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په رومانیا کې حقونو او خدماتو ته د

 نړیوال محافظت ګټه اخیستونکو الرسسی
قامي برنامه – د پناه غوښتنې، مهاجرت او د بشپړونې د بودیجې

(02.01.02.17 /FAMI) پروژه: متقابل اغیزه – د مهاجرینو، ټولنې او بین الثقافتي مباحثې لپاره بشپړه شوي خدمات
په رومانیه کې د مهاجرت د بین املليل مؤسسې هئیت; د چاپ نیټه: د دسمرب په 2018

 دا الزم نه ده چې د دې مواد مضمون د اروپایۍ اتحاد(EU) د رسکاري نظریې رسه مطابقت اولري
iombucharest@iom.int :که تاسو څه شکایت لرۍ، مهربا¬ اوکړۍ بریښنالیک اولیږۍ په

 متقابل اغیزه
 د مهاجرینو، ټولنې او بین الثقافتي

  مباحثې لپاره بشپړه شوي خدمات

PASHTO



عمومي معلومات

پدې بروشور کې په رومانیا کې میشت د نړیوال محافظت ګټه اخیستونکو لپاره ګټور معلومات شتون لري.

دا بروشور ولولئ چې په الندې مواردو پوهه شئ:

1 .د نړیوال محافظت څخه ګټه اخیستونکي وضعیت ترالسه کولو په اړه معلومات.

2 .د نړیوال محافظت یو ډول ګټه پوره کونکو لپاره د ادغام برنامې تفصیالت او رشایط.

3 .د رومانیا دولت لخوا ورکول کیدونکي غیر تاليف مرستې ترالسه کولو لپاره اړین اقدامات چې تاسې یې باید وکړئ.

4 .په رومانیا کې د کار بازار ته د الرسيس په اړه معلومات.

5 .د ټولنیزې روغتیا بیمې سیسټم په اړه معلومات.

6 .په رومانیا کې د تعلیم سیسټم په اړه معلومات.

7 .د ټولنیزې مرستې سیسټم او د ټولنیزې بیمې سیسټم په اړه معلومات.

8 .نور ګټور معلومات.

 9 .څوک تاسې رسه مرسته کولی يش – د سیمه ییز ادغام مرکزونو د اړیکې معلومات چې په رومانیا کې پرانیستي دي کوم چې په رومانیا کې په قانو© ډول میشت بهر© اتباع ته د مشورې

خدمات او مرسته وړاندې کوي.

 په دې بروکسل کې معلومات د خپریدو په وخت کې تازه شوي - دسمرب 2018. 

 د دې لپاره چې تاسې خپل حقونه او مکلفیتونه وپیژنئ تاسې اړ یې په رومانیا کې میشت د نړیوال محافظت ګټه اخیستونکو لپاره د تطبیق

 وړ قانون اړوند څو عمومي اړخونو رسه اشنا شئ. همدارنګه دا مواد پدې مورد د پوهیدلو لپاره هم کارول کیدی يش چې کوم څه په رومانیا

کې ستاسې پاتې کیدو باندې اغیزه درلودلی يش.



د نړیوال محافظت ګټه اخیستونکي وضعیت1

مهمه خربتیا!

که تاسې بهرنی یې او نړیوال محافظت درکړل شوی وي، نو د رومانیا چارواکي به تاسې ته په وړیا ډول د اوسیدو جواز درکړي:

• که تاسې ته د مهاجر وضعیت درکړل شوی وي، نو د  3 کلونو مودې لپاره.
• که تاسې ته د فرعي محافظت وضعیت درکړل شوی وي، نو د  2 کلونو لپاره.

 • که تاسې د نړیوال محافظت یو ډول ګټه اخیستونکي یې، نو تاسې به شخيص عددي کوډ ولرئ، کوم چې به ستاسې د اوسیدو جواز او همدارنګه
ستاسې سفري اسنادو کې ولیکل يش.   

 • که تاسې ته په رومانیا کې یو ډول محافظت درکړل شوی وي، نو تاسې کولی شئ د کډوالو لپاره د ویزې پرته د اروپایی تړون السلیک کونکو هیوادونو
 ته سفر وکړئ چې د  9591 کال د اپریل په  02 په سرتاسبورګ کې نهایی شوی و، او هلته د لنډمهاله اوسیدو حق لرئ. که ستاسې پاتې کیدل د  3 میاشتو

څخه ډیر وي، نو تاسې باید ویزه واخلئ. همدارنګه که تاسې غواړئ بل اروپایی هیواد کې کار وکړئ، نو تاسې ویزې اخیستلو ته اړتیا لرئ.   

 • که تاسې ته په رومانیا کې یوډول محافظت درکړل شوی وي، نو که تاسې وغواړئ چې نورو هیوادونو ته سفر وکړئ تاسې ویزې ته اړتیا لرئ. 

 د غوښتنې په صورت کې تاسې کولی شئ د سفري اسنادو غوښتنه وکړئ (لکه پاسپورټ) چې د  2 کلونو لپاره اعتبار لري. د دې د

 ترالسه کولو لپاره تاسې اړ یې دا الندې دوه ډوله مالیات تادیه کړئ: د وکیل فیس او د پاسپورټ د صدور فیس. د سفري اسنادو

د اعتبار موده نه غزول کیږي او د انقضا په صورت کې تاسې اړ یې چې د نورو  2 کلونو لپاره نوي اسناد ترالسه کړئ.

آیا تاسې پوښتنې لرئ؟ دغه پوښتنې مسؤل چارواکو ته راجع کړئ:

د مهاجرت لپاره عمومي ارزونې هییت (ستاسې سیمه کې د مهاجرت دفرت)

مهمه خربتیا!
•که تاسې ته یو ډول محافظت درکړل شوی وي، نو تاسې کولی شئ د الندې مواردو لپاره د کورنۍ رسه د یوځای کیدو غوښتنه وکړئ:

•ستاسې خاوند/ښځه؛
•ستاسې ماشومان یا ستاسې د همرس ماشومان، که واده یې نه وي کړی؛
•د لومړۍ درجې خپلوان (والدین) که چیرې نيش کولی خپل مالتړ وکړي؛

•لوی ماشومان چې واده یې نه وي کړی (ستاسې یا ستاسې د همرس)، که چیرې هغوی نيش کولی د طبي دالیلو له امله خپل ځانونه مالتړ کړي؛
که تاسې ملتیا نلرونکی کوچنی ماشوم یې او تاسې ته یو ډول محافظت درکړل شوی وي، نو تاسې کولی شئ د لومړۍ درجې خپلوانو (والدین) یا د رسپرست لپاره د کورنۍ یوځای

کیدو لپاره غوښتنه وکړئ.



که تاسې ته یوډول نړیوال محافظت درکړل شوي وي نو تاسې فرصت لرئ چې د مهاجرت د همغږۍ لپاره د عمومي ارزونې هییت الندې د ادغام یوه برنامه  کې برخه واخلئ.   

د ادغام برنامه په پیيل ډول  6 میاشتې موده لري، مګر تر  1 کال پورې غزول کیدی يش او دا موارد پکې شامل دي:

•د رومانیایی ژبې کورسونه او د کلتوري الرښود درسونه، په رومانیا کې ستاسې د حقونو او مکلفیتونو په اړه ټولنیزه مشوره او معلومات، او همدارنګه اړتیا لرونکي افرادو لپاره رواÆ مشوره.

•په رومانیا کې ستاسې د ادغام پروسه کې تاسې رسه مرسته کولو لپاره چمتو شوي نور اقدامات، لکه:•د مهاجرت عمومي ارزونې هییت مرکزونو کې لنډمهاله استوګنه.

•په اعظمي ډول د  1 کال لپاره په میاشت کې د  NOR 045 غیر تاليف مايل مرستې (مايل مالتړ) ترالسه کولو کې مرسته.

•روغتیایی خدماتو ته د الرسيس اسانتیا برابرول.

•تعلیم ته د الرسيس اسانتیا برابرول.

•د دندې پیژندلو کې مرسته کول.

•ستاسې اړتیاو رسه سمون لرونکې، چې د مرکې په جریان کې تاسې رسه په ګډه پیژندل کیږي.

 تاسې کولی شئ په رومانیا کې تاسې ته د یوډول محافظت درکول کیدو وروسته د  03 ورځو په لړ کې د مهاجرت لپاره عمومي ارزونې کوم یوه مرکز کې د غوښتنلیک سپارلو له

 الرې د ادغام برنامه کې داخله وکړئ. کله چې غوښتنلیک وسپارل يش، د مهاجرت لپاره عمومي ارزونې هییت استازي به وګوري چې آیا د ادغام برنامې رسه یوځای کیدو لپاره

رشایط پوره شوي دي که نه او په تحریري ډول به د مالقات نیټه درکړي.

وروسته لدې چې ستاسې غوښتنلیک راجسرت يش:

 • تاسې به د ادغام افرس رسه مرکه ولرئ. مرکه د دې لپاره ده چې ستاسې اړتیاوې وپیژندل يش او ستاسې د ادغام برنامه کې شامل فعالیتونه په ګوته يش، چې دا به ستاسې د ادغام انفرادي پالن کې ذکر يش.

دا پالن به ستاسې لخوا د مهاجرت لپاره د عمومي ارزونې هییت استازي او د Ñ FIMAویل شوي پروژې له الرې تاسې رسه مرسته کونکې موسسې لخوا السلیک يش.

 •  که تاسې د مهاجرت لپاره د عمومي ارزونې هییت کوم یوه سیمه ییز مرکز کې د استوګنې لپاره غوښتنه کړې وي، نو د ادغام افرس به ټولنیزه پلټنه تررسه کړي.

  •  که تاسې د ادغام انفرادي پالن رسه موافقت ولرئ، نو د مهاجرت لپاره د عمومي ارزونې هییت افرس به یوځل بیا د پروتوکول له مخې ستاسې حقونه او مکلفیتونه تاسې ته ترشیح کړئ او تاسې به د ادغام

پروتوکول السلیک کړئ.

•  ستاسې د حقونو او مکلفیتونو په اړه د معلوماتو او مشورې ناستو کې برخه واخلئ.

•  په فعال ډول د کلتوري استوګنې ناستو کې ګډون وکړئ، چې د دې په جریان کې به تاسې په رومانیا کې د ورځني ژوند، دودونو، عنعناتو وغیره په اړه پوهه ترالسه کړئ.   

•  د رومانیایی ژبې کورسونه ته ورشئ.

•  د مهاجرت لپاره د عمومي ارزونې هییت

•  د معارف وزارت او د کاونټي د ښوونځي ادارې

•  د روغتیا وزارت

•  د کار او ټولنیز عدالت وزارت
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 مهمه خربتیا!

آیا تاسې کومې پوښتنې لرئ؟ مهربا© وکړئ دغه پوښتنې اړوند چارواکو ته راجع کړئ: 1د مهاجرت د ارزونې عمومي هییت مطابق، هغه بهرÆ اتباع چې په رومانیا کې یوډول محافظت ورکړل

شوی دی د هغوی لپاره د ادغام پالیسۍ عمومي هدف د هغوی رسه مرسته کول دي چې پخپله په ځان

بسیا وکړي، د دولت یا د موسسو لخوا ورکول کیدونکې مرستې څخه خپلواک او آزاد يش او په اقتصادي،

ټولنیز او کلتوري ژوند کې فعال ونډه اخیستونکي يش. 

تاسې څنګه کولی شئ د ادغام برنامه کې داخل شئ؟

تاسې څه کولو ته اړتیا لرئ؟

•د ادغام برنامې فعالیتونو کې ګډون کول او د هغوی مهالویش په پام کې نیول د رومانیا ټولنه کې ستاسې د ادغام لپاره خورا ډیر اهمیت لري.   

 •د رومانیا دولت یوازې پدې صورت کې په میاشت کې د NOR 045   غیر تاليف مايل مالتړ ورکوي که چیرې تاسې د ادغام برنامه کې شامل فعالیتونو کې داخله وکړئ او فعال

ګډون پکې وکړئ.

•تاسې یوازې استثنایی او مناسب حاالتو کې د ادغام برنامه کې شامل فعالیتونو کې غیرحارضي کولی شئ.

 •په زیان لیدونکي اوضاع کې    افرادو لپاره د ادغام برنامه د  1 کال څخه ورهاخوا مودې لپاره غزول کیدی يش، لکه: کوچنیان، ملتیا نلرونکي کوچنیان، معیوب او معلول افراد،

 ډیر عمر لرونکي افراد، حامله ښځې، د کوچني ماشومانو لرونکي یووستوي والدین یعني یوازې مور یا پالر، د انساÆ قاچاق قربانیان، د رواÆ ناروغۍ لرونکي افراد، د شکنجې

 او ځورونې یا بل ډول ناوړه چلند قربانیان، لکه جنيس تیری یا بل ډول رواÆ، فزیکي یا جنيس تاوتریخوالی، یا د نورو ځانګړي حاالتو لرونکي افراد، چې وضعیت یې پورته ذکر

 شوي افرادو رسه ورته وي.

 د ادغام برنامه



په میاشت کې د  NOR 045 غیرتاليف مايل مالتړ ترالسه کولو لپاره تاسې اړ یې دا موارد تررسه کړئ:

•د مهاجرت لپاره د عمومي ارزونې هییت لخوا د ادغام هغږې شوې برنامه کې داخله وکړئ.
 •په رومانیا کې تاسې ته د نړیوال محافظت درکولو نیټې څخه په اعظمي ډول د  3 میاشتو په موده کې د مهاجرت لپاره د عمومي ارزونې هییت رسه راجسرت کیدل. د مايل مالتړ ترالسه کولو لپاره

غوښتنلیک باید شخصآ ستاسې لخوا، د قانوÆ رسپرست لخوا (د کوچنیانو او ماشومانو په صورت کې والدین) یا پاملرنه کونکي لخوا وسپارل يش.

•د مهاجرت لپاره د عمومي ارزونې هییت به دا اسناد د تادیاتو او ټولنیز تفتیش لپاره د کاونټي ادارو (SIPJA) ته د څو نورو
اسنادو (لکه ستاسې د اوسیدو جواز، تصدیق کاپي) رسه یوځای ولیږي چې د دې تایید به کوي چې تاسې د ادغام برنامه کې

داخله کړې ده.

•د تادیاتو او ټولنیز تفتیش لپاره د کاونټي ادارې به د مهاجرت لپاره د عمومي ارزونې هییت څخه د غوښتنلیک ترالسه کولو
وروسته د  10 ورځو په لړ کې د ټولنیزې مخینې پلټنه تررسه کړي. د ټولنیزې مخینې پلټنې هدف د دې معلومول دي چې آیا

تاسې د اوسیدو الزمي وسایل لرئ که نه.

•د تادیاتو او ټولنیز تفتیش لپاره د کاونټي ادارې به بیا پریکړه وکړي چې آیا د غیرتاليف مايل مالتړ ورکول تایید کړي که نه. مالتړ
به د غوښتنلیک راجسرتیشنڅخه وروسته شاوخوا  2 میاشتو کې ورکړل يش. 
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 مهمه خربتیا!
•د مهاجرت لپاره د عمومي ارزونې هییت د ادغام افرسان به په دوره ای ډول چیک کړي چې آیا تاسې ستاسې د ادغام برنامه

کې شامل فعالیتونو کې برخه اخلئ که نه. که تاسې د ادغام برنامې لخوا فعالیتونو کې برخه وانخلئ، نو مايل مالتړ تعلیق کیدی

یا فسخ کیدی يش.   

 •د غیرتاليف مايل مالتړ یوازې هغه افرادو ته چې د ادغام برنامه کې داخل نه وي ورکول کیږي کوم چې زیان لیدونکي حاالتو
کې وي (لکه کوچنیان، ملتیا نلرونکي کوچنیان، معیوب او معلول افراد، ډیر عمر لرونکي افراد، حامله ښځې، د کوچني

Æقاچاق قربانیان، د شدید ناروغیو لرونکي افراد، د روا Æماشومانو لرونکي یووستوي والدین یعني یوازې مور یا پالر، د انسا

ناروغۍ لرونکي افراد، د شکنجې او ځورونې یا بل ډول ناوړه چلند قربانیان، لکه جنيس تیری یا بل ډول رواÆ، فزیکي یا

جنيس تاوتریخوالی، یا د نورو ځانګړي حاالتو لرونکي افراد، چې وضعیت یې پورته ذکر شوي افرادو رسه ورته وي).

د رومانیا دولت لخوا د غیرتاليف مايل مالتړ ترالسه کولو لپاره تاسې د کومو اقداماتو تعقیب کولو ته اړتیا لرئ؟

د غوښتنلیک سپارل کیدو وروسته:

غیرتاليف مايل مالتړ په الندې حالتونو کې تعلیق کیږي:

 • کله چې تاسې خپل د ادغام برنامې فعالیتونو کې برخه نه اخلئ. پدې صورت کې به د مهاجرت لپاره د عمومي
ارزونې هییت د تادیاتو او ټولنیز تفتیش لپاره د کاونټي ادارې خرب کړي.   

 • ستاسې د خپلې غوښتنې په تعقیب، او د  3 میاشتو په موده کې. ستاسې غوښتنه باید په سم ډول تصدیق
 شوې وي. دواړه د مرستې تعلیق او بیرته پرځآی کول به د مهاجرت لپاره د عمومي ارزونې هییت ته ستاسې

لخوا د تحریري غوښتنې پربنسټ تررسه يش.

 کله چې غیرتاليف مايل مرسته بیرته پیل يش، نو د دې د اعتبار موده به هغومره وغزول يش څومره موده چې دا

مرسته په تعلیق کې وه.   

د غیرتاليف مايل مالتړ فسخ کول:

 •ستاسې غیرتاليف مايل مالتړ به فسخ يش که چیرې تاسې ستاسې د ادغام برنامې فعالیتونو کې برخه نه اخلئ.

د غیرتاليف مايل مالتړ د ترالسه کولو مودې غزول:

 •دا د  6 میاشتو مودې په پای کې تررسه کیدی يش په کومه موده کې چې لومړنی مايل مالتړ ورکړل شوی و. که
تاسې د کار کولو وړتیا لرئ، الندې رشایط باید پوره يش:   

 •تاسې د کاونټي د استخدام ادارو رسه د دنده لټونکي په حیث راجسرت اوسئ.•تاسې ثبوت راوړئ چې تاسې د
کاونټي د استخدام ادارې لخوا د دندې سپارښتنه نده رد کړې.

•دا په هغه صورت کې شونې ده که چیرې تاسې خپل ځان د الندې اوضاع څخه کوم یو کې وګڼئ:
•تاسې تر د  7 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومانو پاملرنه کوئ.

•تاسې کار نشئ کولی. دا باید د طبي تصدیق رسه ثابت يش.
 •تاسې یو ډول تعلیم او زده کړه کې داخل اوسئ او د  5 کلونو مودې د پوهنتون زده کړو په صورت کې تاسې

 25 کلونه یا  26 کلونه یا دې څخه کم عمر ولرئ.

•ستاسې عمر د 18 کلونو څخه کم وي.
•تاسې د رومانیا د قانوÆ معیار له مخې وکولی شئ تقاعد شئ.

د غیرتاليف مايل مالتړ تعلیق کول، د مالتړ فسخ کول، یا د مالتړ ورکولو مودې غزول.

آیا تاسې پوښتنې لرئ؟ تاسې کولی شئ دا پوښتنې اړوند چارواکو ته راجع کړئ:

•د مهاجرت لپاره د عمومي ارزونې هییت
 •د تادیاتو او ټولنیز تفتیش لپاره د کاونټي ادارې

•د کاونټي د استخدام ادارې

مهمه خربتیا!
د غیرتاليف مايل مالتړ یوازې هغه افرادو ته چې د ادغام برنامه کې

داخل نه وي ورکول کیږي کوم چې زیان لیدونکي حاالتو کې وي

(لکه ملتیا نلرونکي کوچنیان، معیوب او معلول افراد، د یووستوي

والدین کورنۍ، حامله ښځې، د انساÆ قاچاق قربانیان، د شکنجې

او ځورونې یا بل ډول ناوړه چلند قربانیان، او همدارنګه د تقاعد

عمر لرونکي افراد چې د تقاعد پیسې نه ترالسه کوي).

 غیر تاليف مايل مالتړ



که تاسې ته یوډول محافظت په رومانیا کې درکړل شوی وي، نو تاسې د رومانیایی اتباع په څیر د

کار بازار ته غیرمحدود الرسسی لرئ. کله چې تاسې ته یوډول محافظت درکړل يش:

•تاسې کولی شئ د کاونټي د استخدام ادارې رسه د دنده لټونکي په توګه راجسرت شئ؛
•تاسې کولی شئ د حرفه ای روزنې کورسونو کې داخله وکړئ؛

•تاسې کولی شئ د دندې مرکو/نورو عميل ګومارنو لپاره چمتو والی ونیسئ چې ممکن د
کارګومارونکي لخوا ورته اړتیا وي.

په کار ګومارل کیدو لپاره تاسې اړ یې یو کارګومارونکی ومومئ، کوم چې وکولی يش له تاسې څخه غوښتنه

وکړي چې د استخدام څخه مخکې ازموینې پاس کړئ. کارګومارونکی همدارنګه:

•د رومانیایی ژبې ابتدایی پوهې غوښتنه کوي؛
•د نورو اسنادو، لکه د يس.وي یا د سوانح لنډیز غوښتنه کوي؛

•د طبي تصدیق غوښتنه کوي چې تایید يش تاسې له طبي پلوه د دندې لپاره مناسب یې؛
•د رومانیا دولت لخوا تثبیت شوي د زده کړو اسناد. د زده کړو د تثبیت په اړه نور معلومات په  6 نکته کې

موندلی شئ.
استخدام د کار انفرادي قرارداد پربنسټ تررسه کیږي. د کار انفرادي قرارداد:   

•یو تړون دی چې له مخې یو فرد کارمند بلل کیږي، او د معاش په نوم یادیدونکي یو مقدار پیسو په بدل
کې د کارګومارونکي (یو فرد یا یو قانوÆ نهاد) لپاره کار کوي.

•باید په رومانیایی ژبه په تحریري ډول ويش که چیرې دواړه طرفین (کارګومارونکی او کارمند) ورباندې
موافق وي. قرارداد باید  2 اصيل نسخو کې السلیک يش: یوه ستاسې لپاره او یوه د کارګومارونکي لپاره. ډاډ

السته راوړئ چې تاسې اصيل نسخه ترالسه کړئ! په تحریري ډول د کار انفرادي قرارداد د برابرولو مکلفیت

د کارګومارونکي دی، مخکې لدې چې تاسې د هغه د کارمند په حیث کار پیل کړئ.   

•قرارداد د ټولنیز محافظت اقداماتو ته ستاسې الرسسی برابروي او ستاسې د کارګومارونکي لخوا ستاسې
څخه د ممکنه ناوړه ګټه اخیستنې یا استثêر په وړاندې ستاسې محافظت کوي.

•کارګومارونکی باید قرارداد د کارمندانو عمومي راجسرت (LASIVER) کې ثبت کړي، کوم چې د اريض
استخدام ادارې ته سپارل کیږي. مخکې لدې چې تاسې کار پیل کړئ راجسرتیشن باید تررسه يش.

د کومو رشایطو الندې زه کولی شم د رومانیا د کار بازار ته الرسسی ولرم؟

څنګه ګومارل کیدی شئ؟

غیرقانو© کار کولو کې کوم خطرونه دي؟

 مهمه خربتیا!
Æقرارداد چې یوازې ستا لخوا السلیک شوی وي، او د کارګومارونکي لخوا السلیک شوی او مهر شوی نه وي هغه په رومانیا کې هیڅ قانو• 

ارزښت نلري.

•کله چې په سم ډول السلیک يش، ستاسې د کار قرارداد یوازې ستاسې په موافقت رسه تعدیل کیدی يش.
 •ستاسې د کار قرارداد کې راوړل شوي هرډول بدلونونه باید په تحریري ډول د ضمیمې په بڼه تررسه يش، او باید د کارګومارونکي او ستاسې

لخوا السلیک يش.

 •د استخدام قرارداد السلیک کولو څخه مخکې او/یا دې پورې ضمیمې څخه مخکې، دا په دقت رسه ولولئ او ډاډ السته راوړئ چې تاسې
 یې په مقرراتو او رشایطو پوهه شئ. که چیرې کوم څه په کايف ډول واضح نه وي، د کارګومارونکي څخه پوښتنه وکړئ. که چیرې کوم څه

روښانه نه وي نو تاسې همدارنګه کولی شئ بهرنیانو لپاره د مالتړ وړاندې کونکي سازمانونو څخه هم د مرستې غوښتنه وکړئ.

 که تاسې د کار انفرادي قرارداد السلیک کړی نه وي او تاسې د کوم سند السلیک

 کولو پرته په مستقیم ډول تادیه ترالسه کوئ، لکه د معاش رسید (داسې یو سند

چې ثابتوي تاسې معاش ترالسه کوئ) – نو تاسې غیرقانوÆ کارکونکی یې.

که چیرې تاسې د کار راجسرت شوي قرارداد پرته کار کوئ:

•نو تاسې به د ټولنیز محافظت اقداماتو څخه ګټه پورته نکړئ، دواړه ستاسې د کار کولو په جریان کې او همدارنګه ستاسې د کاري اړیکې
پای ته رسیدو وروسته، او تاسې نشئ کولی د خپل کارګومارونکي په وړاندې د قانوÆ اقدام عریضه وکړئ که چیرې هغه ستاسې د حقونو

څخه رسغړونه وکړي.

•ستاسې کارګومارونکی کولی يش ستاسې د وړتیاو، صالحیت او کار کولو وخت په پام کې نیولو رسه تاسې ته لږترلږه مزد او د هغه څه
څخه کم تادیه کړي کوم چې ستاسې حق کیږي.

•تاسې به ستاسې د میاشتنۍ تادیه ترالسه کولو لپاره ټاکلې نیټه ونلرئ، او ممکن تاسې د میاشتو لپاره هیڅ تادیه ترالسه نکړئ.
•تاسې به هیڅ واضع کاري ساعتونه ونلرئ.

•تاسې ته به کاري تجهیزات، او/یا د محافظت تجهیزات درنکړل يش.
•تاسې به ونشئ کولی خپله کلنۍ رخصتي واخلئ، تاسې به د وزګارۍ د مرستې مستحق نه اوسئ، تاسې به د کار په جریان کې د پیښې
په صورت کې د معیوبیت او معلولیت مرستې مستحق نه اوسئ او که اړتیا وي نو تاسې به د ناروغۍ د تادیاتو یا د وړیا درملنې مستحق

نه اوسئ.

•د تقاعد/پینشن لپاره د اړین خدمت اړوند اوږدوالی به ستاسې لپاره محاسبه نيش.
•تاسې د کاري استثêر وغیره لپاره د برشي قاچاق قرباÆ کیدی شئ.

د قانو© اسنادو پرته کار، یا د کار تور بازار

آیا تاسې کومې پوښتنې لرئ؟ تاسې کولی شئ دا پوښتنې مسؤل چارواکو ته راجع کړئ
•د کاونټي د استخدام ادارې

•د اريض کار ادارې

د رومانیا د کار بازار ته الرسسی4
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روغتیایی خدماتو ته الرسسی د رومانیایی اتباع په څیر ورته رشایطو الندې

بیمه کیږي.

کله چې تاسې ته په رومانیا کې یوډول محافظت درکړل يش نو د روغتیا

بیمې سیسټم رسه ثبت کیدل او د روغتیا فنډ کې د ونډې تادیه کول

مهم دي. دا یوازینۍ الره ده چې له مخې یې تاسې طبي خدماتو ته وړیا

الرسسی درلودلی شئ.

د رومانیا د روغتیا بیمې سیسټم کې څوک بیمه کیدی يش؟

•که تاسې عاید نلرئ:
•تاسې کولی شئ د  12 پرله پسې میاشتو مودې لپاره میاشتنی فیس

تادیه کړئ (په میاشت کې  iel 091  ، په ترتیب رسه په کال کې  2280

iel) که تاسې میاشتنۍ تادیه ونکړئ، نو تاسې اړ یې چې جریمې

تادیه کړئ.   

•کله چې تاسې د عامه سیسټم لخوا وړاندې کیدونکي طبي خدماتو
ته اړتیا ولرئ. پدې صورت کې باید  iel 0331 مقدار تادیه يش ( 190

iel رضب  7 میاشتې).

•که تاسې دنده لرئ:
•ستاسې کارګومارونکی به ستاسې میاشتنۍ ونډه د ټولنیز امنیت نورو

ونډو (لکه وزګاري، تقاعد وغیره) رسه یوځای تادیه کړي.

زه څنګه په روغتیایی سیسټم کې بیمه کیدی شم؟

هغه افراد چې د ونډې ورکولو پرته د رومانیا ټولنیز روغتیا بیمې سیسټم کې بیمه کیدی يش هغه دي:   

 •ماشومان او تر  81 کلونو پورې عمر لرونکي ځوانان، زده کونکي، تر  62 کلنۍ پورې ځوان وګړي څوک چې زده کړې کوي او عاید

نلري.   

 •تر  62 کلونو پورې عمر لرونکي ځوانان څوک چې د ماشوم د محافظت سیسټم برخه و او وزګار دي یا ټولنیزې مرستې نه ترالسه

کوي.

•همرس او والدین چې عاید نلري او د داسې یو شخص لخوا مالتړ کیږي چې واردمخه د رومانیا روغتیایی سیسټم کې بیمه شوی دی.

•معیوب او معلول افراد چې په ځانګړي رشایطو کې معاش نلري.

 •هغه افراد چې داسې طبي رشایط لري چې د ميل روغتیا برنامو کې شامل دي، ترهغه وخت پورې چې دغه طبي وضعیت درملنه

يش، که چیرې هغوی عاید ونلري.

 •حامله ښځې او پیغلې میندې څوک چې هیڅ کوم عاید نلري یا د لږترلږه ميل مزد څخه ټیټ عاید لري (په  8102 اکتوبر کې  009.1

.(iel

آیا زه کولی شم د روغتیا فنډ ته د ونډې ورکولو پرته بیمه شم؟

د رومانیا د روغتیا بیمې سیسټم کې د بیمه شوي فرد په توګه تاسې حق لرئ چې:

 •په آزادانه ډول خپل د طبي خدماتو وړاندې کونکی انتخاب کړئ، او همدارنګه د روغتیا بیمې فنډ چې

تاسې به ورته خپله ونډه لیږئ.

•د خپلې خوښې یا انتخاب له مخې د عمومي ډاکټر (د کورنۍ ډاکټر) رسه راجسرت شئ.

 •خپل انتخاب کړی عمومي ډاکټر (د کورنۍ ډاکټر) بدل کړئ، مګر یوازې د لومړي ډاکټر رسه د ثبت

کیدو لږترلږه  6 میاشتو مودې وروسته.

د بیمه شوي شخص په توګه زما حقونه کوم دي؟

د رومانیا د روغتیا بیمې سیسټم کې د بیمه شوي فرد په توګه، تاسې د دې مواردو مستحق یې:

•د قانون مطابق د کوم تبعیض پرته د ابتدایی خدماتو کڅوړه.

 •د درملو، طبي موادو او پارا کلینیکي پلټنو او څیړنو لپاره ستاسې د روغتون او بسرتي کیدو د ټولو لګښتونو

بیرته ترالسه کول.

•د مخنیونکي روغتیایی پاملرنې خدمات.

•غیربسرتي طبي خدمات، او په روغتونونو کې خدمات.

•عاجل طبي خدمات.

•د غاښونو پاملرنې ځینې خدمات.

•فزیوتراپي او د ښه کیدو درملنه.

•طبي خدمات.

•د کور طبي پاملرنه.

•د قانون مطابق د ناروغۍ رخصتي او د ټولنیزې بیمې مرستې.

•ستاسې د طبي معلوماتو محرمیت، په ځانګړې توګه ستاسې تشخیص او درملنه پورې اړوند.

•د طبي درملنې په اړه معلومات.

د بیمه شوي فرد په توګه زه د څه يش مستحق یم؟

آیا تاسې کومې پوښتنې لرئ؟ تاسې کولی شئ دغه پوښتنې مسؤل چارواکو ته راجع کړئ

ستاسې د اوسیدو کاونټي څخه د کاونټي د روغتیا بیمې خونه.   

 مهمه خربتیا!
عاجل طبي خدمات.که تاسې روغتیایی بیمه نلرئ تاسې حق لرئ چې د طبي خدماتو وړیا بسته ترالسه

کړئ (لکه طبي او/یا جراحي عاجل برخې، د عام – خپور احتêل ناروغۍ درلودلو په صورت کې، د

حمل د ارزونې نظارت او د پارتوم وروسته حالت وغیره نظارت کولو درملنه)   

عاجل طبي خدمات.ټول روغتونونه مکلفیت لري چې غوښتنه کونکي هر فرد ته لومړنۍ طبي مرسته

او عاجل طبي مرسته وړاندې کړي، که چیرې غوښتونکی فرد حساس وضعیت کې وي.

عاجل طبي خدمات.وړ لومړنۍ طبي مرسته او عاجل طبي مرسته باید د محدودیت پرته د الندې

مواردو اړوند کوم تبعیض پرته وړاندې کړی يش: عاید، جنډر، عمر، مذهب، تابعیت یا سیايس تړاو

البته , د دې په پام کې نیولو پرته چې ناروغ طبي بیمه لري که نه.   

عاجل طبي خدمات.تاسې د ميل روغتیا سیسټم لخوا بیمه کیدی شئ، مګر تاسې کولی شئ چې د

روغتیا شخيص بیمه هم ولرئ.   

 د ټولنیزې روغتیا د بیمې سیسټم
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د رومانیا د تعلیم سیسټم څنګه تنظیم شوی دی؟

که تاسې په رومانیا کې یوډول محافظت ترالسه کړی وي، نو د تعلیم او مسلکي روزنې هرډول زده کړو او سطحو ته الرسسی د

رومانیایی اتباع په څô د ورته رشایطو له مخې دی.   

تعلیم ته الرسيس کې د اسانتیا برابرولو لپاره،  ماشومان او لویان کولی يش د رومانیایی ژبې د زده کړې لپاره وړیا ابتدایی کورسونو

کې ګډون وکړي. دغه کورسونه په هغه کاونټي کې چې تاسې ژوند کوئ د ښوونځي د ادارې لخوا د مهاجرت لپاره د عمومي

ارزونې هییت او همدارنګه د غیر دولتي سازمانونو یا موسسو رسه په همکارۍ تنظیمیږي.   

تاسې همدارنګه کولی شئ د موجود مقرراتو رسه په مطابقت کې د خپلو زده کړو او د سندونو، ډیپلومونو، د مسلکي وړتیاو او د

مسلکي زده کړو د تصدیقونو د سویه تثبیت څخه برخه من شئ.

په رومانیایی ژبه د ښوونځي د تدریس لپاره د تعلیم سیسټم د سطحې په اړه تفصیالت:

د پوهنتون څخه مخکې ميل تعلیم الندې سطحې لري:   

لومړنی تعلیم ( 0-6 کلن:   

نررسي ( 0-3 کلن)؛

وړکتون ( 3-6 کلن) د کوچني، مینځني او ډیر عمر لرونکي ډلو ترمینځ;

ابتدایی تعلیم

د چمتو وايل ټولګی ( 7/6 کلن)

VI-I ټولګي ( 7/6 – 11/01 کلن)

مینځنی تعلیم    د رسه:   

oجمنازیم: IIIV-V ټولګي ( 01 – 51 کلن)؛   

لیسه یا عايل ښوونځی: IIX-XI ټولګي ( 51-91 کلن)، د الندې پروفایلونو څخه د یوه رسه: تیوریکي، حرفه ای او

ټیکنالوژیکي؛

حرفه ای ښوونځی  3 کلونو لپاره یی او تاسې کولی شئ داخله پکې وکړئ که تاسې IIIV    ټولګی پاس کړی وي. کله چې

مکمل يش تاسې د فراغت ډیپلوم ترالسه کولی شئ (لکه میکانیک، بریښنا فني کارکونکی وغیره).   

عايل ثانوي تعلیم –    دا د  1 څخه تر  3 کلونو پورې مودې لپاره کیدی يش او د الندې برخو په څیر څانګو کې مسلکي وړتیا

وړاندې کوي: کمپیوټر ساینس، کرنه، روغتیا، اقتصاد، سیاحت، وغیره.   

د ميل عايل تعلیم سیسټم په پوهنتونونو (دولتي یا شخيص)، اکاډمیو یا د عايل تعلیم ښوونځیو کې تنظیمیږي او د زده کړو

 3 سطحې لري:   

د لسانس زده کړې –  3 یا  4 کلونه؛

د ماسټري زده کړې –  1 یا  2 کلونه

د ډاکټري یا پي.ایچ.ډي  زده کړې –  3 کلونه.   

د پوهنتون دريس کال د لومړۍ کاري ورځې څخه پیل کیږي او په دوه سمسرتونو ویشل شوی دی.

په رومانیا کې اجباري تعلیم تر  10 ټولګي پورې دی او

پدې کې د ابتدایی، مینځني او عايل ښوونځي تعلیم شامل

دی.   

د اجباري  10 ټولګیو تعلیم ترالسه کولو مکلفیت په  81

کلنۍ کې پای ته رسیږي.

 په رومانیا کې د تعلیم سیسټم



?

که تاسې غواړئ په رومانیا کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ یا کار وکړئ، نو بهر ترالسه کړي ډیپلومونو تثبیت او معترب کول یې الزمي دي.

دا د ډیپلومونو د تثبیت او تساوي ميل مرکز (DERNC) لخوا کیږي. بهر ترالسه شوي ډیپلومونه په رومانیا کې تثبیت کیدی يش که:   

•چیرې ډیپلوم د هغه هیواد د معترب نهاد لخوا صادر شوی وي چیرې چې تاسې فارغ شوي یې؛
•ستاسې د زده کړو سطح او څانګه د رومانیا تعلیم سیسټم کې شتون ولري.   

د زده کړو اصيل اسناد باید د هر مورد لپاره قانوÆ کولو یا د هګ اپوستیل (ellitsopA eugaH) غوښتنه کولو له الرې رسمي او معترب يش.

که تاسې ته په رومانیا کې یوډول محافظت درکړل شوی وي:

•د X-I ټولګیو زده کړو د سویه تثبیت (په رومانیا کې د عمومي اجباري  01 کلن تعلیم رسه مساوي)
د کاونټي د ښوونځي ادارو/د بوچاریسټ د ښوونځي ادارې لخوا تررسه کیږي. دوی په بهر کې

ستاسې د زده کړو سویه تثبیت کوي، مګر همدارنګه د بل هیواد لخوا د تعلیم سیسټم مطابق زده

کړو وړاندې کونکي سازمانونو کې په رومانیا کې مکمل کړي زده کړو سویه هم تثبیت کوي.   

•د مینځني زده کړو (IIX-IX ټولګي)    او بهر ترالسه شوي شهادتنامې د سویه تثبیت هم د ډیپلومونو
د تثبیت او تساوي ميل مرکز لخوا تررسه کیږي. د دا ډول زده کړو د سویه د تثبیت لپاره سپارل شوی

غوښتنلیک د    کاونټي د ښوونځي ادارو/د بوچاریسټ د ښوونځي ادارې کې راجسرت کیدی يش، چې

هغه بیا دا د ارزونې لپاره د ډیپلومونو د تثبیت او تساوي ميل مرکز ته لیږي. غوښتنلیک د ډیپلومونو

د تثبیت او تساوي ميل مرکز ته شخصآ یا د پوست/کوریر له الرې هم سپارلی شئ.   

•په بهر کې د لوړو زده کړو معترب نهادونو څخه ترالسه شوي د پوهنتون تصدیقونه/د لسانس،
ماسټري یا د پي.ایچ.ډي سطحې ډیپلومونو تثبیت او تساوي یوازې د ډیپلومونو د تثبیت او تساوي

ميل مرکز لخوا تررسه کیدی يش. 

زه څنګه کولی شم په رومانیا کې زما د زده کړو تصدیقونه تثبیت کړم که ما په نورو هیوادونو کې ترالسه کړي وي؟ 

د حرفه ای ښوونځي ډیپلومونو، د لیسې د فراغت (شهاتنامې)، لسانس، ماسټري او پي.ایچ.ډي

سندونو، او همدارنګه د مسلکي تعلیم د تثبیت لپاره ستاسې غوښتنلیک باید دا موارد ولري:

•ستاسې د غوښتنلیک فورمه.
•ستاسې ډیپلومونه.

•ستاسې د شناخت اسناد (پیژند کارت، پاسپورټ، وغیره).
•د ارزونې  NOR 05 فیس.

غوښتنلیک د ميل تعلیم وزارت د راجسرتیشن دفرت راجسرت ته سپارل کیږي یا د پوست (رومانیایی

پوست) له الرې د ډیپلومونو د تثبیت او تساوي ميل مرکز ته لیږل کیږي. د غوښتنلیک ارزولو څخه

وروسته، مرکز کولی يش د زده کړو اسناد تثبیت کړي او د رومانیا تعلیم سیسټم کې موجود د زده

کړو سطحې او څانګې رسه یوشان د زده کړو د تثبیت تصدیق صادروي. که چیرې تدریيس نصاب

ډیر اسايس توپیر رسه ولري، نو د ډیپلومونو د تثبیت او تساوي ميل مرکز کولی يش د تفکیک ازموینې

یا کوم نور جربان کونکي اقدامات وغیره پيل کړي. 

په رومانیا کې زما د تعلیمي اسنادو د سویه تثبیت کولو طرزالعمل څه دی؟
آیا تاسې کومې پوښتنې لرئ؟ تاسې کولی شئ

 دغه پوښتنې مسؤل چارواکو ته راجع کړئ:

•د ډیپلومونو د تثبیت او تساوي ميل مرکز د    معارف وزارت برخه دی.   
•ستاسې د اوسیدو کاونټي څخه د کاونټي د ښوونځي ادارې.

مهمه خربتیا!
 •هغه ډیپلومونه او زده کړې په اتومات ډول تثبیتیږي که چیرې د اروپای
 اتحادیی، AEE او د سویس کنفدراسیون کې معترب تعلیمي نهادونو څخه

 ترالسه شوي وي.

 •په نورو هیوادونو کې ترالسه شوي ډیپلومونه او زده کړې یوازې په هغه
 صورت کې تثبیتیږي که چیرې په اړوند هیواد کې د زده کړو جوړښت د

 رومانیا د زده کړو جوړښت رسه ورته وي یا دواړه هیوادونه د ډیپلومونو

د تثبیت دوه اړخیز تړون ولري.   

 •اوتومات تثبیت یو ساده شوی طرزالعمل دی چې د ډیپلومونو د تثبیت
او تساوي ميل مرکز لخوا پيل کیږي.



7

 1.د وزګارۍ مرسته  – دا د ټولنیز محافظت یو ډول دی چې ټول افراد یې د کار د لټون په جریان کې ترالسه کولی يش، هغه څوک چې

دنده یې درلوده یا په رومانیا کې یې عاید درلود یا په رومانیا کې د کار کولو حق لري.   

 2.د کاري پیښو او د کار اړوند طبي رشایطو لپاره بیمه یا د کار کولو وړتیا نه درلودو له امله لنډمهاله رخصتي –  که تاسې د یوه

 رومانیایی کارګومارونکي رسه د کار انفرادي قرارداد لرئ نو د کار اړوند پیښو یا بوختیا پروړاندې خنډ ناروغیو په صورت کې تاسې

 د طبي رشایطو د مخنیوي او بیرته د کاري ظرفیت السته راوړو لپاره د ناروغۍ رخصتي او د روغتیایی مرستو د تادیاتو مستحق یې. 

 

 3.د تقاعد تادیه یا پینشن -  په عامه سیسټم کې تادیه کیدونکی ترټولو ډیره د پام وړ ټولنیزه مرسته ده. په رومانیا کې  5 ډوله تقاعد

 شتون لري: عمر – پورې تړلی    تقاعد؛ د معلولیت تقاعد؛ د ځای ناستي تقاعد؛ وړاندوینه شوی تقاعد، او په برخه ای ډول وړاندوینه

شوی تقاعد . تاسې کولی شئ د تقاعد څخه ګټه السته راوړئ که تاسې په رومانیا کې د عامه تقاعد سیسټم کې ونډه اخیستې وي.   

 4.د مور یا میندو رخصتي روغتیایی رخصتي ده چې د  یوه متخصص لخوا د لیک پربنسټ د کورنۍ د عمومي ډاکټر (د کورنۍ ډاکټر)

لخوا ورکول کیږي.

 5.د ماشوم د پاملرنې رخصتي – د مور یا میندو رخصتۍ د پای ته رسیدو سمدستي وروسته پیل کیږي. دا تر  2 کلونو پورې دوام کولی

 يش یا، که چیرې ماشوم معیوب وي نو تر  3 کلونو پورې دوام کوي. د ماشوم د پاملرنې رخصتي پدې صورت کې کیدی يش: د ماشوم د

 بیولوژیکي والدین څخه کوم یو؛ داسې یو شخص چې ماشوم په فرزندي واخيل؛ داسې یو شخص چې ماشوم ته رضاعي پاملرنه ورکوي؛

د ماشوم قانوÆ رسپرست.   

تاسې کولی شئ د ماشوم د پاملرنې لپاره رخصتي واخلئ که تاسې الندې ټول رشایط په هم مهاله ډول پوره کوئ:   

•تاسې رومانیایی یا بهرنی اتباع یا بې تابعیت یعني هیڅ هیواد پورې تړاو نلرونکی شخص یې؛
•تاسې په رومانیا کې قانوÆ استوګن یې؛

 •تاسې د هغه ماشوم/ماشومانو رسه یوځای ژوند کوئ د کوم لپاره چې تاسې رخصتي غواړئ او تاسې د دغه ماشوم/ماشومانو پاملرنه
کوئ؛

•تاسې د ماشوم د زیږون څخه مخکې د  21 میاشتو لپاره عاید ترالسه کړی وي.

د رومانیا د ټولنیز امنیت سیسټم کې شامل دي:

 A.د ټولنیز امنیت سیسټم، یعني: د عامه تقاعد سیسټم، د روغتیا

بیمه، وزګاري، د پیښو یا د کار وړتیا نه درلودو بیمه، رخصتي

 (کلنۍ رخصتي، د مور یا میندو رخصتي، د ماشوم د پاملرنې

رخصتي).   

 B.د ټولنیزې مرستې سیسټم، چې پدې کې د لنډمهاله او مشخص

 مالتړ اقدامات شامل دي لکه میاشتنی ټولنیز مالتړ، د کور ګرمولو

 مالتړ (سبسایډي)، د ماشوم مرسته/کومک یا د کورنۍ مالتړ. 

A د ټولنیز امنیت سیسټم:د ټولنیز امنیت سیسټم کې څه شی شامل دي؟

 آیا تاسې کومې پوښتنې لرئ؟ تاسې کولی شئ دغه پوښتنې مسؤل چارواکو ته راجع

کړئ:

 د ماشوم د پاملرنې مرستې غوښتنلیکونه د هغه کامیون، قصبې، ښار د ښاروال دفرت ته

 سپارل کیږي په کوم کې چې تاسې ژوند کوئ یا هم ستاسې د اوسیدو کاونټي د تادیاتو

 د ټولنیزې مرستې سیسټم دواړه، بهرنیانو او د رومانیا اتباع ته ورته ډولونه مرستې وړاندې

کوي.

د مرستو مهم ډولونه دا دي:

1.ټولنیزه مرسته (لږترلږه تضمین شوی عاید)   

لږترلږه تضمین شوی عاید میاشتنۍ مايل مرسته ده. د دې مرستې مقدار دی:

.NOR 241  د یوه فرد لپاره•
.NOR 753  د  3 نفري کورنۍ لپاره•.NOR 552  د  2 نفري کورنۍ لپاره•

.NOR 244  د  4 نفري کورنۍ لپاره•

.NOR 725  د  5 نفري کورنۍ لپاره•
.NOR 05  د کورنۍ د  5 غړو ورهاخوا د هر اضايف نفر لپاره

آیا تاسې پوښتنې لرئ؟ تاسې کولی شئ دغه پوښتنې مسؤل چارواکو ته راجع کړئ:

 د ټولنیزې مرستې لپاره غوښتنلیکونه باید ستاسې د اوسیدو کاونټي د کامیون، قصبې یا  ښار د

 ښاروال دفرت ته وسپارل يش. مرسته به د ټولنیزې پلټنې تررسه کولو وروسته د تادیاتو او ټولنیز

 تفتیش لپاره د کاونټي ادارې لخوا تادیه يش. 

Bد ټولنیزې مرستې سیسټم

په رومانیا کې د ټولنیزې بیمې او ټولنیزې مرستې سیسټم



4.د ماشوم مرسته (د ماشوم معاش)

د ماشوم مرسته/معاش دې الندې افرادو ته ورکول کیږي:

•ټول هغه ماشومان چې د رومانیا اتباع دي، بهرنیان دي، د یوډول

محافظت ګټه اخیستونکي دي یا بې هیواده ماشومان دي او په رومانیا

کې ژوند کوي.   

•د  0 څخه تر  81 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان.

•د  81 کلونو څخه ډیر عمر لرونکي ځوانان، که چیرې لیسه یا حرفه

ای ښوونځي کې داخل وي، نو د هغوی د زده کړو بشپړیدو پورې، که

چیرې د زده کړو دريس کال تکرار نکړي.   

د ماشوم د مرستې مقدار    دی:   

•تر د  2 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومانو لپاره په میاشت کې  002

.NOR

•د  2 څخه تر  81 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومانو لپاره په میاشت

.NOR 48  کې

آیا تاسې کومې پوښتنې لرئ؟ تاسې کولی شئ دغه پوښتنې مسؤل

چارواکو ته راجع کړئ:

د ماشوم د مرستې/معاش لپاره غوښتنلیکونه ستاسې د اوسیدو کاونټي

د کامیون، قصبې،    ښار د ښاروال دفرت یا د تادیاتو او ټولنیز تفتیش

لپاره د کاونټي اړوند ادارې ته سپارل کیږي.   

5.نور ډوله ټولنیزه مرسته: د رسپرستۍ سبسایډي، د ایچ.آي.وي/ایډز لرونکي افرادو

لپاره د خواړو میاشتنۍ سبسایډي، د شدید او جدي معیوبیتونو لرونکي افرادو لپاره

میاشتنۍ سبسایډي، د نظر اختالل لرونکي افرادو لپاره د ملتیا کونکي میاشتنی فیس، د

ایچ.آي.وي/ایډز ډوله معیوبیت لرونکي ماشومانو لپاره د خواړو میاشتنۍ سبسایډي. 

2.د ګرمولو سبسایډي

دا مرسته هغه کورنیو او یوازیني افرادو ته د ژمي پرمهال (نومرب  1 – مارچ  13) ورکول کیږي چې ټیټ

عاید لري ترڅو وکولی يش د ګرمولو ټول یا ځینې لګښتونو پوښلو کې وررسه مرسته وکړي. د ګرمولو

سبسایډي یوازې د اوسیدو ځآی لپاره ورکول کیږي .

د تودوخې سبسایډي ترالسه کولو حق:

•د غوښتنلیک  فورمې  او د مالتړي اسنادو پربنسټ ورکول کیږي چې باید د اکتوبر له  51مې څخه
مخکې وسپارل يش. د ژمي د فصل په جریان کې سپارل شوي غوښتنلیکونه هم منل کیږي.   

•د دې په اړه پریکړه په نومرب کې کیږي.   

آیا تاسې کومې پوښتنې لرئ؟ تاسې کولی شئ دغه پوښتنې مسؤل چارواکو ته راجع کړئ:

ستاسې د اوسیدو کاونټي څخه د ښاروال دفرتونه/د ټولنیزې مرستې او د ماشوم د محافظت لپاره د

کاونټي څانګې.   

3.د کورنۍ د مالتړ سبسایډي

دا مالتړ هغه کورنیو ته ورکول کیږي چې ټیټ عاید لري او د تر  81 کلنۍ پورې ماشومانو پالنه او

پاملرنه کوي ترڅو د ماشومانو پالنه، پاملرنه او تعلیم په برخه کې د هغوی مالتړ ويش.

آیا تاسې کومې پوښتنې لرئ؟ تاسې کولی شئ دغه پوښتنې مسؤل چارواکو ته راجع کړئ:

 •د ښاروال دفرت چیرې چې تاسې اوسیږئ – ستاسې د اسنادو سپارلو لپاره. د ټولنیزې پلټنې وروسته د
کورنۍ مالتړ سبسایډي تصویب کولو پریکړه ښاروال کوي.   

•د تادیاتو او د ټولنیز تفتیش لپاره د کاونټي اداره – د کورنۍ میاشتني مالتړ سبسایډي تادیه کوي. 

Bد ټولنیزې مرستې سیسټم



 د زیږون تصدیق د زیږون په  3 ورځو کې په اړوند روغتون کې8

 تررسه کیږي او د نوموړي روغتون لخوا د زیږون تصدیق پاڼه ورکول

 کیږي. په کور کې د زیږیديل ماشوم لپاره د زیږون تصدیق باید د

 روغتیایی ډیسپینرسي لخوا صادر يش. د زیږون تصدیق پاڼه باید د

ماشوم مور ته ورکړل يش.   

 زیږون باید د مدÆ ثبت دفرت کې اعالم او ثبت يش او دوی به د

 زیږون تصدیق صادر کړي. د یوه ماشوم د ثبت کولو قانوÆ موده د

 زیږون څخه وروسته  41 ورځې ده.    د دې مهالویش څخه وروسته د

ماشوم ثبت کول جریمه لري.   

 که چیرې ثبت یا راجسرتیشن د زیږون د نیټې څخه یو کال نه ډیره

 موده وروسته وسپارل يش نو تصدیق باید د قانوÆ محکمې د نهایی

او نه لغوه کیدونکې پریکړې پربنسټ صادر يش.

د ماشوم اعالمول او ثبت کول

په رومانیا کې واده په الندې حالتونو کې د طالق له الرې منحل کیدی يش:

•دوه اړخیز موافقت، کله چې د طالق عریضه د دواړه زوجین لخوا ويش.

•د زوجین څخه د یوه په غوښتنه کله چې د هغه/هغې روغتیایی اوضاع د هغوی د واده دوام  ناممکن کوي.   

•د زوجین څخه د یوه په غوښتنه، کله چې د مناسب او تصدیق شوي دالیلو له مخې واده نور دوام نيش کولی.

 طالق د قضایی یا اداري پریکړې په واسطه واده پای ته رسوي. اداري طریقه یا د رسمي اسنادو دفرت طرزالعمل یوازې هغه

 مهال کارول کیږي کله چې دواړه زوجین د طالق رسه موافقت ولري.

طالق

 د رومانیا اسايس قانون او همدارنګه نور قوانین د بهرÆ اتباع او رومانیایی اتباع لپاره د مساوي چلند مقررات لري او همدارنګه د

الندې مواردو په تړاو یولړ حقونه او آزادۍ وړاندې کوي:   

A. کورنۍ (واده، زیږون، طالق).

B. قضایی سیسټم ته الرسسی.

په رومانیا کې واده تررسه کیږي:

•د سړي او ښځې ترمینځ د دواړو شخيص او آزاد رضایت له مخې.
•که چیرې زوجین  81 کلونه عمر ولري.

په رومانیا کې څو همرسي نه منل کیږي.

بهرÆ اتباع یا بې هیواده افراد چې غواړي په رومانیا کې واده وکړي باید:

•خپل د اوسیدو کاونټي کې د مدÆ ثبت دفرت رسه اړیکه ونیيس، او د واده اعالم د یولړ اسنادو رسه یوځای ثبت کړي چې دا ټول په
ګډه د واده د ثبت دوسیه جوړوي.

•د واده د اعالم ثبت کولو او د واده په نیټه په رومانیا کې قانوÆ میشت وي.

د واده په اړه باید د واده د نیټې په  03 ورځو موده کې د هغه سیمې د مهاجرت دفرت ته خرب ورکړل يش په کومه سیمه کې چې

نوموړي افراد میشت وي. هغوی باید د واده د تصدیق پاڼې یا نکاح خط یوه کاپي هم هلته وسپاري.   

که چیرې نکاح خط د بهرÆ اتباع د خپل هیواد لخوا صادر شوی وي، نو دا سند باید د صدور نیټې په  6 میاشتو موده کې په رومانیایی

تحریر او رشح يش.

په رومانیا کې واده
A. کورنۍ

مهمه خربتیا!
 •که چیرې د والدین څخه یو یې رومانیایی وي، نو ماشوم به

رومانیایی تبعه وي.

 •که چیرته ماشوم په بل هیواد کې پیدا يش او د زیږون تصدیق د

 رومانیا دیپلوماتیک ماموریت/د قونصلر دفرت یا د ځایی ادارې لخوا

 صادر نيش، نو بیا باید چیرې چې والدین اوسیږي هلته د نفوسو د

 ثبت ځایی دفرت یا د سیټي هال د مدÆ ثبت دفرت لخوا په رومانیا

 کې د زیږون تصدیق صادر يش. 

نور ګټور معلومات



په رومانیا کې بهرÆ اتباع هêغسې لکه د رومانیایی اتباع په څیر د ورته رشایطو الندې قضایی سیسټم ته الرسسی درلودلی يش.   

 د دې په پام کې نیولو رسه بهرÆ اتباع کولی يش د هرډول مرشوع حق د تثبیت ادعا لپاره په رومانیا کې د قانوÆ اقدام غوښتنه او

عریضه وکړي.

B. قضایی سیسټم ته الرسسی

د تابعیت ميل اداره د رومانیا تابعیت ورکولو مسؤل نهاد دی. تاسې کولی شئ د رومانیا تبعه شئ که:

 •تاسې په رومانیا کې زیږیديل یې او ژوند کوئ، یا که په رومانیا کې نه یې زیږیديل مګر لږترلږه د
  4 کلونو لپاره په رومانیا کې مو ژوند کړی، یا د رومانیایی تبعه رسه مو واده کړی او د دغه فرد رسه

یوځای ژوند کوئ نو پدې صورت کې باید لږترلږه  5.2 کلونه په رومانیا کې مو ژوند کړی وي.   

 •تاسې د رومانیا دولت رسه وفاداري څرګنده کړئ او د رومانیا دولت او ميل امنیت په وړاندې هیڅ
ډول اقدام مالتړ نکړئ او هیڅکله مو مالتړ کړی نه وي.

•تاسې لږترلږه  81 کلن اوسئ.
•تاسې وکولی شئ په خوشبختۍ رسه په رومانیا کې خپل ځان مالتړ کړئ.

•تاسې ښه چلند ولرئ او په رومانیا یا په بل هیواد کې په کوم جرم محکوم شوي نه اوسئ.   
 •تاسې په رومانیایی ژبه وغږیږئ او ورباندې پوهه شئ او د رومانیا د کلتور او Ñدن په اړه ابتدایی

پوهه ولرئ.

•تاسې د رومانیا اسايس قانون او د دې ميل رسود باندې وپوهیږئ.   

C.د رومانیا د تابعیت اخیستل مهمه خربتیا!

 •که چیرې واده په رومانیا کې ويش نو دا د طالق په پایله کې منحل کیدی يش او د طالق د پریکړې په اړه باید دواړه زوجین
 ته خرب ورکړل يش. د واده د منحل کیدو نیټه هغه نیټه ده کله چې د طالق پریکړه د یوې محکمې لخوا نهایی پرځآی پاتې

يش یا هغه نیټه په کومه چې د مدÆ ثبت دفرت یا د عامه نوټري څخه د افرس لخوا د طالق تصدیق پاڼه صادر يش.

 •په رومانیا کې د بهرÆ اتباع شخيص وضعیت کې هرډول بدلون (لکه واده، د ماشوم زیږون، د کورنۍ د یوه غړي مړینه
 چې هغه هم په رومانیا کې میشت بهرنی اتباع و، د    نوم بدلون، د سفري اسنادو بدلون) په اړه باید د مهاجرت هغه دفرت

ته خرب ورکړل يش کوم چې ستاسې د اوسیدو کاونټي کې ستاسې د اوسیدو جواز صادر کړی دی.   

 •هغه واده چې د یوه بهرÆ تبعه او یوه رومانیایی تبعه ترمینځ په بل هیواد کې تررسه شوی وي او بیا وروسته په رومانیا
کې تثبیت شوی وي باید لومړی په هêغه هیواد کې فسخ يش او بیا په رومانیا کې تایید يش.

 •که چیرې واده د یوه بهرÆ تبعه او یوه رومانیایی تبعه ترمینځ په رومانیا کې ويش او د بهرÆ تبعه په خپل هیواد کې تثبیت
 شوی وي، نو بیا باید واده لومړی په هغه هیواد کې په کوم کې چې شوی وي فسخ او بیا وروسته په رومانیا کې تثبیت يش. 

مهمه خربتیا!
•پورته ذکر شوي رشایط تر نیêیی پورې کمیدی يش که چیرې تاسې ته په رومانیا کې یوډول محافظت درکړل شوی وي.   

 •که تاسې د رومانیا د تابعیت لپاره غوښتنه وکړئ او تاسې په یوه کال کې د  6 میاشتو څخه ډیرې مودې لپاره په رومانیا کې
نه اوسیږئ، نو د تابعیت ورکولو لپاره په رومانیا کې د الزمي اوسیدو دورې محاسبه کولو کې به دغه کال محاسبه نيش.   

 که تاسې پورته ذکر شوی معیار پوره کړئ، نو تاسې اړ یې چې د تابعیت لپاره ميل ادارې ته د یوشمیر مالتړي اسنادو رسه

 یوځای غوښتنلیک وسپارئ. د تابعیت ميل اداره به ستاسې د اسنادو ارزونه وکړي او که مکمل وي نو ستاسې رسه به یوه

 مرکه مهالویش کړي.

 د مرکې په جریان کې به هغوی ستاسې د رومانیایی ژبې مهارت (لیک او لوست) ارزونه وکړي، ترڅو پوهه يش آیا تاسې د

 رومانیایی ژبې او Ñدن ابتدایی پوهه لرئ که نه چې په ټولنه کې ستاسې د اسانه ادغام المل يش، او همدارنګه آیا تاسې د

 رومانیا ميل رسود باندې پوهیږئ او همدارنګه د رومانیا اسايس قانون باندې هم.

 د مرکې وروسته به ستاسې غوښتنلیک قبول شوی یا رد شوی اعالم يش. که چیرې قبول يش نو تاسې به یوې ملانځغونډې ته

راوبلل شئ چې پدغې کې به تاسې رومانیا رسه د خپلې وفادارۍ لوړه وکړئ.

 مهمه خربتیا!

 •حتی که تاسې په رومانیا کې یوډول محافظت هم ترالسه کړی وي تاسې بیاهم د خپلو هغه اقداماتو/رکود د پایلو لپاره د قانوÆ محکمې په
وړاندې ځواب ویونکي یې په کومو کې چې د نورو افرادو یا قانوÆ نهادونو د حقونو یا د عامه ګټو څخه رسغړونه کیږي.   

 •په قانوÆ محکمه کې د پروسو یا د محکمې د طرزالعمل ژبه رومانیایی ده. په هرصورت، هغه بهرÆ اتباع او بې هیواده افراد چې تر دې حد
پورې په رومانیایی ژبه نه غږیږي او پوهیږي چې پخپله وکولی يش د محکمې پروسې تعقیب کړي، هغوی د ژباړونکي د کارولو حق لري.

Æاتباع    مړینه باید د مد Æد رومانیایی اتباع او همدارنګه د بهر 

 ثبت دفرت کې د هغوی د خپلوانو/کورنۍ لخوا اعالم يش، چې دا

 اداره به بیا د مرګ تصدیق او د جنازې او تدفین رضایت صادر

 کړي. د جنازې او تدفین د ځای د موقعیت په اړه باید د مرحوم

 خپلوان/کورنۍ پریکړه وکړي. 



I
بې هیواده =  داسې یو فرد چې د هیڅ یوه دولت یا هیواد لخوا د نوموړي هیواد د قانون له مخې تبعه نه    ګڼل .1

د نړیوال محافظت ګټه اخیستونکی – بهرنی تبعه چې یو ډول محافظت ورته ورکړل شوی وي لکه څنګه

چې پدې الندې ماده کې ترصیح شوی دی ماده  a  .ttel 1) او O.G ( b.#0002/201* ) کې په رومانیا کې

د مهاجرینو وضعیت او رژیم په اړه، د قانون ملرب  1002/323 له مخې د تعدیالتو رسه تصویب شوی، او

وروسته تعدیل شوی او متمم شوی؛ او ماده  O.G ( a  .ttel 2.  د  4002 په  44 کې.   

 * ) O.G.#0002/201 د پناه په اړه د  6002 کال قانون ملرب  221 د ماده  251 پاراګراف ( 2) رسه بدل شو، کوم

چې د "محافظت ډول" د رومانیا دولت لخوا ورکړل شوي هرډول محافظت په توګه تعریف شو، په ځانګړې

توګه: د مهاجر وضعیت، فرعي محافظت، لنډمهاله محافظت یا برشدوستانه لنډمهاله محافظت.

.2

د مهاجرت لپاره د عمومي ارزونې هییت – یو عامه نهاد دی، د جال قانوÆ نهاد په توګه تنظیم 

-vog.iam.igi//:ptth   وکړئ وګورئ Æشوی، د کورنیو چارو وزارت الندې فعالیت کوي. د تفصیالتو لپاره مهربا

ne/xedni/emoh/or.

.3

مهاجر –    د مهاجرینو د وضعیت په اړه د ژینیوا کنوانسیون مطابق، چې د  1591 کال د جوالی 

په  82مه نهایی شوی، دا اصطالح هر هغه فرد باندې د تطبیق وړ ده څوک چې:   

( 1) د  6291 کال د میی  21 نیټې ترتیباتو او د  8291 کال د جون  03 نیټې ترتیباتو الندې یا د  3391 اکتوبر

 82 او د  8391 فربوري  01 کنوانسیونونو الندې، او د  9391 سپتمرب  41 پروتوکول یا د مهاجرینو لپاره د ملګرو

ملتونو د عايل کمیش{ۍ د اساسنامې غوښتنلیک په پایله کې مهاجر ګڼل شوی وي.

( 2) د  1591 جنوري  1 راهیسې شوي پیښو په تعقیب د هغه هیواد څخه بهر موقعیت ولري یا شتون ولري د

کوم هیواد تابعیت چې لري او د نژاد، مذهب، ملیت، د ځانګړي ټولنیز ګروپ د غړیتوب یا سیايس تړاو دالیلو

له مخې د تعقیب کیدو تصدیق شوې ویره ولري، او نيش کولی یا د دا ډول ویرې په پام کې نیولو رسه د دغه

هیواد اړوند محافظت ته هیله مند نه وي؛ یا هغه څوک چې هیڅ کوم تابعیت نلري او د پورته ذکر شوي

پیښو په پایله کې د هغه هیواد څخه بهر شتون ولري په کوم کې چې منظم استوګن وي، ونيش کولی یا د

پورته ذکر شوې ویرې په درلودو رسه نه غواړي چې بیرته ستون يش.

.4

فرعي محافظت – هغه شخص ته ورکول کیږي چې د مهاجرت وضعیت رشایط پوره 

نکړي، مګر د دې باور کولو لپاره بشپړ دالیل ولري چې خپل اصيل هیواد ته بیرته ستنیدل هغوی

د جدي خطر رسه مخ کوي. جدي خطرونه یعني په مرګ محکومیت یا د په مرګ محکومیت حکم

اجرا کیدل، شکنجه، غیرانساÆ یا ځورونکی چلند یا جزا، یا د کورنۍ یا نړیوالې وسله والې جګړې

په صورت کې جدي ګواښ، که چیرې غوښتنه کونکی یا عارض ملکي فرد وي.   

.5

د مهاجرت نړیوال سازمان (MOI) – د دولتونو ترمینځ یو نړیوال نهاد چې 

په  1591 کې تاسیس شوی دی. د دې نهاد ماموریت د مهاجرت په سم ډول مدیریت

کولو کې ونډه اخیستل، پدې برخه کې د نړیوالې همکارۍ ګړندي کول او مهاجرینو ته

برشي مرسته برابرول دی. MOI دې اصولو ته ځانګړې شوی دی چې منظم مهاجرت

مهاجرینو او همدارنګه د ټولنې لپاره ګټور يش.   

په رومانیا کې د مهاجرت نړیوال سازمان له  2991 راهیسې د الندې اساساتو له مخې

فعالیت پیل کړی دی:

•د مهاجرت نړیوال سازمان د قانوÆ وضعیت په اړه د رومانیا حکومت او د مهاجرت
نړیوال سازمان ترمینځ د تړون تایید کولو لپاره پریکړه ملرب  2991/865.

•د رومانیا لخوا د مهاجرت نړیوال سازمان د اساسنامې قبلولو په اړه قانون ملرب
.8991/321 

.6

د عامې روغتیا مرسته = د خلکو د روغتیا محافظت کولو او ارتقا ورکولو، د

ناروغیو د مخنیوي او د ژوند د کیفیت ښه کولو لپاره د دولت لخوا وړاندې

کیدونکی مالتړ. 

.7

•د فنډ د مايل بیالنس برابرولو موخې لپاره د ټولنیزې روغتیا سیسټم پورې تړيل لګښتونو کنټرول او د رسچینو ټاکل؛

•د ابتدایی خدمت کڅوړې قرارداد کولو لپاره کارول کیدونکي د تادیاتو میتودونه، د جوړ جاړي میتودونه او د دې موخې لپاره اړین
اسناد؛

•د کور دننه پاملرنه او د رغیدو مرحلې؛

•د هیواد په سطح د خدماتو وړاندې کولو لپاره رشایط، او همدارنګه د هغوی نوملړ;

•د درملو، طبي توکو او طبي وسایلو توصیه او برابرول؛•د بیمه شوي افرادو د خربولو میتودونه؛

• لکه څنګه چې د تطبیق وړ وي، د ځینې طبي خدماتو لپاره ګډ تادیات.

ګټورې ویب پاڼې

•د مهاجرت لپاره د ارزونې عمومي هییت – 

•د ميل روغتیا د بیمې خونه -

•د تابعیت ميل اداره

•د ډیپلومونو د تثبیت او تساوي ميل مرکز-    

•د بهرنیو چارو وزارت

•د ميل معارف وزارت

•د کار او ټولنیز عدالت وزارت –   

د ټولنیزې روغتیا بیمه = مرکزي سیسټم دی چې د خلکو د روغتیا محافظت Ñویل کوي،

چې له مخې یې بیمه شوي افراد د ابتدایی خدماتو کڅوړې ته الرسسی درلودلی يش. 
.8

د ټولنیزې روغتیا سیسټم کې بیمه شوی شخص = داسې یو څوک چې د ميل ټولنیزې

روغتیا امنیت فنډ ته د ونډې تادیه کولو په بدل کې طبي خدمات ترالسه کوي. 
.9

ګډتادیات = د بیمه شوي افرادو لخوا شخيص، اضايف ونډه، ترڅو په ابتدایی کڅوړه کې شامل طبي خدمات یا

درمل ترالسه کړي.   

•د طبي خدماتو نوملړ د کومو لپاره چې ګډ تادیات الزمي دي، د دا ډول ګډ تادیاتو مقدار، همدارنګه هغه
نیټه چې د هغې له پیل څخه دا ډول ګډ تادیات پيل کیږي، د کاري چوکاټ تړون او د دې د تطبیق لپاره د

مقرراتو په واسطه تنظیم کیږي.   

•د طبي مرستې برخې د کومو په تړاو چې ګډ تادیات رامینځته کیږي،  همدارنګه د طبي خدماتو هرې
کټګورۍ او د هر طبي واحد لپاره د دا ډول ګډ تادیاتو لږترلږه او اعظمي مقدار د دولت د پریکړې له

مخې مشخص کیږي.   

•د ګډو تادیاتو څخه راټول شوي مقدارونه د طبي خدمت وړاندې کونکو د عایداتو استازیتوب کوي او د
خدماتو د کیفیت ښه کولو لپاره کارول کیږي.

.10

د ټولنیزې روغتیا سیسټم رسه د بیمې درلودو ثبوت = الرې چارې او اسناد چې پربنسټ یې فرد 

کولی يش دا حقیقت ثابت کړي چې هغه  د رومانیا د ټولنیزې روغتیا سیسټم د بیمې څخه ګټه اخيل:   

•د ميل ټولنیزې روغتیا بیمې کارت

•تر هغه وخت پورې چې دا ډول کارت صادریږي، دا حقیقت چې فرد بیمه شوی دی د کاونټي د روغتیا د بیمې

خونې لخوا صادر شوي تصدیق پاڼې پربنسټ ثابتیږي.

.11

د کاري چوکاټ تړون = د دې الندې مواردو په تړاو د مرستې برابرولو رشایط تنظیموي:   

•د ابتدایی خدمت کڅوړه چې بیمه شوي افراد یې مستحق دي او لږترلږه خدمت کڅوړه؛

•د ابتدایی خدمت کڅوړه پورې اړوند د بیمه شوي افرادو لپاره د طبي خدماتو، د پاملرنې خدماتو، پشمول د

کور دننه پاملرنې خدمات، درملو، طبي وسایلو او نورو خدماتو نوملړ؛

•د خدمت کڅوړو الندې وړاندې کیدونکي طبي خدماتو په تړاو د کیفیت معیار رسه مطابقت؛

.12

د ابتدایی خدمت کڅوړه = بیمه شوي افرادو ته وړاندې کیږي او پدې کې طبي 

خدمات، د روغتیا پاملرنې خدمات، درمل، طبي توکي او مواد، طبي وسایل او نور خدمات شامل

دي د کومو چې بیمه شوي افراد مستحق دي او د دولت د پریکړې له مخې مشخص کیږي؛

.13

د لږترلږه خدمت کڅوړه = هغه افرادو ته وړاندې کیږي چې د بیمې ثبوت نه وړاندې 

کوي، او پدې کې د روغتیا پاملرنې خدمات، درمل، یوازې د طبي او جراحي عاجل حالتونو په

صورت کې طبي توکي او مواد او همدارنګه د احتêيل خپریدونکي او خپرو ناروغیو په صورت کې،

د حمل او د ماشوم پالنې نظارت کې بوخت ښځو په صورت کې، د کورنۍ پالن کولو خدماتو په

تړاو، د مخنیوي خدمات او د ټولنې پاملرنه او مرسته، او د دولت د پریکړې په واسطه تاییدیږي؛

.14

تعریفونه او لنډیزونه

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

www.cnas.ro/default/index/index/lang/EN

cetatenie.just.ro/index.php/en/

new.cnred.edu.ro/cnred/en

http:// www.mae.ro/en

www.edu.ro

www.mmuncii.ro



muspi meroLmuspi meroLد اړیکې معلومات
د ادغام سیمه ییز مرکزونو ته راشئ یا

ویب پاڼې ته ورشئ.

((Iasi) آيس ،(Neamt) نیمت ،(Botosani) ©بوتوسا ،(Suceava) د دې کاونټیانو لپاره: سوسیوا) سیمه  3

،(Cluj) کلوج ،(Salaj) سلج ،(Satu Mare) ستو ماری ،(Maramures) سیمه  4 (د الندې کاونټیانو لپاره: ماراموریس 

((Alba) البا ،(Sibiu) سیبیو ،(Harghita) هرګیتا ،(Mures) موریس ،(Bistrita Nasaud) بیسرتیتا ناسود

021-210.30.50

(Bucharest) سړک،  2مه ناحیه، بوچاریسټ (Viitorului) 11، ویټورولوي

د بوچاریسټ (Bucharest) د ادغام سیمه ییز مرکز

iombucharest@iom.int

0351-442.287

(Craiova) سړک، کرایوا (Fratii Buzesti) 25، فرا\ بوزیستي

د کرایوا (Craiova) د ادغام سیمه ییز مرکز

a.globalhelp@yahoo.com 

سیمه  1 (بوچاریسټ (Bucharest) او الندې کاونټیانې: الفو (IÏov)، پراهوا (Prahova)، بوزو

،(Brasov) براسو ،(Gorj) ګورج ،(Valcea) والسیا ،(Arges) آرجز ،(Dambovita) دمبویتا ،(Buzau)

کواسنا (Covasna)، جیورجیو (uigruiG)، کاالرايس (Calarasi)، آیلومیتا (Ialomita)، تیلیورمن

((Dolj) دولج ،(tlO) اولټ ،(Teleorman)

سیمه  2 (د الندې کاونټیانو لپاره: ګاالÐ (Galati)، ویرانسیا (Vrancea)، باکو (Bacau)، واسلوي

((Constanta) کونستنتا ،(Tulcea) تولسیا ،(Braila) بریال ،(Vaslui)

0766-282.090

Str. Iuliu Maniu nr. 52

د براسوو (Brasov) د ادغام سیمه ییز مرکز

astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

0738-719.233; 0738-719.235

(Constanta) بولیوارډ، کونستنتا (Mamaia) یاê13، م

د کونستنتا (Constanta) د ادغام سیمه ییز مرکز

jrsromania@gmail.com

0738-719.234; 0738-719.230

   (Galati) \سړک،  2ام پوړ، ګاال (Brailei) 37، بریيل

د ګاالÐ (Galati) د ادغام سیمه ییز مرکز

jrsromania@gmail.com

0236-312.199

(Galati) \سړک، ګاال (Funalistilor) 7، فرنالیسټیلر

د ګاالÐ (Galati) ساحوي دفرت (د "ماشوم د زړه" بنسټ)

office@inimadecopil.ro

0745-992.668

(Iasi) سړک، آيس (Pacurari) 66، پاکوراري

د آيس (Iasi) د ادغام سیمه ییز مرکز

rttiasi@gmail.com

0754-494.400

(Radauti) \سړک، رادو (Caragiale) کاراجیل .L.I ,A9

د رادوÐ (Radauti) د ادغام سیمه ییز مرکز

cazaciuc_iulia2112@yahoo.com

0264-434.806

108، د  12 دسمرب  1989 بولیوارډ،
(CLuj-Napoca) ان  32-42، کلوج – نپوکاÑاپار 

د کلوج –نپوکا (Cluj-Napoca) د ادغام سیمه ییز مرکز

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

0262-222.226 

10، د پییتا لیربتتي (Piata Libertatii) سړک

د بای مارې (Baia Mare) د ادغام سیمه ییز مرکز

cribaiamare@gmail.com

0262-222.226 

A1، سیتا\ (Cetatii) سړک، سمکوټا مارې

(Maramures) ماراموریس ،(Somcuta mare) 

د سمکوټا مارې (Somcuta Mare) ساحوي دفرت

cribaiamare@gmail.com

0740.407.870

(Sibiu) ان  91، سیبیوÑسړک، اپار (Luptei) 18، لوپتي

د سیبیو (Sibiu) ساحوي دفرت – د مهاجرینو د معلوماتو مرکز

costin1i@yahoo.com

0739.120.143

(Targu Mures) سړک، تارګو موریس (Emil andea) 10، ایمیل ډانډیا

د تارګو موریس (Targu Mures) ساحوي دفرت – د مهاجرینو د معلوماتو مرکز

asociatiasolitudine@gmail.com

Caras) کاراس سیورین ،(Mehedinti) میهدینتي ،(Timis) سیمه  5 (د الندې کاونټیانو لپاره: تیمیس 

((Hunedoara) هونیدورا ،(Arad) اراد ،(Bihor) بیهور ،(Severin

0256-217.096; 0757- 049.902

(Gheorghe Sincai) 9، ګیورګی سینکای

(Timisoara) سړک، تیمیسورا 

د تیمیسورا (Timisoara) د ادغام سیمه ییز مرکز

flavius.ilioni@aidrom.ro

0259-436.601; 0743-081.449

(Oradea) سړک، اورادیا (Buzaului) بوزويل ،B2

د اورادیا (Oradea) د ادغام سیمه ییز مرکز

adrianapopa@filantropiaoradea.ro

www.romaniaeacasa.ro

، دوهم پوړ، (د ټرانالوینیا کالج)، براسوف


