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AGADARIYÊN GIŞTÎ

Di nava vê broşurê de hinek agadarî hene ku ji bo xwedîmafên parastina
navneteweyî di Romaniya yê de bi qezencin.

Di nava vê broşurê de hinek agadarî li ser babetên jêr hene:
1. Agadariyên li ser bidestanîna statuya parastina navneteweyî .
2. Naverrok û mercên Bernameya Tevlîbûna Civakî ji bo xwedîmafên formek ji parastina navneteweyî .
3. Pêngavên pêwîst ji bo vergirtina alîkariyên xercî ji Dewleta Romaniya yê.
4. Agadariyên li ser têketina ji bazara şolê di Romaniya yê de.
5. Agadariyên li ser pergal sîgorteya tendurustiya civakî.
6. Agadariyên li ser pergala perwerdeyê di Romaniya yê de.
7. Agadariyên li ser pergala alîkariya civakî û pergala sîgorteya civakî.
8. Agadariyên din ê bisûd.
9. Kesên ku dikarin alîkariya we bikin –Agadariyên têkiliya bi Navenda Tevlîbûna Herêmî ya damezirandî di Romaniya
yê, ku xizmetên şêwirê û alîkariyan ji welatîyên bîyanî ku bi qanûnî di Romanyayê de dirûnên, pêşkêş dikin.

Agadariyên qeydbûyî di nava vê broşurê de di roja belavbûna vê de birojane bûne – Çile a 2018-an. 

Ji bo ku hûn ji maf û berpirsîyarîyên xwe agadar bibin, divê hûn liser çend hêlên giştî di derbara qanûna pêkhatî ji bo 
xwedîmafên parastina navneteweyî ku di Romaniya yê de dijîn, agadar bibin. Hevdem, dikarin ev belgeyê bikar bînin da ku 
agadar bibin ka çi babete gengaze bandorê bêxe liser mayina we li Romaniya yê.



1 STATUYA XWEDÎMAFÊ PARASTINA NAVNETEWEYÎ

Eger hûn welatiyek biyanî ne û we formek ji parastina navneteweyî bidest aniye, 
desthilatdarên Romanî dê belaş destûra rûniştinê li we re pêşkêş bikin:

Li dema radest kirina daxwazê, hûn dikarin daxwaz bikin ku belgeyek rêwîtiyê (wek pasport), 
bi derbasderiya 2 salan ji we re radest bibe. Divê hûn ji bo derçûna vê du bacan bidin, anku: 
bacê konsolê û baca derçûna pasaportê. Derbasderiya belgeya rêwîtiyê nikare were 
domandin û paş dawiya wê divê hûn belgeyek nû bi destûra 2 salan bistînin.

• Ji bo maweya 3-ê salan, eger ji we re statuya penaberiyê hatibe pêşkêş kirin.
• Ji bo maweya 2-ê salan, eger ji we re parastina tekmîlî hatibe pêşkêş kirin.

Hişyariyên giring!
• Eger hûn xwedîmafê formek ji parastina navneteweyî, ne, we dê koda hejmarek kesane hebe, 
ku di destûra rûniştinê de, û herwisa di belgeya rêwîtiyê ya we de, tê bête qeyd kirin. 
• Eger we formek ji parastinê li Romaniya, yê wergirtiye, hûn dikarin li welatên ku Peymana 
Ewrûpa li ser rabûna vîze yê ji bo penaberan ku di 20-ê Avrîla 1959-an de di Strasbourgê de, îmze 
kirine û mafê rûniştina demkî di axa wan de hatiye destnîşan kirin, seferê bikin. Eger rûniştina 
we 3 ê mehan bêtir dirêj bibe, divê hûn vîzeyê bistînin. Herwisa, eger hûn dixwazin li welatekî 
din li Ewrûpa yê de kar bikin, hûn hewceyê vîzeyê ne. 
• Eger formek ji parastinê li Romaniya, ji we re hatiye pêşkêş kirin, eger hûn dixwazin biçin 
welatên din, hewceyiya we bi vîzeya têketinê heye. 

Hişyariyên giring!

Gelo qet pirsên we hene? Wan ji rayedarên berpirs bipirsin:
Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê (Ofîsa koçberiyê di herêma we de)

• Eger we formek ji parastinê hebe, hûn dikarin daxwaza tevlîbûna ji malbatê re ji bo kesên jêr pêşkêş bikin:
• Şû / jina we;
• Zarokên we an zarokên jina we, eger ku ev nezewicî bin;
• Qewmên we yê herî nêzîk (dê û bav) eger nekaribin ku jiyana xwe derbas bikin;
• Zarokên mezin ên (we yan hevjîna we), ku nezewicî ne ku nikarin ji ber sedemên tenduristî jiyana xwe derbas bikin;

Eger hûn kesek bin temenê qanûnî da ne û we formek ji parastinê hebe, hûn dikarin daxwaza tevlîbûna ji malbatê re ji bo 
qewmên we yê herî nêzîk (dêûbav) an serperştê zagonî pêşkêş bikin.



Eger ji we re statuya penaberiyê an parastin tekmîlî hatiye pêşkêş kirin, we ev derfete heye ku hûn bi hevkariya Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê 
di Bernameya Tevlîbûna Civakî  de beşdar bibin. 

Bernameya Tevlîbûna Civakî ji bo 6 mehan hatiye plan kirin, lê dikarin vê heta 1 salê jî bidomînin.
• Di nav de dibistana bi Zimanê-Romanî û civînên taybe bi naskirina çandî, şêwirmendiya civakî û agahiyên li ser maf û berpirsiyariyên we 

di Romaniya yê de û herweha şêwirmendiya psîkolojîkî ji bo kesên ku hewce ne.
• Tedbîrên din ên ku ji bo alîkariya we di tevlîbûna civakî di Romaniya yê de hatine dîzayn kirin, di nav de:

 • Rûniştina demkî li Navenda Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê.
 • Alîkarî ji bo bidestxistina alîkariya aborî ya belaş (piştgiriya aborî) bi rêjeya 540 RON di her mehê de ji bo herî zêde 1 sal ê.
 • Hêsankirina destpêgehîştina ji xizmetên tenduristiyê.
 • Hêsankirina destpêgehîştina ji perwerdeyê.
 • Hêsankirina destpêgehîştina ji bo şolê.

• Ev hatine takekesî kirin li gora pêdiviyên we, wek ku bi hev re bi we re di hevpeyvînekê de hat diyarkirin.

Di nav 30 rojan de paş ku parastina li Romaniya yê ji we re hate radest kirin hûn dikarin bi pêşkêş kirina daxwaznameyê ji her yek ji navendên 
Navenda Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê re navê xwe qeyd bikin. Paş ku daxwaza hate pêşkêş kirin, nûnerên Navenda Çavdêriya Giştî ji bo 
Koçberiyê tê erê bikin ka pêwîstiyên beşdarbûna bi bernameya tevlîbûnê pêk hatine an na û ev mijarê di roja hevdîtinê de bi nivîskî ji we re 
ragehînin.

Paş ku daxwaza we hate qeyd kirin:
• Hûnê hevpeyvîn bi berpirsê Tevlîgera Civakî re pêk bînin. Ev hevpeyvîne ji bo naskirina hewceyên we û diyar kirina çalakiyên we li Bernameya 
Tevlîbûnê Civakî de hatiye dîzayin kirin, ku Plana Telîbûna Kesane ya da hatiye destnîşan kirin. Ev plane ji aliyê we li gel nûnerên Çavdêriya Giştî 
ji bo Koçberiyê û Rêxistina Civakî ku bi rêya projeya dabîn kirina aborî alîkariya we dikin, tê îmze kirin.
 • Eger we ji bo rûniştina d nava yek ji Navendên Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê re daxwaza pêşkêş kiriye, Berpirsê Tevlîbûnê tê lêkolînek civakî 
pêk bîne.
 • Eger rizamendiya we ser Plana Tevlîbûna Kesane hebe, berpirsê Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê tê dîsa maf û berpirsiyê we di bin protokolê de 
ji we re şirove bike û dibe hûn protokola Tevlîbûnê îmze bikin.

• Di civînên agadariyê û şêwirdariyê li ser mafên û berpirsiyariyên xwe beşdar bibin.
• Bi çalakî di civînên çandî de beşdar bibin, bûyerên ku di nav de hûnê jiyana rojane li Romaniya yê, resm û adet, kevneşopî, hwd, hîn bibin. 
• Di kursên hînbûna zimanên Romanî de beşdar bibin.

2 BERNAMEYA TEVLÎBÛNA 

Hişyariyên giring!

Gelo qet pirsên we hene? Ji kerema xwe wan
ji rayedarên berpirs re bişînin
• Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê
• Wezareta Perwerde û Îdareya Çavdêriya Dibistanên Herêmê
• Wezareta Saxlemiyê
• Wezareta Kar û Dada Civakî

• Beşdarbûna di Bernameya Tevlîbûnê Civakî û pêkanîna bernameya plankirî ji bo Tevlîbûna Civakî di civaka Romaniya yê de pir girîng e.
• Dewleta Romaniya piştgiriya aborî ya belaş a 540 RON di her mehê de tenê bi mercekê pêşkêş dike ku di çalakiyan de di nav de 
Bernameya Tevlîbûnê de qeyd bikin û bi çalakî beşdar bibin.
• Tenê di rewşên awarte w bi sedemên kêrhatî hûn dikarin di çalakiyên bernameya tevlîbûnê de beşdar nebin.
• Bernameya Tevlîbûnê Civakî dikarin ji bo kesên ku di nav rewşên zehmet de ne û xwediyê xwebaweriya kêm in zêdetir ji 1 salê dirêj 
bikin, wek: Zarokên bin temenê qanûnî, zarokên bin temenê qanûnî yê bêkes, kesê seqet, kesên pîr, jinên ducanî, dêûbavên tenê bi 
zaroka/ê bin temenê qanûnî, qorbaniyên bazirganiya mirovan, kesên tûşî nexweşiyên giran, kesên tûşî nexweşiyên derûnî, qurbaniyên 
êşkence û xerabkarîyên din wekî destdirêjî û kiryarên dinê ê bişidet ê derûnî, fîzîkî û cinsî, , û herweha kesên din ku ketine nava rewşên 
wisa yê taybet de.   
• Kesên di nav rewşên zehmet de ne dikarin izina rûniştina belaş di navendên Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê bistînin.

1Li gor ragehandina Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê, armancên giştî ji sîyaseta Tevlîbûna 
Civakî ji bo welatiyên bîyanî yên ku ji wan re formek parastina li Romaniya hatiye dayîn, 
radestkirina alîkariyê ji wan re ji bo bidestanîna xwebawerî, serbixweyî ji alîkariyên 
radestkirî ji aliyê dewletê an jî saziyên na-dewletî û beşdariya çalak di aborî, jîyan civakî û 
çandî da ye. 

Çawa ez dikarim di Bernameya Tevlîbûna Civakî de qeyd bikim?

Divê hûn çi bikin?



Ji bo vergirtina alîkariya piştgiriya aborî ya 540 RON di mehê de, divê:
• Di Bernameya Tevlîbûna Civakî ya Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê de beşadar bibin.
• Di nav herî zêde 3 mehan paş roja pêşkêş bûna parastina navneteweyî di Romaniya yê de, daxwaznameyekê ji Çavdêriya Giştî ji bo 

Koçberiyê re bişînin. Daxwazname ya piştgiriya aborî divê bi rewşa şexsî an jî ji aliyê parêzerê qanûnî (wek, yek ji dêûbavan di babeta 
nûciwanana de) an çavdêrî were pêşkêş kirin.

Piştgiriya aborî yê belaş di rewşên jêr de tên sekinandin:
• Dema ku hûn di çalakiyên bernameya tevlîbûnê de beşdar nebin. Di rewşa 
wisa de Çavdêrıya Gıştî ji bo Koçberıyê tê Saziyên Peredayin û Çavdêriya Civakî 
ya Navçeyî agadar bike. 
• Dema ku hûn bixwe daxwaz bikin û bo maweya herîzêde 3 mehan. Daxwaza 
we divê bi tevahî kêrhatî be. Hem sekinandin û hem jî jinûdestpê kirina 
alîkariya tenê ser esasa daxwaza we ya nivîskî ji Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê 
re pêktê.
Dema ku alîkariya aborî ya belaş jinûdestpê dike, maweya nirxdarbûna vê ser 
esasa maweya ku hatibû sekinandin, berdewam dibe. 

Qutkirina piştgiriya aborî ya belaş:
• Eger hûn di çalakiyên bernameya tevlîbûnê de beşdar nebin, piştgiriya 
aboriya belaş a we tê were qutkirin. 

Domandina maweya piştgiriya aborî belaş:
• Pêkanîna ev karî gengaze di dawiya 6 mehên de pêk bê ku piştgiriya aborî 
ya destpêkî ji were hatibû radest kirin. Eger hûn bikarin ev karî bikin, pêwîste 
ku mercên jêr pêk bînin: 

• Wekî kargerr we ba Rêxistinên Karûbarên Navçeyî navê xwe qeyd kirbe.
• Hûn bikarin îspat bikin ku we şolên pêşniyar kirî ji aliyê Rêxistinên 

Karûbarên Navçeyî re red nekirine.
• Ev kare di rewşekê de dikarin bê kirin, ku hûn xwe di yek ji rewşên jêr de 
bibînin:

• Bi xwe zarokên bi temenê herîzêde 7 salî mezin bikin.
• Hûn nikaribin bixebitin. Ev yeke divê bi belgeya bijîşkî were îspat kirin.
• We di formek perwerdehiyê de qeyd kiriye û herî zêde 25 sal, an jî di 

babeta perwerdehiya bilind bi maweya 5 salan de, herîzêde 26 sal temenê 
we heye.

• Temenê we ji temenê qanûnî kêmtir be.
• Bikarin ser esasa pîvanên qanûnî yê Romaniya yê teqawît bibin.

3 PİŞTGİRİYA ABORÎ YA BELAŞ 

Hişyariyên giring!
• Berpirsên Tevlîbûnê yê Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê bi rewşa demî tê çavdêrî bikin ka 
beşdariya we di çalakiyên bernameya tevlîbûnê de çiqas e. Eger hûn di çalakiyên 
bernameya tevlîbûnê da beşdarî nabin, tê piştgiriya aborî ya we bête sekinandin an bête 
betal kirin. 
• Piştgiriya aborî ya belaş ji kesên ku di bernameya tevlîbûnê de qeyd nekiribin tenê 
demekê tê pêşkêş kirin ku ev di nav rewşên zehmet da bin (Zarokên bin temenê qanûnî, 
zarokên bin temenê qanûnî yê bêkes, kesê seqet, kesên pîr, jinên ducanî, dêûbavên tenê 
bi zaroka/ê bin temenê qanûnî, qorbaniyên bazirganiya mirovan, kesên tûşî nexweşiyên 
giran, kesên tûşî nexweşiyên derûnî, qurbaniyên êşkence û xerabkarîyên din wekî 
destdirêjî û kiryarên dinê ê bişidet ê derûnî, fîzîkî û cinsî, , û herweha kesên din ku ketine 
nava rewşên wisa yê taybet de).

Pêngavên pêwîst ku dibe ji bo standina piştgiriya aborî ya belaş ji Dewleta Romaniya yê bavêjin, çi ne?

• Çavdêrıya Gıştî jı Bo Koçberıyê vê belgeyê li gel çend belgeyên din (wek rûnivîsa izina 
rûniştina we, belgeya piştrastbûna qeydkirina we di Bernameya Tevlîbûnê Civakî) ji Saziyên 
Peredayin û Çavdêriya Civakî ya Navçeyî (AJPIS) re dişîne.

• Saziyên Peredayin û Çavdêriya Civakî ya Navçeyî di nava 10 rojan ji vergirtina 
daxwaznameyê ji Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê lêkolîna pêşîneya civakî pêktîne. Armanca 
lêkolîna pêşîneya civakî ev e ku diyar bibe ka we pêwîstiyên derbas kirina jiyana rojane hene 
yan na.

• Saziyên Peredayin û Çavdêriya Civakî ya Navçeyî tê biryarê bide ka pêşkêş kirina 
piştgiriya aborî ya belaş, erê bike an na. Ev piştgirî herîzêde 2 mehan paş qeydkirina 
daxwaznameyê tê bê dayîn. 

Paş ku daxwaza hate qeyd kirin:

Sekinandina piştgiriyên aborî yê belaş, qut kirina piştgiriyan, an
domandina maweya demî ya pêşkêş kirina piştgiriyan.

Gelo qet pirsên we hene? Wan ji
rayedarên berpirs bipirsin:

• Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê
• Saziyên Peredayin û Çavdêriya Civakî ya Navçeyî 

• Rêxistinên Karûbarên Navçeyî

Hişyariyên giring!
� Piştgiriya aborî ya belaş tenê ji wen kesan 
re tê dayin ku di Bernameya Tevlîbûnê Civakî de 
qeyd kiribin û kesên di nav rewşên zehmet da bin 
Zarokên bêkes, kesê seqet, malbatên yek kesî, 
jinên ducanî, qorbaniyên bazirganiya mirovan, 
qurbaniyên êşkence û xerabkarîya din, û herweha 
kesên ku di temenê teqawîtiyê de ne û mûçe 
nastînin).



Eger formek ji parastinê li Romaniya ji we re hatiye pêşkêş kirin, hûn 
dikarin bêsînor bikevine bazara kar a Romaniya yê mîna her welatiyekî 
din ê Romanî. Dema ku formek ji parastinê ji we re tê dayin: 

• Dikarin wekî kargerr ba Rêxistinên Karûbarên Navçeyî navê xwe 
qeyd bikin; 

• Hûn dikarin di kursên perwerdehiya pîşeyî de beşdar bibin;
• Hûn dikarin ji bo hevpeyvînên şolê / testên din ê pratîk, ku gengaze 

karsazê we hewce bizane, amade bibin.

4 TÊKETINA JI BAZARA ŞOLA ROMANÎ Hişyariyên giring! 
• Peymanek ku tenê ji aliyê we hatiye îmzekirin lê karsazî ev îmze û muhr nekiribe, di 
Romaniya yê de nirxa hiqûqî tune ye.
• Dema ku Peymana Kar a we bi rastdarî hate îmze kirin, tenê bi rezamendiya we dibe we 
re guhartin.
• Her guhertinek ku di Peymana Karî de hate pêkanîn, divê bi nivîskî be, bi forma pêvekê 
be û divê hûn û karsaz vê îmza bikin.
• Berî ku peymana karî û / an pêveka vê îmze bikin, vê bi baldarî bixwînin û piştrast bibin 
ku hûn şer û mercên vê fêm dikin. Eger tiştek tam zelal nîne, ji karsazî bipirsin. Her wisa 
eger tiştek tam zelal nebe, hûn dikarin ji rêxistinên ku piştgiriya kesê biyanî dikin, 
alîkariya daxwaz bikin.

Bi çi mercan ez dikarim ji bazara şola
Romaniya yê re têbikevim?

Eger we peymana karê şexsî îmze nekiriye û yekser û bêyî 
hewce bûna îmzekirina ti belgeyekî, wek belgeya peredayinê 
(Belgeya ku nîşan dide ku we mûçeya xwe standiye) hûn 
mûçeyê xwe distînin, hûn karkerekî nezagonî ne.

Eger hûn karkerekî bê Girêbesta Karê qeyd nekirî ne:
• Hem di maweya karkirina xwe de û hem jî piştî ku pêwendiya karî diqede, hûn 

nikarin alîkariyên parastin civakî bêparin, û eger karsaz mafê we binpê bike, nikarin li 
dijî wî/wê tedbîrên qanûnî pêk bînin.

• Karsazê we dikare kêmtir ji heqê we ji we re destheq bide û pereyê ku dide we 
kêmtir be ji dem û karê ku hûn ji wî/ê re pêk dînin.

• We çi tarîxek ji bo wergirtine mûçeya xwe ya mehane tune, û mumikne bi mehan 
hûn ti mûçeyê nestînin.

• Herwisa saetên şola we diyar nabe.
• Emrazên şolê, û / emrazên parastinê ji we re pêşkêş nabe.
• Hûn nikarin bênvedana salane ya xwe bistînin, we mafê qazancên bêkariyê tuna 

be, eger bûyerek biqewime, hûn nikarin qezenca betalbûnêbûnê bistînin, û eger 
hewce bike, hûn nikarin mûçeya maweya nexweşiyê an nivistina belaş bi sedema 
nexweşiyê bistînin.

• Karê we ji bo teqawîdiyê/mûçedariya malnişîniyê kom nabe. 
• Gengaze hûn bibin qurbaniyê bazirganiya mirovan ji kedxwariyê, û hwd.

Karê bê belgeyên zagonî, an kar di bazara reş da

Çi xeter ji bo karkerekî nezagonî hene?

Ji bo damezirandin ê, pêdivî ye ku hûn karsaziyek peyda bikin û karsaz 
carina dikare ji we daxwaz bike ku hûn ceribandinên şarezayiyê taybet 
derbas bikin. Karsaz herwisa dikare:
• Bike pêdivî ku hûn di asta bingehîn de zimanê Romaniyê nasbikin;
• Belgeyên din, wekî CV hebe;
• Bawernameya bijîşkî ku kêrhatî bûna we ji hêla bijîşkî ji bo şolê nîşan bide;
• Belgeyên perwerdehiyê ku ji aliyê Dewleta Romaniya ve hatibine piştrast 
kirin. Agahiyên zêdetir li ser bifermî naskirina perwerdehiyê dikarin di 
benda 6-ê de bibînin.
Damezirandin ser esasa Girêbesta Karê Şexsî pêk tê. Girêbesta Karê Şexsî: 
• Peymana ku ser esasa vê kesek ku karger tê binav kirin, berpirs dibe ji bo 
kardêrek (kesek heqîqî an jî kesek hiqûqî) bi standina pereyê ku mûçe tê 
binav kirin, ji wî/wê re kar bike.
• Eger herdû alî (karsaz û karger), li ser vê lihev bikin, bi nivîskî û bi zimanê 
Romanî tê girê dan. Peyman dibe di 2 kopiyên eslî de we re îmze kirin: yek ji 
were û yek ji karsazî re. Hetmen kopiyek eslî bistînin ! Berpirsiya girêdana 
girêbesta karê şexsî liser milê karsazî ye û pêş ku hûn wekî kargerek 
bixebitin. 

• Ev peymana ji we re derfeta destpêgehîştina parastina civakî 
dide û we li hember sûcdariya gengazi ya karsazî diparêze.

• Dibe karsaz vê peymanê di Nivsîngeha Gelemperî ya 
Karmendan (REVISAL), de qeyd bike ku ji Îdareya Çavdçriya 
Koçberiyê ya Herêmî re tê veguherandin. Berî ku kar destpê bike 
divê qeyd kirin pêkwere.

Ez çawa dikarim bêm e damezirandin?

Gelo qet pirsên we hene? Hûn dikarin wan ji rayedarên berpirs re bipirsin

• Rêxistinên Karên Navçeyî
• Îdareya Çavdêriya Karê Herêmî



Destpêgehîştina ji xizmetên tenduristiyê di 
rewşên wekhev de ji bo Hevwelatiyên Romaniya 
yê pêktê.
Dema ku li Romaniya yê formek ji parastinê ji 
we re pêşkêş dibe, ev giringe ke ku hûn di 
pergal sîgorteya tendurustiyê de qeyd bikin û 
pereyê sindoqa sigorteya dermanî, pêşkêş 
bikin. Ev yekane rêye ku hûn dikarin xizmetên 
lênerîna bijîşkiya belaş bidestbînin.

Ev kes dikarin bê dayina heqê sîgorteyê di pergala sîgorteya dermanî ya civakî de, 
sîgorteyê bistînin, pêk tên ji: 

• Zarok û nûciwanên bin temenê 18 salî, di navbera 18 û 26 salan de, ku hîn jî di 
perwerdeyê de ne û  derhat tune ne.

• Civanên bi temenê zêdetir ji 26 salan ku bin siya pergala parastina zarokan da ne û 
bêkarin, an jî ji qezencên civakî bêparin.

• Hevjîn û dêûbavên ku xwe bê derhatin, û ji aliyê kesekî ku di pergala tenduristiyê ya 
Romaniyê de bin siya sîgorteyê ye, tê piştgirî kirin.

• Kesên ku seqetin û bêmûçe ne, di mercên taybet de.
• Kesên tûşî ev nexweşiyan ku di lîsteya bernamyên giştî yê tenduristiyê, heta dema ku 

nexweşî derman dibe, helbet eger ku dahatiyek wan tunebe.
• Jinên ducanî û dayikên paş ducaniyê, eger dahat tune bin an dahata wan kêmtir be 

ji asta herîkêm a mûçeya netewî (1.900 RON di Oktober a 2018).

5 SÎGORTEYA DERMANÎ YA CIVAKÎ
Hişyariyên giring! 

• Eger we sîgorteya tenduristiyê tune ye, hûn dikarin pakêta belaşa xizmetên 
bijîşkî, bikarbînin (wekî aciliyên bijîşk û / neştergerî, nexweşiyên epidemîk, tê 
kontrolkirina pêvajoya ducanî û rewşa paş zayinê û hwd.) 
• Hemû nexweşxane berpirsin ku alîkariyê radestî wan kesan bikin ku di rewşek 
awarte de ne û pêdivî bi alîkariyên yekem û xizmetên bijîşkî yê acil hene.
• Alîkariyên yekem û xizmetên bijîşkî yê acil bêyî berçav girtina ev babetên li jêr 
divê were dayîn, lê nabe tenê ji wan re bête sînordar kirin dahat, zayendî, temen, 
ol, Hevwelatî bûna an baweriya siyasî,  bêyî berçav girtina vê ka nexweşî 
sîgorteya tenduristiyê heye an tune ye. 
• Hûn dikarin sîgorteya xwe bi rêya pergala netewî ya tendurustiyê bistînin lê 
herwisa hûn dikarin ji kompaniyayê şexsî jî sîgorteya xwe bistînin. 
• Di rewşên awarte de (qezaya trafîkê, sûtina giran, hwd), dikarin bi hejmara acil 
a netewî ya 112 (bi belaşî) têkilî bikin û daxwaza ambûlansê bikin. Xizmeta 
ambûlansê belaş e.

Kê dikare bikeve bin saya pergal sîgorteya
tendurustiyê li Romaniya yê?

• Eger qet derhata we tune ye:
• Hûn dikarin heqê sîgorteya mehane ji bo 

maweya 12 mehên bênavber (190 RON di 
mehê de, yan 2280 RON di salê de) bidin. Eger 
hûn mehane pere nedin, dibe hûn cezayê 
aborî bidin. 

• Eger we pêdivî bi xizmetên lênerîna 
tenduristiyê bi rêya pergala tenduristiya 
gelemperî hebe. Di vê rewşê de divê hûn 
rêjeya 1330 RON (Rêjeya 190 RON di maweya 7 
mehan de) bidin.
•  Eger hûn xwedî karin:

• Kardêr we para mehane ji were li gel 
rêjeyên din yê heqê sîgorteya civakî (wekî 
bêkarî, mûçe, û hwd) pêşkêş dike.

Ez çawa dikarim bi rêya pergal tenduristiyê
sîgorteyê bistînim?

Ez dikarim bê dayina heqê sîgorteyê ji sindoqa dermanî re, sîgorteyê bistînim?

Hûm, wekî kes sîgortekirî ser esasa pergala sîgorteya dermanî ya 
civakî ya Romaniya yê, mafê we heye ku:

• Bi dilxwaziya xwe pêşkêşkerê xizmetên tenduristî, herweha 
sindoqa sîgorteyê tenduristiya xwe ku hûn heqê sîgorteya xwe radestî 
vir dikin, hilbijêrin.

• Cem doktorek Giştî (Doktorê malbatî) li gor bijartina xwe qeyd 
bikin.

• doktorek Giştî (Doktorê malbatî) ku we hilbijartî ye, biguherin, lê 
tenê paş herîkêm 6 mehan ji qeydkirina cem bijîşkê berê.

Mafên min wekî kesek sîgortekirî, çi ne?

Ji we re, wekî kes sîgortekirî ser esasa pergala sîgorteya dermanî ya 
civakî ya Romaniya yê, qazancên jêr tên pêşkêş kirin:

• Pakêta xizmetên bingehîn, bêyî ti cudahatiyê, li gor qanûnê.
• Qerebû kirina hemû xercên nivistina di nexweşxaneyê de ku ji bo 

dermankirinê, materyalên bijîşkî û lêpirsînên para-klînîkî.
• Xizmetên Çavdêriyên Tendirustiyê Pêşîlêgirinî
• Xizmetên lênêrîna serpêyî, û xizmetên di nexweşxaneyan de.
• Xizmetên acîl yê bijîşkî.
•  Hinek xizmetên lênerîna diranan.
• Fîzyotrapî û derman kirina jinûsaxlembûnê.
• Amûrên bijîşkî
• Lênêrîna bijîşkî li malê.
• Dayina bênvedana bijîşkî û mifayên sîgorteya civakî, li gor zagonê.
• Parastina nehênî mana agadariyan, bi taybetî agahiyên li ser 

pêhesina nexwşiyê û dermanî.
• Agadariyên li ser tedawiya bijîşkî.

Ji min re, wekî kesek sîgortekirî, çi qazanc têne pêşkêş kirin?

Gelo qet pirsên we hene? Hûn dikarin ji rayedarên berpirs bipirsin.

Nivsîngehên sîgorteya dermanî ya navçeyî li herêma ku hûn lê rûdinên. 



6 PERGALA PERWERDEHIYÊ DI ROMANIYA YÊ DE

Pergal perwerdehiya Romanî çava
birêxistin dibe?

Naverokên derbarê qonaxên pergala perwerdehiyê di
dibistanên bi zimanê Romanî:

Eger formek li parastinê li Romaniyê , vergirtiye, we tê ji hêla destêgehîştina ji tevahiya 
form û astên perwerde û hînbûnê rewşek wekhev li gel hevwelatiyê Romaniya yê hebe. 

Ji bo hêsantir kirina destpêgehîştina bi perwerdeyê, zarok û mezin dikarin di kursên 
zimanên Romanî yê destpêkî de bi belaşî beşdar bibin. Ew kurs ji aliyê Îdareya Çavdêriya 
Dibistana di nûçeya ku hûn têda rûdinên, bi hevkarîya Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê re û 
herwisa bi hevkarîya rêxistinên Nedewletê yên din re tê birêxistin kirin. 

Herwisa hûn dikarin ji hevseng kirina perwerdeyê û bi fermî naskirina dîplomeyan, 
bawernameyan, pisporî û belgeyên pîşeyî li gorî rêbazên heyî, mifa verbigirin.

Perwerdeya netewî ya pêş danişgahî astên jêr liber digire:

• Perwerdeya zûdemî (0-6 salan: 
• Baxçeyê zarokan (0-3 salan);
• Baxçeyê zarokan (3-6 salan) bi komên kêmsal, navendî û mezintir;

• Perwerdehiya seretayî
• Pola amadeyî (6/7 salî)
• Polên I-IV (6/7 – 10/11 salan)

• Perwerdehiya navîn bi:
• Navincî: polên V-VIII (10 – 15 salan); 
• Lîse: polên IX-XII (15-19 salan), bi yek ji bijareyên jêr: teorîkal, pîşeyî û 

teknolojîk; 

• Dibistana Pîşeyî  3-ê sal e û xwendekar paş derbas kirina pola heştim VIIIth 
dikare vê bişopîne. Di dawiya vê kûrsê, bawernameya dîploma (wekî mekanîk, 
karebavan, hwd) tê pêşkêş kirin). 
• Perwerdehiya amadeyî - maweya vê 1 heta 3 salane û kalîteyên profesyonel ên 
pîşeyî wekî babetên jêr ji ber bigire. zanistiya komputerê, çandinî, tendurustî, 
aborî, turîzm, û hwd.

• Pergala perwerdeya bilind a netewiyî ku di zanîngehên (dewletî an şexsî yê 
izindar), akademî an jî dibistana perwerdehiyê bilind de hatiye birêxistin kirin û 
3-ê astên perwerdehiyê hene:

• Qonaxa bekaloryos - 3 heta 4 salan;
• Qonaxa mester - 1 heta 2 salan; 
• Qonaxa PhD – 3 salan. 

Sala perwerdehiya zanîngehî, bi gelemperî li yekem roja karî de dest pê dike û ji 
du nîvsala pêktê.

Li Romaniya yê maweya perwerdehiya îcbarî heta 
qonaxa 10 a bingehîn e û polên seretayî, navîn û 
lîse yê ji ber digire.

Îcbarîbûna beşdariya di dibistanê heta qonaxa 
10-ê di temenê 18 salî de tê rakirin.



Eger hûn dixwazin di axa Romaniya yê de perwerdehiya xwe bidomînin an kar bikin, pêwîste 
belgeyên ku we di derveyî welat de standine, hevseng bikin. Ev kare ji aliyê Navenda Neteweyî ya 
Piştrastkirin û Hevsengiya Dîplomeyan (CNRED) pêktê. Dîplomên destketî di derveyî welat bi 
mercekê di Romaniya yê de bi fermî tên naskirin ku:
• Dîplom di saziyek binirx di axa wî welatî de ku hûn hatibe derçûn, hatibe qeyd kirin;
• Ast û warê xwendin an dibe di pergala perwerdehiya Romaniya yê de hevsengî hebe.

Dibe resena belgeya perwerdehiyê ser esasa daxwazê bi rewşa fermî yan ser esasa Peymana 
Lahey-ê bi rewşa yekane were piştrast kirin.

Eger di axa Romaniya yê, formek parastinê ji were hatibe dayin:

•  Hevsengiya perwerdehiya polên I-X (li gorî perwerdehiya çcbariya 10 saliya 
giştî di Romaniya yê) ji aliyê Îdareya Çavdêriya Dibistanên Navçeyî / Îdareya 
Çavdêriya Dibistanên Buxarestê pêktê. Ew rêxistinene hem hevsengiya perwerdeya 
we li derveyî welat cîbecî dike, û hem jî perwerdehiyên pêwendîdar ji rêxistinên 
dabînkerên perwerdehiyê di Romaniya yê ku çalakiyên perwerdehiyê wekî pergala 
perwerdehiya welatên din birêxistin û cîbecî kiribin, pêk dîne. 

• Hevsengiya perwerdehiya navîn (polên XI-XII)  û belgeya derçûnê ji Bekaloryos 
ya derveyî welat, ji aliyê Navenda Neteweyî ya Piştrastkirin û Hevsengiya 
Bawernameyên Dîploman pêk tê. Daxwaza hevsengiya perwerdeyên wisa dikarin ji 
Rêveberiya Giştî ya Çavdêriya Dibistanên Navçeyî / Rêveberiya Giştî ya Çavdêriya 
Dibistanên Buxarestê re qeyd bikin û paşê ji bo lêkolînê wan ji Navenda Neteweyî ya 
Piştrastkirin û Hevsengiya Dîplomeyan re dişîn e . Herwisa hûn dikarin daxwazname 
yê bi rewşa şexsî an jî bi posteyê/peykê ji Navenda Neteweyî ya Piştrastkirin û 
Hevsengiya Dîplomeyanre bişînin

•  Bi fermî naskirin û hevsengiya bawernameyên perwerdehiya zanîngehî/ 
dîploma bekaloryos, mester û PhD yê bidestketî ji rêxistinên perwerdehiya bilind yê 
nirxdar di welatên din tenê ji aliyê Navenda Neteweyî ya Piştrastkirin û Hevsengiya 
Dîplomeyan pêktê.

Eger min belgeya perwerdehiya xwe di welatek din de girtibe, ez dikarim wan di Romaniya
yê de bideme misoger kirin?

Ji bo bi fermî naskirina bawernameyên dibistanên pîşeyî, bawernameya 
derçûna ji lîseyê, bawernameya bekaloryos, mester û PhD, û herweha ji 
bo pisporiyên pîşeyî, daxwaznameya we dibe babetên jêr di nav de hebin: 

• Forma daxwaznameya we.
• Dîplomeyên we.
• Belgeyên we yê nasnameyî (Karta Nasname yê, pasport, hwd).
• Xercê nirxandinê 50 RON-î ye. 

Daxwazname tê radestî Nivsîngeha Wezareta Perwerdehiya Netewî û 
Lêkolînên Zanistî bibe an ji aliyê peykê (Posteya Romanî) ji Navenda 
Neteweyî ya Piştrastkirin û Hevsengiya Dîplomeyan re tê şandin . Ev 
navende piştî lêkolîna dosyeyê dikare belgeyên perwerdehiyê bi fermî 
nas bike û bawernameya perwerdehiya hevseng gel ast û babeta vê ku di 
pergala perwerdeya Romaniyê de heye, radest we bike. Eger bernameya 
dersî bi berçavî cûda be, Navenda Neteweyî ya Piştrastkirin û Hevsengiya 
Dîplomeyan dikare biryar bide ku lêkolînên veqetandinê an tedbîrên din 
ên qerebûker û hwd pêkbên. 

Dewleta Romaniya yê belgeyên perwerdehiya min bi 
çi pêvajoyekî piştrast dike?

Gelo qet pirsên we hene?
Dikarin wan ji rayedarên berpirs re bişînin:

• Navenda Neteweyî ya Piştrastkirin û Hevsengiya
Dîplomeyan beşeke ji Wezareta Perwerdehiy ê. 

• Rêveberiya Giştî ya Çavdêriya Dibistanên
Navçeyî li navçeya ku hûn rûdinên.

?

Hişyariyên giring!
•    Dîplome û perwerdehî eger ji saziyên perwerdehî 
yê binirx di Yekitiya Ewrûpayê, Welatên Herêma 
Aboriya Ewrûpa yê an Konfederasyona Swîsreyê 
hatibe wergirtin, dikare jixweber bi fermî werin 
naskirin. 
•    Dîplome û perwerdehî di welatên din bi mercekê bi 
fermî tê naskirin ku saziya pergala perwerdehiya 
welatên têkildar wekî Romaniya yê be yan di 
navbera du welatan da de peymana piştrastkirina 
dualî ya belgeyan hatibe girêdan. 
•    Piştrastkirina jixweber pêvajoyek hêsan e ku ji aliyê 
Navenda Neteweyî ya Piştrastkirin û Hevsengiya 
Dîplomeyan pêktê.



Pergala ewlehiya civakî babetan jêr ber xwe digire:

A. Pergala ewlehiya civakî, ku ji wan beşane 
pêktê: pergala teqawîtiya gelemperî, sîgorteya 
tenduristiyê, sîgorteya bêkariyê, qeza û seqetbûn, 
bênvedana (hêsabûnê, ducaniyê, parastina zarokî). 

B. Pergala alîkariya civakî, ku xebatên piştgiriya 
demkî û biarmanc wekî alîkariyên civakî ya mehane, 
alîkariya aborî ya germkirina malê(subsîd), alîkariya 
aborî bo zarokî an piştgiriya malbatê di nav xwe de 
digire. 

1. Mifayên bêkariyê – Formek parastina civakî ye ku hemî kes dikarin di maweya ku pey 
şolê digerin, bistînin. hemî kes, di nav de Hevwelatiyên biyanî û kesên bêwelat ku di 
Romaniya yê de şol kirine an di Romaniya yê dw dahata wan hebûye, an jî li Romaniya yê 
mafê şolkirinê hene. 

2. Sîgorta ya qezayên şolê û nexwşiyên têkildarî bi şolê an seqetî ya demî - Eger we li gel 
kardêrê Romanî peymana şola şexsî girêdabe, bi vî awayî mafê standina bênvedanên 
bijîşkî û sîgorta dermanî ya civakî ji bo pêşîlêgirtin ji nexweşiyên leşî û jinûbihêz kirina paş 
qezayên pêkhatî di cihê şolê an nexwşiyên têkildarî bi şolê ji were parastî ye. 

3. Mafê teqawîtiyê an mûçeyê - Mifa ya civakî ya pir girîng e ku di pergala gelemperî de 
tê dayîn. Di Romaniya yê de 5 cure mûçeyên teqawîtiyê hene: mûçeya pêwendîdar bi 
temenî; mûçeya seqetiyê, mûçeya qewmên kesê mirî; mûçeya teqawîdiya pêşwext, 
mûçeya teqawîdiya pêşwexta kêmanî .Eger we para xwe ji pergala mûçeya gelemperî ya 
Romaniya yê re radest kiribe, hûn dikarin ji pergala teqawîdiyê mûçeya xwe bistînin. 

4. Bênvedana ducanî bênvedanek bijîşkiye ku izina vê bijîşkê malbatê ser esasa 
nameyeke bijîşkê pispor dinivîse, radest dike.

5. Bênvedana çavdêriya zarokî - bênavber piştî dawiya bênvedana ducaniyê dest pê 
dike. Maweya vê dikare heta 2 salan an di rewşa hebûna zarokek seqet heta 3-ê salan dirêj 
bibe. Kesên jêr dikarin bênvedana çavdêriya zarokî bistînin: yek ji dêûbavên biyolojîk ên 
zarokî; Kesek ku serpereştiya zarokî qebûl kiriye, Kesek ku zarokek ji zarokgehê distîne; 
serpereştê qanûnî yê zarokî. 

Bi mercekî hûn dikarin daxwaza bênvedana çavdêriya zarokî bikin ku hevdem hemû 
mercên jêr pêkbîne: 

• Xelkê Romaniyayê, Hevwelatiyek biyanî, an kesek bêwelat be;
• Bi qanûnî li Romaniya yê rûnên;
• Bi zarok / zarokên ku we ev bênvedane ji ber wan daxwaz kiriye, bijî/in û lênêrîna zarok 

/ zarokan liser milê xwe bigire/in;
• Di 12 mehên beriya jidayikbûna zarokî, dahat bides anîbe.

Gelo qet pirsên we hene? Wan ji rayedarên berpirs bipirsin:

Daxwaznamyên taybet bi qazancan parastina zarokî divê radestî 
Nivsîngeha Şaredar ê navçeyê, bajarok, an bajêrê ku lê dijîn an jî li 
Saziya Peredayin û Çavêriya Civakî ya Navçeyî ya herêma rûniştina 
xwe bikin.

Cureyên sereke yên mifayan çi ne?

1. Mifayên Civakî(dahata tezmînî ya herîkêm) 

Dahata tezmînî ya herîkêm cûreyek ji mifayên mehane ye. Hejmara ev 
mifayane pêktê ji:

• 142 RON ji bo yek kesî.
•  255 RON ji bo malbatek 2 kesî.
•  357 RON ji bo malbatek 3 kesî.
•  442 RON ji bo malbatek 4 kesî.
• 527 RON ji bo malbatek 5 kesî.

50 RON Ji bo her kesekî din zêdeti ji 5 endaman, yê ku endamê 
malbatê ye.

Gelo qet pirsên we hene? Wan ji rayedarên berpirs bipirsin:
Daxwaznamyên taybet bi qazancên alîkariya civakî divê radestî 
Nivsîngeha Şaredarê navçeyê, bajarok, an bajêrê ku lê dijîn bê kirin. 
Saziya Peredayin û Çavdêriya Civakî ya Navçeyî, piştî lêkolîna civakî, 
mifayan pêşkêş dike. 

7 PERGALA SÎGORTE YA CIVAKÎ Û ALÎKARIYA
CIVAKÎ YA ROMANIYA YÊ

Pergala ewlehiya civakî ji babetan ber xwe digire? Pergala ewlehiya civakî: A
Pergala alîkariya civakîB



4. Mifayên zarokî (alîkariya aborî ji zarokî)

Mifayên/alîkariya aborî ji zarokî ji kesên jêr re 
tên pêşkêş kirin:
• Hemî zarokên ku Hevwelatiyên Romaniya yê 
ne, Hevwelatiyên bîyanî, xwdedî berjiwendiyên 
formek ji parastinê an zarokên bêwelat yên ku 
li Romaniya yê rûdinên. 
• Zarokên 0 heta 18 salî.
• Ciwanên ku 18 sal an bêtir hene, eger di lîseyê 
de yan dibistana pîşeyî de qeyd kiribin, heta 
dawiya maweya perwerdehiyê, bi vê mercê ku 
sala perwerdehiyê dubare nekin. 

Rêjeya mifayên zarokî bi rewşa jêrîn e: 
• 200 RON di mehê de ji bo zarokên heta 2 
salan.
•  84 RON di mehê de ji bo zarokên 2 heta 18 
salan.

Gelo qet pirsên we hene? Wan ji rayedarên 
berpirs bipirsin:
Daxwaznamyên taybet bi mifayên piştgiriya ji 
zarokî divê radestî Nivsîngeha Şaredarê 
navçeyê, bajarok, an bajêrê ku lê dijîn an jî li 
Saziya Peredayin û Çavêriya Civakî ya Navçeyî 
ya xwe bikin. 

5. Cûreyên din ên alîkariyên civakî: alîkariya zirbavîtiyê, alîkariya 
xercên mehane yê xwarinê taybet ji bo kesên ku tûşî HIV / AIDS bûne, 
alîkariya mehane taybet bi kesên tûşî seqetiya giran, mûçeya mehane 
ya taybet a hevrê ji bo kesên tûşî kêmasiya çavan, alîkariya xercên 
mehane yê xwarinê taybet ji bo zarokên tûşî HIV / AIDS). 

2. Alîkariya germkirinê

Ev alîkarî di demsala sar (1-ê Novemberê heta 31-ê Martê) ji bo dabîn 
kirina tevahî an beşek ji xercên germkirina ji malbat û kesên bi tenê yê 
kêmdahat re tê dayîn. Alîkariya germkirinê bi tenê ji bo cihê rûniştnêtê 
dayîn.

Mafê vergirtina alîkariya germkirinê:
• li ser esasa forma Daxwazname ya radestbûyî û belgeyên têkildar 

dibe herîzêde beriya 15-ê Oktober ê bête radestkirin. Herwisa 
daxwaznameyên pêşkêş bûyî di demsala sar de jî dîsa têne qebûl kirin.

• di meha Novemberê de tê hesibandin.

Gelo qet pirsên we hene? Wan ji rayedarên berpirs bipirsin:
Nivsîngeha Şaredarî /Îdareya Navçeyî ji bo Alîkariya Civakî û 
Parastina ji Zarokî di herêma ku cihê rûniştina we li vir e. 

3. Alîkariya piştgiriya ji malbatê

Ev alîkarî ji malbatên kêm dahat re tê dayîn ku berpirsiya parastina 
zarokên bin 18 salî liser milê wan e daku mercên baştir ji bo parastin, 
lênêrîna û perwerdehiya zarokî dabîn bikin.
Gelo qet pirsên we hene? Wan ji rayedarên berpirs bipirsin:
• Nivsîngeha Şaredarî di cihê rûniştina we – ji bo pêşkêşkirina belgên 
xwe. Ev berpirsiya şaredariye ku paş lêpirsînek civakî liser domandina 
alîkariya piştevanîya malbatê biryarê bigire.
• Saziya Peredayin û Çavêriya Civakî ya Navçeyî – alîkariya piştevanîya 
malbatê her mehê pêşkêş dike. 

Pergala alîkariya civakîB



Di makezagona Romaniya yê de û herweha di qanûnên din liser kiryarra wekhevbi 
Hevwelatiyên bîyanî û welatiyên Romanî û herweha komek ji maf û azadiyan di warên jêr 
de hene: 

A. Malbat (zewac, zarokanîn, veqetandin).
B. Destpêgehîştin ji pergala qezayî.

Pêywenda zewacê di Romaniya yê de:
•  di navbera mêr û jinekê de bi razîbûna şexsî û eşkere ya wan girêdayî ye.
•  Eger bêtir ji 18 salan hebin. 

Di Romaniya yê de çendjinî nayê pejirandin.

Hevwelatiyên bîyanî an kesên bêwelat ku dixwazin li Romanya yê, bizewicin, dibe:
• Serdana Nivsîngeha Tomarkirina Sivîl di herêma rûniştina xwe de bikin û 

Daxuyaniya Zewaca xwe li gel belgeyên din ku dosyeya zewacê pêktîne, qeyd bikin.
• Di roja qeyd kirina Daxuyaniya Zewacê û di roja encama zewacê izina rûniştina 

qanûnî di Romanya yê de hebin.

Zewaca divê di nav 30 roja ji tarîxa girêdana pêwendiya zewacê ji nivîsgehên 
koçberiyê di herêma rûniştina şexsî de, bête ragehandin .  Divê ew kopiyek ji 
bawernameya zewaca xwe jî pêşkêş bikin. 

Eger bawernameya zewacê ji aliyê welatê sereke yê welatiyê biyanî hatibe derçûn, ev 
belgeye pêwîstî di nava 6 mehan ji roja derçûnê bi zimanê Romanî were wergêrandin 
û qeyd kirin.

8 AGADARIYÊN DIN Ê BIMIFA

Zewaca di Romaniya yê de

Ragehandin a jidayikbûnê dibe di 
zayingehê û di navbera 3-ê rojan ji roja 
jidayikbûnê pêk were û bawernameya 
jidayikbûnê ji aliyê nexweşxaneyê derbiçe. Ji bo 
jidayikbûnê di malê de, belgeya jidayikbûnê ji 
aliyê Navenda Bijîşkî ya Herêmî derdiçe. 
Belgeya jidayikbûnê ji dayikê re tê dayîn. 

Jidayikbûn dibe ji Nivsîngeha Tomarkirina 
Sivîl de we re ragehandin û qeyd kirin û ev 
nivsîngehe bawernameya jidayikbûnê derdike.  
Ji hêla qanûnê pêwîste ku jidayikbûna zarokî 
di navbera 14-rojan paş jidayikbûnê were 
qeyd kirin. Qeyd kirina jidayikbûna zarokî paş 
vê maweyê, bi standina pere tê ceza kirin. 

Eger qeyd kirin piştî derbasbûna zêdetir ji 
yek salê ji roja jidayikbûnê bête radest kirin, 
derçûna belgeyê ser esasa biryara dawî û 
bêpaşvegera dadgehê pêktê.

Ragehandin û qeyd kirina jidayikbûna zarokî

Di Romaniya yê, dikarin pêwendiya zewacê di rewşên jêr de bi veqetînê, betal bikin:
• Peymanek dualî, dema ku herdualî ji daxwaza veqetîn bikin.
• Li ser daxwaza hevjînekî, di rewşekê ku şêwaza tenduristiya wî/wê berdewam bûna 
zewaca wan nemumkin bike. 
• Li ser daxwaza hevjînekî, eger ku berdewam bûna jiyana hevbeş bi sedemên kêrhatî 
nemumkin be.

Veqetîna hevjîna bi biryara dadperwerî an îdarî liser peymana zewacê bi dawî dibe. 
Pêvajoya îdarî an jî pêvajo bi rêya belgeyên fermî demekê tê bikaranîn ku her du alî li ser 
berdanê razî bin. 

Veqetîn

A. MALBAT

Hişyariyên giring! 
• Eger yek ji dêûbav hevwelatiyek Romaniya yê be, 
zarok jî Hevwelatiyek Romaniya yê tête hesibandin.
• Eger jidayikbûna di welêtek din de çêbû, û 
bawername ji aliyê Nivsîngeha Nûnertiya 
Dîplomatîkî/ Nivsîngeha Konsolî ya Romaniya yê di 
vî welatî de yan desthilatdariya herêmî nehatibe 
derçûn, di rewşa wisa de bawernameya jidayikbûnê 
di Nivsîngeha Qeydkirina Nifûsê ya Herêmî di 
Romaniya yê de yan ji aliyê Nivsîngeha Qeydkirina 
Sivîl û Civata Bajarî di herêma ku dêbavên zarokî lê 
dijîn, derdiçe. 



Di Romaniya yê de destpêgehîştina welatiyên bîyanî ji dadê re, bi heman rewşa 
Hevwelatiyên Romanî, tê tezmîn kirin. 
Ji ber vê yekê, welatiyên bîyanî dikarin li Romaniya yê ji bo bidestanîna mafên xwe yê 
rastîn, serdana dadgehê bikin.

B. DESTPÊGEHÎŞTINA JI PERGALA D ADÊ

Saziya berpirs liser pêşkêş kirina Hevwelatîbûnê di Romaniya yê, Îdareya 
Netewiya Hevwelatîbûnê ye. Hûn dikarin bibin Hevwelatiyê Romaniya 
yê, eger:

- Hûn jidayikbûy û rûniştiyê Romaniya yê bin, yan jidayikbûyê nebin 
lê bo maweya herî kêm 4 salan bi rewşa qanûnî di wî welatî de jiyabin, 
yan bi Hevwelatiyek Romaniya yî re zewicî bin û bo maweya herîkêm 2.5 
salîan ji roja zewaca bi wî/wê kesî re di Romaniya yê de jiyabin. 

- We sonda dilsoziya ji Romaniya yê xwaribe û qet çalakî li dijî 
dewleta û ewlehiya neteweyî ya Romaniya pêkneanîbe yan piştgirî lê 
nekiribe.

- Hûn herîkêm bibine 18 salî.
- Hûn bikarin bi başî xercên xwe li Romaniya yê bidin.
- Xebatên we kêrhatî bin û di Romaniya yê an di welêtek din qet tûşî 

tawanan nebibin. 
- Hûn bikarin bi zimanê Romanî biaxivin û fêm bikin û li gel 

bingehên çandî û şaristanî yê Romaniya yê nasyar bibin.
- Hûn Gel makezagona Romaniya yê û marşa neteweyî nasyarbin. 

C. BIDESTANÎNA WELATÎBÛNA ROMANIYA YÊHişyariyên giring!

• Eger zewac di Romaniya yê de pêk were, dikarin vê bi veqetînê betal bikin û dibe 
biryara veqetînê ji herdu hevjîna re bête ragehandin. Roja betal bûna pêwendiya 
zewacê, roja misogerbûna biryara veqetînê ji aliyê dadgehê an tarîxa derçûna 
bawernameya veqetînê ji aliyê berpirsê rewşa zewacê an nivsîngeha belgeyên fermî ye.
• Her guhertinên din di rewşa şexsî ya welatiyên biyanî di Romaniya yê de (wek zewaca, 
jidayikbûna zarokî, mirina heryek ji endamên malbatê ku welatiyê biyanî niştecihê 
Romaniya yê ye, guhertina navî, guherîna belgeyên rêwîtiyê) divê ji Nivsîngeha 
Koçberiya herêmî ya cihê rûniştinê ku ji were izina mayinê pêşkêş kiriye, ragehînin. 
• Zewaca di navbera welatiyên biyanî û Hevwelatiyek Romanî ku li welatekî din pêk 
hatibe û paşê di Romaniya yê hatibe qeyd kirin, di destpêkê dibe di welatê ku li wê derê 
pêkhatiye, were betal kirin, û paşê li Romaniya yê were pejirandin.
• Eger zewaca di navbera welatiyên biyanî û Hevwelatiyek Romanî li Romaniya yê pêk 
hatibe û paşê di welatê sereke yê ev welatiyên biyanî de hatibe qeyd kirin, di destpêkê 
dibe li welatên ku zewac pêkhatiye, were pejirandin û paşê li Romaniyayê bi fermî were 
naskirin.

Hişyariyên giring!
• Di rewşa ku di Romaniya yê ji were formek ji parastinê hatibe pêşkêş kirin, 
maweya demên ku li jorî hatine destnîşan kirin, dikare nivî bibe. 
• Eger daxwaza Hevwelatîbûna Romaniya yê bidin û di salekê de zêdetir ji 6 
mehan di axa Romaniya yê de niştecih nebibin, ev sal di hesêbkirina maweya 
rûniştina we ya pêwîst di Romaniya yê de nayê hesibandin. 

Eger pîvanên navbirî pêkbînin, pêdiviye daxwaz û hinek belgeyan radestî 
Îdareya Netewiya Hevwelatîbûnê bikin. Îdareya Netewiya Hevwelatîbûnê 
belgeyên we lêkolîn dike û eger dosyeya we tekmîl nebe, ji were derfeta 
hevpeyivînê dide. 
Di maweya hevpeyvîn ê de, rêjeya agadariya we ji zimanê Romanî (nivîsîn û 
xwendin), hebûna zanyariyên bingehîn liser ziman û şaristaniya Romanî ji bo 
hêsankirina tevlîbûna civakî di civakê de, rêjeya aşnabûna we li gel marşa 
netewî û makezagona Romaniya yê tê nirxandin. 
Piştî hevdîtinê, daxwaznameya we dê bête pejirandin an jî red kirin. Eger werer 
pejirandin, hûnê bêne vexwendin ku di merasîma sonada dilsoziya ji Romaniya 
yê re beşdar bibin.

Hişyariyên giring! 
• Tevî ku we formek ji parastinê li Romaniyayê wergirtibe, hûn hê jî ji ber encama çalakî / 
kiryarên ku dibe sedema binpêbûna mafên mirovên din an jî dibe sedema gehîştina 
ziyanê ji berjiwendiyê giştî, ba dadgehê, berpirs bêne naskirin. 
• Zimanê pêvajoyên qezayî di dadgehê de Romanî ye. Lêbelê, welatiyên biyanî û kesên 
bêwelat yên ku zimanê Romanî nizanin û fêm nakin da ku bikarin rêbazên xwe 
bişopînin, mafê bikaranîna wergêrrî hene.

Mirin a Hevwelatiyekî Romanî û herweha mirina 
welatiyên biyanî dibe ji aliyê xizman / endamên 
malbata wan ji Nivsîngeha Qeydkirina Sivîl re were 
rapor kirin daku belgeya mirinê û izina binaxkirinê were 
derçûn. Girtina biryara liser cihê binaxkirinê dibe liser 
milê xizman/ malbatê be. 



I Pênase û kurtenav

Kesê = bêwelat kesê ku li gor zagona netewiya welêt Hevwelatiyêtiyê 
welêtekî nîne

1.

Xwedî berjiwendiya/ê parastina navneteweyî  – kesek biyanî ku formek ji 
parastina navbirî di Madeya  1 bendên. a) û b) di G.O.  #102/2000*) liser Statuya 
û Rejîma Penaberiyê di Romaniya yê, ji wî/wê re hatibe pêşkêş kirin, ser 
esasa derçûnê li gel serrastkirina ji aliyê Qanûna #323/2001, û serrastkirin û 
tekmîla din; û Madeya  2 benda. a) di G.O.  44 of 2004. 
 *) G.O.  #102/2000 ji aliyê Benda (2) ji Madeyê.  152 di Qanûna #122 sala 2006 li 
ser Penaberiyê ku, pênaseya “forma parastinê” her formek ji parastin 
pêşkêşbûyî ji aliyê Dewleta Romaniya yê, û bi zelalî: statuya penaberiyê, 
parastina tekmîlî, parastina demkî yan parastina demkî ya mirovxwazane 
nasdike.

2.

Çavdêriya Gştî ji bo Koçberiyê  – rêxistinek dewletiye , ku xwediyê statuya 
rêxistinek hûqûqî, ya cûda ye, ku bin çavdêriya Wezareta Karûbarên 
Hûnddir de dixebite. Ji bo agahiyên bêtir serdana ev navnîşanê bikin 
http://igi.mai.gov.ro/home/index/en.

3.

Penaberî – Ser esasa Peymana Cenevre Derheqê Statuya Penaberan, hatî 
girêdan di 28ê July a 1951, ev têgehe liser her kesekê tê sepandin ku: 

 (1) Ser esasa rêzikên 12-ê May-a 1926 û 30-ê June ya 1928 yan ser esasa 
Konvensiyona 28-ê Oktobera 1933 û 10-ê February 1938, û protokola 14-ê 
September 1939 yan di encama sepandina Qanûna Komîseriya Bilind a 
Saizya Neteweyên Yekbûyî ji bo Penaberan, penaber tê naskirin.

 (2) Di derveyî welatê ku we welatîbûna vê heye û paş bûyerên pêkhatî 
beriya 1-ê January-a 1951 ketibin û tûşî tirsa bi sedema acizbûn û tundûtûjiyê 
hatibin bi sedema, regez, ol, netewe, endambûna di komên civakî yê taybet 
an jî ramanên siyasî yên xwe bin, û nikarin yan, bi sedema tirsa navbirî, 
naxwazin parastinê ji welatên navbirî, bistînin; yan jî bêwelatin û li derveyî 
welêtê xwe yê sereke da ne û di encama bûyerên wekî yên jor hatine gotin, 
nikarin yan ji ber tirsa navbirî, naxwazin vegerin wî welatî.

4.

Parastina tekîlî – ji welatyê biyan re tê pêşkêş kirin ku pêwîstiyên statuya 
penaberiyê pêk nayinin, lê sedemên kêrhatî ji bo bawerkirina wê mijarê 
heye ku vegerina wî/wê ji welatê sereke, wê/wî dêxe ber metirsiya giran. wan 
dê rîskek giran bidin. Rîskek giran tê wateya cezayê mirinê, êşkence, 
bûyerên dij mirovî an bêrûmetî, yan tehdîtek girînd di rewşên şerê çekdarî 
yên navxweyî an navneteweyî de û di rewşa ku daxwazker endamê civata 
sîvîl be. 

5.

Rêxistina Navnetewî ya Koçberiyê (IOM)  – saziya navdewletî ya navnetewî 
ye ku di sala 1951 de hatiye damezirandin. Erka vê alîkarîdan ji birêvebirinê 
rêkûpêka koçberiyê, bihêzkirina hevkariyên navnetewî di wî warî de û 
pêşkêş kirina alîkariyên mirovî ji koçberan re ye. IOM / OIM bawerî bi vê 
prensîbê heye ku koçberiya rêkûpêka hem ji bo koçber û hem jî civakê bi 
mifa ye. 

Di Romaniya yê de Rêxistina Navnetewî ya Koçberiyê ji sala 1992 ser esasa 
qanûnên jêr çalake:

• Biryara bi hejmara #568/1992 ji bo piştrast kirina peymaniya navbera 
Romaniya û Rêxistina Navneteweyî ya Koçberiyê li ser statuya hiqûqî ya vê 
rêxistinê.
• Qanûn bi hejmara #123/1998 li ser qebûlkirina Destûra Rêxistina Navnetewî 
ya Koçberiyê li Romaniya yê.

  Ji bo bidestanîna agahiyên bêtir, ji kerema xwe serdana www.oim.ro an 
www.iom.int bikin.

6.

Alîkarîya saxlemî ya giştî   = alîkariyek ku dewlet ji bo parastina ji 
tenduristiya gel, bergirî ji tûşîbûna nexweşiyan û çêtirkirina kalîteya jiyanê 
pêşkêş dike. 

7.

• Terxankirina çavkaniyan û kontrolkirina mesrefên girêdayî bi pergala 
ewlehiya dermanî civakî ji bo gehîştina ji aborî yê sindoqê;

• Rêbazên peredayînê yê bikarhatî ji bo girêdana peymanê li ser pakêta 
xizmeta bingehîn, rêbazên saf kirina hesabê û belgeyên pêwîst ji bo vê 
armancê;

• lênêrîna di malê û pêngavên çêtirbûnê
• Pêdiviyên radestkirina xizmetan di asta herêmî, û herweha lîsteya wan;;
• Radestkirin û pêşkêş kirina derman, cîhaz û emrazê bijîşkî;
• Rêbazên agahdarkirina kesên sîgortekirî;
•  Para kesên sîgorteji bo hinek ji xizmetên bijîşkî, li gor hewcedariyê.

Malperên bimifa
•  Çavdêriya Giştî ji bo Koçberiyê - igi.mai.gov.ro/home/index/en
•    Nivsîngeha Sîgorte Dermanî Netewî - 
www.cnas.ro/default/index/index/lang/EN
•  Îdareya Neteweyî ya Hevwelatîbûnê - cetatenie.just.ro/index.php/en/ 
•    Navenda Neteweyî ya Piştrastkirin û Hevsengiya Dîplomeyan 
new.cnred.edu.ro/cnred/en
•  Wezareta Karên Derve Affairs – http:// www.mae.ro/en
•  Wezareta Neteweyî ya Perwerde – www.edu.ro 
•  Wezîrê Kar û Dadweriya Civakî – www.mmuncii.ro

Sîgorte/mifa ya dermanî ya civakî  = pergala bingehîn ya dabîn kirina 
aboriya parastina ji tendurustiya gel, ku li serdestpêgehîştina kesên 
sîgortekirî ji pakêta xizmetên bingehîn re piştrast dibe. 

8.

Kesên sîgortekirî di pergala ewlehiya tendurustiya civakî   = kesek ku 
xizmeta bijîşkî li hember dayina para xwe ji sindoqa dabînkirina saxlemi ya 
civakî ya neteweyî distînin. 

9.

Para kesê sîgortekirî   = heqê sîgorteya kesane û tekmîlî ya kesê sîgortekirî 
ji bo standina xizmetên dermanî yê berdest di pakêta xizmetên bingehîn 
yan pakêta dermanî. 

• Lîsteya xizmetên bijîşkî ku para kesê sîgortekirî liser vê pêwîst e, rêjeya 
para kesê sîgortekirî, û herwisa tarîxa ku para kesê sîgortekirî ji vê rojê tê 
bicîh kirin, di peyman çarçoveya karî û rêbazan pêkanîna wê, diyar dibe

• Warên alîkariya bijîşkî ku para kesê sîgortekirî derheqê wan de tê diyar 
kirin, û herwisa rêjeya herîkêm û herîzêde ji para kesê sîgortekirî ji bo her 
pakêta ji xizmtên bijîşkî, û ji bo her yekîneya bijîşkî bi destê Biryara Dewletê 
diyar dibe,  

• Rêjeyên bidethatî ji para kesê sîgortekirî, dahata dabînkerên xizmetên 
bijîşkî pêktînin û ji bo çêtirkirina kalîteya xizmetan bikar tê.

10.

Belgeya sîgortebûnê di pergala dabînbûna dermanî civakî = Rêbaz û 
belgeyên bingehîn ku kesek ser esasa wan dikare piştrast bike ku ew kesê 
sîgorte bûyî di pergala dabîn kirina dermanî civakî ya Romanîya yê ye: 

• karta netewiya sîgorteya dermanî civakî
• heta dema derçûna karta wisa, ev rastiyê ku şexs, kesek sîgortekirî ye 

dikarin ser bingeha belgeya kesên sîgortekirî ku ji aliyê Sindoqa Ewlekariyê 
ku kesên sîgortekirî li vir qeydkiriye, piştrast bikin. 

11.

Peyman çarçoveya karî  = şertên pêşkêş irina alîkariyan li ser babetên jêr de, 
diyar dike:

• pakêta xizmetên bingehîn ku kesên sîgorte jiber digire û pakêtê 
xizmeta herî kêm;

• Lîsteya xizmetên bijîşkî, xizmetên lênêrînê, di nav de xizmetên lênêrîna 
di malê de, dermana, emrazên dermanî û xizmetên din yên kesên sîgorte 
ku di têkildarî pakêta xizmetên bingehîn e;

• Rêzgirtin ji pîvanên kalîteyî li ser xizmetên bijîşkî ku li gor pakêtên 
xizmetan tê pêşkêş kirin;

12.

Pakêta xizmeta bingehîn   =  ji kesê sîgortekirî re pêşkêş dibe û ev babetane 
ji ber digire: xizmetên bijîşkî, xizmetên lênêrîna bijîşkî, derman, amûrên 
bijîşkî, emrazên bijîşkî û xizmetên din ên ku dikare ji kesên sîgortekirî re 
pêşkêş bibe, û di Biryara Dewletê de hatiye diyar kirin; 

13.

Pakêta xizmetên herî kêm   = ji bo ev kesan tê pêşkêş kirin ku belgeyên 
sîgorte bûna xwe radest nakin û ev babetan jiber digire: xizmetên lênerîna 
bijîşkî, derman û amûrên bijîşkî tenê di rewşên acil ê bijîşkî ên êşêşn 
hemîgir, di rewşên lêkolîna maweya ducanî û zayinê ji bo jinan, xizmetên 
plankirina malbatê, xizmetên bergirî û lênêrînê û alîkarya civakî ku di Biryara 
Dewletê de hatibe pejirandin; 

14.



AGADARIYÊN TÊKILIYÊ

021-210.30.50

11, Kolana Viitorului, Beşa 2, Buxarest

Navenda Tevlîbûna Civakî di Buxarest

iombucharest@iom.int

0351-442.287

25, Frații Buzești street, Craiova

Navenda Tevlîbûna Civakî di Craiova

a.globalhelp@yahoo.com 

Serdana navenda Tevlîbûna Civakî, yan malpera 
www.Romaniya yêeacasa.ro bikin..

HERÊMA 1 (Buxarest û bajarên jêr: Ilfov, Prahova, Buzău, Dâmboviţa, 
Argeș, Vâlcea, Gorj, Brașov, Covasna, Giurgiu, Călărași, Ialomiţa, 
Teleorman, Olt, Dolj)

HERÊMA 3 (ji bo bajarên jêr: Suceava, Botoșani, Neamţ, Iași)

HERÊMA 5 (ji bo bajarên jêr: Timiș, Mehedinţi, Caraș 
Severin, Bihor, Arad, Hunedoara)

HERÊMA 4 (ji bo bajarên jêr: Maramureș, Satu Mare, Sălaj, 
Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu, Alba)

HERÊMA 2 (ji bo bajarên jêr: Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, 
Tulcea, Constanţa)

0766-282.090

52, Kolana Iuliu Maniu, B, Qata 2,
Transilvania College

Navenda Tevlîbûna Civakî di Brașov

astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

0738-719.233; 0738-719.235

13, bolvara Mamaia, Constanța

Navenda Tevlîbûna Civakî di Constanta

jrsromania@gmail.com

0738-719.234; 0738-719.230

37, Kolana Brăilei, Qata 2, Galați

Navenda Tevlîbûna Civakî di Galati

jrsromania@gmail.com

0236-312.199

7, Kolana Furnaliștilor, Galați

Nivsîngeha Herêmî ya Galati (Dilê Bingeheka Zarokan)

office@inimadecopil.ro

0745-992.668

66, Kolana Păcurari, Iași

Navenda Tevlîbûna Civakî di Iasi

rttiasi@gmail.com

0754-494.400

9A, I.L. kolana Caragiale, Rădăuți

Navenda Tevlîbûna Civakî di Rădăuţi

cazaciuc_iulia2112@yahoo.com

0264-434.806

108, bolvara 21 Decembrie 1989,
apartemana.  23-24, Cluj- Napoca

Navenda Tevlîbûna Civakî di Cluj-Napoca

ralucadrob@gmail.com;  93atoth@gmail.com

0262-222.226 

10, Kolana Rachetei, Baia Mare

Navenda Tevlîbûna Civakî di Baia Mare

cribaiamare@gmail.com

0262-222.226 

1A, Kolana Cetății, Șomcuta Mare, Maramureș

Șomcuta Mare Field Office

cribaiamare@gmail.com

0740.407.870

18,  Kolana Luptei, ap.  19, Sibiu

Nivsîngeha Sibiu - Navenda Agadaria Koçberiya

costin1i@yahoo.com

0739.120.143

10, Kolana Emil Dandea, Târgu Mureș

Nivsîngeha Târgu- Navenda Agadaria Koçberiya

asociatiasolitudine@gmail.com

0256-217.096; 0757- 049.902

9, Kolana Gheorghe Șincai, Timișoara

Navenda Tevlîbûna Civakî di Timișoara

flavius.ilioni@aidrom.ro

0259-436.601; 0743-081.449

2B, Kolana Buzăului, Oradea

Navenda Tevlîbûna Civakî di Oradea

adrianapopa@filantropiaoradea.ro


