Care sunt beneficiile unei vizite la Centrele Regionale de Integrare?

ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ زﻳﺎرة ﻣﺮاﻛﺰ اﻹدﻣﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ؟

Vizitând centrele vei afla informaţii utile
pentru viața în România şi vei putea lua cele
mai bune decizii cu privire la viaţa în
comunitatea în care locuiești, și anume:

ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ زﻳﺎرة اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﺣﻮل
اﻟﻌﻴﺶ ﰲ روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻛام ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ أﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮارات
 وﻫﻲ،ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ
:ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ

• Accesul la sistemul medical: vei afla cum poţi
avea acces la asistenţă medicală și cum te poţi
înscrie la un medic de familie.

 ﺳﻮف ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ:اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻄﺒﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى ﻃﺒﻴﺐ ﻣامرس
.(ﻋﺎم )ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

• Accesul la educaţie: vei afla cum te poți
înscrie la cursuri de limba română și cum poţi
obţine recunoaşterea diplomelor şi atestarea
studiilor şi a calificărilor din ţara de origine. Vei
afla ce trebuie să faci pentru a-ţi înscrie copiii
la grădiniţă sau la şcoală.

 ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺪورات:اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻹﺟﺮاءات.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻠﺪك اﻷم
.اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻹﻟﺤﺎق أﻃﻔﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ أو اﳌﺪرﺳﺔ

• Accesul pe piaţa muncii: vei afla cum te poţi
angaja, cum trebuie să îți realizezi un CV, cum
și unde poţi urma cursuri de formare
profesională.

 ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺜﻮر:اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
( وﻛﻴﻒ وأﻳﻦCV)  وﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﺳرية ذاﺗﻴﺔ،ﻋﲆ وﻇﻴﻔﺔ
.ميﻜﻨﻚ ﺣﻀﻮر اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ

• Condiţiile în care poţi beneficia de asistenţă
materială, asistenţă medicală şi asistenţă
juridică, dacă eşti în dificultate.

اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎدﻳﺔ
.واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻘﺔ

• Accesul la serviciile sociale şi la sistemul
asigurărilor sociale: vei afla cum poţi să ai acces
la sistemul de pensii şi la sistemul naţional de
asistenţă socială.

:اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣني اﻻﺟﺘامﻋﻲ
ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎم
.واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

• Participarea la activități educaționale și
socio-culturale: vei putea afla cum poți
participa la evenimente, vizite la obiective
culturale, ateliere recreative.

:اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وزﻳﺎرة
.ﻣﻌﺎمل اﻟﺠﺬب اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ

Ce îmi oferă Centrele Regionale de Integrare?

Ce sunt Centrele Regionale de Integrare?

În fiecare centru te aşteaptă consilieri dedicați, cu experienţă în domeniul
imigrării, care îţi vor răspunde la întrebări. Cu ei poţi discuta despre situaţia ta şi care
sunt posibilele soluţii la problemele pe care le întâmpini ca migrant în România. Tot
de la ei vei primi informaţiile de care ai nevoie pentru a putea face cele mai bune
alegeri pentru tine.

Centrele Regionale de Integrare sunt birouri create în mai multe orașe din ţară
pentru a-ţi furniza informaţii şi pentru a te îndruma, astfel încât să te poţi integra
mai uşor în comunitatea locală.
În cadrul acestor birouri te aşteaptă consilieri specializaţi, care îţi pot explica
drepturile și obligațiile pe care le ai şi serviciile la care ai acces în România.

 ميﻜﻨﻚ.ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺘﺸﺎرون ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ذوو ﺧﱪة ﰲ ﺷﺆون اﻟﻬﺠﺮة وﻫﻢ ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺮد ﻋﲆ أﺳﺌﻠﺘﻚ
 ﻛام ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﻌﻬﻢ أوﺿﺎﻋﻚ واﻟﺤﻠﻮل اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻛﻤﻬﺎﺟﺮ ﰲ روﻣﺎﻧﻴﺎ
.اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻚ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﳌﻤﻜﻨﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ اﻹدﻣﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻗﺎمئﺔ ﰲ ﻋﺪة ﻣﺪن ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺰوﻳﺪك ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
.واﻹرﺷﺎد ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﺸﻜﻞ أﺳﻬﻞ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ اﳌﺤﲇ
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬه اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎرون ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺣﻘﻮﻗﻚ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻚ
.واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﻚ ﰲ روﻣﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮه ﱄ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹدﻣﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ؟

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹدﻣﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ؟

Cum poţi apela la serviciile oferite de Centrele Regionale de Integrare?

ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹدﻣﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ؟

Poți accesa serviciile oferite de centre dacă ești:
• Beneficiar de protecție internațională;
• Cetățean străin din afara Uniunii Europene
și a Spațiului Economic European aflat cu
ședere legală în România.

:ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻫﺬه اﳌﺮاﻛﺰ إذا ﻛﻨﺖ
• ﻣﺴﺘﻔﻴﺪً ا ﻣﻦ اﻟﺤامﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛
• ﻣﻮاﻃ ًﻨﺎ أﺟﻨﺒ ًﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
.وﻣﻘﻴام ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮين ﰲ روﻣﺎﻧﻴﺎ
اﻷوروﺑﻴﺔ
ً

Ministerul Afacerilor
Interne

Direcția Fonduri Externe
Nerambursabile

Ministerul Afacerilor
Interne

Inspectoratul General
pentru Imigrări

SIM - CIS 4 - Servicii integrate pentru migranţi- Comunităţi interculturale și solidare

 اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ وﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت- ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ- SIM - CIS 4

Întreabă! Află! Alege!

!اﺳﺄل! اﻛﺘﺸﻒ! ﺗﺨري

Te aşteptăm la unul din Centrele Regionale de Integrare
şi pe www.romaniaeacasa.ro

ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎرك ﰲ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹدﻣﺎج اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ وﻋﲆ اﳌﻮﻗﻊ
www.romaniaeacasa.ro اﻹﻟﻜﱰوين

Centrul Regional de Integrare Cluj-Napoca
B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108,
ap. 23-24, Cluj- Napoca

0264-434.806

0264-434.806
ralucadrob@gmail.com; 93atoth@gmail.com

Str. Piața Libertății nr. 10

Vino la Centrele Regionale de Integrare din zona în care locuiești sau accesează
www.romaniaeacasa.ro şi află ce trebuie să faci pentru a te integra mai repede în România!

ﺗﻮﺟﻪ إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹدﻣﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين
! ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺘﻌني ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﰲ روﻣﺎﻧﻴﺎwww.romaniaeacasa.ro

10, Piața Libertății street

0262-222.226

0262-222.226
cribaiamare@gmail.com

Str. Luptei nr. 18, ap. 19, Sibiu

ROMÂNIA

ﻣﺮﻛﺰ اﻹدﻣﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺑﺎﻳﺎ ﻣﺎري

cribaiamare@gmail.com
Punct de Lucru Sibiu - Centrul de informare
și consiliere pentru străini

! روﻣﺎﻧﻴﺎ،اﻋرث ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﰲ ﺑﻠﺪك

108, 21 Decembrie 1989 boulevard,
apt. 23-24, Cluj- Napoca

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

Centrul Regional de Integrare Baia Mare

Găseste-ți locul în țara ta,

ﻣﺮﻛﺰ اﻹدﻣﺎج اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻛﻠﻮج ﻧﺎﺑﻮﻛﺎ

اﳌﻜﺘﺐ اﳌﻴﺪاين ﰲ ﺳﻴﺒﻴﻮ – ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
18, Luptei street, ap. 19, Sibiu

0740.407.870

0740.407.870

costin1i@yahoo.com

costin1i@yahoo.com

Punct de Lucru Târgu Mureș - Centrul de informare
și consiliere pentru străini
Str. Emil Dandea nr. 10, Târgu Mureș

اﳌﻜﺘﺐ اﳌﻴﺪاين ﰲ ﺗﺎرﻏﻮ ﻣﻮرﻳﺶ—ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
10, Emil Dandea street, Târgu Mureș

0739.120.143

0739.120.143

asociatiasolitudine@gmail.com

asociatiasolitudine@gmail.com

Punct de Lucru Șomcuta Mare

اﳌﻜﺘﺐ اﳌﻴﺪاين ﰲ ﺳﻮﻣﻜﻮﺗﺎ ﻣﺎري

Str. Cetății 1A, Șomcuta Mare, Maramureș

1A, Cetății street, Șomcuta Mare, Maramureș

0262-222.226

0262-222.226

cribaiamare@gmail.com

cribaiamare@gmail.com

Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
Proiect: INTERACT Plus – Servicii integrate pentru migranți, dialog social și intercultural
Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul în România; Data publicării: Septembrie 2018
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Adresa de sesizări: iombucharest@iom.int

 ﺻﻨﺪوق اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻬﺠﺮة واﻹدﻣﺎج- اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
 واﻟﺤﻮار اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ وﻣﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ- INTERACT Plus :اﳌﴩوع
2018 أﻳﻠﻮل/ ﺳﺒﺘﻤﱪ: ﻣﻜﺘﺐ روﻣﺎﻧﻴﺎ ; ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﴩ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة
.ﻻ ميﺜﻞ ﻣﺤﺘﻮى ﻫﺬه اﳌﺎدة ﺑﺎﻟﴬورة اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷورويب
iombucharest@iom.int :ﻓريﺟﻰ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﱃ
ُ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ أﻳﺔ ﺷﻜﺎوى

RO-AR

