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 پناه، مهاجرت او ادغام فنډ لخوا تمویل شوې –پروژه د ملي پروګرام 
 AMIF/17.03.03.01ګډ کلتویي انسټیټیوټ، قرایداد   تیمیشوایاګټه اخیستونکی: د 

 ییسټخافاونډیشن، ټولنیز خدمات، بو شاتنرشریکان: 
 (، د یومانیا دفترIOMد مهاجرت نړیوال سازمان )

په رومانیا کې قانوني میشته د نړیوال محافظت څخه ګټه اخیستونکي او د 
 غیر اروپا اتحادیه اتباع لپاره الرښود



2 

 

 



3 

 

 
 4 ............................................................................................................................................. مقدمه

 5 ............................................................................................................... رومانیا ته ښه راغالست! .1

 8 ...............................................................................................................رومانیا: لنډه عمومي کتنه .2

 11 ..................................................................................................... رومانیا ـ هیواد، کلتور او خلک .3

 24 ...................................................................................................... کلتوري راشه درشه او قبولیت .4

 22 .......................................................................................................... په رومانیا کې ورځنی ژوند .5

 32 .................................................................................................................... حقونه او مسؤلیتونه .1

 44 .................................................................................................................... په رومانیا کې تعلیم .2

 44 .................................................................................................................................... روغتیا .8

 41 ................................................................................................................................... استخدام .9

 49 ................................................................................................................................... استوګنه .14

 51 .......................................................................................................................................پیسې.11

 53 ................................................................................................................................... ضمیمې.12

  د مینځپانګو جدول



4 

 

 مقدمه

د الیښود د هغه غیر ایوپا اتحادیی اتباع لپایه دی چې په یومانیا کې یې نړیوال محافظت ترالسه کړی )د مهاجرت دییځ، مرستندویه 

ډول اوسیږي او یومانیا ته د دیس یا زده کړو لپایه یاغلي، د یومانیا د اتباع د ¹محافظت( او د هغو وګړو لپایه دی چې په قانوني 
 کوینۍ غړو په توګه او یا هم د کای لپایه یاغلي دي.

 
دا د یومانیا او د یومانیا د خلکو، د یومانیایی ټولنې اساسي حقونو او دندو سره یاشه دیشه په اړه عمومي معلومات، او همداینګه په 

 یومانیا کې د توقعاتو او ادغام د مدیریت لپایه نوی ګټوی معلومات په ځان کې لري.

 
 د ختیځ او لویدیز په الیه کې پرته یومانیا داسې یو هیواد دی چیرې چې تاسې د خپل کوی احساس کولی شئ.

 د رومانیا څخه خپل کور جوړ کړئ!

مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې شمیرو ته یاجع معلومات، لکه د لږترلږه مزد کچه یا د یومانیا عامې یوغتیا بیمې سکیم کېې ونېډه، یادونه:

جوالی کې د موخو په الیه اچولو لپایه د خپرونې مسلې د نیټې وضعیت څرګندوي. دا ایقام په مکری ډول بېدلېیېږي. نېو د هېمېدې 2018د  

  لپایه دا باید یوازې د مثالونو په توګه وګڼل شي.

                       (TCNs) د دییم هیواد اتباع  ¹    
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 رومانیا ته ښه راغالست!1.

یاځئ چې د الیښود لړۍ یومانیا ته ستاسې یاتګ ته په ښه 

یا ! Bine ai venitیاغالست ویلو پیل کړو. یومانیان وایی: 

Bun venit الس ویکوي، یا یوغبړ کوي او په دواړه مخونو ،!
 مچو کوي.

 د نا اشنایانو ترمینځ یا یسمي اوضاع کې
سالم ویل یا یوغبړ د سیمې، ویځې وخت او وضعیت له مېخېې 
سره توپیر لري. کله چې خلک سره لومړی ځل وګویي یا د یوه 
ډیر عمر شخص سره وګویي، د سیمې په پام کې نېیېولېو پېرتېه، 

)سېهېای  ! Bună dimineațaهغوی وایېی: د سېهېای پېرمېهېال 

)مېاسېپېخېیېن  ! Bună ziuaپخیر!(؛ د غرمې او مازیګر ترمینځ 

)مېاښېام  ! Bună searaپخیر!(؛ او د مازیګر او شپې تېرمېیېنېځ 

 Laپخیر!(. کله چې د یوبل سره مخه ښه کېوي، هېغېوی وایېی 
revedere  ! :پېه مېخېه مېو ښېه!( او د مېاښېام پېرمېهېال وایېی(

Seară bună! ،Noapte bună! )!ښه ماښام/شپه ولرئ( 
کله چې لومړی ځل لپایه خلک یوبل سره ویني او ځېان یېوبېل تېه 
معرفي کوي نو په عمومي ډول یوبل تېه الس ویکېوي. یېوبېل تېه 

الس ویکول کلک او لنډ وي. ښځو ته د دیناوي او احترام په پېای 
 نایینه د هغوی ښیې الس مچو کوي.

 د ملګرو او ګاونډیو ترمینځ
، ! Salutد مېلېګېرو او ګېاونېډیېو تېرمېیېنېځ تېرټېولېو عېام یوغېبېر 

Servus!  ،)چې ترډیره ټرانسلېوانېیېا کېې کېایول کېیېږي(Ciao! 
)ترډیره لوی ښایونو او په لویدیزې یومانیا کې کېایول کېیېږي(، 

 دی. Bunăاو 
کله چې دوه نایینه یوبل سره وویني نو په عام ډول یوبېل تېه الس 
ویکوي، او ښځې یوبل ته غیږ ویکوي یا یوغبړ کوي. ماشومېان 
او ځوانان په ندیت سره یوبل ته الس ویکوي او یوازې له لېیېرې 

 )سالم!( !Salutیوبل ته الس خوځوي او وایی 

 سالمونه  

 نومونه 

یومانیان نوم )ایښودل شوی( او تخلص )کېوینېی نېوم( لېري. د 
یوه فرد لپایه دوه نومونه هم په یومانیا کې خویا عام خېبېره ده. 
تخلص د کوینۍ ټولو غړو یو وي. عمومآ تخلص د والد یا پېالی 
د تخلص له مخې یا د دواړه والدین د کوینۍ نومونو ترکیب وي 

 ).Ioan Mateescu Varga)لکه 

کله چې تاسې شخص سم نه پیژنئ یېا پېه نېهېادونېو کېې د مېلېکېي 
( یېا غغېلېې )Domnuleکایمندانو سره غږیږئ، نو د ښېاغېلېي )

Doamnă اصطالح وکایوئ او په تعقیب یې تخلېص ووایېی. د )

( یېا غغېلېې Domnule Ionescu(   یونسکومثال په توګه، ښاغلی 
(. د مېلېګېرو یېا هېمېکېایانېو لېپېایه Doamna Ionescu(  یونسکو

تاسې کولی شېي تېرډیېره د هېغېوی نېوم وکېایوئ. کېه تېاسېې نېه 
پوهیږئ چې یو شخص ته د څېه خېطېاک وکېړئ، نېو تېاسېې بېایېد 

 وپوښتئ: زه تاسې ته څه خطاک وکړم؟

 د بدن حرکات یا ژبه 

په یسمي ایتباطاتو کې یومانیایان ترجیې  ویکېوي چېې یېوڅېه 
فزیکي فاصله ولري؛ پېه هېرصېویت، کېلېه چېې د مېلېګېرو یېا 
خپلوانو ترمینځ خبرې کیږي، دوی ځینېې وخېتېونېه یېوبېل لېمې  

 کوي.

د وضعیت د څرنګوالي یا یسمیت په پام کې نیولو پرته، سترګې 
په سترګو کېیېدل خېویا مېهېم دي. د سېتېرګېو اړول د ضېعې ، 

لهه بهپ پهلهوه، صداقت نه دیلودو یا ضعی  چلند نښې ګڼل کیږي.
مقابپ نفر ته ډیر په لیوالتیا یا ژور کتهپ د نهومهوشي شهخه  د 

 ناراحتۍ احساس المپ کیږي.

 ارتباط او خبرې 

په یسمي ایتباطاتو کې د عمر، سیاسي تړاو، معاش، اړوند توکو، د توکو لپایه تادیه شوي ایقام، شخصي باویونو او مذهب په اړه 
پوښتنې خویا شخصي ګڼل کیږي او باید د کولو څخه یې ډډه وشي. په غیر یسمي خبرو کې یومانیایان د هغوی شخصي او مسلکي 

  ژوند په اړه غږیږي.
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مهم لغات    

Bună!/Salut! !سالم 

Mă numesc/Sunt George زما نوم دی/زه جویج یم 

Ce faci? ته یا تاسې څنګه یې؟ 

Bine, mulțumesc! !زه ښه یم، مننه 

La revedere! / Pa! !په مخه مو ښه!/ښه وخت ولرئ 
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 رومانیا: لنډه عمومي کتنه2.

 جغرافیه

یومانیا په سهیل ختیځ ایوپا کې موقعیت لري 
او د شمال لویدیز لویي ته هنګري، سهیل 

سهیل لویي ته  صربستانلویدیز لویي ته 
بلغاییه، سهیل ختیځ لویي ته توی سمندیګي، 
ختیځ او شمال لویي ته اوکراین، او ختیځ 
  لویي ته د مولدوا جمهوییت سره پوله لري.

کیلومتر مربع دی او  238,391یومانیا مساحت  د
د پولینډ ویوسته پدې سیمه کې دوهم تېرټېولېو لېوی 

میلیون اوسیدونکو نېوېوس سېره  19.5هیواد دی. د 

میی اټکلونېو لېه مېخېې(  2018)د ملګرو ملتونو د 
یومانیا د ایوپا اتحېادیېی اوم هېیېواد دی. د وخېت 

 دی. GMT + 2زون یې 

  اقلیم

 یومانیا معتدل قایه ای اقلیم او څلوی جال فصلونه لري.

میی کې موسم لري چې هوا د سهای او شپو  –مایچ  پسرلی:
پرمهال سړه او د ویځې په جریان کې یوڅه توده وي. په میی 

سانتي ګراد  C °20سانتي ګراد څخه تر   C°15کې تودوخه د 
پویې وي. ویځې اوږدیږي، په غرونو کې واویې ویلي کیږي، 

 ونې د ګالنو څخه ډکې وي او واښه شنه کیږي.

اګست/سپتمبر کې هوا توده وي، او په جوالی او  –جون  اوړی:
اګست کې ډیره توده وي، چې ویځې اوږدې وي او لمر لري. په 
اوړي کې ترټولو ګرمې سیمې په سهیلي او ختیځې یومانیا کې 
ښکتنۍ برخې دي. په غرونو کې هوا تل سړه وي. د اوړي 

 پویې وي. C°35څخه تر  C°30پرمهال، تودوخه د 

نومبر کې ویځې وچې او سړې وي، چې کروندو  –اکتوبر  منی:
او د بوټو پاڼې ژیړ ینګ خپلوي. پدې ویځو کې تودوخه د پسرلي 

 دیجې ته یاښکته کیږي او ویځې لنډیږي.

فبرویي کې ویځې سړې وي په ځانګړې توګه  –دسمبر  ژمی:
غرونو کې. د دسمبر څخه تر فبرویي نیمایی پویې عمومآ په 

ټول هیواد کې ډیره واویه وییږي. ترټولو سړه سیمه په 
چې د هوا دیجه هلته د چیوک ده ټرانسیلوانیا کې مییرکوییه 

C°15 -صور څخه ټیټیږي، او ځینې وختونه  ته یسیږي یا لدې  
 هم ډیره ټیټیږي.

د یومانیا مختل  سیمو ترمینځ په اقلیم کې د پام وړ سیمه ییز 
  توپیرونه شتون لري.

  د رومانیه او د هغې د ګاونډي هیوادونو د نقشې عکس

  د اروپا د نقشې عکس چې کوم کې رومانیه روښانه کشې شوې دې
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 د ځمکې شکلونه 

 یومانیا په مساوي ډول غرونه، تپې او اوایه سیمې لري.

که څه هم د یومانیا غرونه د غلې  هېومېره  غرونه:
لوړ یا مرتوع ندي، د کایاپاتین غرونه د سېاعېتېیېرۍ 
فعالیتونو لپایه مشهوی ځېای دی پشېمېول د: سېکېي 
کولو، پویته ختلو، هایکینګ، بایکینګ او پېه سېیېنېد 

 کې ځغاسته.

د کایاپاتین کمان دننه، د  غونډۍ او تپې:
 سومش ټرانسیلوانیا ټپې؛ په شمال لویدیز کې د 

ټپې؛ په ختیځ کې د مولداوین تپې؛ په سهیل ختیځ 
 کې د ډوبروجیا تپې.

٪ د 98د یومېېانېېیېېا د سېېیېېنېېدونېېو  سییییینییدونییه:
کایپاتین غرونو څخه سرچینه اخلي. پېویتېنېۍ 
خوړونه او ویالې عمومآ ډیرې منظرې لېري، 
چې ډیر شمیر ګېرداونېه، ژویې او صېخېرې 

 لري.

 

  د رومانیه د فیزیکي نقشې عکس

  د کارپتهین غر عکس

  د غرونو/غنډیو او د میدانونو عکسونه

  د نهري جاپ عکس
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بنېدونېه دي،  3,500په یومانیا کې شاوخوا  بندونه:
چې ډیری یې کوچني او مینځني دي. تېرټېولېو لېوی 
یې د توی سمندیګي ساحل کې تاالبونه او څنډې لکېه 

 یازیم او سینوی دي. 

د ایوپا ترټولو دوهم اوږد سیند، ډانوک، په سهیلي یومانیا کې بهیږي. دا د داخلي کښتیو، او همداینګه د نړیوالې سوداګرۍ او 
3توییستي کروزونو او کښتیو لپایه د اوبو یوه مهمه الیه ده. ډانوک په سهیل ختیځه یومانیا کې پای ته یسیږي. دا سیند په  څانګو  

( چې د ډانوک دلتا جوړوي. دا د یونیسکو بایوسویر ذخیره او همداینګه د نادی بوټو او سونتو گیویگی، سولینا، کیلیاویشل کیږي )
 ژویو لپایه محافظت شوې لمده ځمکه او طبیعي ژوندانه ځای دی.

دا یو قایه ای سمندیګېی دی چېې ټېیېټېې څېپېې  تور سمندرګی:

 25لري او مالګین دی او د اوبو تودوخه یې د اوړي پرمېهېال 

پویې وي. د ختیځ او سهیل ختیځ اړخ ته د دې  C ̊ 30څخه تر 
پراخه او شګین ساحلونه د مېیېی څېخېه تېر سېپېتېمېبېر پېویې د 

 سیالنیانو لپایه زړه یاښکونکي ځایونه دي.

د دې هیواد نږدې دوه پر دیې برخه د  خاوره او منرالي زیرمې:
کرنې لپایه مناسب ده. د ټولټال ځمکې څخه د کښت وړ ځمکه یې 

٪، تاکونه او باغونه یې 19٪، څر ځایونه شاوخوا 44شاوخوا 
 ٪ دي.5شاوخوا 

د تیلو زیرمې په سهیلي او ختیځ کایپاتین لمنو او توی سمندیګي 
تپو  ترانسیلوانیا کې یاټولې دي. د طبیعي ګازو لوی زیرمې په ټر

 کې شتون لري.
د پوینا یوسکا غرونو، بنات او ډوبروجیا سیمو، او همداینګه د 
هرګیټا غرونو )ختیځ کایپاتین( کې د ناخالص وسپنې مهمې 

وسپنیز فلز ډیری زیرمې په شمال  پویانازیرمې شتون لري. د 

او اپوسیني غرونو کې  شلویدیز، په ځانګړي توګه مایاموی
شتون لري. د ایوپا د سرو زیو ځینې ترټولو لوی زیرمې هم په 

اپوسیني کې موقعیت لري. د خالص مالګې لوی مقدای په 
کې موقعیت  کاچیکا، پریډ او موییشسالنیک، تیرګو اوکنا، اوکنا 

 لري.

 سیمې او ښارونه

یا حوزو ویشل شېوې چېې ښېایي سېیېمېې  والیتونه 41یومانیا په 

پشمول د یېو یېا څېو کومونه )ښایونه او قصبې( او کلیوال سیمې )

ښېایونېو او  324سیټ( پکې شامل دي. د یومانیا نووس په  -کلیو 

 کلیو کې اوسیږي. 128951او  کومونه 28181قصبو، 

  د ډنبي دوآبې عکس

  د تور سیند عکس

  د هیوادونو د نومونو د نقشې عکس
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تاییخي سیمې ـ مولداویا، مونټینا، ټرانسیلېوانېیېا او  4په یومانیا کې 

ډوبروجیا شتون لري. که څه هم د کلتوی او پراختیا د کچې له مخېې 
سره یوڅه توپیر شتون لري، خو د حکومت څرنګېوالېی، قېانېون او 

 حکومتولي په ټول هیواد کې یو شان ده.

په هرصویت، نن ویځ موږ د ځانګړي ادایي وضعیت پرته د نهېه 
سیمو یادونه کوو )د الېوېبېا تېرتېیېب لېه مېخېې(: بېنېات، بېوکېوویېنېا، 

، مېولېدوا، مېونېټېیېنېا، اولېټېیېنېیېا او یېش، ډوبروجیا، مایاموییشاناکر
 ټرانسیلوانیا.

د شرایطو له مخې، یومانیا په اته پراختیایېی  (EUد ایوپا اتحادیی )
سیمو ویشل شوې ده. دا ادایي دییځ نلري. موخه یې د سیمه یېیېزې 
پراختیا ښه همغږي کول، د ایوپا اتحادیی د فنېډونېو او پېراخېتېیېایېی 
پروژو تخصیص، او همداینګه د سیېمېه یېیېز ایقېامېو او احصېایېی 

ایلوو په استثنا، د نویو سیمو نېومېونېه د   –ییسټ بخایاټولول دي. د 
 هغوی د جغرافیه ای موقعیت له مخې دي. هغه دا دي:

، بېاکېو او یېاشېې ،نېیېمېتې نېي، شېا، بېوتېوسېوچېیېاواختیځ:   –شمال 
 واسلوی؛
 ؛نستانسا، کولچیایال، توا، بوزو، برتسې، ګاالنچیاختیځ: وی –سهیل 
، غیجېیېش، تېیېلېیېویمېن، جېیېویجېیېو ،شېې، کېاالیااللومیتسېاسهیل: 
 ، پراهوا؛وتسادامبو
 ؛ولچیا، ژ، ګویینسته، مهیدلژلویدیز: اولت، دو –سهیل 

 د؛ا، هونیدویا، غیتیمیشسیویین، -شلویدیز: کایا
مېایی،  سېاتېونېاسېود،  –یتېسېا، بیسترژ، سالکلوژلویدیز: بیحوی،   –شمال 
 ؛یشمایاموی

 کواسنا، هرګیتا. شوو ،، البا، سیبیو، برایشمرکز: موی

میلېیېون اوسېیېدونېکېي(،  2.1ست )څه دبره بخایترټولو لوی ښایونه 

نېېاپېېوکېېا ) ژ، کېېلېېو)331,000(  تېېیېېمېېیېېشېېوایا، )371,000(  یېېاشېېی

، )303,000ا )و، کېېرایېېو)315,000(  نسېېتېېانسېېا، کېېو)323,000

، )230,000(  یشېتېی، پلو)290,000( شو، برا)302,000( تسیګاال

 دي.)221,000اویادیا )

 

سیند حوزه کې، د ډانوک سیند شمال او د  یتسایومانیا ترټولو لوی ښای او پالزمینه دی. دا د یومانیا سهیل ختیځ ته، د دامبوو بخایست

د یومانیا ترټولو بریالی ښای ګڼل کیږي او د اصلي صنعتي مرکزونو  بخایستکیلومتر لیرې پروت دی.  00بلغاییه د پولې څخه نږدې 

 Municipiul( "ښایوالۍ "بخایستڅخه یو او د ختیځې ایوپا د ټرانسپویټیشن مرکزونو څخه یو دی. له ادایي پلوه، دا د 

București (  په نوم پیژندل کیږي او د ملي کاونټي سره ویته ادایي سط  لري، چې دا بیا پخپل وای په شپږو څانګو ویشل شوی او

 هره څانګه د یوه ځایی ښایوال لخوا ادایه کیږي.

 اوسیدونکي

کېال د نېوېوس او اسېتېوګېنېې احصېایېی پېربېنېسېټ، چېې  2411د 

نېوېر  2481218141د یومانیا نووس  ³ویوستۍ یسمي احصایه ده،

نور اټکل کوي.  1985898141ملګري ملتونه د یومانیا نووس  ⁴و.
میلیون نووس په ښایونو او قصبو کېې  11کې د یومانیا  2418په 

 ژوند کاوه.

میېلېیېون  2د اوسیدونکو اکثریت له قومي پلوه یومانیایی دي او تر 
پویې اوسیدونکي یې له قومي پلوه هنګریایی، یومېا، اوکېرایېنېي، 
غلماني، ترک، لیپون یوسي، تاتای، سربي، سلواکي یا بلغېاییېه ای 

 110,830پایی کې په یومانیا کېې  2017دي. سربیره پردې، د 

ترډیره د ایټالیه، غلېمېان او  49,000بهرنیان و. لدغو څخه، نږدې 

پېویې د مېولېدوا جېمېهېوییېت،  02,000فرانسې څېخېه دي؛ تېر 

نوېر مېهېاجېر یېا د  3,900ترکیه، چین او سوییه څخه او شاوخوا 
محافظت لرونکي )اساسآ د سوییه، عراق او افغانستان( څخه دي. 
هغه اصلي دالیل چې له مخې بهرنیان یومانیا ته یاځي د کېوینېۍ 

 دي. (14,000او زده کړه )تر  (20,000سره یوځای کیدل )تر 

 

 کې د میشت نووس په اړه ډیټا: 2017د یومانیا د احصایی ملي انسټیټیوټ، په جنویي ²
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/popdom1ian2418r.pdf 

http://www.un.org/en/development/desa/population/³  
population/-population/romania-http://www.worldometers.info/world⁴ 

  د منطقوي نقشې عکس

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/popdom1ian2018r.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/
http://www.worldometers.info/world-population/romania-population/
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 مذهب

یسمي مذاهب شتون لري چې ترټولو لوی یې ختیځ اویتودوکې   18په یومانیا کې د مذهبي باویونو غزادي شتون لري. پدې هیواد کې 

نور پېیېروان  870,774میلیون پویې یومانیایی وګړي اویتودوک  عیسویان دي. کاتولیک کلیسا )التین یایټ(  10.3عیسویت دی. تر 

کېلېونېو پېویې( پېه  700لري. په یومانیا کې موجود نویو ادیانو او مذاهبو کې اسالم شامل دی چېې لېه اوږدې مېودې یاهېیېسېې )تېر 

نور( کې شتېون لېري، زاړه مېعېتېقېدیېن )شېاوخېوا  50,000)شاوخوا   لیهووانور ځانونه مسلمان معرفي کوي(،  05,000ډوبروجیا )تر 

 .⁵پیروان( دي 3,500نور، ترډیره یوسي توکمه د ډانوک دلتا سیمه کې( او یهودیزم )شاوخوا  30,000

 د دولت، حکومت او نهادونو بڼه

پهربهنهسه   پارلمان دوه شوراګانوو  یومانیا د
معینانوو ده: د  نیمه ولسمشریزه دیموکراسي

سوونووا         (او  (Camera Deputaților  خووونووه

Senat).) 
د یومانیا ملي مقېنېنېه قېوه ده چېې د  پارلمان

ټولنې د مدیریت لپایه ټېولېو قېوانېیېنېو بېانېدې 
بحث کوي او تصېویېب کېوي یېې. پېایلېمېان 
غمبوډسمن هم ګومایي. د پېایلېمېان ویځېنېي 
کای کې د قوانینو چمتو کول، بېحېث کېول او 
یایه ویکول شامل دي. د قانون جېوړونېکېو، 
حکومت یا ښاییانو لخوا پیل کېیېدونېکېي هېر 
پروپوزل په اړه لومړی مسلکي کېمېیېټېو کېې 
بحث کیږي او بیا ویوسېتېه عېامېه یایېی تېه 

 وړاندې کیږي.

څخه مستقیم انتخابیږي. ټاکنې عمومي وي او ټول پکې ونډه لري. د یایېو ویکېولېو تېرټېولېو  والیتونو 41د پایلمان ټول غړي د یومانیا 

غړي لري  405ټیټ عمر اتل  کلني ده. ګوندونه باید د ملي یایو لږترلږه پنځه سلنه وګټي ترڅو په پایلمان کې استازي ولري. پایلمان 

سناتویان(. د معینانو خونه کې د ملي اقلیتونو سازمانونو استازیتوک لپایه ځانګېړی طېرزالېعېمېل شېتېون لېري. د  130معینان او  329( 
 پایلمان ټاکنې عمومآ په هرو څلوی کلونو کې ترسره کیږي.

اجرایه قوه ده، چې د پېایلېمېان د بېاوی یایېی  حکومت
پربنسټ فعالیت کوي. دا د هیواد د داخېلېي او بېهېرنېي 
چایو پالیسي د تطبیق او د عامه ادایې د مدیریت واک 

 لري.

  د رومانیه د پارلیمان عکس

  عکس: د رومانیه حکومت

⁵https://www.worldatlas.com/articles/religion-in-romania.html  

https://www.worldatlas.com/articles/religion-in-romania.html
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د دولت مشر دی، د بهرنۍ او دفاعي پالیسۍ مسؤلیت په غاړه لري او اجرایوي واک لري. ولسمشر د دولت استازیتوک کوي او  ولسمشر
د ملي خپلواکۍ، د هیواد د یووالي او ځمکني بشپړتیا محافظت ویپه غاړه دی. ولسمشر د اساسي قانون څېاینېه او د عېامېه ادایو د سېم 

 فعالیت څاینه کوي. د دې موخې لپایه هغه په دولت کې قواو ترمینځ او همداینګه د دولت او ټولنې ترمینځ مینځګړیتوک کوي.

د یومانیا ولسمشر دوه پرله پسې دویو لپایه ټاکل کیدی شي. د خپلې ولسمشرۍ دویې پرمهال، ولسمشر د کوم سیاسېي ګېونېد غېړیېتېوک 
 دویه ای سیسټم له الیې ټاکل کیږي. –نشي دیلودلی. ولسمشر په مستقیم ډول د دوه 

لومړی وزیر، چې د بوچاییست په ویکټوییه ماڼۍ کې میشت وي د حکومت مشري کوي او د خپلې کابینې غړي انتخابوي، چې د 
پایلمان څخه باید د تایید یایی ترالسه کړي. عمومآ، لومړی وزیر د واکمن ګوند یا ایتالف مشر وي. د یومانیا ولسمشر په پایلمان کې 
قاطع اکثریت لرونکي ګوند سره په مشویې لومړی وزیر ګومایي یا، که چیرې قاطع اکثریت شتون ونلري، نو په پایلمان کې استازي 
لرونکي ګوندونو سره مشویه کوي. له سیاسي پلوه حکومت د خپل ټول فعالیت په اړه یوازې پایلمان ته ځواک ویونکی دی. د حکومت 

 هر غړی د حکومت د کایونو او د دې د اعمالو لپایه د نویو غړو سره په ګډه له سیاسي پلوه مسؤلیت لري.

 قضا
کې قضېا ده. قېانېون دولېت هېغېه  قانوني دولتقضا د یوه دولت بنسټیز نهاد دی او ټول محاکم پکې شامل وي. دا په 

له مخې ادایه شي، داسې یو دولت چې د نېویمېونېو او قېانېونېي تېرتېیېب د  قانون حاکمیتدولت ته ویل کیږي چې د 
تنظیماتو له مخې وي. د قانون حاکمیت هم پدې معني دی چې په ټولنه کې د موق  په پام کې نیولو پېرتېه ټېول افېراد 
باید ویته قوانین تعقیب کړي. قاضیان، سیاسیون، پولی  افسران باید د بل هر یېو شېخېص پېه څېیېر د قېانېون څېخېه 

 اطاعت وکړي.

د قانون حاکمیت کې، دولت د انورادي غزادیو او حقونو تضمین کونکی دی، پداسې حال کې چېې د دیېمېوکېراتېیېک نېهېادونېو لېه الیې د 
بنېسېټېیېز قېانېون وي او د ښېاییېانېو لېخېوا یایېی  اساسي قانونښاییانو د داخلي او بهرني امنیت ډاډ وړاندې کوي. په قانوني دولت کې، 

 ویکول کیږي.

د رومانیا د اساسي قانون محکهمهه یهو خهپهلهوا  په یومانیا کې قضا د محکمو ترتیبي سیسټم په توګه د مدني قانون سیسټم سره تنظیمیږي.
نهاد دی. د دې اصلي روپ د اساسي قانون له مخې د قوانینو مشروعیت کتپ او د عامه ادارو ترمینځ د اساسي قانون د شخشو او النجو 

 .حپ کوپ دي

 عامه اداره

 عامه ادایه دوه الزمي اړخونو ته یاجع کیږي:
 د قانون اجرا او دیناوی

د قانون په حدودو کې د عامه خېدمېاتېو بېرابېرول. عېامېه خېدمېت د 
خلکو په ګټه د ټولنیزو اړتیاو پویه کولو لپایه د یوه عامه نهاد لخېوا 

 تنظیم کیدونکی یا عملي کیدونکی فعالیت دی.

 
عامه ادایه د عامه ادایو یا واکونو دوه اصلي کټګوییو دیلودونکې 

 ده:
مرکزي عامه ادایې: حکومت، وزایتونه او نېوی ادایي خېپېلېواک 

 نهادونه )لکه غمبوډسمن، د ملي دفاع ستره شویا(.
شېویا، ځېایېی شېویا، دفېتېرونېه     والیېتېیسیمه ییز عامه نهادونه: د 

Primărie) .او ځایی عامه خدمات ) 

 
په سطح د حکومت اسهتهازی وي او د  والیتپریفیک  یا رییس د 

په سطح د بیالبیپ عهامهه خهدمهاتهو ههمهغهږي کهولهو لهپهاره د  والیت
حکومت لخوا ګومارپ کیږي چې د مرکزي ادارو مادون وي او د 

 ځایی ادارو د پریکشو مشروعیت ارزونه کوي.
 

د یوه ځایی ښایوال لخوا ادایه کېیېږي چېې  کومونهټول ښایونه او 
پېه سېطې ، د  والیېتپه هرو څلویو کلونو کې انتخابیږي. د هېرې 

 والیېت( د  .(Consiliu Județeanشویاګانې شتون لري   والیت
شویا ځایی عامه ادایي نهاد وي چې د ښایوالۍ او قصېبېې شېویا 
فعالیتونه همغږي کوي. دا د انتخاک شوي وکیالنو څخه جېوړه وي. 

نېوېوس پېویې تېړاو  والیېتد شویا د غړو شمېیېر د  والیتد هرې 
 لري.

ځایی عامه خدمات د ښېایوال دفېتېر او د ځېایېی شېویاګېانېو لېخېوا 
تنظیمیږي او د عامه ټرانسپویټیشېن، ښېوونېځېي زیېربېنېا، اطېوېایېه، 
ځایی پولی ، پایکونه، د ټولنې اوبه، انرژي او د ضایعاتو سیېسېټېم، 

 پایکینګ وغیره په څیر مواید پکې شامل دي.
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 مهم لغات

Anotimpuri: 
Primăvară 

Vară 
Toamnă 

Iarnă 
Este vară. 

 :فصلونه
 پسرلی
 اوشی
 منی
 ژمی

 اوشی دی.

Noapte  Lună  Stea 
Zi   Soare  Nor 

Este soare. Este cald. Este frig. 
Ninge – zăpadă. 
Plouă – ploaie 

 شپه سپوږمۍ ستوری
 ورځ لمر وریځ

 لمر دی. ګرمي ده. یخني ده.
 واوره -واوره وریږي 
 باران -باران وریږي 

Lunile anului: 
Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, 

Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, 
Decembrie 

Zilele săptămânii: 
Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, 

duminică 

 د کال میاشتې:
جنویي، فبرویي، مایچ، اپریل، میی، جون، جوالی، اګست، 

 سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر

  
 د اونۍ ورځې:

 دوشنبه، سه شنبه، چهایشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه

Forme de relief 
Munte 
Mare 
Râu 
Lac 

 د ځمکې ډولونه
 غر

 سمندر
 سیند
 بند

Administrație 
 

Țară 
Oraș 
Sat 

Județ 
Guvern 

Parlament 
Președinte 

Lege 

 اداره
 

 هیواد
 ښار
 کلی

 والیت
 حکومت
 پارلمان
 ولسمشر

  قانون
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 هیواد، کلتور او خلک –رومانیا 3.

 لنډ تاریخ

یومانیا بډایه تاییخ لري چې د تاییخي امپراطوییو څلوی الیې کې د دې جغرافیه ای موقعیت پویې ژوی تړاو لري. د دې تاییخ د پولو 
او سرحدونو تاییخ دی: د یوم یا بازنطین امپراطویۍ په لمنو کې، او همداینګه د عثمانیه، یوسي یا ویوستي لویدیز وسعتېونېو بېهېرنېي 

 حدودو کې. د مهمو تاییخي پیښو او مرحلو یو نوملړ الندې وړاندې شوی دی:

 داچېیېاپاچا بوییبیستا د نن ویځې یومانیا خاویه کېنېټېرولېولېه او یېوه پېیېاوړې  چیادا مخکې 44 – 70د میالد څخه 
 پاچایی یې یامینځته کړې وه

 تمدن خپل اوج ته یسیږي د داچیا میالدي 100

 نیسي داچیارومیان  میالدي 100

 د روم امپراطوري یو والیت وي داچیا میالدي 274 – 106

 د یوم سرتیري د ګوتیانو سره جګړې ویوسته داسیه پریږدي میالدي 271

 یومن، په التیني غږیدونکي خلک په تدییج سره عیسویت خپلوي-داکو مه میالدي پیشۍ4

 نیسي داچیا) وې، سالهونیګوتیان،  یسزیکوچي قبایل )ګوتیان، و مې میالدي پیړۍ پویې9مې څخه تر 4د 

، بېنېات او یشېانېاهنګریان د نن ویځېې یومېانېیېا لېویېدیېزې او مېرکېزي بېرخېو )کېر ویوستیو پویې 1100تر  –890
 ټرانسیلوانیا( کنټرول ترالسه کوي

په ټرانسیلوانیا کې میشته کیږي. د پولو ساتلو لپایه زیکلر )سیکېوی( خېلېک د  شیسا مه پیشۍ12
 ټرانسیلوانیا سهیلي او لویدیزه برخه کې میشت کیږي

د واالچیا او مولداویا شاهي قلمرو یامینځته کیږي. ټراسیلوانیا د هنګري واک النېدې  مه پیشۍ13

 پویې یو خپلواک شاهي قلمرو ګرځي 1520تر 

دی هونیدویا  یانکودې شاهي سیمو د عثمانیه امپراطویۍ پر وړاندې مقاومت کړی.  مه پیړۍ15مه او 14
( د عېثېمېانېیېه امېیېر، د واالچېیېا امېیېر(، والد تیپی  )والد د فرمانروا)د ټرانسیلوانیا 

 امپراطویۍ پروړاندې د مبایزې اتالنو په توګه پیژندل کیږي

 ټرانسیلوانیا د عثمانیه امپراطویۍ د کنټرول الندې یاځي 1520

د ټرانسیلوانیا، واالچیا او مولداویا سیمې د میهایی ویتېیېازول لېخېوا د یېو کېال لېپېایه  1000
 متحد کیږي

ټرانسیلوانیا د عثماني امپراطویۍ الندې یاځېي، مېولېدیېویېا او واالچېیېا وایدمېخېه د  1057
 هغوی د واک الندې یاغلي وي
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 د عثمانیانو څخه ټرانسیلوانیا بیرته نیسي بویجیواهبز 1083

 هبزبرګ  ټرانسیلوانیا د هغوی د هنګري شاهي نظام یو والیت ګرځوي 1711

د فاناییوټ یوناني والیان د عثماني امپراطویۍ په استازیتوک مولداویېا او واالچېیېا  1715

 باندې واک چلوي او ادایي اصالحات په الیه اچوي

عثماني امپراطویي بیسایبیا )د مولدیویا خېتېیېځېه بېرخېه( یوسېي امېپېراطېویي تېه  1821

تسلیموي او هغوی ته اجازه ویکوي چې د واالچېیېا او مېولېدیېویېا د ادایې څېاینېه 

 وکړي

(، Regulamentul Organicمولدیویا او واالچیا یو متحد اساسي قانون خپېلېوي ) 1834

 چې په نهایت کې د هغوی د یووالي المل کیږي

 په مولدیویا او واالچیا د یوسي امپراطویۍ کنټرول پای ته یسیږي 1850

 کوزا د مولدیویا شهزاده اعالنیږي یونشهزاده غلیکسانډی  1859

مولدیویا او واالچیا د ملي دولت جوړولو لپایه متحد کیږي: یومېانېیېا. یومېانېیېا یېوه  1802

هیله بخښونکې اقتصادي، سیاسي، نظامي، تعلیمي او ټېولېنېیېز اصېالحېاتېو پېالېیېسېي 

خپلوي، چې پدې کې پایلمان، د ځمکې اصالحات او د مدني قانېون خېپېلېول شېامېل 

 وي

)غلماني شهزاده( د کوزا پرځای د یومانیېا شېهېزاده  Iد شهزاده کوزا استعوا. کایول  1800

 کیږي

 یومانیا د عثماني امپراطویي څخه بشپړه خپلواکي ګټي 1878 - 1877

 یومانیا شاهي کیږي 1881

، د هغه ویایه د هغېه ځېای نېاسېتېی کېیېږي. Iمړ کیږي. پاچا فردیناند  Iپاچا کایول  1914

 ( ته دننه کیږيWWIکې لومړۍ نړیوالې جګړې ) 1910یومانیا په 

، بوکوینا، بنات او ټرانسیلوانیا د شېاهېي یومېانېیېا سېره یېوځېای کېیېږي. د باسایابیا 1918

نیټه، په یوه عامه غونډه کې چې په البا لولیېا کېې تېرسېره  1کال د دسمبر په  1918

شوه، د بنات او ټرانسیلوانیا څخه د یومانیا یانو استازي د یومانیا سره یوځای کیدل 

 اعالنوي. دا ویځ د یومانیا ملي ویځ ده.

زوی، د رومانیا پاچا کهیهږي او شهاههي دیهکهتهاتهوري نه هام  I، د فردیناند IIکایول  1930

 رامینځته کوي
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د نازي جرمني او شویوي ترمینځ موافقت له مخې شمالي ټرانسیلوانېیېا د هېنېګېري  1940

 IIد شویوي برخه ګرځي. مایشال یون انتونیسکو پېاچېا کېایول  باسایابیابرخه او 
باندې فشای یاوړي چې د هغه د زوی، میشل په ګټه له واکېه تېیېرشېي، مېګېر واک 

 پخپل الس کې نیسي

بیرته ترالسه کولو لېپېایه باسایابیامایشال انتونیسکو نظامي دیکتاتویي تحمیلوي. د  1941

 ( ته دننه کیږيWWIIیومانیا د یوسیه پروړاندې دوهمې نړیوالې جګړې )

مایشال انتونیسکو د پاچا میشل لخوا د شاهي کودتا په لړ کې نیول کیږي. یومانیا د  1944
 متحدینو په ګټه بیاځل جګړې ته دننه کیږي

 یومانیا د شویوي سیسټم برخه ده –یالټا تړون  1945

پاچا میشل په زوی له واکه لیرې کیږي. کمونیستان یومانیا د خلکو جېمېهېوییېت پېه  1947
 توګه اعالنوي

یاهیسې د کمونیست ګېونېد مشېر د دولېت او ګېونېد  1915، د چاوشیسکونیکوالی  1907
 مشرتابه ادغام کوي

 په چک سلواکیا کې د یوسیه اشغال غندي چاوشیسکونیکوالی  1918

1984s  د بهرنیو پویونو کمولو لپایه د سختۍ پروګرام د خوړو کموالي او د بېریښېنېا پېرې
 کیدو المل کیږي. په مدني حقونو هم جدي محدودیتونه تحمیل کیږي

 یومانیا په شویوي غږ کوي چې د افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي 1982

یومانیایان د کمونیست یژیم پروړاندې مظاهرو کې متحد کېیېږي، پېه پېایېلېه کېې د  1989
 له واکه لیرې کیدو المل کیږي چاوشیسکوملي پاڅون او نیکوالی 

 ویوسته لومړی څو ګوندي ټاکنې ترسره کیږي WWIIپه یومانیا کې د  1994

 د اقتصادي او ټولنیز ناکرایۍ دویه 1990-1992

 یومانیایان نوي اساسي قانون ته یایه ویکوي 1992

یومانیا د ایوپا شویا کې ګډون کوي او د یوه دیموکراتیک هیواد په توګه پیژندل  1993
 کیږي

 د غزاد او دیموکراتیک ټاکنو پربنسټ د حکومت او ولسمشر لومړی سوله ییز بدلون 1990

 د ایوپا اتحادیی د الحاق پروسې پیل کیدل 1999

د ناټو سره د یومانیا یوځای کیدو لپایه پریکړه او په ایوپا اتحادیه کې د ویزې  2002
 پرته سور کولو امکان

 د ناټو غړیتوک او د ایوپا تحادیی د الحاق تړون السلیک 2004

 د اروپا اتحادیی غشیتوب 2007

 یومانیا د ایوپا اتحادیی بدلیدونکې مشري په غاړه اخلي 2019
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 کلتور او خلک

زموږ ټولیز فکر، احساس او عمل زموږ کلتوی تعریووي. شاید د کلتوی د لیدو ترټولو اسانه الیه د یو ډله خلکو د ژوند څرنګېوالېی وي: 
د هغوی د ټولنیز کیدو، عبادت، ایتباط، د خپلو ځانونو او د هغوی د کېوینېیېو پېامېلېرنېه، د پېریېکېړو کېولېو او د دودونېو شېریېکېوالېي 

 څرنګوالی.

ته د کنګپ ټوټې په توګه هم کتپ کیدی شي چې ښکاره برخې )د مثاپ په توګه، مهوسهیهقهي، خهواشه، د رخصهتهۍ دودونهه، ژبهه، کلتوی 
 ادبیات( او نه لیدپ کیدونکې برخې )مذهبي باورونه، توقعات، نورمونه، ارزښتونه، احساس، ټولنیز دریځ وغیره( لري.

په انورادي کچه، یوې ډلې پویې تړلی فرد الزامآ د ډلې سېره ویتېه 
باویونه یا چلند ونلري، مګر د نویو ډلو سېره ویتېه والېي یېا تېړاو 
موندلی شي. د همدې لپایه، هرڅوک کولی شي پدې پوهه شېي چېې 
د کلتوی په اړه غږیدل یوه پیچلې مسله ده چې ډیری عېنېاصېر پېکېې 

 باید په پام کې ونیول شی.

عالوه لدې، خلک، ډلې، ټولنې پېه دوامېدایه ډول تېحېول او بېدلېون 
کوي. په اسانۍ د یوې سیمې، هیواد یا قایې څېخېه بېل ځېای تېه نېن 
ویځ سور کېول، د مېعېلېومېاتېي ټېیېکېنېالېوژۍ بېدلېون، پېه نېړۍ کېې 
سوداګرۍ پراختیا، د خلکو خوځښت او مهاجرت د افېرادو، ډلېو او 
ټولنو ترمینځ یاشه دیشه اسانوي. دا یاشه دیشه یا یاکړه ویکړه د 
وخت په تیریېدو سېره کېلېتېویي کېړنېو او نېظېرونېو کېې بېدلېونېونېه 

 یامینځته کولی شي.

یاځۍ په یومانیا کې د څو کلتویي کړنو په موندلو سېره د الیښېود 
 سور ته دوام ویکړو.

 مذهبي نڅا شد کالو

دا نڅا په دودیز ډول د پینټکوسټ څخه مخکې اونۍ 

ویځې ویوسته( ترسېره کېیېږي.  50)د ایسټر څخه 

دا نڅا د یونیسکو معنوي کلتویي میراث نوملړ کېې 

 هوریزو سیرامیک)د موسیقي ټون سټایل(،  ډویناد 

)د کېریسېمې  وخېت  نارینه ګروپ کیولییینیډا او د 

 مذهبي لمانځنې( سره یوځای شامل شوې ده.

دا نڅا په موټینیا، اولټینیا او د ټېرانسېیېلېوانېیېا ځېیېنېې 

برخو کې ترسره کیږي. داسې ګېڼېل کېیېږي چېې دا 

 شیوغتیایی اغیزې لري. داسې ښکایي چې کېالېو

د ایرودیادا او ایاده په نوم پېیېژنېدل کېیېدونېکېي یېوه 

پخواني خدای عبادت پویې تړاو لري، چې مېمېکېن 

د ښکای او طبیعت یوناني خدای دیېانېا پېویې تېړاو 

اغوندي، او رنګه پټۍ د هغوی د خولیو څهخهه راتهاو وي. د نایینه ډله ییزه نڅا ده. نڅاګران سپین ټراوزی او سپین ټونیک شلري. کالو

دوی پښو پورې غږې تشپ شوي وي. د نڅا حرکات د اسپ د پښو حرکت او چلند څرګندونه کوي او ترډیره بنهدبهازي ده. پهدې کهې د 

 سینګار شوي لرګیو استعماپ هم شامپ دی چې د نڅا پرمهاپ پورته نیوپ کیږي یا د ستنې په توګه میدان ته نیوپ کیږي.

  د کلتوري یخي غر عکس

  د کلوسري عکس
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 ډراګیکا )د سانزانیل په نوم هم پیژندل کیږي(

مههذهههبههي لههمههانههځههنههه ده چههې د اوشي د بههدلههون دا یېېوه 

مه نیټه لهمهانهځهپ کهیهږي. 24څرګندولو لپاره د جون په 
ډراګیکا یوه ښه ښاپیرۍ ده او لمانځنه د هغې د ستاینهې 
لپاره ترسره کیږي. پدې لمهانهځهنهه کهې ځهوانهې ښهځهې 
دخیپ وي. هغوی اوږد سپین پوښها  پهه تهن کهوي او 
تاج یې د غرني ګهالنهو څهخهه جهوش وي. د لهمهانهځهنهې 
مرکزي ټکی د هغوی نڅا ده چې د لوی اور شهاوخهوا 
د ماښام پرمهاپ ترسره کیږي. داسې باور شتهون لهري 
چې پدغه شپه آسمانونه پرانیهسهتهپ کهیهږي او جهادویهی 
شیان پیښیدلی شي. داسې باور هم شتهون لهري چهې دا 

 .لمانځنه د میوو چټک پخیدو لپاره ده

 مرتسیشور

 موچینیچی

  د ډراګسیشیا عکس

  د مار  آسور عکس
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  د رنګ شوو هاګانو سره عکس

  د کولین ډا  عکس
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 مهم لغات

Țară, Istorie, Război, Pace, Rege, Conducător, 
Unire 

Țară unită, război sângeros, unire mare 

 هیواد، تاریخ، جګشه، سوله، پاچا، واکمن، اتحادیه
 متحد هیواد، خونشۍ جګشه، ستره اتحادیه

Cultură, familie, tradiție, sărbătoare 

Am o familie mare. 

Imi plac sărbătorile, 

 کلتوی، کوینۍ، دود، لمانځنه

 زه یوه لوی کورنۍ لرم.

 زما لمانځنې یا جشنونه خوښیږي.

  د آیي عکس

  د هوریزو سرامیک عکس
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 کلتوري راشه درشه او قبولیت4.

 کلتوري شاک

زموږ د الرښود سفر تر دې دمه روغبش، جوش پخیر، جغرافیه، اداره، تاریخ او کلتوري کشنو باندې متمرکز و. راځئ چې لږ تم شو او 
 وګورو دا تجربه ستاسې لپاره څنګه وه. تاسې څنګه احساس لرئ؟

د هر هغه شخص په څیر چې په یوه نوي هیواد کې میشته کیږي، په پیل کې تاسې ممکن د دې لټې او پوهې هڅه وکړئ چېې سېتېاسېې د 
خپل هیواد په پرتله دلته څه د هغې سره ویته دي. داسې شیبې به هم وي چې تاسې پکې د نایاحتۍ احساس وکړئ، حتی د بې وسې توک 

 احساس پداسې یو هیواد کې چې تاسې یې په ژبه نه پوهیږئ.
کلتویي شاک د الیې ویکول دي چې یو شخص یې ممکن احساس کړي کله چې د ژوند نا اشنا طریقې سره مخ شي. مهاجرین ترډیره د 
نوي کلتوی کایونو باندې پوهیدلو لپایه موجود ستونزې او مشکل له امله یامینځته شوي سټری  او فشای سره مخ کیږي. دې سټری  تېه 

 ویل کیږي. "کلتویي شاک"
 کلتویي شاک څو مرحلې لري، چې په الندې چایټ کې ښودل شوي دي:

د یاتګ څخه مخکې او د یاتګ څخه لنډه موده ویوسته تاسې د لیوالتیا احساس کوئ، بیا یوڅه ویریږئ او بیا خویا ډیر محظوظ کېیېږئ، 
لوړې هیلې او توقعات، او په زړه پویی وخت لرئ. هرڅه دیته نوي وي او خویا ډیرې پوښتنې مو په ذهن کېې یاځېي. ځېیېنېې خېلېک 

 ممکن د خویا ډیر ډاډ احساس ولري او ستونزې په اسانۍ حل کړي یا د فشای لرونکي اوضاع سره مقابله وکړي.

 )لیوالتیا( ماه عسل :1مرحله 

 نا امیدي )قار او خصومت( :2مرحله 

د استوګنې، کای موندل، د ژبې کویسونو کې داخله یا په ښوونځي کې د ماشومانو داخلول عملي مسایل دي او شېایېد سېتېاسېې ټېول وخېت 
ونیسي. پدې کې لوړې او ژویې شتون لري. دا یوه عامه خبره ده چې یوه ویځ مثبت احساس ولرئ او بله ویځ مېنېوېي. تېاسېې مېمېکېن د 

 کویبه هیواد سره د ویته والي په پرتله د ډیرو توپیرونو موندلو وسوسه ولرئ او هرڅه ته په مختل  نظر کتل پیل کړئ.
په عالیمو کې شامل دي: زړه تنګي، نا امیدي، قای، لیوالتیا نه دیلودل، ستړیا، د یوازیتوک احساس، د کوینۍ د غړو پریښودلېو پېه اړه د 

 تیروتنې احساس کول.

 د ځان برابرول )یا ښه کیدل( :3مرحله 

اوس تاسې د ژبې ښه مهایتونه او د یومانیا او د کویبه ټولنې په اړه ښه پوهه لرئ. تاسې د مثبت فکر احساس پېیېل کېوئ او د ټېولېنېې 
 ژوند کې برخه اخیستل پیل کوئ. تاسې د لیدلویي غویه احساس لرئ.

 
 

 

 

 
 ویریدلی       

 قبلول د ځان برابرول نا امیدي هني مون راتګ د راتګ څخه مخکې

 یوازې شوی
 ډیپریس
 حساس

 قار

 د موجودیت او تړاو احساس

 محظوظ

 خورا ډیر محظوظ           

تاسې د حاالتو سره مقابله کوئ، تاسې زده 
 کوئ چې څه وکړئ
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تاسې خپل نوي کلتوی کې د ډیرې یاحتۍ احساس کوئ. تاسې نوي ملګري پیدا کړي او ویو ویو د مشمولیت احساس کوئ. تاسېې د 
نهادي او ټولنیز سیسټمونو فعالیت باندې ښه پوهیږئ او په یومانیا کې د میشته کیدو په اړه نوی د پښیمانېۍ احسېاس نېلېرئ. تېاسېې د 

 پالنونو جوړول پیل کوئ، شاید تعلیم ته دوام ویکوئ، یوه ښه دنده پیدا کوئ. تاسې د یضایت احساس کوئ.
 

د دې لپایه کوم مهالویش شتون نلري، مګر تجربې ښودلي هغه مهاجرین چې ژبه نه زده کوي یا د نویو کلتویونو خلکو سېره یاشېه 
دیشه نه کوي د هغوی په پرتله چې کوي یې احتماآل د اوږدې مودې لپایه د کلتویي شاک څخه ینځیږي. دا ترډیره د شخص لیوالتیا 
پویې تړاو لري چې د شیانو ترسره کولو نوې الیې چایې خپلوي. دا د کوینۍ او ملګرو لخوا ترالسه کیدونېکېي مېالتېړ پېویې هېم 

 تړاو لري.
 په کلتویي شاک خویا چټک برالسي کیدو لپایه الیښوونې:

د امکان تر حد پویې ډیر ملګري پیدا کړئ. د خپلې ټولنې خلکو سره ګویئ، مګر د نوي خلکو، بهرنیانو یا یومانیایانو سره  •
 لیدو څخه ویره مه کوئ.

 رومانیایی ژبه زده کشئ. •
دي. قضېاوت مېه کېوئ، پېه  " غلط" او د نویو خلکو کلتویي عادتونه  " سم" داسې فکر مه کوئ چې ستاسې کلتویي عادتونه  •

 بل کلتوی کې خلک د هغوی د خپل نظر له مخې پیژندلو هڅه وکړئ.
 د خپل کلتوی په اړه فکر وکړئ او دا هم چې څنګه ستاسې چلند او کړنو باندې اغیزه کوي. •
 په کوی کې ډیر وخت مه تیروئ. د موسسو فعالیتونو کې داوطلب شئ؛ د ټولنې مختل  فعالیتونو کې ځان مصروف وساتئ. •
الکول ته پناه مه وړئ. په مینځمهال کې الکول ستاسې د ژوی ډیپریشن المل کیږي او په اوږدمهال کې د اعتیاد المېل کېیېږي  •

 چې بیا ویڅخه ځان خالصول خویا مشکل دي.
 تمرین وکړئ. پلي وګرځئ، ځغاسته وکړئ یا سپرلي وکړئ.  •

د مرستې غوښتنه وکړئ. د یومانیا ټولو سیمو کې، د سیمه ییز ادغام مرکزونه شتون لري او په ځایی ډول کله چې تاسې د اړتیا              
احساس ولرئ عامه ادایې تاسې سره خبرې کولو ته چمتو والی لري.             

په خپل ځان ډیره سختي مه کوئ. کلتویي شاک د هر هغه چا لپایه یوه نویمال پروسه ده چې په نوي کلتوی کېې ژونېد کېوي او وخېت  •
 نیسي.

 قبولیت )منل( :4مرحله 

 کلتوري شاک څومره دوام کوي؟

  مهم لغات

Vesel / trist, optimist / pesimist, mulțumit/nemulțumit 

Sunt fericit. 

 خوندوی/خوه، خوشبین/بدبین، یاضي/نایاض

 زه خوشحاله یم.
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 .په رومانیا کې ورځنی ژوند5

 ټرانسپورټ

هېم شېتېون  (Metrouکې د فرعي الیې شبکه ) بخایستد یومانیا لوی ښایونو کې ټرام، بسونه او بریښنایی وسایط شتون لري. په 
لري. هرځله چې تاسې عامه ټرانسپویټیشن کایوئ تاسې باید د سور ټیکټ/بریښنایی کایت تاییېد کېړئ، غېیېر لېدې مېمېکېن تېاسېې د 

 جریمې تادیه کولو خطر سره مخ شئ. که تاسې د ټرانسپویټیشن یوه حالت څخه بل حالت ته اوړئ، تاسې باید نوی ټیکټ واخلئ.

( شېتېون لېري چېیېرې چېې تېاسېې kiosksپه ټولو ښایونو کې د عامه ټرانسپویټیشن تمځایونو دننه یا ویته څیرمه ځانګړي ځایونه )

ترمینځ دی. کېه تېاسېې هېره ویځ  RON  3,5او  1,5ټیکټ پیرلی شئ. د یوځل سور کولو ټیکټ لګښت د ښای په پام کې نیولو سره د 
عامه ټرانسپویټیشن کایوئ، نو میاشتنی پاس شاید ستاسې لپایه ښه انتخاک وي ځکه چې ایزانه پریوځي او ستاسې ته پیسې سپموي. 
په هر ښای کې، د ځایی ټرانسپویټیشن شرکتونه د ټیکټونو او سوري برنامو په اړه معلوماتي ویېب پېاڼېې لېري. یېو مېثېال یېې دا دی: 

www.ratb.ro. 

 
کله چې په عامه ټرانسپویټیشن کې سوېر کېوئ، دې النېدې ټېولېنېیېز 

 مقریاتو ته توجه وکړئ:
که تاسې غواړئ خپل تلیوېون کېې مېوسېیېقېي واویئ یېا  •

 ویډیو وګویئ، هیډفون یا غوږي وکایوي.
خپل سیټ سپین ګیرو یا پېو  عېمېر لېرونېکېي افېرادو،  •

 معیوبینو یا حامله ښځو ته سپایښتنه کړئ.
په یاد ولرئ چې ډیایوی اجازه نلري د تمځایېونېو مېیېنېځ  •

 کې ودییږي.
سګرټ څښل د عامه ټرانسپویټېیېشېن وسېایېطېو کېې پېه  •

 کلکه منع دي.
که تاسې د میټېرو سېټېیېشېن تېه ویتېګ یېا یاتېګ لېپېایه  •

بریښنایی زینې کایوئ، نو ښیې اړخ تېه ودییېږئ تېرڅېو 
 نوی خلک وکولی شي په کیڼ اړخ کې مخې ته الړ شي.

 

په ټولو ښایونو کې ټیکسیانې شتون لري. ترډیره د ټیکسي وسایطو ینګ ژیړ وي. د ښایونو ترمینځ قیمتونه سره تېوپېیېر لېري مېګېر د 

 دی. د في کیلومتر سور قیمت باید د ټیکسي دیوازو کې څرګند وي.  lei 20 - 15هر سور اوسط لګښت شاوخوا 

ډیایویان مکل  دي چې ستاسې د سور لګښت محاسبه کولو 
لپایه اتومات میټرونه وکایوي او تاسې ته یسید دیکړي؛ په 
هرصویت، ځینې ټیکسي ډیایویان د ټولیز مقدای لپایه 
جوړ جاړی هم کوي. پدې تړاو تاسې باید محتاط اوسئ ځکه 
چې ممکن په پای کې تاسې اړ شئ د نویمال لګښت پرځای 
لوړ مقدای تادیه کړئ. تادیات عمومآ نغدي کیږي ځکه چې 

-POSیومانیایی ټیکسیانې د کایت یا بریښنایی تادیاتو لپایه 
es  ماشینونه نلري. سپایښتنه کیږي چې تاسې د ځان سره
کافي نغدې پیسې ولرئ ترڅو د داسې حالت څخه ډډه وشي 
په کوم کې چې د ټیکسي ډیایوی د پیسو ماتولو لپایه نغدې 
  پیسې ونلري.

http://www.ratb.ro
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 د سړک یا کوڅې څخه تیریدل

په یومانیا کې موټرې د سړک ښیې الس باندې چلیږي. تاسې یېوازې 
د پلي تګ لپایه د سړک څخه تیریېدو نښېې لېرونېکېي ځېایېونېو کېې د 
سړک څخه هغه مهال تیریدلی شئ چې د تېرافېیېک نښېه شېنېه وي. د 
نښه نلرونکي ځایونو څخه تیریدل خطر لري. چیېرې چېې تېرافېیېکېي 
څراغونه یا نښې شتون نلري، هلته تاسې باید د سېړک څېخېه تېیېریېدو 
دمخه باید دواړه لویو ته وګویئ ترڅو ډاډ السېتېه یاوړئ چېې کېوم 
موټر یایوان ندی. ډاډ السته یاوړئ په کوم داسې ځای کې د سېړک 
څخه تیر نشئ چیرې چې موړ وي یا ونې وي چې یاتېلېونېکېی مېوټېر 
پکې نه ښکایي. ماشومان او تنکي ځوانان باید یوازې د سړک څېخېه 

 تیر نشي.

 عاجل خدمات

ده. کله چې ستاسې زنګ چمتو شي نو غپریټر ته ووایی چې ستاسې ایېمېرجېنېسېي یېا عېاجېل  112په یومانیا کې ځانګړې عاجل شمیره 
اړتیا څه ده او تاسې په کوم ځای کې یې. که تاسې د خپل عاجل حالت څرنګوالی نشئ تشری  کولی، یوازې ووایی مرستېه او تېلېیېوېون 

ته تلیوون مه کوئ. که تاسې  112چاالن وساتئ. د دې له مخې به غپریټر وکولی شي ستاسې موقعیت ومومي. د جدي المل یا دلیل پرته 
 د عاجل یا اضطرایي حالت پرته دې شمیرې ته تلیوون وکړئ تاسې به جریمه شئ.

 پولیس

پولی  د عامه نظم او خوندیتوک مسېؤلېیېت لېري. تېاسېې کېولېی شېئ پېه 
سړکونو او کوڅو کې پلي یا د مېوټېر پېه واسېطېه ګېزمېه کېونېکېي 

د پولیس مامورینو پهه اشه مهتهوجهه اوسهئ پولی  مامویین ووینئ. 
مګر د هغوی څخه مه ویریږئ. که چیرې د پولیسهو کهوم مهامهور 
له تاسې څخه غوښتنهه کهوي چهې ودریهږئ او خهپهلهه پهیهژنهدپها هه 
وښیوئ، نو خورا مهمه ده چې ونه تښتئ او ههمهکهاري وکهشئ. د 
قانون له مخې تاسې مکلف یې د پهولهیهسهو مهامهور دغهه غهوښهتهنهه 
ومنئ، په ورته توګه د پهولهیهسهو مهامهور اش دی چهې پهه درنهاوي 

 خبرې وکشي او ستاسې حقونو ته درناوی ولري.
پولیسو ته د پیسو یا بډو وړاندیز کول غیرقانوني دي او دا سېتېاسېې 
لپایه د ناوړه اوضاع المل کیدی شي. که تاسېې پېه یومېانېیېایېی یېا 
انګلسي ژبه خبرې نشئ کولی، نو د ژباړونکي غوښتنېه وکېړئ یېا 
کوم داسې چا ته تلیوون وکړئ چې تاسېې یېې پېیېژنېئ او د مېالتېړ 
غوښتنه ویڅخه وکړئ. که چیرې پولی  د پیسو غوښتنېه کېوي یېا 
وړاندیز کوي چې تاسې باید د مشکل څخه وتلو لپایه پېیېسېې تېادیېه 

 وړیا شمیرې ته تلیوون وکړئ، دلته تاسې په محرم ډول د قانون د تنویذ فساد په اړه یاپوی ویکولی شئ. 0800.800.800کړئ، نو د 

 نهادونه او د مالتړ سازمانونه

کله چې تاسې د مختل  نهادونو او سازمانونو سره متقابل عمل کوئ نو د وخت پابندي خویا مهمه ده. کله چې تاسې مالقات لېرئ، کېه 

دقیقو څخه ډیر وخت لپایه ځنډ شئ، نو تاسې ممکن مالقات له السه ویکړئ او اوږد وخت انتظای وکړئ. که تاسې اړ یېې  15تاسې د 
 یوه مهمه ناسته کې برخه واخلئ، نو سپایښتنه کیږي چې یو څو دقیقې مخکې ویشئ.

کله چې د یوه سازمان یا عامه ادایې سره مالقات کې ګډون کوئ، نو مهمه ده چې د ځان سره ټول الزمي اسناد ولېرئ: پېاسېپېویټ، د 
 اوسیدو جواز وغیره.
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 ورځنی پیرود یا خریداري

دي. که تېاسېې کېوم نېوی  (RON–په پلوینځیو کې قیمتونه د مزاکرې وړ ندي. یوازینۍ منل کیدوني اسعای لیی )د اسعایو نړیوال کوډ 

ته یې په کوم بانک یا صرافۍ کې بدل کړئ. که تاسې بانکي کایت لرئ نو تاسې کولی شئ په نېږدې  RONاسعای ولرئ نو کولی شئ 

 وکایوئ. tiټولو لوی پلوینځیو کې او په ځینې کوچني یا مینځني پلوینځیو کې د تادیه کولو لپایه 

  خواړه

د یومانیا پخلی د یولړ تاییخي، جغرافیه ای او مذهبي اغیزو پایله 
ده. پدې کې ترډیره غوښه کایول کیږي. خنځیر یا خېوک تېرټېولېو 
مشهوی غوښه ده، پدې پسې بیا چېرګ او غېوا غېوښېه ده او بېیېا 
ویپسې کب او د ویي یا ګډ غوښه ده. دلته ډیېری سېبېزیېجېات هېم 
کرل کیږي او د غېوښېې سېره یېوځېای کېایول کېیېږي. النېدې د 

 یومانیا مختص ځینې خواړه دي:

د غوښې کوفتې روپ دی چهې د د وییجې، سبزیجاتو او  سرمال
 کرم پا و کې تاویږي.

سره کړي بانجان یا د پیازو سره د بانجېانېو سېالد  سالتا دی وینیت
 دي.

د ترکیبي غوښې ساسچ دي چې د کوی دباندې لمانځېنېو کېې  میچی
 خوړل کیږي او بیر ویسره یوځای وي.

تهریهو د لري سوپ دی، چې د غوا لري، اوګې،  دی بویتا چیویبا
 کریم او سرکې څخه جوشیږي.

د خواړو په اړه ډیری یومانیایی متلونه شتون لري. ځېیېنېې یېې دا 
 دي،

 ویویي ترمینځ، خو د پنیر پیسې باید ویکړي.

 چیرې چې دوه خوړلی شي، دییم یې هم خوړلی شي.

 څوک چې نن یوه هګۍ غال کړي، سبا غوا هم غال کولی شي.

 د اونۍ پای

په یومانیا کې نهادونه او سازمانونه )په استثنا د پولیسو، یوغتونونو او اطوایه( د شنبه او یکشنبه پېه ویځېو کېې بېنېد وي. کېه تېاسېې 
ستونزه لرئ چې باید حل شي، نو د اونۍ جریان ویځو، دوشنبه څخه تر جمعې پویې یې پالن کړئ. د اونېۍ پېای ویځېو کېې ډیېری 

 پلوینځي، میوزیمونه، ییسټویانټونه وغیره پرانیستي وي.

 عمومي رخصتۍ

عمومي یخصتۍ )یا قانوني یخصتۍ( هغه ویځې دي کله چې ټول نهادونه یا سازمانونه )په استثنا د پولیسو، یوغتونونو او اطېوېایېه( 
 خپل فعالیتونه بندوي.

 په رومانیا کې عمومي رخصتۍ دا دي:

 نوی کاپ نیټې 2او  1د جنوري 

 د رومانیا د سیمو یوځای کیدپ نیټه 24د جنوري 

 اپریپ/میی

 هرکاپ ورته ورځې نه
 د ایسټر دوشنبه

 د کارګر ورځ نیټه 1د میی 

 د ماشومانو ورځ نیټه 1د جون 

 میی/جون

 ویځې ویوسته 50د ایسټر څخه 
 د پیټکوس  دوشنبه

 صعود )سان  ماري( نیټه 15د اګست 

 سان  انډریو نیټه 30د نومبر 

 ملي ورځ نیټه 1د دسمبر 

 کرسمیس نیټې 20، 25د دسمبر 

https://en.wikipedia.org/wiki/January_1
https://en.wikipedia.org/wiki/January_24
https://en.wikipedia.org/wiki/May_1
https://en.wikipedia.org/wiki/May_1
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 نظامي خدمت

کلنۍ څخه  18یاهیسې نظامي خدمت نوی اجبایي ندی. هغه یومانیایی اوسیدونکي چې غواړي ایدو سره یوځای شي د  2007د 
 ویوسته یې کولی شي.

 د شخصي محافظت مقررات

 کله چې تاسې یوه عامه ځای کې اوسئ، خپلې کلیانې، سامان یا شخصي توکي هیڅ کله هم یوازې مه پریږدئ. •
 کله چې د کوی څخه ووځئ نو دیوازه یې کول  کړئ •
ګانې، کمپیوټر، او مهم اسناد په خوندي ځایونو کې کیږدئ. د خېپېلېو اسېنېادو کېاپېیېانېې پېه خېونېدي   –خپل ایزښت لرونکي توکي  •

 ځایونو کې کیږدئ.
کوم بل چا ته مه ویکوئ، په استثنا د ستاسې شناخت تایید کولو لپایه. هېیېڅ   –خپل اسناد لکه پاسپویټ، د پاتې کیدو جواز وغیره  •

 څوک حق نلري ستاسې دغه اسناد د ځان سره وساتي.

 مهم لغات

Mașina, metrou, tramvai, autobuz, tren, avion 

Avionul zboară. 

 موټر، میټرو، ټراموی، ب ، ټرین، الوتکه،

 الوتکه الوزي.

Masă, mâncare, prieteni, acasă 

Mâncăm acasă. 

 ډوډۍ، خواړه، ملګري، کوی.

 موږ په کور کې خواشه خورو.
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 .حقونه او مسؤلیتونه6

 حقونه، آزادۍ او مسؤلیتونه

 په یومانیا کې په قانوني ډول میشت ټول خلک د اساسي قانون له مخې ویته اساسي حقونه، غزادۍ او مسؤلیتونه لري:

په یومانیا کې د مهاجر په حېیېث، تېاسېې 
مسؤلیت لرئ چې په اساسي قانون پېوهېه 
شئ او مراعات یېې کېړئ. ټېول قېوانېیېن 
عامه دي؛ هیڅ یېو یېې پېټ نېدی. تېاسېې 
مسؤل یې چې قوانین مراعات کړئ حتی 

 که ویڅخه خبر هم نه اوسئ.
د دې اساسي حقونو او غزادیو څخه هېیېڅ 
یو یې هم مطلق ندي. دا د نویو افرادو د 
حقونو څخه سرغېړونېې یېا تېیېري لېپېایه 
نشېېي کېېایول کېېیېېدی. د حېېقېېونېېو سېېره 
مسؤلیتونه هم مل وي. د مثال په توګه، د 
مذهب د غزادۍ لپېایه سېتېاسېې حېق پېدې 
معني دی چې تاسې باید د نېویو مېذهېبېي 
باویونو ته دیناوی وکړئ. دا پېه النېدې 

 ډول ویشل کیدی شي:

 مسؤلیتونه حقونه

  مدني

 د مساویانه چلند حق
 د شخصي محرمیت حق
 د شخصي امنیت حق

 د یوې خپلواکې محکمې په واسطه د عادالنه محکمې حق

 د قانون پیژندل، دیناوی کول، تعقیبول او دفاع کول
 د نورو سره مساویانه چلند کوپ
 د نویو محرمیت ته دیناوی کول

 د قانون مراعات کوپ

  ټولنیز

 د وقای او دیناوي ډک چلند دیسره کیدل
 کافي خواړه، پوښاک او سرپناه دیلودل

 په پا  او صحي چاپیلایر کې ژوند کوپ

 د نویو سره د وقای او دیناوي ډک چلند کول
 د ټولنیز عدالت مالتړ او وکالت کول
 د چاپیلایر په فعاپ ډوپ پاملرنه کوپ

 سیاسي
  د رایه ورکولو حق یوازې د رومانیایی تابعیت ترالسه کولو وروسته ورکول کیږي**

 د هیواد په چایو کې فعال ونډه اخیستل د خپلو ن رونو او اندونو پورته کوپ
 د نورو ن رونو ته درناوی کوپ

 :اساسي آزادۍ

د بیان، حرکت، فکر کولو او 

 اندونو، مذهبي باویونو غزادي

 :قانوني حقونه
د ژوند او فزیکي او فزیکي 

یووالي، شخصي ژوند، د افرادو او 
ملکیت عمومي محافظت، د دفاع 

 حق

 مساوات

د قانون له مخې ټول ښاییان 

مساوي دي، هیڅ د قانون نه پویته 

 ندی

، معلوماتو، کلتوی، پاک قضا

چاپیریال، کای، ټولنیز محافظت، 

د السرسي یوغتیایی پاملرنې ته 

 حق

د نژاد، جنډی، جنسي لیدلویي، 

مذهبي باویونو، ملیت، عمر، 

فزیکي یا ذهني معیوبیتونو پراساس 

 د تبعیض نه کیدو حق
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 هغه اساسي حقونه چې اساسي قانون یې تضمین کوي

د اساسي قانون له مخې یومانیا دیموکراتیک هیواد او د بازای اقتصاد لېري او بشېري وقېای، مسېاواتېو، مېدنېي حېقېونېو او غزادیېو، د 
 سیاسي ګوندونو تعدد ارزښتونه پکې تضمین شوي دي.انورادي، قضا او 

 انساني وقار

انساني وقای پدې معني دی چې هر شخص د هغوی د ملیتي شالید، عمر، جنسیت، ټولنیز وضعیت، فزیکي یا یوانېي یوغېتېیېا پېه پېام 
کې نیولو پرته د ویاړ او دیناوي ایزښت لري. انساني وقای ترالسه کیدی یا د کوم چا څخه اخیستل کیدی نشي. دا د غزادۍ، عدالت او 

 سولې بنسټ دی.

 مساوات
مساوات یو له ترټولو مهم اساسي قانون ایزښتونو څخه دي. ټول افراد د قانون له مخې مساوي دي او باید د قانون لېه مېخېې ویسېره 
مساویانه چلند وشي. اساسي قانون ټول افراد د تبعیض پروړاندې محافظت کوي کله چې عامه خدمات کایوي او السرسي ویتېه پېیېدا 
کوي، د نهادونو سره مخ کیږي، دنده لټوي. ښځې او نایینه مساوي دي. ښځې د خپل تعلیم او مسېلېک غېویه کېولېو او د مېاشېومېانېو 

 زیږولو یا نه زیږولو په اړه پریکړه کولو کې خپلواکې او غزادې دي.

 د بیان آزادي

تاسې کولی شئ په غزادانه ډول د سیاست، مذهب او مسایلو په اړه خپل نظرونه او اندونه بیان کړئ، په موضوعاتو بحث کولی شئ او 
د تعقیب کیدو د ویرې پرته د خپلو افکایو او باویونو په اړه لیکل کولی شئ. همداینګه تاسې د نویو څخه معلوماتو ترالسېه کېولېو او 
نظر ویکولو لپایه غزاد یی. په هرصویت، د جنډی، باویونو، نژاد، معیوبیت یا جنسي لیدلویي له امله پېه یېوه شېخېص یېا اشېخېاصېو 

 لوظي برید کول منع دي.

  د مذهب آزادي

روحاني دود غوره کشي، همدارنګه کهولهی شهي ههیه  د مذهب غزادي پدې معني ده چې خلک په غزادانه ډول کولی شي خپل مذهب یا 
مذهب پورې هم تشاو نه درلودپ انتخاب کشي. هی  څو  حق نلري چې بپ شخ  په جبري ډوپ یوې مذهبي ډلې یها جهمهعهیهت تهه 

 دننه کشي یا یې ورڅخه وباسي. هی  څو  د هغوی د مذهبي تشاو یا باورونو لپاره مجازات یا تعقیب کیدی نشي.

 قضا ته د السرسي حق

که تاسې په یومانیا کې قوانین مراعات نکړئ، ستاسې پروړاندې قانوني دعوی یا عریضه کیدی شي. که تاسې په یومانیایېی ژبېه نېه 
 غږیږئ، تاسې د ژباړونکي دیلودو حق لرئ. همداینګه تاسې د عادالنه محکمې حق هم لرئ.

 د حرکت کولو آزادي او په رومانیا کې هرچیرې د اوسیدو حق

 د نړیوال محافظت څخه ګټه پورته کونکي

کله چې تاسې نړیوال محافظت دییځ ترالسه کړئ، نو تاسې حق لرئ د خپلو ګټو او د خپلې کوینۍ د ګټو په پېام کېې نېیېولېو سېره پېه 

به د لګښت پرته ستاسې لېپېایه د اوسېیېدو  (GII–عمومي اداره یومانیا کې هر چیرې میشته شئ. یومانیایی ادایې )د مهاجرینو لپایه 

کېلېونېو لېپېایه اعېتېبېای ولېري او کېه فېرعېي  (3جواز صادی کړي. که تاسې د مهاجر په توګه وپیژندل شئ نو دغه جواز به د دیې )

 کلونو لپایه به اعتبای ولري. (2محافظت دیکړل شي نو د دوه )

 نور غیر اروپا اتحادیی اتباع چې د اوسیدو قانوني حق لري

ویځېو مېودې  90په یومانیا کې د پاتې کیدو قانوني حق د ویزه او اوسیدو جواز پربنسټ دی. د ویزې دوه کټګویۍ شتون لري چې د 
 لپایه پاتې کیدو اجازه ویکوي:
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د سیاحت، سوداګرۍ، سپویت، کلتویي یا ساینسېي مېوخېو او : لنډمهاله ویزه 
همداینګه د طبي دیملنې لپایه ویکول کیږي. دا ډول ویزه نه تېمېدیېدیېږي او 

 تاسې د دې ویزې له مخې د اوسیدو جواز غوښتنه نشئ کولی.

د اقتصادي، سوداګریز یېا مسېلېکېي فېعېالېیېتېونېو، زده کېړو، : اوږدمهاله ویزه
ساینسي او علمي تحقیق، کای، د کوینۍ سره یوځای کیدو، بشري یېا مېذهېبېي 
فعالیتونو لپایه ویکول کیږي. یوازې همدا ډول ویزه تمدید کیېدی شېي. د دې 

ویځې پاتې کېیېدو مېودې پېای تېه  90موخې لپایه تاسې باید په یومانیا کې د 

تېه غېوښېتېنېلېیېک وسېپېایئ. سېتېاسېې د  GIIویځې مېخېکېې  30یسیدو څخه 
غوښتنلیک پربنسټ به تاسې ته د اوسیدو لنډمهاله جواز دیکړل شي. د جېواز 

 اعتبای په یومانیا کې ستاسې د پاتې کیدو موخې پویې تړلی دی.

  رومانیا څخه د لنډې مودې لپاره وتلو او بیرته راتګ حق

د مهاجر په حیث، تاسې کولی شئ د یومانیا ادایو لخوا ستاسې په غوښتنه تاسې ته ویکړل شوي ستاسې د سوري اسنادو )پېاسېپېویټ( 

څخه د مېهېاجېریېنېو لېپېایه د  1959کلونو لپایه اعتبای لري او تاسې ته اجازه دیکوي چې د  2سره بهر ته سور وکړئ. سوري اسناد د 

 90ویزې لغوه کولو په اړه د ایوپایی تړون د برخې هیوادونو ته د ویزې پرته سور وکړئ. پدغه هیوادونو کې تاسې په اعظمي ډول د 
 ویځو لپایه پاتې کیدی شئ.

که تاسې ته فرعي محافظت دیکړل شوی وي یا تاسې په قانوني ډول په یومانیا کې اوسیږئ او غواړئ بهر ته سور وکړئ، نېو تېاسېې 
 ویزې ته اړتیا لرئ. مهرباني وکړئ د مقصد هیواد سوایت کې نوموړي هیواد ته د ویتګ شرایطو په اړه معلومات چیک کړئ.

  د ټولنیز ادغام حق

شمیره فرمان په یومانیا کې د نړیوال محافظت څخه ګټه پویته کونکو، د غیر ایوپا اتحادیی او ایوپا اتحادیېی او  44/2004د حکومت  

EEA .قانوني میشت اتباع لپایه د ټولنیز ادغام اساسات برابروي 

ویځو په لېړ  30ته السرسی لري. د محافظت ویکولو څخه ویوسته د  د ادغام ملي پروګرامد نړیوال محافظت څخه ګټه پویته کونکي 

 کال لپایه د لګښت پرته یولړ د مالتړ خدمات لري: (1کې باید په پروګرام کې داخله وشي. دا پروګرام په اعظمي ډول د یو )
د ادغام افسر لخوا ترسره کیږي. کله چې ستاسې اړتیاوې مشخص شي، نو تاسې او ستاسې افسېر پېه ګېډه  GIIد ایزونې مرکه د  •

ستاسې د ادغام لپایه اهداف ټاکئ. بیا تاسې د دغه اهدافو ترالسه کولو لپایه پالن جوړوئ. تاسې به د ادغېام پېالن سېره سېتېاسېې 
 موافقت السلیک کوئ.

 په یومانیا کې د ویځني ژوند سره عادت کیدو لپایه د الیښود دویې. •
د لویانو او ماشومانو لپایه د یومانیایی ژبې کویسونه د یومانیایی ژبې د ښوونکو لخوا پرمخ وړل کیږي. په ټېول هېیېواد کېې د  •

سیمه ییز ادغام مرکزونو لرونکې موسسې هم د یومانیایی ژبې کویسونه برابروي چې د مهېاجېرت ادایې لېخېوا تېرتېیېب شېوي 
 کویسونو متمم دي.

مناسب معلومات او مشویه: یوزل شوي کایمندان به په یومانیا کې ستاسې د حقونو په اړه تاسې ته معلومات دیکړي او د دنېدې  •
موندلو، په ښوونځي کې یاجستریشن، استوګنې، ټولنیز امنیت، یوغتیا پاملرنې، یواني مرستې وغیره په اړه به سېتېاسېې عېمېلېي 

 مالتړ وکړي.

 مرکزونو کې لنډمهاله استوګنه. GIIد  •
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•  
 یومانیا مکل  نده چې ټولو هغه افرادو ته تابعیت ویکړي څوک چې یې غوښتنه کوي.

 په عدلیه وزایت کې د تابعیت ملي ادایه د مرکې تنظیم کولو او د تابعیت ویکولو مسؤلیت په غاړه لري.

  د کورنۍ قوانین

 واده
په یومانیا کې قانون د یو څېخېه ډیېرو اشېخېاصېو سېره واده کېولېو 
اجازه نه ویکوي. تاسې کولی شئ بیاځل لېه سېره واده وکېړئ کېه 
قانوني طالق شوي وئ یا همسر مو مړ شوی وي. د واده لېپېایه پېه 
کوم چا جبر یا زوی کول غیرقانوني کای دی. د واده لېپېایه زوجېیېن 
باید قانوني عمر، چې د واده عمر هم ویته ویل کیږي یسیدلېي وي 

کلن. د ځینې مناسب دالیلو لپایه د ځانګړي قانوني شېرایېطېو  18ــ 

 کلن هلک یا نجلۍ واده کولی شي. 10په پام کې نیولو سره 

د عمر تایید کولو لپایه زوجین باید د شناخت معتبر اسېنېاد وړانېدې 
کړي: پاسپویټ، پیژند پاڼه/د اوسیدو جېواز او د زیېږون تصېدیېق 
پاڼه. واده یوازې پدې صویت کې یاجستر کېیېږي چېې د اوسېیېدو 
ځای یا د زوجین څخه د یوه په استوګنه کې د سېیېټېي هېال د مېدنېي 

ویځېې مېوده تېیېره  10حالت دفتر کې د دوسیه سپایلو نیټې څېخېه 
 شي.

 طالق
 :طالق ترسره کیدی شي

 د دواړه زوجین په دوه اړخیز یضایت سره، د دواړه زوجین په غوښتنه یا د زوجین څخه د یوه په غوښتنه او د بل په قبلولو؛ •
 کله چې د مناسب دالیلو له مخې د زوجین ترمینځ اړیکې په جدي ډول خرابې شوې وي او د واده دوام نوی امکان ونلري؛ •
 کلونو جالتوک ویوسته د زوجین څخه د یو په غوښتنه؛ (2د لږترلږه دوه ) •
 د زوجین څخه د یوه په غوښتنه کوم چا یوغتیایی وضعیت چې د واده دوام نا ممکن کوي. •

طالق د دواړه خواو په یضایت د محکمې او د مدني حالت ماموی لخوا اعالمیږي که زوجین ماشومان ونلري، او همېداینېګېه د یسېمېي 

اسنادو دفتر د مشر لخوا هم حتی که ماشومان هم ولري، که چیرې زوجین د طالق په پایله کې یامینځته کیدونکي ټېولېو مسېایېلېو پېه اړه 

پریکړه کړې وي، لکه: د طالق ویوسته تخلص، د دواړه والدین لخوا د ماشومانو پاملرنه، د ماشومانو تېعېلېیېم، د لېګېښېتېونېو پېوښې ، د 

طالق ویوسته د ماشومانو د کویونو برابرول. زوجین په ګډه یا په استثنایی ډول د باوی وړ شخېص کېولېی شېي د طېالق غېوښېتېنېلېیېک 

 ویځو مودې وخت ویکول کیږي. 30وړاندې کړي. زوجین ته د غوښتنلیک سپایلو نیټې څخه د فکر کولو لپایه د 

http://www.igi.mai.gov.ro
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 ماشومان

ماشومان باید چیرته چېې زیېږیېدلېي وي د اشېخېاصېو د  ېبېت او 
یاجستریشن لپایه د ځایی خدمت سره اعېالم او یاجسېتېر شېي. د 

ویځو کېې  15ژوندي نوي زیږیدلي ماشوم لپایه یاجستریشن په  

)دیې( ویځېو کېې کېیېږي. د  3او د مړ زیږیدلي ماشوم لپایه په 
یومانیایی زیږون تصدیق پاڼې صادیولو لپېایه د نېوي زیېږیېدلېي 

 ماشوم اعالم الزمي دی.

په مرکب واده کې چې د والدین څخه یو یې د یومانیېا تېبېعېه وي، 
 نوی زیږیدلی ماشوم د یومانیا تابعیت لري.

 

2والدین کولی شي د ماشوم تر دوه ) او که چیرې  –کلنۍ پویې  (

3ماشوم معیوک وي نو د دیې ) کلنۍ پویې د والدین یخصتي  (
واخلي. د والدین یخصتي د دواړه موی )د موی یخصتي( او د پالی 
)د پالی یخصتي( لخوا واخیستل شي، او که چیرې په تیرو دوه )

12کلونو کې د لږترلږه  (2 میاشتو د ټولنیز بیمې سیسټم لپایه د  
 مرستې دویه شتون ولري نو مزد او مرسته ویکول کیدی شي.
 

د ماشوم پاملرنې مرستې لپایه ادعا په هغېه ځېای کېې چېیېرې چېې 
تاسې استوګنه لرئ ښایوالۍ، ښای، یا د کاونټي تادیاتو او د ټېولېنېیېز 

 توتیش ادایو ته سپایلی شئ.

 د ماشوم دولتي مرسته
 د ماشوم دولتي مرسته یو ډول غیر مالیاتي دولتي محافظت دی. دولتي مرسته:

 
 کلنۍ پویې ماشومانو ته ویکول کیږي چې په یومانیا کې اوسیږي 18څخه تر  0ټولو هغه د  •
کلن شوي وي او لیسې ته ځي یا حرفه ای تعلیم زده کوي، د تېعېلېیېم پېای تېه یسېولېو  18هغه ځوانانو ته هم ویکول کیدی شي چې  •

 پویې ویکول کیږي که چیرې تدییسي کال یې تکرای کړی نه وي.
 

 :اوسمهاپ د دولتي مرستې مقدار دی
 .lei 200کلنۍ پویې د ماشومانو لپایه په میاشت کې  (2تر دوه ) •
 .lei 84کلنۍ پویې  18کلونو څخه پویته عمر لرونکي ماشومانو لپایه تر  (2د دوه ) •

د ماشوم پاملرنې مرستې لپایه ادعا په هغه ځای کې چیرې چې تاسې استوګنه لرئ ښایوالۍ، ښای، یا د کاونټي تادیاتو او د ټولنیز توتېیېش 
 ادایو ته سپایلی شئ.

 د ماشومانو حقونه

یو له هغه موایدو څخه چې مهاجرین یې ځینې وختونه په پوهیېدو 
کې د مشکل سره مخ کیږي په کویبه هیېواد کېې د کېوینېۍ دنېنېه 
مقریات یا یولونه دي. په یومانیایی کوینیو کې د ژوند ډینامېیېک 

کلونو کې بدل شوی دی. د هستوي کېوینېۍ سېربېیېره،  20په تیرو 
چې پالی، موی او ماشومېانېو څېخېه جېوړه وي، مېمېکېن تېاسېې د 
یووستوي والد کوینیو سره هم مخ شئ یېا د عېام قېانېونېي اړیېکېو 

 کوینیو سره.
یومانیایی کوینۍ په ځانګړي توګېه کېلېیېوال سېیېمېو کېې لېوی او 

 1989او حتی ډیر ماشومان لري. په  (4چې څلوی ) –سترې دي 
کې د کمونیست یژیم پای ته یسیدو یاهیسې، د نووس کموالی پیل 

میلیون یومانیایان بهر ژوند کېوي.  3.4شوی. اټکل کیږي چې تر 
دوه   –پدې ویځو کې، یومانیایی کوینۍ ډیرې کوچنۍ شېوې دي 

یا لږ ماشومان لري. ډیری زوجین د مېاشېومېانېو نېه دیلېودل  (2( 
 غویه کوي.

٪ پهورې رومهانهیهایهی ودونهه پهه 10طالق مخ په ډیریدو دی او تر 

 طالق پای ته رسیږي.
په یومانیا کې دواړه ښځې او نایینه د خپلو بیلونو تادیه کېولېو او د 

 خپلو کوینیو مالتړ کولو لپایه کای کوي.
کله چې دواړه زوجین کای کوي، نو دا امکان شتون لري چې ښېځېه 
د میړه په پرتله ډیر عاید ولري. په ځینې حالتونېو کېې، ښېځېه دنېده 
لري او خاوند یې نلري. کله چې داسې وي د ښوونېځېي څېخېه بېهېر 

 میړه د خپلو ماشومانو پاملرنه کوي.
په یومانیایی کوینیو کې دا خبره هم عام ده چې پالی بازای تېه الړ 
شي، پخلی وکړي، پاک کایي وکړي او د ماشومانو سره د هېغېوی 

 په کوینۍ دنده کې مرسته وکړي.

 مسؤلیتونه

ممکن یومانیایی قوانین ستاسې د خپل هیواد قوانینو څخه مختل  وي. سره لدې، دا ستاسې مسؤلیت دی چېې د نېا سېمېو حېالېتېونېو لېکېه 
 جریمو، زنداني کیدو یا حتی په یومانیا کې د اوسیدو حق له السه ویکولو د مخنیوي لپایه پدغه قوانینو پوهه شئ او دیناوی یې وکړئ.
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 :الندې یې تاسې ځینې مثالونه موندلی شئ

 د قانون ماتولو پایلې تشریح : د قانون رجعت

  
 
 
  
 

  د نشه ییز توکو درلودپ او استعماپ

د خطر لرونکي نشهه یهیهز تهوکهو )کهانهابهي، 

چرس( او د لوش خطهر لهرونهکهي نشهه یهیهز 

توکو )هیروین، کوکاین، اپیوم، امهفهیهتهامهیهن( 

کښت، تولید، تجربه، سهپهارښهتهنهه، پهلهور یها 

 پیرپ غیرقانوني کار دی

د ناوشه استعماپ )خطر لهرونهکهي نشهه یهیهز 

کېلېونېه زنېدان او د لېوړ  7-2توکي( لهپهاره 

څېخېه  5خطر لرونکي نشه ییز توکو لپایه د 

 کلونو پویې زندان. 12تر 

  
  
 
 

  سګر  څښپ

سګرټ څښل پېه ټېولېو بېنېد عېامېه ځېایېونېو، 

دفترونو، عامه ټرانسپویټیشن، د ماشومانو د 

لوبو میدانونو، ښوونځیو او یوغتونېونېو کېې 

 منع دي.

 lei 500څخه تېر  100په انفرادي ډوپ د 
 پویې جریمه.

  
  
  
  
  
  

  
  د الکوپ څښپ

د الکوپ څښپ په ځینهې عهامهه ځهایهونهو کهې 

ممنوع دي، لکه: عامه سشکهونهه، پهارکهونهه، 

سټیهډیهم، کهلهتهوري نهههادونهه، تهیهاتهر، عهامهه 

کلونو څخه کم عهمهرو  18ټرانسپورټیشن. د 

لرونکي افرادو باندې د الهکهوپ پهلهورپ ههم 

 ممنوع دي.

 پویې جریمه. lei 500څخه تر  100د 

  

  

  

  

  

  

  موټر چلوپ

د موټر چلولو الیسنس یا جواز پرته د موټهر 
 چلوپ غیرقانوني دي.

  
د ډیایویئ پرمهال د الکول څښل یېا د نشېه 

 ییز توکو استعمال هم منع دی.

  
کلېونېو څېخېه  3که تاسې په خپپ موټر کې د 

کم عمر ماشومان انتقالوئ نو بېایېد پېه مېوټېر 
کې ځانګړی سیټ ولرئ، او پېه مېوټېر کېې 

 ټولې سپرلۍ باید کمربند وتړي.

کلونو پویې په زنېدان  5څخه تر  1تاسې د 
 محکوم کیدی شئ.

  
څېخېه  1د د ډیایویۍ الیسن  لغوه کیدل او 

 کلونو پویې په زندان محکوم کیدل. 5تر 

  
پېېویې  lei 450څېېخېېه تېېر  300تېېاسېېې د 

 جریمه کیدی شئ.
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 مهم لغات

Dreptate,  responsabilitate,  lege, egalitate, 

respect 

Respectăm legea. 

 قضا، مسؤلیت، قانون، مساوات، دیناوی

 موږ د قانون درناوی کوو.

Mama / tata, frate / soră, mătușă / unchi 

Am o familie mare. 

 موی/پالی، خوی/ویوی، تروی/تره یا ماما

 زه ستره کورنۍ لرم.

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  د ماشومانو پاملرنه

په یومانیا کېې مېاشېومېان حېق لېري چېې د 

نېېاوړه چېېلېېنېېد، غېېوېېلېېت، اسېېتېېثېېمېېای، قېېاچېېاق، 

غیرقانوني غیر قانوني مهاجېرت، تښېتېونېې، 

تاوتریخوالي، د انټرنیټ لوڅو عېکېسېونېو او 

فلمونو، او د نوی هېرډول تېاوتېریېخېوالېي پېه 

وړاندې محافظت شي د هغه چاپریال پېه پېام 

کې نیولو پرته په کوم کې چې وي: کېوینېۍ، 

تعلیمي نهادونه، طبي نهادونه، د جېرمېونېو د 

تحقیق نهادونه، تېوقېیې /د سېمېون نېهېادونېه، 

انټرنیټ، تصویري یسنۍ، دنېدې، سېپېویتېي 

 برنامې، ټولنه.

  

ماشومان یوازې پهریښهودپ یهو ډوپ غهفهلهت 

دی. د ماشومانو په وشاندې د تاوتهریهخهوالهي 

 هرډوپ عمپ ممنوع دی.

ځانګشي مرکزونو ته د ماشومانو وشپ او د 

پاملرنهې او سهاتهنهې مسهؤلهیهت د ټهولهنهیهزې 

مرستې او د مهاشهوم د مهحهافه هت خهدمهاتهو 

عهمهومههي ادارو تهه انهتهقههالهوپ  د والههدیهن د 

 حقونو لغوه کوپ.

  
 
 
 
 

 
  د ګرمو وسلو کاروپ

هغه بهرنیان چې په رومانیا کهې د اوسهیهدو 

قانوني حق یا کور لهري یهوازې د ښهکهاري 

وسلو، د نښه ویشتلو وسهلهو یها کهلهکهسهیهونهي 

 وسلو د پیرلو اجازه ورته ورکوپ کیږي.

د زندان او جریمې مجازاتو سره مخ کهیهدی 

 شي.
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 .په رومانیا کې تعلیم7

کلونو لپایه اجبایي دی، عامه تعلیم وړیا وړاندې کیږي. دیسي ژبه یومانیایی ده. په هرصویت، داسې تعلیمېي نېهېادونېه هېم  10تعلیم د 
 شتون لري چې تدییسي ژبه پکې د یومانیا پرته کومه بله کیدی شي.

 د پوهنتون دمخه تعلیم

 د ماشومتوب د پیل تعلیم او پاملرنه

 

 کلن 3 – 0نرسري:

 کلن 5 – 3وړکتون:

5وړکتونونه منظم پروګرام دیلودلی شي ) ساعتونه په ویځ کې(، د  
14اضافي وخت مهالویش ) ساعتونه په ویځ کې(، اونیز مهالویش )د  

محروم کوینیو ماشومان(. په وړکتون کې نوم لیکنه وړیا ده، تاسې باید د 
ماشوم د طبي معاینې دوسیه او ایپیډمیولوژیک خبرتیا لیک وړاندې کړئ. 

  نوم لیکنه هرکال د مایچ او جوالی میاشتو ترمینځ ترسره کیږي.

 ابتدایی تعلیم
 کلن 6د چمتو والي ټولګی:

I – IV  :کلن 10 – 7ټولګي 
 

ابتدایی ټولګي اجبایي دي. د چمتو والي ټولګي کې نوم لیکنه هر کال د 
فبرویي او مایچ میاشتو ترمینځ ترسره کیږي. عمومآ ماشومان خپل 
4ابتدایی تعلیم په هماغه ښوونځي کې مخې ته وړې چیرې چې  ټولګي  
کې داخل شي. په ابتدایی ټولګیو کې ماشومان د یوه ښوونځي څخه د 

12-8دوشنبه څخه تر جمعه پویې د  بجو ترمینځ زده کړه کوي. په  
ځینې ښوونځیو کې د ښوونځي ویوسته پروګرام هم شتون لري، مګر د 
هغې لپایه باید تاسې تادیه وکړئ. ماشومان دیجې یا نمرې نه ترالسه 
=  FBکوي بلکه یوډول نمرو یا دیجو له مخې ایزول کیږي )لکه 

foarte bine  ،)ډیرښه(B  =Bine  ،)ښه(S  =Suficient  ،)مناسب(I  =Insuficient .) ضعی(  

 مینځنی تعلیم

 

 کلن( 15 – 10ټولګي ) V – VIIIجمنازیم )ټیټ مینځنی تعلیم(: 

 کلن( 11 – 15ټولګي ) IX – XIIلیسه )ثانوي تعلیم(: 

 

د جمنازیم یا پیلي مینځني ښوونځي په جېریېان کېې تېدییسېي مضېامېیېن 

متنوع کیږي او دوهمه بهرنۍ ژبه معرفېي کېیېږي )عېمېومېآ انېګېلېسېي، 

فرانسوي، ایټالوي یا غلماني(. زده کونکي هر مضمون د جال ښېوونېکېي 

 10پویې، چې  10څخه تر  1سره زده کوي او نمرې ترالسه کوي )د 

څخه ټیېټېې نېمېرې د یضېایېت وړ  5نمرې ترټولو لوړه دیجه لري؛ د 

ندي او زده کونکی نشي کولی بل ښوونیز کال یا ټولګي تېه الړ شېي )

corigenta).  ام ټولګي څخه پیپ کیهږي، 8د اصلي او اساسي مضامینو په صویت کې )د یومانیایی ژبې ټولګی، ییاضیات او، چې د

همدارنګه د تاریخ او جغرافیه مضامینو په صورت کې( زده کونکو څخه په سمستر کې یوځپ د یولش پیچلي ازموینو له الرې امتحهان 

 اخیستپ کیږي چې تر دغه وخت پورې د تدریسي کاپ په جریان کې ویپ شوي ټوپ هرڅه د پوښښ الندې راولي.
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په لیسه کې زده کشه د هغوی لپاره چې تیوریکهي لهیهسهې انهتهخهابهوي 
خورا پراخه کیدی شي او هغوی چې تخنیکي لیسې )لهکهه تهخهنهیهک، 
چاپیریالي محافه هت( یها حهرفهه ای زده کهشه )نه هامهي زده کهشې، 
ښوونه، سپورت، هنر( انتهخهابهوي د ههغهوی لهپهاره زده کهشه خهورا 
مشخ  )د یوه مسلک پیپ( کیدی شي. د لیسې د سطحې زده کهشې 

ههم ورتهه  بلوغ ازموینههد بکلوریا ازموینې سره پای ته رسي چې د 
ویپ کیږي. پدې ازموینه کې کامیابي لپاره د ټولو نمرو اوسط بایهد د 

وي. د  5څخه ټی  او د هر مضمون د ازموینې نمره باید لږترلږه  0
بکلوریا سند یا ډیپلوم عالي زده کهشو یها د پهوههنهتهون زده کهشو تهه 

 السرسی برابروي.

د مینځني ښوونځي څخه لیسې ته ویتګ پرمهال زده کونکي د ییاضیاتو او یومانیایی ژبې ایزونه کې ګډون کوي چې د ټول هیواد پېه 
په نوم پیژندل کیږي. د انتخابونو او د ترالسه کړي نهایی نمرو په پام کې نېیېولېو  د ملي ارزونېکچه د مضامینو ځانګړې ازموینې سره 

سره د ملي ایزونې ویوسته زده کونکي په لیسه کې شاملیږي )دغه نهایی نمرې د ملي ایزونې په جریان کې ترالسه کېړي نېمېرو پېه 

٪، البته د ټولو تدریسي کلونو لپاره د نهایی نمرو سره )چې د هر تهدریسهي کهاپ د ټهولهو نهههایهی 75  -اضافه کولو سره ترالسه کړي 

 ٪(.25–نمرو د اوسط له مخې ښودپ کیږي( 

ابتدایی او مینځنی تعلیم په دوه سمسترونو ویشپ شوی او د راتلونکي کاپ د سپتمبر او جون میاشتو ترمینهځ تهرسهره کهیهږي، چهې پهه 
جهنهوري پهه جهریهان کهې دوه اونهۍ(، د -د ژمي رخصتي )د دسمبر  –مینځ کې یې ډیرې رخصتۍ هم وي لکه د ژمي په جریان کې 

د اوشي رخصتۍ )د جهون د   –د پسرلي رخصتي )یوه اونۍ په مارچ یا اپریپ کې( او د اوشي په جریان کې   –پسرلي په جریان کې 
 پای څخه تر د سپتمبر پیپ پورې(.

والدین مسؤلیت لري چې د خپلو ماشومانو لپاره د ښوونځي ته د تګ لپاره ټرانسپورټیشن برابر کشي. د شخصي یا دولتي ښهوونهځهیهو 
لپاره د بسونو په واسطه تن یم شوی ټرانسپورټیشن یوازې هغه صورت کې شتون لري چې د ښوونځي او د کهور تهرمهیهنهځ فهاصهلهه 

 خورا ډیره وي او د عامه ټرانسپورټیشن نور هی  وسایپ شتون ونلري.
پېویې  34څېخېه تېر  25د ښوونځي ټولګیو کې انجونې او هلکان ګډه زده کشه کوي او په یوه ټولګي کې د زده کونکو شمیر شاوخوا 

  وي.

 لوړې زده کړې
 

1دا د بکلوییا سند لرونکي یا نلرونکي د لیسې فایغینو لپایه دی؛ دا د 3څخه تر   کلونو پویې دوام کوي او د بریښنا، اطالع یساني،  
کرنه، ځنګلدایي، اقتصاد، انرژي، سیاحت، یوغتیا او ښوونیزه مرسته، او ښکلي هنرونو په څیر څانګو کې مسلکي وړتیا څخه ډاډ 

 وړاندې کوي.   

 د والدین مداخلت

دا د والدین مسؤلیت دی چې ډاډ السته یاوړي ماشومان یې ښوونځي ته ځي. ښوونځي تېه پېه وخېت یاتېګ مېهېم دی. دا هېم د والېدیېن 
مسؤلیت دی چې ډاډ السته یاوړي ماشومان یې کوینۍ دندې مکمل کړي او د ښوونځي مقریاتو اطاعت وکړي. د والدین څېخېه دا تېمېه 
هم کیږي چې د خپلو ماشومانو تعلیم کې فعاله ونډه ولري. هغوی هڅول کیږي چې د ښوونځي څخه لیدنه وکړي، ښوونکي وپیژنېي او د 

 ښوونځي ناستو ته یاشي.

 د پوهنتون تعلیم

د پوهنتون په سط  تعلیم په پوهنتونونو )معتبر دولتي یا شخصي پوهنتونونو(، اکاډمیو یا د لوړو زده کړو ښوونځیو کې ترسره کیېږي او 
 الندې سطحې لري:
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عمومآ د پوهنتون تعلیم کې داخلې لپایه تاسې د زده کړو اصلي سند یا ډیپلوم ته اړتیا لرئ چې  ابت کړي تاسې په خپل هیواد کې لیسه 
پای ته یسولې ده. په هرصویت، په یومانیا کې پوهنتونونه خپلواکي لري. نو د همدې لپایه دوی کولی شي د داخلې لپایه مختل  

شرایط ولري. د دې هرڅه سربیره، دا خبره هم خویا مهمه ده چې تاسې باید په یومانیایی ژبه خبرې وکولی شئ ترڅو په ټولګیو کې 
 د ګډون وړتیا ولرئ او د خپلې خوښې زده کړه وکړئ. 

پوهنتونونه د بهرني زده کونکو لپایه د یومانیایی ژبې د چمتو والي یو کلن کویس تنظیموي. د دې کویس په پای کېې، د یومېانېیېایېی 

سطحې لپایه د ژبو د زده کړې لپایه د ایوپا مآخذ کایي چوکاټ سره په مطابقت کې د ایزونې ازمویېنېه اخېلېي،  B2ژبې انسټیټیوټ د 
 او تاسې ته د ژبې د وړتیا تصدیق پاڼه دی کوي چې تاسې ویته د زده کړو داخلې لپایه اړتیا لرئ.

د پوهنتون دیسي کال په اکتوبر کې پیل کیږي او په جون کې پای ته یسیږي. دا په دوه سمسترونو ویشل کیږي چې هر یو یې شاوخوا 

 اونۍ دوام کوي. 14

  د ډیپلومونو او وړتیا تثبیت

په یومانیا کې د کای یا زده کړې لپایه، کای ګومایونکي او ښوونځي ستاسې د اصلي هیواد څخه د وړتیاو او زده کړو د ډیپلومېونېو او 
 بوت غوښتنه کوي. د دې لپایه چې ستاسې اصلي هیواد د ایوپا اتحادیی څخه بهر دی )په ایوپا اتحادیه کې د ډیپلېومېونېو او تېعېلېیېمېي 
اسنادو د تثبیت اتومات سیسټم باندې موافقت شوی دی( نو ټول تعلیمي اسناد او ډیپلومونه مو تثبیت ته اړتیا لري. د دې مېوخېې لېپېایه د 

( او د هغوی په ویب پېاڼېه CNRED ،http://www.cnred.edu.roډیپلومونو د تثبیت او تساوي ملي مرکز سره باید اړیکه ونیسئ )
 کې ویکړل شوي معلومات ګام په ګام تعقیب کړئ.

 مهم لغات

Grădiniță, școală, liceu, facultate, educație, 
diplomă 

  
E important să mergi la școală. 

 وړکتون، ښوونځی، لیسه، تاسیسات، تعلیم، ډیپلوم
 
 

 ښوونځي ته تګ مهم دی.

د ماسټري د سطحې زده 

  :کړې

تخصصي زده کړې دي 

کلونه وخت  2یا  1چې 

نیسي او د تیسی  او 

ماسټري دیجې سره پای ته 

 یسیږي.

د دوکتورا د سطحې زده 

  :کړې

کلونه وخت نیسي او د  3دا 

دوکتویا تیسی  او په 

ځانګړي مسلک کې د ډاکټر 

لقب ترالسه کولو سره پای 

 ته یسیږي.

  :د لسانس سطحې زده کړې

کلونو پویې.  4څخه تر  3د 

دې سطحې ته د یسیدو لپایه 

تاسې د بکلوییا سند ته اړتیا 

لرئ. پوهنتونونه د داخلې 

ازموینې اخیستلو اجازه هم 

لري. د دې سطحې زده کړه 

د ازموینې او لسان  سند یا 

 دیجې سره پای ته یسیږي.

http://www.cnred.edu.ro
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.روغتیا8   

تاسې د یومانیایی اتباع پېه څېیېر یوغېتېیېایېی پېامېلېرنېې تېه ویتېه 
السرسی لرئ. تاسې باید د یوغتیا ملېي بېیېمېې سېکېیېم کېې داخېلېه 
وکړئ، د یوغتیا بیمې میاشتنی فی  تادیه کړئ او د یېوه عېمېومېي 

د غوښتنې له مهخهې ډاکټر( سره یاجستر شئ.فامیلی معالج ډاکټر )
به تاسې ته د روغتیا بیمې کارت درکشپ شي چې تاسې یهې خهپهپ 

ډاکټرسره د هرځل مالقات پرمهال یا هم کوم بل ډاکټر ته د فامیلی 
ویتګ پرمهال، او د نسخې سره دیمېلېتېون تېه د ویتېګ پېرمېهېال 

 وړاندې کولی شئ.

که تاسې دنده ولرئ نو ستاسې د بیمې میاشتنی فی  بېه د ټېولېنېیېز 
امنیت نویو تادیاتو )لکه تقاعد، د وزګایۍ مېرسېتېه وغېیېره( سېره 
یوځای ستاسې د کای ګومایونکي لخوا تادیه شي. که تېاسېې د یېوه 
خپلواک قرایدادي په حیث کای کوئ یا وزګای اوسئ او ځېانېګېړې 
طبي پاملرنې ته اړتیا ولرئ، نو تاسې کولی شئ د خپلې استېوګېنېې 

څخه د یوغتیا بیمې ادایې سره انورادي قېرایداد السېلېیېک  والیت
 کړئ او ادایې ته میاشتنی فی  ویکړئ.

 :که تاسې عاید ونلرئ

پرله پسې میاشتو مودې لېپېایه مېیېاشېتېنېی  12تاسې کولی شئ د  •

یېېا پېېه کېېال  RON 190فېېیېې  تېېادیېېه کېېړئ )پېېه مېېیېېاشېېت کېېې 

 یا (RON 2.280کې

تادیه کېړئ کېلېه چېې د بېیېمېې  RON 1.330یوازې هغه مهال  •
 ادایې ترپوښ  الندې طبي مالتړ ته اړتیا ولرئ.

یوغتیایی بېیېمېه النېدې افېرادو تېه د لېګېښېت پېرتېه شېتېون لېري: 

کلېنېۍ  20کلنۍ پویې ځوانان؛ زده کونکي؛ تر  18ماشومان او تر 
پویې هغه ځوانان چې زده کړه کوي او عېایېد نېلېري؛ او حېامېلېه 
ښځې او عاید نلرونکې یا د لېږتېرلېږه مېلېي مېزد څېخېه کېم عېایېد 

 لرونکي ځوان میندې.

که تاسې د بیمې پالیسي د پوښ  الندې نه یی، نو بیاهم د عاجل حالتونو لپایه لږترلږه خدمات او تخصصي مرسته یا دویه ای مېعېایېنېات 
شتون لري چې تاسې ویڅخه ګټه پویته کولی شئ )لومړنۍ مرسته، هیپاټایټ ، توبرکلوز، د لیوني سپي داړنېه، د کېوینېۍ پېالن کېول(. 
عاجل طبي خدمات وړیا وړاندې کیږي. که تاسې تر اوسه بیمه شوي نه یې نو تاسې کولی شئ د وړیا یوغتیایی مشویو او طبي دیملنېې 

 څخه ګټه پویته کړئ.
)وړیېا شېمېیېرې( تېه زنېګ  112د عاجل حالت په صویت کې )پیښه، سوځیدل، پرې کیدل یا ټپي کیدل وغیره(، تاسې د امبوالن  لپېایه 

 112وهلی شئ. د عاجل حالت په ځواک کې د امبوالن  خدمت، طبي پاملرنه او هرډول طبي جراحي مداخلتونه وړیا دي. کله چې تاسې 
شمیرې ته تلیوون وکړئ د عاجل او اضطرایي حاالتو لپایه ټولې مسؤل ادایې )اطوایه، پولی  او امبوالن ( تیایسۍ کیږي او تاسېې پېه 

 خپله موینۍ ژبه غږیدلی شئ.
 که تاسې د بیمې پوښ  الندې اوسئ یا نه اوسئ، ستاسې طبي ییکایډ او سوابق محرم دي.

 مهم لغات

Medic, sănătate, boală, control medical, spital 

Ma doare capul. Nu iau medicamente. 

 ډاکټر، یوغتیا، نایوغي، طبي معاینه، یوغتون

 زما په سر درد دی. زه ګولۍ نه خورم.
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 .استخدام9

د دندې ترالسه کول باید یو لومړیتوک وي، په ځانګړي توګه کله چې تاسې ته نړیېوال مېحېافېظېت دیکېړل شېي. دا سېتېاسېې د 
کوینۍ مالتړ کولو لپایه الزمي دی. بدبختانه، ممکن تاسې ونشئ کولی خپل انتخاک شوي مسلک کې دنده پیدا کېړئ. پېرځېآی، 
موږ سپایښتنه کوو چې تاسې ته وړاندیز شوې لومړۍ دنده ومنئ او د ژبې زده کولو کای وکړئ، خپل اسناد تېثېبېیېت کېړئ، او 

 کایي تجربه ترالسه کړئ چې موق  مو وده وکړي.

کلنۍ د کای پېیېل کېولېو مسېتېحېق یېې. د دنېدې  10تاسې د یومانیایی اتباع په څیر د کای بازای ته ویته السرسی لرئ. تاسې په 
 ترالسه کول یوه پروسه ده چې د هغې لپایه تاسې باید زغم او ایاده ولرئ. دا پروسه د کای لټون سره پیل کیږي.

 د دندې لټون

سره د نوم لیکنې سربیره، تاسې  AJOFM( لخوا د دندې خدماتو لپایه مستحق یې. د (AJOFMد استخدام ادایو   والیتیتاسې د 

 کولی شئ:

، www.bestjobs.ro ،www.ejobs.ro ،www.myjob.roد دندې لپایه غنالین پدې ویب پاڼو کې لېټېون وکېړئ:  •

www.anuntul.ro ،www.hipo.ro ،www.cariereonline.ro .یا په فیسبوک کې لټون وکړئ 
 د ځایی ویځپاڼې د اعالناتو برخو کې د دندو اعالنات وګویئ. •
 کې ګډون وکړئ. "د دندو نندایتون"خپل ښای کې د  •
یېا  www.viajob.roد استخدام د ادایې خدمات وکایوئ چې ستاسې په استازیتوک ستاسې لپېایه دنېدې ولېټېوي، لېکېه  •

www.manpower.ro 
د دندو اعالناتو لپایه د ملګرو یا خپلوانو څخه پوښتنه وکړئ. خپل ځان څنډې ته یا یېوازې کېوئ مېه؛ سېتېاسېې شېاوخېوا  •

 خلک ممکن د تشو بستونو په اړه معلومات ولري!
د داوطلب په حیث خپل مالتړ وړاندیز کړئ، په ځانګړې توګه موسسو یا نړیېوال سېازمېانېونېو کېې. کېه تېاسېې ښېه کېای  •

وکړئ، ممکن هغوی وکولی شي تاسې په دنده وګومایي کله چې کوم بست خالي شي یا تاسې نویو سازمانونو تېه یاجېع 
 کړي.

 د دندو لپاره غوښتنه کول

تاسې د یوې دندې لپایه غوښتنه مه کوئ او ځواک ته انتظای مه وباسئ. تاسې اړ یېې پېه ویتېه وخېت کېې د څېو دنېدو لېپېایه 
 غوښتنه وکړئ او د خپل غوښتنلیک د وضعیت پوښتلو په اړه یې تعقیب کړئ.

کله چې تاسې یو خالي بست په ګوته کړئ، تاسې اړ یې د سوان  لنډیز )سي. وي( او مخ لیک پېه اسېتېولېو غېوښېتېنېه وکېړئ. د 
سوان  لنډیز ستاسې د تعلیم او وړتیاو، او کایي تجربې یسمي نوملړ دی. مخ لیک د هغه څه لنډه تشریې  ده چېې تېاسېې د دې 
بست لپایه یو قوي نوماند ګرځوي. د ادغام سیمه ییز مرکز مشاویین تاسې سره د سوان  لنډیز او مېخ لېیېک چېمېتېو کېولېو کېې 

 مرسته کولی شي. هغوی تاسې سره د مرکې لپایه چمتو کولو کې هم مرسته کولی شي.

 مرکې

مرکه د احتمالي کای ګومایونکي سره مالقات دی چې په ترڅ کې یې هغوی ستاسې د مهایتونو او تجربې په اړه پوښتنه کېوي. 
که تاسې په مرکه کې مثبت تا یر یامینځته کړئ، نو د پام وړ حد پویې په کای ګومایل کیدو چانسونه مو ډیریږي. تاسې کېولېی 

 شئ په الندې کایونو سره مثبت اغیزه وکړئ:
د وخت پابندي په یومانیا کې خویا ډیر اهمیت لري. که تاسې ځنډ شئ، نو ستاسې کای ګومایونکی شاید  د وخت پابند اوسئ.

 فکر وکړي چې تاسې به د کای پرمهال هم ځنډ کوئ.
دا خبره خویا مهمه ده چې مرکې ته د شویتونو سره والړ نشئ یا داسې کمی  وانه غوندئ چې ځینې  پاک پوښاک واغوندئ.

 نټي یې نه وي.
 مسکا وکړئ، د شخص سترګو ته وګویئ او هغه/هغې ته ډاډه الس ویکړئ.له ځانه مثبت حرکات څرګند کړئ.
 د خپل ځان په اړه مثبت وغږیږئ، او خپلې وړتیاوې او مهایتونه څرګند کړئ. په ځان د باور درلودو چلند ولرئ.

ستا دا کای د دې څرګندونه کوي چې تاسې په دنده کې لیوالتیا لرئ د کاري چاپیریال او شرکت په اړه پوښتنې وکړئ.   

http://www.bestjobs.ro
http://www.ejobs.ro
http://www.myjob.ro
http://www.anuntul.ro
http://www.hipo.ro
http://www.cariereonline.ro
http://www.viajob.ro
http://www.manpower.ro
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  د استخدام قرارداد

په قانوني ډول په کای ګومایل کیدل خویا مهم دي. که تاسې د قرایداد پرته کای قبول کړئ نو هیڅ شی تاسې نشي محافظت کولی. د 
قرایداد پرته کای کول تاسې د خطرونو سره مخ کولی شي لکه: ناوړه کایي شرایط، ستاسې د موافقت شوي مقدای څخه ټیټ معاش، د 

 ترسره شوي کای لپایه ځنډنې تادیه، او ستاسې د کایګومایونکي لخوا د ټولنیزو ونډو نه تادیه کیدل.
 

)ناخالص معاش( دی. په ناخالص معاش  RON 1.900ساعتونو یوې ویځې کای لپایه لږترلږه مزد  8کئ د  2018په یومانیا کې په 
کې ستاسې ټول عاید شامل دی. هغه معاش چې تاسې به یې ترالسه کوئ، خالص معاش دی، کوم چې ستاسې د ناخالص عاید او د 

ټولنیز امنیت او یوغتیا الزمي ونډو او همداینګه ستاسې مسلکي بست پویې تړلي نویو لګښتونو ترمینځ حاصل یا توپیر دی. د مثال 

 وي. RON 1.102ناخالص معاش ولرئ، نو ستاسې خالص معاش به  1.900په توګه، که تاسې 

 د ټولنیز امنیت ونډې

 ناخال  معاش څخه الندې اجباري یا الزمي ونډې منفي کیږي:RON 1.900د 

 RON 475 ٪25–ټولنیزه بیمه )تقاعد، د وزګارۍ مرسته( 

 RON 190 ٪10–روغتیایی بیمه 

 RON 43 ٪2.25 -د استخدام بیمه 

 RON 73 ٪10–د عاید مالیه 

 RON 781 ټولټال

 مهم لغات

Loc de muncă, interviu, salariu دنده، مرکه، معاش 

Mâine am un interviu pentru un loc de muncă nou. .زه د نوې دندې لپاره سبا مرکه لرم 
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 10. استوګنه

استوګنې د نوع، اندازې او قېیېمېت لېه مېخېې مېخېتېلې  دي. پېه 
ښایونو، قصبو او کلېیېو کېې اپېایتېمېانېونېه ډیېر عېام دي. دغېه 

(، 1پوړونو پویې لوړ کیدی شي چېې د یېوې ) 10بالکونه تر 
( یا ډیرو خونو اپایتېمېانېونېه لېري. عېام پېخېوانېی د دوه 2دوه )

متر او سټېوډیېو اپېایتېمېان شېاوخېوا  40خونو لرونکی اپایتمان 

متر وي. نوي جوړ شوي بالکونه پېراخېه ځېای لېري  30 – 25

متر(، دا بالکونېه یوښېانېه، او د  50)لکه د دوه خونو اپایتمان 
ښای د مرکز څخه لیرې وي، مګر په ویته وخت کې یې کېرایېه 
یېا قېېیېېمېېت هېېم لېېوړ وي. جېوړښېېت یېېې ویتېه وي چېېې ډیېېری 

 اپایتمانونه پخلنځی، حمام او بالکون لري.

اپایتمانونه مجهیز یا غیر مجهز کرایه کولی شئ. په غیر مجهز 
ځایونو کې تاسې نشئ کولی دا وسېایېل ولېرئ )یېخېچېال، دیېګ 
بخای، یا د کالیو مینځلو ماشین(. عمومآ اپایتمانونه او کېویونېه 
د عامه اوبو، ګاز او بریښنا شبکو سېره نښېلېول شېوي وي. پېه 
هرصویت، ځینې سیمو کېې کېویونېه د لېرګېیېو، نېغېریېو یېا د 

 تودوخې انورادي مرکزونو په وسیله ګرمیږي.

د کوی کرایه کولو څخه مخېکېې، تېاسېې مېمېکېن وغېواړئ النېدې 
 مواید مالحظه کړئ:

زون یا ګاونډ: وګېویئ چېې غیېا پېدغېه ځېای کېې څېیېرمېه کېایي 
 فرصتونه، ښوونځی، عامه ټرانسپویټ او پلوینځي شتون لري.

د کرایه لګښت: تایید کړئ چې تاسې کرایه تادیه کېولېی شېئ او د 
ټولګټو لپایه سرچینې لرئ )اوبه، ګاز، بریښنا، کیېبېل تېلېویېزیېون/

 انټرنیټ، د مراقبت نوی لګښتونه(.
 کرایه او اجایه: دې پویې تړلي حقونه او مکلویتونه.

 د کور کرایه کول

موسسې کولی شي تاسې سره د خویا مناسب استوګنې موندلو کې مرسته وکړي. د کرایه او ټولګټو موده او مقدای مالتړ چې یوه 
یې کولی شي د هغه پروګرامونو له مخې مختلف دي چې موسسه یې مخته وشي او همدارنګه د هغوی سره موجود فنډونو موسسه 

 پورې هم تشاو لري. عمومآ مالتش یو کاپ دوام کوي  په هرصورت تضمین یې شتون نلري.

 مهم لغات

Casă, apartament, garsonieră کور، اپارتمان، سټوډیو 

Căutam o casă pentru toată familia. .موږ د ټولې کورنۍ لپاره د کور په لټه کې یو 

 تاسې همدارنګه کولی شئ پخپله استوګنه پیدا کشئ:

 د ملګرو څخه پوښتنه وکړئ که چیرې د ژوند کولو لپایه کرایی ځای لري یا نوی خلک پیژني چې هغوی یې ولري؛ •

 اعالناتو برخې تعقیب کړئ؛ "کرایه"په کرایی ودانیو یا ویځپاڼو کې د  •

 وغیره. www.imobiliare.ro ،www.olx.ro ،www.anuntul.ro ،www.imopedia.roغنالین یې وګویئ:  •

 د امالکو یوې ادایې سره په اړیکه کې اوسئ. •

http://www.imobiliare.ro
http://www.olx.ro
http://www.imopedia.ro
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 .پیسې11

)د  RONبني سره مساوي دي. د یومانیا د پیېسېو یسېمېي نېوم  100د  " لو" جمع( دي. یو  " لیی" د یومانیا ملي پیسې یومانیایی لو )د 
 یومانیا نوي لو( دی.

1 ron  ډالر 0,25= شاوخوا 

1 ron  یویو 0,22= شاوخوا 

5 ron =  ډالر 1,25شاوخوا 

5 ron =  یویو 1,07شاوخوا 
  

10 ron =  ډالر 2,51شاوخوا 

10  ron= یویو 2,15شاوخوا 
  

50 ron =  ډالر 12,58شاوخوا 

50 ron=  یویو 10,75شاوخوا 
  

100 ron =  ډالر 25,10شاوخوا 

100 ron=  یویو 21,51شاوخوا 
  

200 ron = ډالر 50,33شاوخوا 

200  ron =  یویو 43,02شاوخوا 
  

500 ron =  ډالر 125,83شاوخوا 

500 ron =  یویو 107,50شاوخوا 
  

 لو 1=  بني 144

 یومانیایی سکې
 لیی 4.5=  بني 54
 لیی 4.1=  بني 14
 لیی 4.45=  بني 5

 لیی 4.41=  بن
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 ضمیمې12.
 

  1 ضمیمه
 هغه سازمانونه چې په رومانیا کې د ادغام مالتړ وړاندې کوي

 

 
 د ادغام سیمه ییز مرکز

 
 

، تیلیرومن، میتسا، اللوشی، ګالیاجیویجیو، کواسنا، شو، براژ، ګویلچیا، واغیجیش، وتسا، پراهوا، بوزو، ډمبوبخایست:1سیمه 
 لژلت، دواو

  :د ادغام سیمه ییز مرکز بخارستد 
 (Bucharest( بخارست، 2ناحیه(،Viitorului street، ویتویولو سړک )11

 210.30.50-021 :تلیفون

 iombucharest@yahoo.com :بریښنالیک
 :د کرایوا د ادغام سیمه ییز مرکز

 (Craiova(، کرایوا )Fratii Buzesti street، فراتي بوزیستي سش  )25
 442.287-0351 :تلیفون

 a.globalhelp@yahoo.com:بریښنالیک
 :و د ادغام سیمه ییز مرکزشود برا

 )Brasov( شوته څیرمه(، برا 24ام پوړ ) مخکې ښوونځی 2(،Aurel Vlaicu streetسړک ) الیکوبی ، اویل و 25

 28.090-0700: تلیفون
  astrid@arpcps.ro,  astrid2001ro@yahoo.com:بریښنالیک

 نستانسا، کولچیا، باکو، واسلوي، بریال، تونچیا، ویاتسیګال :2سیمه 

  :د ادغام سیمه ییز مرکز نستانساد کو
 (Constanta(نستانساکو(،Mamaia boulevard، مممیا بولیوارډ )13

 719.235-0738  719.233-0738تلیوون: 
 877.090-0372 :فکس

 jrsromania@gmail.com:بریښنالیک
  : د ادغام سیمه ییز مرکز تسید ګال

 (Galati( تسیام پوش، ګال2(،Brailei street، بریلي سش  )37

 719.231-0738  719.234-0738تلیوون: 
 877.090-0372:فکس

 jrsromania@gmail.com:بریښنالیک
 ساحوي دفتر )د ماشومانو بنسټ(: تسید ګال

 (Galati(، ګالتي )Furnalistilor street، فورنالیسټیلر سش  )7
 312.199-0230 :تلیفون
 312199-0230 :فکس

 office@inimadecopil.ro:بریښنالیک
 یاشی ،نیمت ، شانی، بوتوچیاواسو :3سیمه 

  :د ادغام سیمه ییز مرکز یاشید 
 ()ارتباطي شخ : زوتا آیونوت لوسین( (Iasi  یاشی( ، (Pacurari street، پاکوراري سش   00

 922.008-0745: تلیفون
 rttiasi@gmail.com:بریښنالیک

mailto:iombucharest@yahoo.com
mailto:a.globalhelp@yahoo.com
mailto:astrid@arpcps.ro
mailto:astrid2001ro@yahoo.com
mailto:jrsromania@gmail.com
mailto:jrsromania@gmail.com
mailto:office@inimadecopil.ro
mailto:rttiasi@gmail.com
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  :د ادغام سیمه ییز مرکز تسید رادو

9A ،I.L  کایاجیل سړکI.L Caragiale street)تسی( ، یادو Radauti) )ایتباطي شخص: لولیا کازوکیاک( ) 

 494.400-0754: تلیفون

 cazaciuc_iulia2112@yahoo.com:بریښنالیک

 ، هرګیتا، سیبیو، البایش، نساد، موییتسا، بیسترکلوژ، ژمایی، سال ساتو:4سیمه 

 نپوکا د ادغام سیمه ییز مرکز: –کلوژد 

 (Cluj( کلوژ، apt 23-24(،Decembrie 1989 boulevard 21بولیوایډ ) 1989دسمبري  21، 108

 434.800-0204 :تلیفون

 macaveiflorin@yahoo.com  93atoth@gmail.comبریښنالیک: 

 بایا ماری د ادغام سیمه ییز مرکز:

 (Baia Mare(، بایا ماری )Rachetei street، راچتایی سش  )3

 222.220-0200 :تلیفون

 assoc@asoc.ro :بریښنالیک

 د مهاجرینو د معلوماتو مرکز سیبیو –د سیبیو ساحوي دفتر 

 (Sibiu(، سیبیو )Constantin Noica street، کانستنتین نویکا سش  )1

 215.944-0209 :تلیفون/فکس

 costin1i@yahoo.com :بریښنالیک

 یید مهاجرینو د معلوماتو مرکز ترګو مور –ساحوي دفتر  یید ترګو مور

 (Tirgu Mures(، تیرګو موریس )Emil Dandea street، ایمیپ ډانډیا سش  )10

 029458-0742 :تلیفون

 hajnal_sz@yahoo.com:بریښنالیک

 مکوتا ماری ساحوي دفترشود 

1A  سیتاتي سش ،Cetatii street) سومکوتا ماری ، )Somcuta Mare) ماراموریس ، )Maramures) ) 

 222.220-0200:تلیفون

  assoc@asoc.ro:بریښنالیک

 د، هونیدیویااسیویین، بیهوی، غی ش، کایاینتسیمیهد :5سیمه 

 د ادغام سیمه ییز مرکز تیمیشواراد 

 (Timisoara(، تیمیسورا )Gheorghe Sincai street، جورج سینکایی سش  )9

 040.032-217.090/0740-0250 :تلیفون

 ilioni.flavius@yahoo.ro:بریښنالیک

 د اورادیا د ادغام سیمه ییز مرکز

2B(  بوزولوي سش ،Buzaului street( اورادیا ،)Oradea) 

 081.449-430.001/0743-0259تلیوون/فک : 

 :adrianapopa@filantropiaoradea.ro بریښنالیک

mailto:cazaciuc_iulia2112@yahoo.com
mailto:macaveiflorin@yahoo.com
mailto:93atoth@gmail.com
mailto:assoc@asoc.ro
mailto:costin1i@yahoo.com
mailto:hajnal_sz@yahoo.com
mailto:assoc@asoc.ro
mailto:ilioni.flavius@yahoo.ro
mailto:adrianapopa@filantropiaoradea.ro
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 2 ضمیمه 

 

 راهیسې د مهاجرینو لپاره د ویزې پرته سفر اړوند اروپایی تړون یې السلیک کړی دی 1151هغه هیوادونه چې د 

 

 

                                     

 لوکزامبورګ ارمنستان

 مالتا بلجیم

 ناروی چک جمهوریت

 هالینډ قبرس

 پولینډ ډنمار 

 پورتګاپ سویزرلینډ

 رومانیا فنلینډ

 سلواکیا آلمان

 هسپانیه آیرلینډ

 سویډن آیسلینډ

 هنګري ایټالیه

   لیختن اشتاین
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 پناه، مهاجرت او د ادغام فنډ –ملي پروګرام 

: د یومانیایی ژبې لپایه تعلیمي سرچینې او په یومانیا کې د نړیوال محافظت څخه ګټه پویته کونېکېو REACT_ROد پروژې نوم: 

 او د دییم هیواد اتباع لپایه د الیښود کویسونه
 ګډ کلتویي انسټیټیوټ تیمیشوایاګټه اخیستونکی: د 

 (، د یومانیا دفترIOMایډیټر: د مهاجرت نړیوال سازمان )

 2018د خپرونې نیټه: جوالی 

 د دې موادو مینځپانګو الزامآ د ایوپا اتحادیی یسمي موق  نه څرګندوي

 iombucarest@iom.intهرډول پوښتنې باید دې بریښنایی پتې ته یاجع شي: 

 ref. FAMI/17.03.03.01قرایداد لمبر 
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