته د تلو لپاره د دخول ویزې ته احتیاج لرئ .
· که تاسو د یو رقم محافظت لرئ، نو تاسو د فامیل رسه د بیا �اییو�ای کیدو غو�تنه کوالی شئ، لپاره د :

§ ستاسو خاوند  /��ه؛ 
§ ستاسو یا ستاسو د ��ې بچي، که د هغوی واده نه وي شوې؛

§ د اول درجې رشته داران )مور پالر (که هغوی خپل �ان په خپله نيش ساتلې؛
 چې په طبي وجوهاتو خپل �ان نيش ،(ستاسو او یا ستاسو د ��ې) بالغ ماشومان چې واده یې نه وي شوې

ساتلې:
که تاسو یو یوا�ې نابالغه و��ې یئ او د یو رقم محافظت مو ترالسه ک�ې دې، تاسو کوالی شئ چې د اول درجې رشته دارانو )مور او پالر (او یا د حقوقي رسپرست رسه د �اییو�ای کیدو غو�تنه وک�ئ  .

آیا تاسو سوالونه لرئ؟ هغه مسؤله مقاماتو ته ولې�ئ :
د مهاجرت عمومي نظارت کونکې (ستاسو په منطقه کې د مهاجرت دفرت )



د ن�یوال محافظت د ��ه وړونکو لپاره د پیوستون برنامه2.

که تاسو ته د ک�وال یا د ذیيل محافظت درجه درک�ی شوې وي، نو تاسو دا فرصت 
لرئ چې د پیوستون په برنامه کې برخه واخلئ، د مهاجرت عمومي نظارت  (GII) د 

ه�هن�� د الندې  .

د پیوستون برنامه  (PI)په ابتدایي تو�ه د شپ�و  (6)میاشتو دورانیه/طوالت لري، خو 

تر یو  (1)کال پورې اوږدیدی يش
·پکې شامل دي د رومانیې د ژبې سکول او د کلتوري تعارف، �ولنیزې مشورې او په 

رومانیه کې ستاسو د حقوقو او فرائضو په اړه معلومات، وررسه روحا� مشورې د هغو 

خلکو لپاره چې احتیاج ورته لري  .
·نور داسې شیان هم پکې شامل دي چې په رومانیه کې د ستاسو د پیوستون په برنامه 

کې ستاسو د مرستې لپاره مطرح شوې دي، لکه چې :
oد مهاجرت عمومي نظارت  (GII) مرکزونو کې عاريض استو�نه .

oنه واپس کیدونکي معايش مرسته )معايش مالت� (پن�ه سوه �لوی�ت رون  540)
 (RONهره میاشت د زیات نه زیات تر یو  (1)کال پورې    .

oطبي خدماتو ته الرسيس کې مرسته .
oتعلیم ته الرسيس کې مرسته .

oد کار په ل�ون کې مرسته .
·دا ستاسو د هغه رضوریاتو په مطابق جوړ شویدې چې ستاسو رسه په رشیکه په 

مصاحبه کې په �وته ک�ی شوي وو     .

د پیوستون په برنامه کې تاسو خپل اندراج �رن� کوالی شئ؟ 

تاسو د مهاجرت عمومي نظارت (GII)  مرکزونو کې هر یو چې وي، د یو 

غو�تنلیک په ډکولو د پیوستون په برنامه  (PI)کې خپل اندراج کوالی شئ، خو په 

رومانیه کې تاسو ته د محافظت د منظوري د نی�ې نه په دیرش  (30)ور�و کې 

دننه   .

ستاسو د غو�تنلیک د راجس�ر کیدو نه ورسته :
·د مهاجرت عمومي نظارت  (GII) به په مرکز کې د پیوستون د مسؤل رسه ستاسو 

د مصاحبې �اکنه کی�ي، ستاسو د غو�تنلیک نه په پن�ه  (5)ور�و کې دننه  .
·تاسو به د پیوستون د مسؤل رسه مصاحبه کوئ .مصاحبه په دا ډول مطرح شوې ده 
چې ستاسو رضورتونه په �وته ک�ي او ستاسو د پیوستون د برنامې د فعالیتونو �اکنه 

وک�ي   .
·په دې مصاحبه کې جمع شوي معلومات د هغې �ولنیزې رسوې بنیاد دې چې په 

دې برنامه کې به ستاسو د اندراج په اړه به پریک�ه کوي .
·تاسو ته به اطالع درک�ی يش که چرې ستاسو غو�تنلیک منظور یا نامنظور يش .که 

ستاسو غو�تنلیک منظور يش نو تاسو ته به ستاسو د حقوقو او فرائضو په اړه 

معلومات درک�ی يش او تاسو به د مهاجرت عمومي نظارت  (GII) رسه یوه 

موافقتنامه امضاء ک�ئ  .  د مهاجرت عمومي نظارت  (GII) په مطابق، د هغه غیر ملکیانو لپاره چې په رومانیه کې 
ورته د محافظت یوه وضع ورک�ی شوې وي،  د پیوستون د پالیس� عمومي مقصد دا دي چې 
د هغو رسه په خپلو پ�و اودریدو کې مرسته وک�ي، چې د دولت او د این جي او�انو د مالت� 

نه آزاد وي او هغه په معايش، �ولنیز او کلتوري ژوند کې فعاله برخه واخيل.    

1

تاسو ته �ه کول پکار دي؟ 

·د خپلو حقوقو او فرائضو په اړه د معلوماتو او د مشورو په 
نشستونو/مجلسونو کې برخه واخلئ .

·د کلتوري امکاناتو په نشستونو/مجلسونو کې برخه واخلئ، هغه پی�ې چې 
تاسو ترینه د رومانیه د روزمره د ژوند، رسمونو، رواجونو، وغیره په اړه ډیر 

�ه زده ک�ه کوالی شئ .
·د رومانیه د ژبې د زده ک�ې په کورسونو  کې ��ون ک�ئ .

مهمه خربتیا !
·د پیوستون د برنامې په فعالیتونو کې ��ون او د هغې په مهالویش عمل کول 

د رومانیې په �ولنه کې ستاسو د پیوستون لپاره مهم دي  .
·د رومانیې دولت د پن�ه سوه او �لوی�ت رون (RON 540) نه واپس 

کیدونکې معايش امداد هره میاشت ورکوي، رصف هغه وخت چې ستاسو 
اندراج شوی وي او د پیوستون د برنامې په فعالیتونو کې ��ون کوئ  .

·د مهالویش شوي فعالیتونو نه تاسو رصف په یو ډیر مناسب او جائز سبب 
غیرحارضي کوالی شئ .

·د آسیب پزیره و��و او د خوداعت�دي د کمې درجې لرونکي و��و لپاره د 
پیوستون دا برنامه د یو  (1)کال نه زیاتیدې هم يش، لکه :نابالغه یوا�ې و��ي، 

معیوبه و��ي، د یو ولدیت واله فامیلونه، بالربې ��ې، د برشي قاچاق �پيل 
و��ي، د وهنې او نور تشدد �پيل و��ي، وررسه د تقاعد کیدو د عمر هغه 

و��ي چې د تقاعد معاوضه نه اخيل      .
·آسیب پزیره و��ي به د آي جي آي  (IGI)مرکزونو کې وړیا استو�ن�ي هم 

مومي .

آیا تاسو سوالونه لرئ؟ مهربا� وک�ئ هغه مسؤله او مربوطه مقاماتو ته ولې�ئ :
· د مهاجرت عمومي نظارت کونکې 

· د معارفو وزارت  (MEN)او د ولسوال� د سکولونو نظارت کونکې
· د صحت وزارت

· د کسب او د �ولنیز برابرۍ/مساواتو وزارت 



د ن�یوال محافظت د ��ه اخستونکي لپاره نه واپس کونکې معايش امداد3.

هغه کوم �امونه دي چې د رومانیې د دولت نه د نه واپس کونکي 
معايش امداد د ترالسه کولو لپاره یې تاسو باید ترالسه ک�ئ؟  

په میاشت کې د پن�ه سوه او �لوی�ت رون  (RON 540)نه واپس کونکې معايش امداد وصويل 

احتیاج لري :

·د مهاجرت عمومي نظارت  (GII) د پیوستون په برنامې کې اندراج  .
·د مهاجرت عمومي نظارت (GII)  رسه د هغه نی�ې نه په دیرش  (30)ور�و کې دننه یو غو�تنلیک 

جمع ک�ئ، چې په کومه نی�ه تاسو په رومانیه کې ن�یوال محافظت ترالسه ک�ې وو .د معايش امداد 

غو�تنلیک باید پخپله جمع ک�ئ، او یا د حقوقي رسپرست لخوا جمع ک�ې يش  )د مثال په تو�ه والد، د 

نابالغه و��ي په معامله  /کیس کې (او یا د ن�هداري کونکي لخوا   .

د غو�تنلیک د راجس�ر کیدو نه ورسته :

·آي جي آي  (IGI)به دا سند د ولسوال� د �ولنیز ادائی�ي او نظارت مؤسسو  (AJPIS)ته لی�ي، وررسه 
به نور هم اسناد ضمیمه وي )د مثال په تو�ه د ستاسو د استو�نې د جواز یو نقل، هغه سند چې دا 

تصدیق کوي چې تاسو اندراج د پیوستون په برنامه کې شوې دې، وغیره (.

·د ولسوال� د �ولنیز ادائی�ي او نظارت مؤسسې  (AJPIS)به د �ولنیز مايض تحقیق د مهاجرت عمومي 
نظارت  (GII) ته د غو�تنلیک فورمې د جمع کیدو نه  په لس  (10)ور�و کې دننه کوي .د �ولنیز 

مايض د تحقیق مقصد دا په ډا�ه کول دي چې تاسو وسیلې نه لرئ چې خپل د روزمره ژوند رضورتونه 

پرې پوره ک�ئ    .

·د ولسوال� د �ولنیز ادائی�ي او نظارت مؤسسې  (AJPIS)به بیا د نه واپس کونکي معايش امداد 
منظوري ورکوي .امداد به د غو�تنلیک نه ورسته د دوو  (2)میاشتو نه زیات نه ورکول کی�ي    .

 ·

مهمه خربتیا !
·د مهاجرت عمومي نظارت  (GII) د پیوستون مسؤل به مرحله وار د دې معائنه کوي 

چې تاسو د پیوستون په فعالیتونو کې تر کوم حد پورې برخه اخلئ .که هغوی دا و�اکي 
چې تاسو په فعالیتونو کې ��ون نه کوئ نو هغوی کوالی يش چې ستاسو امداد معطل 

ک�ي او یا یې مکمل ختم ک�ي   .
·نه واپس کونکې امداد رصف هغه و��و ته ورکول کی�ي چې د پیوستون په برنامه کې 

اندراج نه لري، که داسې و��ي آسیب پزیره وي ( د مثال په تو�ه .نابالغه یوا�ې و��ي، 
معیوبه و��ي، د یو ولدیت واله فامیلونه، بالربې ��ې، د برشي قاچاق �پيل و��ي، د 
وهنې او نور تشدد �پيل و��ي، وررسه د تقاعد کیدو د عمر هغه و��ي چې د تقاعد 

معاوضه نه اخيل) .

د نه واپس کیدونکي امداد معطل کیدنه، ختمیدنه/بندیدنه، 
او یا د امداد د ورک�ې په موده کې اضافه .

·کله چې تاسو خپل د پیوستون د برنامې په فعالیتونو کې ��ون نه کوئ .په داسې حالت 
کې به آي جي آي (IGI) د ولسوال� د �ولنیز ادائی�ي او نظارت مؤسسې  (AJPIS)خرب 

ک�ي، او ورستې به امداد معطل ک�ي تر شپ�  (6)میاشتو پورې  .
·کله چې تاسو د دې غو�تنه کوئ، او د درې  (3)میاشتو نه د زیاتو لپاره نه .ستاسو 

غو�تنلیک باید �ه په حقه وي .معطل کیدنه او بیرته جاري کیدنه دوا�ره به آي جي آي 
 (IGI)ته ستاسو په تحریري غو�تنلیک کی�ي    .

کله چې نه واپس کیدونکې معايش امداد بیرته جاري يش، نو د هغې په معیاد کې به د هغه 
هومره وخت اضافه ويش چې تر �ومره پورې امداد معطل وو .

په الندنیو حاالتو کې به نه واپس کیدونکې امداد معطل ک�ې يش  :

د نه واپس کیدونکي امداد بندیدنه/ختمیدنه :

·ستاسو نه واپس کیدونکې معايش امداد به بند ک�ی يش که چرې تاسو د پیوستون د برنامې په خپلو 
فعالیتونو کې برخه نه اخلئ .بندیدنه باید د آي جي آي  (IGI)لخوا په حقه توجیه او مدافعه يش   .

د نه واپس کیدونکي امداد په دورانیه کې توسیع/اضافه :

·دا به د شپ�  (6)میاشتو په اختتام وک�ی يش چې د کومې مودې لپاره دا په ابتدایي تو�ه منظور شوی 
وو. که تاسو د کار کولو جو�ه یئ، الند� رشائط باید پوره يش    :

oتاسو د ولسوال� د مالزمت د مؤسسو  (CEA)رسه د یو کار غو�تونکي په حیث راجس�ر یئ  .
oتاسو به دا ثبوت راوړئ چې تاسو د ولسوال� د مالزمت د مؤسسو  (CEA)لخوا غوره ک�ې شوې 

کار نه انکار نه دې ک�ې   .

·دا کیدی يش که تاسو خپل �ان په الندنیو کیفیتونو کې په یو کې و�ورئ :
oپه ذا� حیث، لویوې د اوو (7)کالو نه کم ماشومان .

oتاسو د کار کولو وړ نه یئ .دا باید د طبي تصدیق نامې لخوا ثابت يش .
oستاسو اندراج د تعلیم په فورمه کې شوې دې او تاسو زیات نه زیات د پن�ه ویشت  (25)
کالو یئ، او یا د عايل تحصیالتو، چې تر پن�ه  (5)کالو جریان لري، په کیس کې د شپ�ویشت 

 (26)کالو یئ  .
oتاسو کم عمر یاست .

oتاسو د رومانیه د قانون په مطابق تقاعد اخستې شئ .

مهمه خربتیا !

·نه واپس کیدونکې معايش امداد رصف هغه و��و ته ورکول کی�ي چې د 
پیوستون په برنامه کې یې اندراج نه وي شوې .که داسې و��ي آسیب پزیره وي 

)د مثال په تو�ه .نابالغه یوا�ې و��ي، معیوبه و��ي، د یو ولدیت واله فامیلونه، 
بالربې ��ې، د برشي قاچاق �پيل و��ي، د وهنې او نور تشدد �پيل و��ي، 

وررسه د تقاعد کیدو د عمر هغه و��ي چې د تقاعد معاوضه نه اخيل (

آیا تاسو سوالونه لرئ؟ مهربا� ک�ئ هغه مسؤله او مربوطه مقاماتو ته ولې�ئ�
· د مهاجرت عمومي نظارت کونکې

· د ولسوال� د �ولنیز ادائی�ي او نظارت مؤسسې
· د ولسوال� د مالزمت مؤسسې



د رومانیې د کسب او کار مارکی� ته الرسيس4.

 د کومو رشائطو الندې زه د رومانیې د کسب او کار مارکی� ته الرسيس درلودې شم؟ 

که تاسو ته په رومانیه کې د محافظت فورمه درک�ې شوې وي، نو تاسو د کسب او کار مارکی� ته 

المحدوده الرسيس لرئ، بالکل د یو رومانیوي تابعیت لرونکي په شان .کله چې تاسو ته د محافظت فورمه 

درک�ې يش  :

·تاسو خپل �ان د ولسوال� د مالزمت د مؤسسو رسه د یو کار/کسب ل�ونکي په حیث راجس�ر کوالی شئ؛ 
·تاسو خپل اندراج د مسلکي تربیې په کورسونو   کې هم راجس�ر کوالی شئ؛ 

·تاسو د کار د مصاحبې  /د نورو عميل آزموینو لپاره تیاري هم کوالی شئ چې ستاسو د کار �ومارونکي 
لخوا رضوري و��ل يش  .

�ن�ه به په روز�ار کی�ئ؟ 

په روز�ار کیدو لپاره به تاسو د کار �ومارونکې ل�وئ او په �ینې موخو کار �ومارونکې تاسو نه د وړتیا په 

�ینې مخصوصو آزموینو کې د بریالیتوب غو�تنه کوالی يش .کار �ومارونکې هم کوالی يش   :

·د رومانیه د ژبې د اسايس پوهې غو�تنه؛ 
·نور اسناد، لکه، يس وي (CV)؛

·طبي تصدیق نامه چې �ایي چې تاسو د دې کسب لپاره په طبي تو�ه برابر یاست؛ 
·د رومانیې د دولت لخوا پیژندل شوي مطالعې .د مطالعو د پیژندنې په اړه نور اضايف معلومات په شپ�مه 

 (6)نقطه کې موندې شئ   .

په دفرت کې د کار د پوزیشن لپاره دا هم غوره کول کی�ي چې کار �ومارونکي ته هغه تعلیمي اسناد او تصدیق نامې هم 

وړاندې ک�ئ، کوم چې د رومانیه د دولت لخوا منل شوې وي، چې ستاسو د مطالعې او اختصاص تصدیق کوي .د تعلیمي 

اسنادو د من�ت په اړه نور اضايف معلومات الندې په جز ملرب6.3  کې دي   .

مالزمت به د انفرادي کسب د معاهدې په شکل کې کی�ي، �ن� چې الندې ذکر دي :

·یوه معاهده چې د کوم د الندې به یو فرد  –کار �ومارونکې  –دا عهد کوي چې )یو فرد یا حقوقي اداره  (
به د �ومارونکي په اختیار او مرض� کار کوي، د رقم د یو مقدار په بدل کې چې تنخواه یا معاوضه ورته 

وایي .

·دا معاهده به د فریقینو په مرض� امضاء کی�ي، په تحریري تو�ه، په رومانیوي ژبه کې، په درې  (3)اصل 
نقلونو کې، کوم کې به چې یو تاسو د �ان رسه وساتئ .دا باوري ک�ئ چې تاسو یو اصل نقل ترالسه ک�و! په 

کار �ومارونکي دا فرض دي چې دا معاهده ستاسو د کار د رشوع کولو نه وړاندې راجس�ر ک�ي  .

·دا معاهده تاسو ته �ولنیز محافظت ته الرسيس درکوي او د �ومارونکي لخوا د ممکنه ناوړه چلند نه ستاسو 
حفاظت کوي .

·کار �ومارونکې باید دا معاهده د عمومي کارکونکو په هغه دفرت کې راجس�ر ک�ي، کوم چې د مالزمت 
منطقوي نظارت  (TEI)ته لی�ل کی�ي .ثبتونه باید ستاسو د کار د پیل نه وړاندې ويش  .

مهمه خربتیا !
·معاهده، چې تاسو امضاء ک�ې وي خو د کار �ومارونکي لخوا مهر او امضاء شوې نه وي، هغه په 

رومانیه کې هی� قانو� حیثیت نلري .
·یو �ل چې په صحیح طریقه امضاء يش، نو بیا ستاسو د کسب  /کار معاهده ستاسو د رضامندۍ نه 

بغیر نيش ترمیم کیدې .
·په معاهده کې هر یو تغیر باید په تحریري تو�ه ويش، د یو ترمیم په حیث، او باید د کار �ومارونکي 

او ستاسو لخوا امضاء يش  .
·د کار د معاهدې او  /یا د هغې د یو ترمیم د امضاء نه اول، دا په غور رسه ولولئ او دا یقیني ک�ئ 

چې تاسو پرې پوه یاست چې دا �ه دي .که یو �ه تاسو ته پوره واضحه نه وي، د �ومارونکي نه 
وپو�تئ .تاسو د غیر ملکیانو د مرستې د مؤسسو نه هم مالت� غو�تې شئ که چرې یو �یز تاسو ته 

پوره واضحه نه وي    .

د قانو� اسنادو نه بغیر روز�ار، یا د تور مارکی� روز�ار

که تاسو د روز�ار انفرادي معاهده نه وي امضاء ک�ې او تاسو ته مستقیمه ادائی�ي کی�ي د �ه 
د امضاء کولو نه بغیر، لکه د ادائی�ي دفرت (هغه سند چې دا تصدیق کوي چې تاسو معاوضه 

ترالسه کوئ – )نو تاسو د اسنادو نه بغیر کارکونکې یئ    .

د اسنادو نه بغیر د کارکونکي �ه نقصانونه دي؟ 

که تاسو د اسنادو نه بغیر کارکونکې یئ :

·تاسو به د �ولنیز محافظت نه محرومه یئ، هم د خپل کار په دوران کې او د ستاسو د کسبي تعلق د 
ختمیدو نه ورسته هم، او تاسو د کار �ومارونکي خالف قانو� مقدمه هم نشئ درج کوالی که چرې هغوی 

ستاسو د حقوقو خالف ورزي وک�ي   .

·ستاسو �ومارونکې به تاسو ته د کم نه کم ری� نه کمرت ادائی�ي وک�ي او د هغې نه هم کم چې هغوی 
باید ستاسو د تعلیمي تصدیق نامو او ستاسو د کار د ساعتونو په سبب تاسو ته وک�ي   .

·تاسو به د میاشتې د معاوضې د حصول یوه مخصوصه نی�ه ونلرئ، او کیدی يش چې تاسو ته د میاشتې د 
معاوضې ادائی�ي تادیه نيش؛ تاسو به �اکل شوې کاري ساعتونه ونلرئ  .

·تاسو ته به ستاسو د کار لپاره اوزار او  /یا د محافظت اوزار نه مالوی�ي .
·تاسو به خپل کلیزه رخصتي نه ترالسه کوئ، تاسو به د بې روز�ارۍ د فوائدو حقداره نه یئ، تاسو به د کار 

په دوران کې د معذورتیا د تقاعدو حقداره نه یئ او تاسو ته به د ناروغ� د رخصت حق او یا د رضورت 

په موقع د وړیا د شفا خانې خدمت نه وي.

·تاسو به د خپل تقاعد په طرف په وړاندې نه �ئ .
·کیدی يش چې تاسو د برشي قاچاق   د کار د استث�ر نشانه جوړه شئ؛ وغیره  .

آیا تاسو سوالونه لرئ؟ مهربا� وک�ئ هغه مسؤله او مربوطه مقاماتو ته ولې�ئ:

.(CEA)  د ولسوال� د مالزمت مؤسسې ·
.(TEI)  د مالزمت منطقوي نظارت ·



د �ولنیز صحت بیمه(فائدې�)5.

د رومانیه د صحت په نظام کې �وک/�ه بیمه کیدې يش؟ 

د صحت  خدماتو ته الرسيس په هم هغه رشائطو کی�ي کوم چې د یو رومانیه د تابعیت لرونکي لپاره دي .
کله چې په رومانیه کې تاسو ته محافظت درک�ی يش نو دا مهم دي چې د صحت د بیمې د نظام  رسه �ان راجس�ر ک�ئ 

او د صحت په فن� کې خپل میاشتني ادائی�ي وک�ئ.  دا هغه واحده الره  ده په کومه کې چې تاسو د طب وړیا خدمتونو 
ته الرسيس لرئ

د صحت د نظام د الندې به زه �رن�ه بیمه کی�م؟ 

·که تاسو �ه آمدن نلرئ :
oتاسو میاشتنې فیس تر دولسو  (12)میاشتو پورې مسلسل ورکوالی 

شئ79.75)  يل  په میاشت کې، دغه رن� 927 يل په کال کې .(که تاسو 
میاشتنې فیس جمع نک�ي ، نو بیا به تاسو جرمانه ادا کوئ  .

oکله چې تاسو ته د دولتي نظام لخوا د طبي خدماتو رضورت وي .په 
داسې حاالتو کې به ادا کیدونکې رقم 558,25 يل وي )په میاشت کې 

79,75 يل تر اوو  (7)میاشتو پورې   (
·که تاسو په روز�ار یاست :

oستاسو �ومارونکې به د نورو �ولنیزو امنیتي فیسونو رسه ستاسو 
میاشتنې فیس جمع کوي، )د مثال په تو�ه .بې روز�اري، تقاعد، 

وغیره .(.

آیا زه د صحت د فن� د ادائی�ي نه بغیر هم بیمه کیدې شم؟ 

هغه و��ي چې د رومانیه د �ولنیز صحت د بیمې په نظام کې یې د فیس د ادائی�ي نه بغیر بیمه کی�ي هغه دي    :

•هغه چې د اتلس  (18)کلن نه کم دي، د اتلس  (18)کلن نه تر شپ�ويشت  (26)کلن پورې وي، ال اوس هم په سکول 
کې وي او �ه آمدن نلري .

•تر شپ�ویشت  (26)کالو پورې و��ي چې د ماشومانو د محافظې د نظام نه راغلې وي او بې روز�اره دي او �ولنیزې ��ې 
نه ترالسه کوي .

•خاوند یا والدین چې خپل آمدن نلري او د هغه و��ي لخوا مرسته کی�ي چې د اول نه د رومانیه د صحت د نظام لخوا بیمه 
شوې دې .

•و��ي د معیوبینو رسه چې تنخواه نلري، په �ینې رشائطو کې .
•د طبي مشکالتو رسه مخ وي چې د صحت د وزارت لخوا پیل شوې په قامي برنامو کې شامل دي، تر هغې چې د دې طبي 

کیفیت عالج نه وي شوې، که هغوی �ه آمدن نلري   .

•بالربې ��ې او طالق شوې زنانه، که هغوی د کار نه آمدن نه ترالسه کوي او یا د کم تره معاوضې نه کم تره آمدن لري    .
 

د بیمه شوي و��ي په حیث زما حقوق؟ 

د رومانیه د صحت په نظام کې د یو بیمه شوي و��ي په حیث تاسو حق 

لرئ :

•د خپل د طبي خدماتو چمتوکونکې په خپله انتخاب کوئ، وررسه د صحت 
د بیمې دفرت هم چې تاسو به فیس ورلی�ئ .

•د خپلې خو�ې د فامیل د عمومي متخصص رسه �ان راجس�ر ک�ئ .
•خپل انتخاب شوې عمومي متخصص تبدیل ک�ئ، خو د مل�ي راجس�ر شوي 

نه شپ�  (6)میاشتې ورسته  .

په حیث د یو بیمه شوي و��ي، زه د �ه مستحق یم؟  

د رومانیه د صحت په نظام کې د یو بیمه شوي و��ي په حیث تاسو حق لرئ :
•د خدماتو د اسايس �ن�ې، بغیر د �ه تعصب نه، د قانون په مطابق  .

•تاسو د شفاخانې او د دوایانو، د طبي آلو او د کلینکي تشخیص/تحقیق د �ولو مرصفونو د بیرته ادائی�ي حق لرئ او د هغې 
لپاره به تاسو �ه ادائی�ي نه کوئ، په هغه حاالتو کې چې په چوکا�ي معاهده کې درج دي .

•مدافعا� او د صحت په حق کې مالت�، په شمول د طبي حاالتو د ژر تشخیص .
•د خارج بسرت مریضانو لپاره طبي خدمات، او په شفاخانه کې خدمات چې د صحت د بیمې د دفرت رسه په معاهده کې درج 

دي .
•بی�� طبي خدمات .

•د غا�ونو د پاملرنې �ینې خدمات .
•د فیزیوتراپي او د رغیدو معالجه .

•طبي آلې .
•په کور کې طبي پاملرنه .

•طبي رخصت او د �ولنیز بیمې ��وره تادیه، د قانون په مطابق .
•ستاسو د معلوماتو محرمتیا، خصوصأ ستاسو د تشخیص او د معالجې په حواله .

•د طبي معالجې په حواله معلومات  .

مهمه خربتیا !

·که تاسو د خپل د صحت د الزمي بیمې ادائی�ي نه وي ک�ې نو تاسو به د 
چوکا�ي معاهدې د الندې د وړیا طبي خدماتو د �ن�ې مستحق یئ) د 

مثال په تو�ه طبي او/یا د جراحي بی�� خدمات، د وباهي خطر لرونکې 
ناروغي، د بالربتوب د ارتقاء نظارت او د ماشوم د پیدا کیدو نه ورسته    (.

  
·د �ولو شفاخانو دا فرض دي چې اولیه طبي امداد او بی�� طبي مالت� هر 
هغه و��ي ته ورک�ي چې هغو ته والړ يش، که هغه و��ې په تشویشناک 

حالت کې وي  .
·وړ اولیه طبي امداد او بی�� طبي مالت� به بغیر د �ه تعصب نه ورکول 

کی�ي، خو چې محدود نه وي تر :آمدن، جنس، عمر، مذهب، تابعیت او یا 
سیايس رجحان، پرته له دې چې مریض طبي بیمه لري او که نه   .

·تاسو په ميل طبي نظام کې د بیمې خریداري کوالی شئ، خو په شخيص 
تو�ه هم .

که تاسو سوالونه لرئ نو تاسو هغه مسؤله او مربوطه مقاماتو ته لی�لې شئ:

د ولسوال� د صحت د بیمې دفرت په هغه منطقه کې چې تاسو پکې مستقل استو�نه 

لرئ .



په رومانیه کې تعلیمي نظام6.

که تاسو په رومانیه کې د محافظت فورمه ترالسه ک�ې وي، تاسو د مساوي چلند او د رومانیه د 

�اریانو په شان د رشائطو مستحق یئ، د هر رقم او د هر معیار د تعلیم او د تربیې لپاره    .

تعلیم ته د الس رس� اسانتیا لپاره، لیواله کسان )ماشومان او یا بالغان (کوالی يش چې د رومانیا 

د ژبې په کورسونو   کې برخه واخيل .دا د �وون�ي د نظارت د ادارې لخوا �اکل کی�ي په هغه 

ولسوال� کې چې تاسو  پکې استو�نه کوئ، د آي جي آي (IGI) په همکارۍ، بلکې د نورو 

نادولتي موسسو رسه هم.

تاسو کولی شئ د مطالعو د برابري او د موجوده قانون په ر�ا کې د ډیپلوم، سندونو، د وړتیا د 

تصدیق او مسلکي وړتیاو پیژندنې �خه ��ه واخلئ.

د رومانیه تعلیمي نظام �رن� اداره کی�ي؟  

د غیرملکیانو لپاره چې په رومانیا کې د محافظت فورمه ورک�ل شوې ده، د رومانیا 
دولت باید د هیواد په اقتصادي، �ولنیز او کلتوري ژوند کې د پیوستون رشایط برابر ک�ي 

او همدا رن�ه تعلیمي سیس�م ته د الرسس� لپاره هم�.

د رومانیا د تعلیم سیس�م ته د غیرملکیانو الس رسی هم د رومانیه�د اسايس قانون له 
مخې تضمین شوی ده، چې دا حق تنظیموي او په �ولو سطحو کې د �وونې ژبه 

بیانوي" :په رومانیا کې تعلیم په رومانیوي ژبه کې، د ميل اقلیتونو په ژبه کې او په 
ن�یوالو ژبو کې ورکول کی�ي"

په رومانیه کې د تعلیمي سیس�م گراف د تدریس د کچې او �وون�یو په اړه :

د پوهنتون نه مل�ې ميل تعلیم دا الندې کچې لري :

·ابتدایي تعلیم0)  نه 6 کلن(، چې تقسیم دې په :
oد وړوکتون نه اول0)  نه 3 کلن(؛

oوړوکتون 3) نه 6 کلن (د وړوکي، میانه  او لوي ډلو رسه؛ 
·ابتدایي �ون�ې، رسه د 

oد تیاري درجه6/7)  کلن(
oد اول نه �لورم  (I-IV)درجې؛ 

·ثانوي �ون�ې، چې مشتمل دې په :
oد الندې درجې ثانوي تعلیم  :د پن�مې درجې نه تر نهمې پورې (V-IX)؛

oاعلی ثانوي تعلیم، یا اعلی �ون�ې :د لسمې درجې نه تر دولسمې یا دیارلسمې درجې 
پورې(X-XII / XIII) ، په الندنیو کې په یو پروفائل کې :دريس، مسلکي او �کنالوژیکي؛   

·مسلکي �ون�ې، د درې  (3)کالو طوالت لري او هغه و��ي یې تعقیب کوالی يش چې په 
ا�ه  (VIIIth)درجه کې بریالې شوې وي .کله چې تکمیل يش نو په یو میدان کې وړتیا 

ترالسه يش؛  

·د دریمې درجې غیر پوهنتو� �ون�ې، د یو  (1)نه تر درې  (3)کالو پورې طوالت لري او 
یو مسلکي وړتیا چمتو کوي په میدانونو کې د :کمپیو�ر سائنس، زراعت، صحت، معاشیات، 

سیاحت، وغیره  .

Ø د ميل عايل تحصیالتو نظام په پوهنتونونو کې اداره کی�ي )دولتي یا شخيص(، یا په اعيل تعلیمي 
�ون�یو کې اداره کی�ي او د مطالعو درې  (3)درجې لري   :

· د پوهنتون د عايل لیسې مطالعې  –د درې  (3)یا د �لورو  (4)کالو د مودې لپاره؛ 
· د ماس�ر د ډ�ري د پوهنتون مطالعې؛ 

· د ډاک�ري د ډ�ري د پوهنتون مطالعې؛ 
د پوهنتون کال عمومأ د اکتوبر په اول کاري ورځ پیل کی�ي او دوه سی�س�ر لري .

د تعلیم د قانون د الندې، په رومانیه کې الزمي تعلیم تر لسمې  (10)درجې پورې دې او پکې 
ابتدایي، ثانوي او د عايل �ون�ي تعلیم شامل دې .

تر لسمې  (10)درجې پورې د الزمي تعلیم فرص په اتلس  (18)کلن کیدو ختم يش .

 آیا زما تعلیمي اسناد، چې ما د بل هیواد نه ترالسه ک�ي دي، به په رومانیه 
کې منل کی�ي؟ 

که تاسو د رومانیه په م�که خپل تعلیم ته جریان ورکول غواړي او یا کار کول 
غواړئ، دا رضوري ده چې ستاسو د بل هیواد نه اخیستل شوې ډپلوم 

مقیاسه/برابري ويش او اومنل يش .دا د ډپلوم د من�ت او د برابرۍ د ميل مرکز 

 (CNRED)لخوا کی�ي .د بل هیواد نه ترالسه شوې ډپلومې به په رومانیه کې 
اومنل يش که     :

·که ډپلومه د هغه هیواد په حدود کې د یو منل شوي ادارې لخوا اجراء شوې وي؛   
·د مطالعې زمینه او درجه باید د رومانیه په تعلیمي نظام کې مساوي وي .

د مطالعې اصل اسناد باید په حقوقي تو�ه یا د هی� د قانون له مخې ومنل يش، 

بېالبېل د قضیې نه د قضیې په اساس  .



که تاسو ته د رومانیه په م�که محافظت درک�ې شوې وي :

·د اول نه تر لسمې  (I-X)درجې پورې د مطالعو برابري او من�ت د رومانیه د 
عمومي لس  (10)کلیزه تعلیم رسه د ولسوال� د �ون�یو د نظارت  /د ب�اپس� د 

�ون�یو د نظارت لخوا کی�ي .هغوی ستاسو د بل هیواد د مطالعو برابري چمتو 

کوي، وررسه د هغو هم چې د رومانیه په م�که مو ترالسه ک�ې وي، د هغه چمتو 
کونکو لخوا چې د تعلیمي فعالیتونو انتظام او خپرونه کوي د بل هیواد د تعلیمي 

نظام په ډول   .

·د عايل لیسې  (XI-XII)د مطالعو برابري او من�ت او د عايل �ون�ي تحصیيل 
تصدیق نامه  (baccalaureate)برابرئ چې د بل هیواد نه چمتو شوې وي د 

ډپلوم د من�ت او د برابرۍ د ميل مرکز  (CNRED)لخوا کی�ي .د داسې 

مطالعو د غو�تنلیک دوسیې د د ولسوال� د �ون�یو د نظارت  /د ب�اپس� د 

�ون�یو د نظارت رسه جمع کیدې يش، کوم به چې بیا د پروسس لپاره د ډپلوم د 

من�ت او د برابرۍ  ميل مرکز  (CNRED)کې جمع ک�ې يش او یا به هغو ته په 

ډاک/بری�نالیک واستول يش       .

د پوهنتون د مطالعې د تحصیيل سند/تصدیق نامې، ماس�ر ډ�ري یا د ډاک�ري د 

ډ�رۍ برابري او من�ت چې د بل هیواد د منل شوي تعلیمي ادارې نه اجراء شوې 

وي به رصف د ډپلوم د من�ت او د برابرۍ د ميل مرکز  (CNRED)لخوا کی�ي

پروسیجر �ه دې چې زما تعلیمي اسناد د رومانیه د دولت لخوا 
تائید يش؟ 

د مسلکي �ون�ي لخوا اجراء شوې تصدیق نامې، د عايل لیسې تحصیل نامې، د ماس�ر یا د ډاک�رۍ د 

ډ�رۍ او د دې رسه د مسلکي وړتیاوو، د من�ت او برابري لپاره ستاسو دوسیه باید ولري  :

·ستاسو غو�تنلیک.
·ستاسو د مطالعو تصدیق نامې .

·ستاسو شناختي اسناد .
·د پن�وس رون  (RON 50)فیس .

دوسیه به د معارفو او سائنيس انکشاف د وزارت په راجس�ري کې جمع کی�ي او یا به په ډاک )رومانیه 

پوس� (د ډپلوم د من�ت او برابرۍ ميل مرکز  (CNRED)ته لی�ل کی�ي .د تجزیې نه ورسته، د ډپلوم 

د من�ت او برابرۍ ميل مرکز  (CNRED)کوالې يش چې د مطالعې اسناد تائید ک�ي او د من�ت 

تصدیق نامه د رومانیه په تعلیمي نظام کې د برابرۍ رسه ورته ورک�ي .که په کورس کې فرق وي نو د 

ډپلوم د من�ت او برابرۍ ميل مرکز  (CNRED)کوالې يش چې د فرقي آزموینې پریک�ه وک�ي او یا نور 

داسې امدادي طریقې، وغیره     .

که تاسو سوالونه لرئ نو تاسو هغه مسؤله او مربوطه مقاماتو ته لی�لې شئ:

· د ډپلوم د من�ت او برابرۍ ميل مرکز  (CNRED)د معارفو د وزارت  (MNE)د الندې
· د ولسوال� د �ون�یو نظارت په هغه ولسوال� کې چې تاسو پکې په رومانیه کې مستقل رهائش دې .

مهمه خربتیا !

·تصدیق نامې او د هغو دورانیه به پخپله تائید يش که چرې دا د اي یو (EU)، اي اي اې 
 (EEA)او یا د سوئیس کنفدراسیون لخوا باورلیک شوو تعلیمي ادارو �خه اجراء شوې وي  .

·د دریم��ي هیواد لخوا ترالسه شوي تصدیق نامې او د مطالعې دورانیه به رصف په هغه 
صورت کې تائید کی�ي که چرې په دې دریم��ي هیواد کې د تعلیم تشکیل/جوړ�ت د 

رومانیه په طرز وي او دا چې د دوا�رو هیوادونو په مین� کې د یو بل د تعلیم� تصدیق نامو 
د تائید موافقنامه وي  .

·پخپله یا خودکاره تائید یوه ساده طریقه ده چې د ډپلوم د من�ت او برابرۍ ميل مرکز 
 (CNRED)لخوا عميل کی�ي  .



د رومانیه د �ولنیز بیمې او د �ولنیز مالت� نظام7.

د �ولنیز امنیت په نظام کې �ه شامل دي؟ 

.B

د رومانیه په �ولنیز امنیتي نظام کې شامل دي :
د �ولنیز امنیت نظام، چې جوړ دې له :د دولتي تقاعدو 
نظام، د صحت بیمه، د بې روز�ارۍ بیمه، حادثې یا د 

کار کولو وړتیا نه لرل، رخصت )آرام، بالربتوب، د 
ماشوم پاملرنه  (

د �ولنیز مالت� نظام، کوم کې چې شامل دي هديف او 
عاريض مالت� لکه چې میاشتنې �ولنیز مالت�، د کور د 

تودولو امداد، د ماشوم دولتي تادیه او یا د فامیل 
مالت� .

.Aد �ولنیز امنیت نظام:
.1د بې روز�ارۍ ��ې – دا د �ولنیز محافظت یو داسې قسم دې چې �ول یې ترالسه کوالی يش کله چې هغوی د کار په ل�ون کې 

وي؛ �ول هغه و��ي چې غیرملکیان دي او یا بې هیواده و��ي دي چې په رومانیه کې یې روز�ار لرلو یا یې په رومانیه کې بې آمدن 
ترالسه ک�ې وو او یا د قانون په مطابق په رومانیه کې د کار کولو مستحق دې    .

.2د کار په دوران کې د حادثو بیمې او د کار رسه مربوط طبي رشایطو یا لن�مهاله د معذوري بیمه  - که تاسو د رومانیوي 
کار�ومارونکي رسه د انفرادي کار د معاهدې رسه کار کوئ نو تاسو د کار په دوران د حادثو او د کار رسه مربوط طبي رشایطو لپاره د 
بیمې حق لرئ .دا رن� تاسو د طبي حالت �خه مخنیوي او د کار مربوط حادثو یا طبي رشایطو او د کار ظرفیت د بیا رغونې لپاره د 

روغتیایي رخصت او د �ولنیزې روغتیا د ��ې د پیسو مستحق یئ .
.3د تقاعد پول، یا پینشن – دا په دولتي نظام کې د �ولنیزې ��ې د �ولو نه مهم جز دې .په رومانیه کې د پینشن پن�ه  (5)قسمونه 

دي :د عمر د حد پینشن؛ د معیوبیت پینشن؛ د وارث پینشن؛ اندازه کیدونکې پینشن، او جزوي اندازه کیدونکې پینشن )قانون  #
 263/2010د پینشن په یوشان نظام باندې .(تاسو به د تقاعدو تادیه واخلئ که تاسو په رومانیه کې د پینشن دولتي نظام ته ادائی�ي 

ک�ې وي    .
.4د بالربتوب رخصت یو طبي رخصت دې چې د فامیل د عمومي متخصص ډاک�ر  (GP)لخوا ورکول کی�ي، چې د متخصص ډاک�ر 

خط وررسه وي .
.5د ماشوم د پاملرنې/پالنې رخصت .

د ماشوم د پاملرنې رخصت د بالربتوب د رخصت د ختمیدو نه فوري ورسته پیل کی�ي. دا تر دوو  (2)کالو پورې کیدې يش یا، د 
معذوره ماشوم په کیس کې، تر درې  (3)کالو پورې .د ماشوم د پاملرنې/پالنې د رخصت وړ کیدې يش :د ماشوم په حقیقي والدینو 

کې یو؛ هغه و��ې چې ماشوم یې په غی� اخستې وي؛ هغه و��ې چې د ماشوم ن�هداري کوي؛ د ماشوم حقوقي رسپرست     .

د ماشوم د پاملرنې/پالنې د رخصت خواست کونکې باید دا الندې رشائط پرله پسې پوره ک�ي :
·وي یو رومانیوي، غیرملکي، او یا بې هیواده و��ې؛ 

·د رومانیه په م�که قانو� استو�نه لري؛ 
·د ماشوم/ماشومانو رسه �اییو�ای اوسیدنه د کومو لپاره چې د دې حق غو�تنه کی�ي او د ماشوم/ماشومانو د پالنې او پاملرنې رسه 

ربط لري؛ 
·د ماشوم د زې�ېدنې نه وړاندې تر دولس  (12)میاشتو پورې یې آمدن ترالسه ک�ې وي .

نظام تأمین اجت�عی: .A

که تاسو سوالونه لرئ نو تاسو هغه مسؤله او مربوطه 
مقاماتو ته لی�لې شئ:

د ماشوم د پالنې د ��ې ترالسه کولو لپاره به غو�تنلیک د 
کيل، �ار�و�ي، یا د �ار د �اروال په دفرت کې جمع کی�ي 

چرته چې تاسو وسی�ئ .او یا د ولسوال� د �ولنیزو 
ادائی�یانو او نظارت د مؤسسې رسه جمع ک�ئ چې ستاسو 

د استو�نې په منطقه عالقه داري لري  .

B. د �ولنیز مالت� نظام

د �ولنیز مالت� نظام غیرملکي او د رومانیه تابعیت لرونکي دوا�رو ته یو شان ��ې وړاندې کوي��

د ��و مهم قسمونه کوم دي؟ 

�ولنیز فالح )ض�نت شوې کم نه کم آمدن(
کم نه کم ض�نت شوې آمدن میاشتنې معايش ��ه ده .د دې ��ې مقدار دې :

(142 RON). د یو و��ي لپاره یوسل او دوه �لوی�ت رون·
(255 RON). د دوو  (2)و��و د فامیل لپاره دوه سوه او پن�ه پن�وس رون·

(357 RON). د دریو  (3)و��و د فامیل لپاره درې سوه او اووه پن�وس رون·
·د �لورو (4) و��و د فامیل لپاره �لور سوه او دوه �لوی�ت رون  442)

RON).
(527 RON). د پن�ه  (5)و��و د فامیل لپاره پن�ه سوه او اوویشت رون·

(50 RON)  د پن�ه  (5)کالو نه زیات د هر یو اضايف و��ي لپاره پن�وس رون

که تاسو سوالونه لرئ نو تاسو هغه مسؤله او مربوطه مقاماتو ته لی�لې شئ:
د ماشوم د پالنې د ��ې ترالسه کولو لپاره به غو�تنلیک د کيل، �ار�و�ي، یا د 
�ار د �اروال په دفرت کې جمع کی�ي چرته چې تاسو وسې�ئ .د �ولنیزو ��و 

ادائی�ي به د ولسوال� د �ولنیزو ادائی�یانو او نظارت د مؤسسې لخوا کی�ي، د 
و��ي د مايض د تحقیق نه ورسته  .

.1

د تودخي امداد2.
دا د کم آمدن واله فامیلونو او یوا�ې و��و ته د یخن� په موسم کې ورکول کی�ي 1) نومرب نه تر 
31 مارچ پورې (چې د کور د تودولو �ول مرصف یا �ه برخه پرې ادا ک�ې يش .د تودخي امداد د 

استو�نې د �ای�ای لپاره ورکول کی�ي او رصف د یو اصل د تودخي د نظام لپاره   .

د تودخي د امداد د ترالسه کولو حق :
·دا د یو فورمې په ډکولو ترالسه کی�ي، چې نومی�ي ” غو�تنلیک  –حلفیه بیان“ او د شهادت 

اسناد چې باید د اکتوبر د  15مې نی�ې نه مخکې ډک ک�ې يش .د یخن� په موسم کې جمع ک�ې 
شوې غو�تنلیکونه به هم منظوری�ي  .

·په نومرب کې یې حساب کی�ي .

.A



د فامیل د مالت� امداد
دا هغه کم آمدن واله فامیلونو ته ورکول کی�ي چې د اتلس  (18)کلن نه 
کم عمره ماشومانو پالنه او پاملرنه کوي .د دې مقصد د هغه فامیلونو په 

آمدن کې مرسته کول دي، لپاره د دې چې د ماشومانو د پالنې او تعلیم 
لپاره �ه رشائط برابر ک�ې يش   .

که تاسو سوالونه لرئ نو مهربا� ک�ئ تاسو هغه مسؤله او مربوطه 
مقاماتو ته ولې�ئ:

·د �اروال دفرت چرته چې تاسو استو�نه کوئ – ستاسو د اسنادو د جمع 
کولو لپاره .دا د �اروال اختیار دې چې د �ولنیز تحقیق نه ورسته د فامیل 

د مالت� د امداد اجراء وک�ي  .
·د ولسوالی د �ولنیز ادائی�یانو او د نظارت مؤسسه  –د میاشتني مالت� د 

امداد ادائی�ي کوي .

.3

د ماشوم د دولتي مالت� ��ې4.

د ماشوم د دولتي مالت� ��ې د دولت لخوا ادا کیدونکي/اجراء کیدونکې محافظت دې، لپاره د   :

·د رومانیه مستقل اوسیدونکي هغه �ول ماشومان چې د رومانیه تابعیت لري، غیر ملکیان دي او یا بې 

هیواده و��ي دي  .

•د 0 کلن تر 18 کلن پورې ماشومان .

•د اتلس  (18)کلن نه زیات �وانان، که هغوی په عايل �ون�ي یا په مسلکي �ون�ي کې یاست، د خپلو 

مطالعو د تکمیل پورې، په دې رشط چې هغوی به کال بیا د رسه/اعاده کوي نه  .

د دې برورش د چاپ د نی�ه پورې د ماشوم د دولتي مالت� د ��ې مقدار دې :

(200 RON) تر دوه  (2)کلن پورې ماشوم په میاشت کې دوه سوه رون•

(84RON).  د دوه  (2)کلن نه تر اتلس  (18)کلن پورې ماشوم ته په میاشت کې �لور اتیا رون•

که تاسو سوالونه لرئ، نو مهربا� ک�ئ تاسو هغه مسؤله او مربوطه مقاماتو ته ولې�ئ:

د ماشوم د دولتي مالت� د ��ې غو�تنلیک د هغه کيل، �ار�و�ي، یا د �ار د �اروال په دفرت کې جمع کی�ي 

چرته چې تاسو وسې�ئ .او یا د مربوطه ولسوال� د �ولنیزو ادائی�یانو او نظارت مؤسسې ته  .

 د �ولنیز مالت� نور قسمونه :د ابادیدو امداد او هغه ��ې چې معیوبو و��و ته 5.

(HIV/AIDS)  ورکول کی�ي) د مثال په تو�ه مساشتنې خوراکي امداد د ای�ز

متاثره و��و ته، د شدیده معیوبتیا لرونکو و��و ته میاشتنې امداد، میاشتنې 

رعایتي فیس د هغه و��و لپاره چې د کمې درجې معیوبتیا لري، د ای�ز 

 (HIV/AIDS)په شان معیوبتیا لرونکي ماشومانو ته میاشتني خوراکي امداد   .(

 



نور مهم معلومات8.

د رومانیه اسايس قانون او نور قوانین په خصويص تو�ه اداره کوي برابر/مساوي چلند د غیر ملکیانو او د رومانیه د �اریانو رسه، او وررسه یو شمیر حقوق او آزادیانې هم، مربوط په :

A.فامیلو(اده، زې�ېدنه، طالق  .)
B.قضایي نظام ته الرسيس.

 A. فامیل

 په رومانیه کې واده

واده په رومانیه کې کی�ي :

·د یو س�ي او د یوې ��ې په مین� کې د هغوی دوا�رو په رضا رسه .

·که هغوی اتلس  (18)کلن وي

په رومانیه کې دوه ودونه کول جائز نه دي  .

غیرملکیان او بې هیواده و��ي چې په رومانیه کې واده کول غواړي باید :

·رابطه وک�ي د مد� حالت او د زې�ېدنې د ریکارډ د خدمت رسه په هغه منطقه 

کې چې هغوی په کې استو�نه کوي، او د واده اعالن رسه د نورو اسنادو راجس�ر 

ک�ئ، چې دا به یو دوسیه جوړه يش چې د واده تائید به کوي  .

·د واده د اعالن او د واده د کیدنې په نی�و د اوسیدنې قانو� حیثیت لري .

واده باید د مهاجرت خدمت ته اعالم يش او یا د هغه عالقې دفرت ته چې دا و��ي 

یې اوسیدونکي دي، د واده د نی�ې نه په دیرش  (30)ور�و کې دننه .هغوی باید 

د واده د تصدیق نامې یو نقل هم جمع ک�ي  .

که د واده تصدیق نامه د بهر� هیواد نه اجراء شوې وي، نو دا سند د اجراء د 

نی�ې نه په شپ�  (6)میاشتو کې دننه د رومانیه ژبې ته د ترجمې احتیاج لري .

د ماشوم د زې�ېدنې اعالن او د هغې ثبتونه/راجس�ر کول
د زې�ېدنې اعالن د حامل�ي په شفاخانه کې د زې�ېدنې نه 
په درې  (3)ور�و کې دننه، او د زې�ېدنې تصدیق نامه به 

د شفاخانې لخوا اجراء يش .په کور کې د زې�ېدنې په 
صورت کې، د زې�ېدنې تصدیق نامه به د منطقوي 

ډسپینرسي نه اجراء يش .د زې�ېدنې تصدیق نامه به مور ته 
په الس ورکوالی يش     .

د زې�ېدنې ثبتونه د زې�ېدنې د ریکارډ د خدمت لخوا کی�ي 
او ورستې به د زې�ېدنې تصدیق نامه اجراء کوي. په قانو� 
تو�ه به د زې�ېدنې ثبتونه د ماشوم د پیدا کیدو نه ورسته 

په �وارلس  (14)ور�و کې دننه ده .د دې مودې نه ورسته 
د زې�ېدنې ثبتونه د سزا وړ دې او جریمه لري   .

 
که ماشوم د زې�ېدنې اعالن د پیدا کیدو د نی�ې نه یو کال 

ورسته جمع ک�ې يش نو بیا به د زې�ېدنې د تصدیق نامې د 
اجراء فیصله د محکمې په حتمي او نه بدلیدونکې پریک�ه 

کی�ي .

مهمه خربتیا !

مهمه خربتیا !

  1.3طالق

په رومانیه کې په الندنیو معاملو کې واده د طالق د الرې تحلیل 
کیدې/ختمیدې يش :

·باهمي رضامندي، کله چې طالق د دوا�رو له طرفه جمع يش .
·په جوړه کې د یو فریق په غو�تنه کله چې واده قائم ساتل ممکن نه وي .

·په جوړه کې د یو فریق په غو�تنه، په مناسبه اسبابو، چې نور واده قائم 
ساتل �ران وي  .

طالق واده د اداري او یا د محکمې د پریک�ې د الرې ختموي .اداري طریقه 
کار په هغه صورت کې عميل کی�ي کله چې د جوړې دوا�ره فریق په طالق 

رضا وي  .

·که د ماشوم په والدینو کې یو د رومانیه تابعیت لري نو ماشوم به هم د رومانیه 

تابعیت لري .

·که چیرې ماشوم په بل هیواد کې پیدا يش او د زی�ون تصدیق نامه یې د رومانیوي د 

ډیپلوماتیک ماموریت  /قونسل�رۍ دفرت یا د هغه سیمه ایز واکمن لخوا ندي اجراء 

شوی، نو بیا د زې�ېدنې تصدیق نامه باید په رومانیه کې د محيل خلکو د ریکارډ د 

خدمت یا د �اروال� د دفرت د مد� حالت او د زې�ېدنې د ریکارډ د افرس لخوا اجراء 

يش .د هغه منطقوي دفرت کې چیرته چې د ماشوم مور او پاالر مستقل استو�نه لري .

·که یو واده په رومانیه کې شوې وي نو هغه د طالق د الرې ختمیدې يش او د طالق پریک�ه به 
دوا�رو فریقینو ته صادر يش.د واده د ختمیدو نی�ه هغه نی�ه ده چې کله د محکمې لخوا د 
طالق فیصله وشوه او یا هغه نی�ه چې کله د طالق تصدیق نامه د مد� حالت د افرس لخوا 

اجراء شوه   .
·په رومانیه کې د یو غیر ملکي په ذا� حالت کې د طالق بدلون او یا نور �ه تغیر )د مثال په 

تو�ه .واده، د ماشوم زې�ېدنه، د فامیل د یو غ�ي مرګ چې هغه هم په رومانیه کې اوسیدونکې 
یو غیر ملکي وو، د نوم بدلون، د سفري اسنادو ترمیم (به هغه مهاجرت خدمت ته اطالع کولې 
يش چې تاسو ته یې د استو�نې جواز درک�ې دې او چې تاسو د کوم په عملداري کې وسې�ئ    .

·د یو غیر ملکي او د یو رومانیوي تابعیت لرونکي و��ي په مین� کې که واده په یو بل هیواد 
کې شوې وي او بیا په رومانیه کې تائید شوې وي، هغه به اول په هغه هیواد کې تنسیخ کی�ي 

چیرته چې واده شوې وي او بیا به په رومانیه کې تائید کی�ي .
·که د یو غیر ملکي او د یو رومانیه تابعیت لرونکي په مین� کې واده په رومانیه کې شوې وي 

او بیا د غیر ملکي په هیواد کې تائید شوې وي، بیا به دا واده مل�ې په رومانیه کې تنسیخ کی�ي 
او بیا به هغه په بل هیواد کې تائید يش  .



مهمه خربتیا !

مهمه خربتیا !

  1.4 مرګ د رومانیه د تابعیت لرونکي او یا د غیر ملکي 
باید د هغوی د پس�نده �ان/فامیل لخوا د نفوسو د ریکارډ 

په خدمت کې اعالن يش، کوم به چې د مرګ تصدیق نامه 
اجراء ک�ي او د تدفین اجازت به هم ورک�ي .د تدفین د 

�ای�ای �اکنه به پس�نده �ان/فامیل کوي

  B.انصاف ته الرسيس
په رومانیه کې د غیر ملکي انصاف ته د الرسيس ص�نت د رومانیه اسايس قانون او نور 

قوانین او بین املليل موافقتنامې کوي، هم په هغه رشائطو چې په رومانیه تابعیت 

لرونکو ال�و دي  .

دغه رن�، غیرملکیان په رومانیه کې د یو جائز حق لپاره د قانو� عمل لپاره محکمې 

ته رجوع کوالی يش .

·آیا که تاسو ته په رومانیه کې محافظت هم 
درک�ې شوې وي بیا هم تاسو د خپلو ک�و یا 
نه ک�و لپاره د محکمې په وړاندې جوابده 

یئ چې د نورو و��و، قانو� ادارو او یا دولتي 
��و ته زیان رسوي   .

·د محکمې د پروسې ژبه رومانیې ژبه ده .
خو، هغه غیر ملکیان او بې هیواده و��ي 

چې د رومانیه په ژبه په هغه معیارنه 
پوهی�ي او نه یې ویلې يش چې هغوی پرې 
خپله مقدمه تعقیب ک�ې يش، نو هغو ته د 

ترج�ن حق ورکول کی�ي   .

.C د رومانیه د تابعیت اخستنه 

د رومانیه د تابعیت د ورک�ې مسؤله اداره د تابعیت ميل واکمني  (NAC)ده .تاسو د رومانیه تابعیت لرونکې 

جوړیدې شئ که   :

-تاسو په رومانیه کې پیدا شوي یئ، او یا هلته استو�نه کوئ، یا که په رومانیه کې نه هم یئ پیدا شوي نو تاسو د 
رومانیه په م�که تر �لورو  (4)کالو استو�نه ک�ې ده، او یا کم از کم تر دوه نیمو  (2.5)کالو پورې په هغه صورت کې 

چې تاسو د رومانیه د تابعیت لرونکي رسه واده ک�ې وي او د هغه و��ي رسه �اییو�ای وسې�ئ  .

-تاسو د رومانیه د دولت لپاره د وفاداري اظهار کوئ او داسې کوم یو فعل نه سپورټ کوئ چې د رومانیه د دولت په 
خالف وې او یا د ميل امنیت په خالف وي   .

-تاسو اتلس  (18)کلن شوئ.
-تاسو په رومانیه کې �ه ژوند کوالی شئ .

-تاسو �ه کردار لرئ او په رومانیه کې یا په بل هیواد کې تاسو باندې د �ه جرم تور نه دې ل�یدلې .
-تاسو د رومانیه ژبه وئیلې شئ او پرې پوهی�ي او د رومانیه د کلتور او تهذیب بنیادي علم لرئ .

-تاسو ته د رومانیه د اسايس قانون او د ميل ترانې معلومات هم لرئ .

·بره ذکر شوې موده/وخت تر نیمې کمیدې يش که تاسو ته په 
رومانیه کې د ک�وال حیثیت درک�ې يش .

·که تاسو د رومانیه د تابعیت لپاره درخواست ک�ې وي خو د 
رومانیه په حدود کې په کال کې د شپ�و  (6)میاشتو نه کم پاتې 

شوې یئ، نو دا کال به د رومانیه د تابعیت لپاره ستاسو په 
رومانیه کې الزمي استو�نه کې نه ش�رل کی�ي .

که تاسو په بر� معیار پوره یئ، نو تاسو د تابعیت د ميل واکمني  (NAC)رسه د عو�تنلیک جمع کولو ته احتیاج لرئ، وررسه نور هم اسناد مل�ري ک�ئ .د 

تابعیت ميل واکمني  (NAC)به ستاسو د اسنادو جائزه واخيل او که دا مکمل وي، نو تاسو لپاره به د مصاحبې �اکنه وک�ي    .

په مصاحبه کې به هغوی ستاسو د رومانیه د ژبې د وړتیا آزموینه کوي )لیکل او لوستل(، دا چې  تاسو د رومانیه د ژبې او د کلتور بنیادي علم لرئ نو دا به 

هم ستاسو په �ولنه کې د پیوستون لپاره مهم وي، دا چې تاسو د رومانیه د اسايس قانون او د هغې د ترانې علم لرئ او که نه    .

د مصاحبې نه ورسته به ستاسو غو�تنلیک یا منظور ک�ې يش او یا نامنظور .که چیرې منظور ک�ې يش نو تاسو به یو تقریب ته را اوبلل شئ د رومانیه رسه د 

وفادارۍ د حلف لپاره  .



.Iتعریفونه او لن�یزونه

بې هیواده = هغه و��ې چې د یو هم هیواد تابعیت نه لري د هغه دولت د قانون په اساس . .1

.2

.3

.4

د ن�یوال محافظت حاصلونکې  –یو غیر ملکي چې ورته د یو قسم محافظت ورک�ې شوې دې 

چې )ماده1 په جز (a) او جز  (b)کې په  (*G.O.#102/2000په رومانیه کې د ک�والو 

په حالت، �ن� چې د قانون لخوا تائید شوې دې د ترمیم رسه 323/2001# ، او بیا بیا 

  G.O.  د   2004 او G.O. 44 په(a)  ترمیم شوې او تغیر شوې دي؛ ماده 2 جز

102/2000 د ه� د پرا�راف  (2)له خوا فسخ شو .په قانون کې  122د 152 د 2006  د 
پناه غو�تنې په تو�ه، کوم چې "د محافظت فارم "تعریف شوی د رومانیا د دولت لخوا ورک�ل 

شوي هر ډول شکل په تو�ه، په �ان��ي تو�ه :د ک�وال� حالت، فرعي رسپرست، لن�مهاله 

محافظت یا د برشدوستانه لن�مهالې محافظت.

د مهاجرت عمومي نظارت – یوه دولتي اداره ده، رسه د یو واضح قانو� حیثیت، د کورنیو 

چارو د وزارت الندې کار کوي .مهربا� ک�ئ د تفصیل لپاره و�ورئ 

http://igi.mai.gov.ro/home/index/en

مهاجر/ک�وال–  د مهاجرو/ک�والو په اړه د جینوا دا ت�ون لیک، چې په  28جوالی،  1951

شوې دې، دا اصطالح په هغه و��و ال�و کی�ي �وک چې  :

 (1)ک�وال ��ل شوې وي د  12مې1926  او د  30جون1928  د انتظاماتو د الندې یا د  28

اکتوبر  1933او د 10 فربوری  1938د ت�ون لیکونو د الندې، او د  14ستمرب  1939د 

پروتوکول یا د مل�رو ملتونو د ک�والولپاره د عايل کمیش� د اسايس قانون په پایله کې.

 (2)د هغه هیواد �خه بهر دی چې د کوم تابعیت هغوی لري، الندې پی�ې د  کال  1951د 

جنوري د 1 1 نی�ې �خه وړاندې وشوې او د دوی د مذهب، قومیت، یو مشخص �ولنیز 

�روپ یا غ�یتوب رسه د �ورونې ډار یې ثابت ک�ی وي، او د دې ډار په سبب، د دې هیواد 

.
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نه تحفظ نه يش غو�تې؛ یا داسې �وک، چې هی� هم تابعیت نلري او د خپل د عادي 

استو�نې د هیواد نه  بهر موقعیت لري �ن�ه چې پورته ذکر شوي دي، نيش کوالی یا،  د 

بیان شوي  ډار له امله بیرته راستنیدل نه غواړي

فرعي محافظت - هغه بهر ملکي ته ورکول کی�ي چې د مهاجرینو د حالت اړتیاوې 
نه پوره کوي خو داسې وجوهات لري چې دا  باوري کوي چې بیرته خپل اصيل هیواد 
ته ستنیدنه به د دوی ژوند په خطر کې واچوي .شدید خطر معنی لري  د مرګ سزا، 

قید، غیر انسا� یا منفي چلند یا سزا، یا د داخيل یا ن�یوالې وسله والې شخ�و په 
حالت کې یو جدي �واښ د مرګ سزا یا اعدام دی، که چېرې غو�تونکي د ملکي 

و��و غ�ی وي.

د مهاجرت ن�یوال سازمان - (IOM) ن�یواله بین الدولتي اداره چې په کال 1951 کې 
قا�ه شوې ده .د دې مشن دا دې چې د مهاجرت په مناسب انتظام کې مرسته وک�ي، 

چې پدې زمینه کې ن�یوالې همکارۍ ته وده ورک�ي او مهاجرینو ته برشي مرستې 
چمتو ک�ي IOM / OIM .دا باور لري چې تنظیم شوي مهاجرت ک�والو او �ولنې ته 

یو شان ��ور دې .
په رومانیه کې د مهاجرت ن�یوال سازمان (IOM) د کال 1992 راسې فعال دې په 

اساس د  :
·د 568/1992# پریک�ه د رومانیه د دولت او د مهاجرت ن�یوال سازمان (IOM) په 

مین� کې د موافقتنامې تائید لپاره  د روستني په قانو� حیثیت  .
·قانون 123/1998# د رومانیه لخوا د مهاجرت ن�یوال سازمان (IOM) د اسايس قانون 

د منظورۍ په اړه  .
www.iom.int یا  www.oim.roد نور اضايف معلومات لپاره و�ورئ
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د صحت دولتي مالت�  =د دولت لخوا �اکل شوې هغه مالت� چې د نفوسو د صحت د ساتنې 

او ودې لپاره دې، چې د ناروغ� مخنیوې وک�ي او د ژوند معیار �ه ک�ي.

د صحت �ولنیزه بیمه/��ې = اصل نظام چې د نفوسو د صحت د محافظت مرصف پوره کوي، 

کوم چې د یو بیمه شوي و��ي لپاره د بنیادي خدماتو ته الرسيس باوري کوي  .

د صحت د محافظت په �ولنیز نظام کې یو بیمه شوې و��ې = هغه و��ې چې طبي خدمات 

ترالسه کوي په بدل کې د ادائی�ي د صحت �ولنیز محافظت ميل فن� ته   .

د همکاري ادائی�ي = د بیمه شوي و��ي لخوا شخيص، او اضايف ادائی�ي، چې هغه طبي خدمات ترالسه ک�ي چې په 

اسايس �ن�ې یا معالجه کې شامل دي  .

·د طبي خدماتو لیست چې د کومو لپاره ادائی�ي کی�ي، د دې ادائی�ي اندازه/مقدار، او همدا ډول نی�ه چې د کومې 

نه به دا ادائی�ي پیل کی�ي، د کاري چوکاټ د موافقتنامې او مقرراتو له مخې �اکل کی�ي.

·د طبي مرستې هغه ساحې چې د کومو په اړه ادائی�ي شوې ده، او وررسه د طبي خدماتو د هرې ک��ورۍ لپاره د 

ل� تر ل�ه او ډیر تر ډیره ادائی�ي او د هر روغتیایی �ان�ه د دولت  د پریک�ې په بدل کې تاسیس کی�ي،

·د همکارۍ د ادائی�ي نه را جمع شوې رقم د طبي خدماتو د چمتوکونکو مالیه �ایي او دا رقم د خدماتو د معیار په 

�ه کولو مرصف کی�ي .

د �ولنیز روغتیا امنیتي سیس�م کې د یو بیمه شوې شخص ثبوت  =طریقې او اسناد چې د کومې پر بنیاد یو و��ې دا ثابتوي 

چې هغه د رومانیه د �ولنیز روغتیا په سیس�م کې بیمه شوې نفر دې :

·د �ولنیز صحت د ميل بیمې کارډ

·د داسې کارډ د جاري کیدو پورې، د دې حقیقت معلومول چې دا و��ې بیمه شوی کس دې او که نه نو دا کیدی يش د بیمه 

شوي شخص تصدیق په بنیاد چې د امنیتي فن� لخوا صادر کی�ي چې وررسه متعلقه بیمه شوې و��ې راجس�ر شوی وي.
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د چوکاټ کاري موافقنامه   =د مالت� د چمتوکونې تنظیم کوي په مطابق د :12.

·د خدماتو اسايس �ن�ه چې د کومې یو بیمه شوې و��ې مستحق وي او د ل� تر ل�ه د خدماتو �ن�ه؛ 

·د طبي خدماتو، پاملرنې خدماتو، په شمول د کور� پاملرنې خدمات، ادویات/درمل، طبي آالت او د نورو خدماتو لس�، چې د بیمه 

شوي و��و لپاره دي د خدماتو د اسايس �ن�ې رسه مربوط؛ 

·د معیار د ارز�تونو رسه سم په حواله د وړاندې کیدونکې طبي خدماتو د خدماتو د �ن�ې د الندې؛   

·د رسینو مقررونه او د خرچ کن�رول لپاره د �ولنیز روغتیا د محافظت سیس�م د فن� د معايش توازن حاصلولو 

لپاره؛

·د اسايس خدمت د �ن�و د قرارداد کولو لپاره د ادائی�یانو طریقې ، د حل کولو طریقې او د دې لپاره اړین اسناد؛ 

·کورنې پاملرنه او د بیا رغونې لپاره �امونه؛

·په منطقوي سطح د خدماتو د چمتو کولو لپاره رضوریات، او وررسه د هغو لس� هم؛ 

·نسخې او د ادویاتو، طبي توکي او د طبي آلو چمتو کول؛ 

·بیمه شوو و��و ته د اطالع ورکولو طریقه کار؛ 

·د �ینې طبي خدماتو لپاره ادائی�ي، �ن�ه چې احتیاج لري .
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د د خدماتو اسايس �ن�ه = بیمه شویو و��و ته وړاندې کی�ي او د روغتیا خدمات، د طبي پاملرنې خدمات، 

درمل، طبي توکي، طبي آالت او نور خدمات پکې شامل دي، چې بیمه شوي کسان یې حق لري، او د 

دولت د پریک�ې په بدل کې چمتو شوي دي؛

د خدماتو ل� تر ل�ه �ن�ه = د هغو کسانو لپاره وړاندې کی�ي چې د بیمې شوي نه وي او د بیمې ثبوت 

وررسه نه وي، او د طبي پاملرنې خدمات، درمل، طبي توکي پکې شامل وي خو رصف په  طبي او جراحي 

بی�نیو حالتونو کې او د وینې په ناروغیو کې او وباهي ناروغیو کې، د امیندوارۍ په حالت کې او د ماشوم 

پالنې او �ارنې په نظارت کې، د کور� د پالن�ذاري د خدماتو په اړه، د مخنیوي خدماتو او �ولنیزې 

پاملرنې او مرستې په اړه هم چمتو کی�ي، او د دولت د پریک�ې په بدل کې چمتو شوي دي؛

لن�یزونه

- NAC د تابعیت ميل واکمني·
- GII د مهاجرت عمومي نظارت·

- MIA د کورنیو چارو وزارت·
- MFA د خارجه امورو وزارت·

 - IOMد مهاجرت ن�یوال سازمان·

مهم ویب سائ�ونه

(GII) - igi.mai.gov.ro/home/index/en د مهاجرت عمومي نظارت·
(NHIO) -   www.cnas.ro/default/index/index/lang/EN د صحت د بیمې ميل اداره·

(NAC) - cetatenie.just.ro/index.php/en/ د تابعیت ميل واکمني·
(NCREC) - new.cnred.edu.ro/cnred/en د تصدیق نامو د من�ت او برابرۍ ميل مرکز·

(MFA) - http://www.mae.ro/en د خارجه امورو وزارت·
(MNE) - www.edu.ro د ميل معارفو وزارت·

- www.mmuncii.ro د کسب و کار او د �ولنیز مساواتو وزارت·



ارتباطي معلومات 
 www.romaniaeacasa.roته راشئ، یا والړ شئ(RIC)  د پیوستون منطقوي مرکزونو

ارتباطي معلومات:

 Ilfov, Prahova, Buzau, ب�اپس� او دا الندې ولسوال�)

Dâmbovita, Arges, Vâlcea, Gorj, Brasov, Covasna, 

(Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Teleorman, Olt, Dol

 سیمه/منطقه

 1.ب�اپیس� سیمه ایز پیوستون مرکز
11th, Viitorului street, Sector 2, Bucharest

�یلفون021-210.30.50 :
: iombucharest@iom.intبری�نالیک

2.کرایووا سیمه ایز پیوستون مرکز
25, Fratii Buzesti street, Craiova

�یلفون0351-442.287 :
: a.globalhelp@yahoo.comبری�نالیک

3.براسو سیمه ایز پیوستون مرکز
26 bis, Aurel Vlaicu street, 2nd Floor (former School nr. 24), Brasov

�یلفون0766-282.090 :
: astrid2001ro@yahoo.com ، astrid@arpcps.roبری�نالیک

Galati, Vrancea: په دا الندنیو ولسوالیو مشتمل دې )

(Bacau, Vaslui, Braila, Tulcea, Constanta 

1.کونس�ن�ا سیمه ایز پیوستون مرکز
13, Mamaia boulevard, Constanta

�یلفون0738-719.235 ;0738-719.233 :
فاکس0372-877.090 :

: jrsromania@gmail.comبری�نالیک

2.�ال�ي سیمه ایز پیوستون مرکز
37, Brailei street, 2nd floor, Galati

�یلفون0738-719.231 ;0738-719.234 :
فاکس0372-877.090 :

: jrsromania@gmail.com بری�نالیک

3.د �ال�ي منطقوي پیوستون دفرت) د ماشوم زړه فاون�یشن(
7, Furnalistilor street, Galati

�یلفون 0236-312.199 :
فاکس0236-312199 :

: office@inimadecopil.roبری�نالیک
Suceava, Bototani:  د الندنیو ولسوالیو لپاره)

(Neamt, Iasi 

1.اليس سیمه ایز پیوستون مرکز
: Zota Ionut Lucian)66ارتباطي و��ې, Pacurari street, Iasi  (

�یلفون0745-992.668 :
: rttiasi@gmail.comبری�نالیک

2.راډو�ي سیمه ایز پیوستون مرکز
: Iulia Cazaciuc)9ارتباطي و��ېA, I.L. Caragiale street, Radauti  (

�یلفون0754-494.400 :
: cazaciuc_iulia2112@yahoo.comبری�نالیک

(Maramures, Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita 

Nasaud, Mures, Harghita, Sibiu, Alba دا ولسوال� 

پکې شاملې دي(

1.کلوج-ناپوکه سیمه ایز پیوستون مرکز
108, 21 Decembrie 1989 boulevard, apt. 23-24, Cluj

�یلفون0264-434.806 :
: 93atoth@gmail.com ، macaveiflorin@yahoo.com;بری�نالیک

2.بایا میر سیمه ایز پیوستون مرکز
3, Rachetei street, Baia Mare

�یلفون 0262-222.226 :
: assoc@asoc.roبری�نالیک

3.سیبیو کاري �ای – ک�والو معلوما� مرکز سیبیو
1, Constantin Noica street, Sibiu

�یلفون/فاکس0269-215.944 :
: costin1i@yahoo.comبری�نالیک

4.�یر�و موریس کاري �ای – ک�والو معلوما� مرکز �یر�و موریس
10, Emil Dandea street, Tîrgu Mures

�یلفون0742-029.458 :
:  hajnal_sz@yahoo.comبری�نالیک

5.سومکو�ه میر کاري �ای
1A, Cetatii street, �omcuta Mare, Maramures

: Timis, Mehedin�i, د الندنیو ولسوالیو لپاره (

Cara�Severin, Bihor, Arad, Hunedoara)  

1.�یمیسورا سیمه ایز پیوستون مرکز
9, Gheorghe Sincai street, Timisoara

�یلفون0740-040.032 / 0256-217.096 :
: ilioni.flavius@yahoo.roبری�نالیک

2.اوراډیا سیمه ایز پیوستون مرکز
2B, Buzăului street, Oradea

�یلفون/فاکس0743-081.449 / 0259-436.601 :
: adrianapopa@filantropiaoradea.roبری�نالیک
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 سیمه/منطقه

�


