
,ٌأع� عىل مكانك يف بلدك، رومانيا!ٌ
Find your place in your country

Come to the Regional Integration Centers (RICs) in the area
where you live or visit www.romaniaeacasa.ro and find out

what you need to do to get you closer to Romania!

Ask! Find out! Choose!

We are waiting for you in one of the 2 RICs in Timisoara,

Timișoara Regional Integration Center

The International Organization for Migration, Mission in Romania
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الربنامج الوطني – صندوق اللجوء والهجرة واإلدماج
منظمة الهجرة الدولية، بعثة رومانيا

 يناير :تاريخ النرش 2018
محتوى هذه املادة ال �ثل بالرضورة املوقف الرسمي لإلتحاد األورو�

iombucharest@iom.int

إسأل! إكتشف! إخرت! 

Oradea and on www.romaniaeacasa.ro.

نحن يف انتظاركم يف واحدة من ريكس يف تيميشوارا وأوراديا .
.www.romaniaeacasa.ro  

Contact details/:بيانات االتصال

The National Programme –Asylum, Migration and Integration Fund

ُإذا كانت لديك أية شكاوى، ف�جى إرسال رسالة إىل:

9, Gheorghe Șincai Street
Tel: 0256-217.096 / 0740-040.032

E-mail: ilioni.flavius@yahoo.ro

ة ي ب ر غ ل ا ة  ق ط ن مل ا ب ا  ي ن ا م و ر يف   � م ي ق مل ا ب  ن ا ج أل ل و
 املنطقة الخامسة -  خدمات متكاملة للمستفيدين من أشكال الح�ية

Oradea Regional Integration Center
2B, Buzăului street

Tel/Fax: 0259-436.601 / 0743-081.449
E-mail: adrianapopa@filantropiaoradea.ro يف املنطقة التي تعيش بها أو (RICs) توجه إىل مراكز اإلدماج اإلقليمية

تفضل بزيارة  www.romaniaeacasa.ro للتعرف عىل ما يجب عليك 
عمله ملساعدتك يف اإلندماج رسيعاً يف املجتمع الروما�!

مركز اإلدماج اإلقليمي يف تيميشوارا
شارع جيورجي شينكاي رقم ٩ , تيميشوارا

الهاتف: 0740-040.032 / 0256-217.096 
 ilioni.flavius@yahoo.ro  :الربيد اإللكرتو�

مركز اإلدماج اإلقليمي يف أوراديا
     Bشارع بوزولوي رقم

الهاتف/الفاكس: 0743-081.449 / 0259-436.601 
 adrianapopa@filantropiaoradea.ro   :الربيد اإللكرتو�

Ministerul Afacerilor
Interne

Inspectoratul General

Ministerul Afacerilor
Interne

Direcția Fonduri Externe



What are the Regional Integration Centers?

   Regional Integration Centers (CRIs) are offices created in several cities across the country to 
provide you with information and guidance so you can integrate more easily into your local 
community. 
Within these offices you are expected to have specialized advisers who can explain your rights 
and o bligations t o y ou a nd t he s ervices y ou h ave  access t o i n R omania.

You  can  access  the  services  provided  by  t he  CRIs  if  you  are:
·   A  beneficiary  of  a  form  of  international  protection;
· A  foreign  citizen  from  outside  the  EU  and  EEA  with  legal  residence  in  Romania;

How can you use the services provided
by the RICs and by their staff?

Access  to the medical system: you will learn how 
you can get access to healthcare and how to get a 
family d octor.

ما هي مراكز اإلدماج اإلقليمية

مراكز اإلدماج اإلقليمية هي مكاتب قا�ة يف العديد من املدن يف عموم أنحاء الدولة توفر لك 
املعلومات واإلرشاد حتى يكون بوسعك اإلندماج بسهولة أكرب يف مجتمعك املحيل. يعمل بهذه 
املكاتب مستشارون متخصصون من شأنهم توضيح حقوقك وإلتزاماتك والخدمات التي �كنك 

اإلستفادة منها يف رومانيا.

�كنك الوصول إىل الخدمات التي توفرها هذه املكاتب إذا كنت:
ً· مستفيدا من أحد أشكال الح�ية الدولية؛

ًً· مواطنا أجنبيا من خارج دول اإلتحاد األورو� واملنطقة األوروبية اإلقتصادية ومقي� بصفة قانونية يف رومانيا؛ ً

كيف �كنك اإلستفادة من الخدمات التي توفرها مراكز اإلدماج اإلقليمية 
وموظفيها ؟

What do the RICs provide me with?
In each center, dedicated counselors with experience in 
immigration are waiting for you to answer your questions 
about community integration. With them you can discuss the 
situation you are in and what are the possible solutions to the 
problems  that  you  encounter as a migrant in Romania. You 
will also receive the information you need to make the best 
choices  for  you.

ما الذي تقدمه يل مكاتب اإلدماج اإلقليمية؟
يكون بإنتظارك يف كل مركز مستشارون متخصص� ذوي خربة يف شؤون الهجرة للرد 

عىل أسئلتك بشأن اإلندماج يف املجتمع. و�كنك مناقشة أوضاعك معهم والحلول 
املمكنة للمشكالت التي قد تواجهك كمهاجر يف رومانيا. وسوف تحصل أيضاً عىل 

املعلومات التي تحتاجها والتي تقدم لك أفضل الخيارات املمكنة.
الوصول إلى سوق العمل: سوف تتعرف على كیفیة الحصول على 

وظیفة، وكیفیة إنشاء السیرة الذاتیة، وكیف وأین یمكنك حضور 
التدریبات المتخصصة.

Access  to  the  labor  market:  you  will  find out how 
to find a job, how to make a CV, how and where you  can  
attend p rofessional t rainings.

األحوال التي تؤهلك لإلستفادة من اإلعانة املادية واإلعانة الطبية 

واإلعانة القانونية إذا كنت تواجه مشقة.

The  conditions under which you can benefit from  
physical assistance, medical assistance and legal 
assistance i f y ou a re i n d ifficulty.

الوصول إىل الخدمات اإلجت�عية ونظام التأم� اإلجت�عي: سوف 

تتعرف عىل كيفية الوصول إىل نظام املعاشات والنظام الوطني 

للخدمات اإلجت�عية.

Access  to  social  services  and  the  social  security  
system:  you  will find out how you can get access to the 
pension system a nd  the  national s ocial a ssistance s ystem.

Participate in educational and socio-cultural 
activities:  you can learn how  to  participate in 
events, c ultural v isits, r ecreational w orkshops.

Access to education: you will learn how to enroll to 
Romanian language courses, how to obtain recognition 
of diplomas and attestations of home country studies 
and qualifications. You will find out what you need to do 
to enroll your children in kindergarten or school.

الوصول إلى التعلیم: سوف تتعرف على كیفیة الحصول على 
الدورات التعلیمیة في اللغة الرومانیة، وكیفیة الحصول على 

اإلعتراف بشھادات الدبلوم وتصدیق الشھادات والمؤھالت التي 
حصلت علیھا في بلدك األم. وسوف تتعرف أیضًا على ما یجب 

علیك فعلھ إللحاق أطفالك بروضة األطفال أو المدرسة.

What are the benefits of a visit
to the RICs or to their field offices?

By visiting RICs you will find information  
about areas that interest you and you will 
be able to make the best decisions about 

your life in the community where you 
live, namely:

ّما هي املزايا التي تعود عيل عند زيارة مراكز اإلدماج اإلقليمية أو نقاط 

بزيارة مراكز اإلدماج اإلقليمية، سوف تع� عىل معلومات حول األمور 

عملها؟

التي تنال إهت�مك ك� تتمكن من إتخاذ أفضل القرارات بشأن حياتك يف 
املجتمع الذي تعيش فيه، وعىل وجه الخصوص:

الوصول إىل نظام الخدمات الطبية: سوف تتعرف عىل كيفية 

الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية وكيفية الحصول عىل طبيب 

العائله.

املشاركة يف األنشطة التعليمية واإلجت�عية-الثقافية: �كنك 

التعرف عىل كيفية املشاركة يف الفعاليات والزيارات الثقافية 

وورش العمل الرتفيهية.


