Care sunt beneficiile unei vizite la Centrele Regionale de Integrare?

ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻫآمﻣﯿﺰی ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی ﭼﯿﺴﺖ؟

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:

 ﺷام ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در،ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ
روﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻫآمﻣﯿﺰی ﺑﻬﱰ
 ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿامت را،در ﺟﺎﻣﻌﻬﺎی ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
: ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

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

 در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ:دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺰد ﯾﮏ
.ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده( ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ

• 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.

 ﻣﯿﺂﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در دورﻫﻬﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن:دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش
روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ دﯾﭙﻠﻤﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
 در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم.در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد اﺧﺬ ﮐﺮده اﯾﺪ
.ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ

• 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.

 در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا:دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر
 ﭼﮕﻮﻧﻪ رزوﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ،ﮐﺮده
.در دورﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﴍﮐﺖ منﺎﯾﯿﺪ

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

 از، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ،ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺷام ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
. ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻤﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻬﺮﻫﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ

• 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.

 در:دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘامﻋﯽ و ﻧﻈﺎم اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘامﻋﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
.ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺎم ﮐﻤﮑﻬﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﻠﯽ دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

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

 ﺷام ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ:ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﴍﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺟﺘامﻋﯽ
 از،درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺟﺎذﺑﻬﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ

Ce îmi oferă Centrele Regionale de Integrare?

ﻣﺮاﮐﺰ ﻫآمﻣﯿﺰی ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﻦ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ؟

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.

 ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﺷام ﭘﺎﺳﺦ، ﻣﺸﺎوران اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺠﺮﺑﻪ دارﻧﺪ،در ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ
 ﺷام ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺣﺘامﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺟﺮ در.دﻫﻨﺪ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ. ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ،روﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ
.ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿامت را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

Ce sunt Centrele Regionale de Integrare?

ﻣﺮاﮐﺰ ﻫآمﻣﯿﺰی ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی ﭼﯿﺴﺖ؟

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.

 در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ در،ﻣﺮاﮐﺰ ﻫآمﻣﯿﺰی ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی دﻓﺎﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و راﻫﻨامﯾﯽ ﺑﻪ ﺷام
.ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد آﺳﺎﻧﱰ ﻫآمﻣﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
در اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎوران ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰی را درﺑﺎره ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺷام و
. در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
Cum poţi apela la serviciile oferite de Centrele Regionale de Integrare?

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻫآمﻣﯿﺰی ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟
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.

ﺷام ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮاﮐﺰ
:• دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
• اﮔﺮ ذﯾﻨﻔﻊ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛
اﮔﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﺎرﺟﯽ از ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
.اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در روﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ

Ministerul Afacerilor
Interne
Ministerul Afacerilor
Interne

Direcția Fonduri Externe
Nerambursabile

Inspectoratul General
pentru Imigrări

INTERACT Plus - Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural

 ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺟﺘامﻋﯽ و ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، )اﯾﻨﱰاَﮐﺖ ﭘﻼس( – ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان- INTERACT Plus

Întreabă! Află! Alege!

!ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ! ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ! اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
Te aşteptăm la unul din Centrele Regionale de Integrare
şi pe www.romaniaeacasa.ro

ﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻫآمﻣﯿﺰی ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی و در
 ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷام ﻫﺴﺘﯿﻢwww.romaniaeacasa.ro

Centrul Regional de Integrare București
Str. Viitorului nr. 11, sector 2, București

( )ﺑﺨﺎرﺳﺖBucharest ، 2  ﻣﻨﻄﻘﻪ، Viitorului  ﺧﯿﺎﺑﺎن، 11

021-210.30.50

021-210.30.50

iombucharest@iom.int

iombucharest@iom.int

Centrul Regional de Integrare Craiova

Găseste-ți locul în țara ta,

! ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، روﻣﺎﻧﯽ،ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮرﺗﺎن

ROMÂNIA

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!

 ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ،ﺑﺮای اﻃﻼع از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در روﻣﺎﻧﯽ ﻫآمﻣﯿﺰی ﺑﻬﱰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
! ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪwww.romaniaeacasa.ro ﻫآمﻣﯿﺰی ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی در ﻣﺤﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ از

( )ﺑﺨﺎرﺳﺖBucharest ﻣﺮﮐﺰ ﻫآمﻣﯿﺰی ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی

( )ﮐﺮاﯾﻮواCraiova ﻣﺮﮐﺰ ﻫآمﻣﯿﺰی ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی

Str. Frații Buzești nr. 25, Craiova

( )ﮐﺮاﯾﻮواCraiova ، Frații Buzești  ﺧﯿﺎﺑﺎن، 25

0351-442.287

0351-442.287

a.globalhelp@yahoo.com

a.globalhelp@yahoo.com

Centrul Regional de Integrare Brașov

( )ﺑﺮاﺷﻮفBrasov ﻣﺮﮐﺰ ﻫآمﻣﯿﺰی ﻣﻨﻄﻘﻬﺎی

Str. Aurel Vlaicu nr. 26bis, etaj 2
(fosta școală nr. 24), Brașov

 ﻃﺒﻘﻪ دوم، Aurel Vlaicu  ﺧﯿﺎﺑﺎن، 26bis
( )ﺑﺮاﺷﻮفBrasov ، (24 )ﺷامره ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎﺑﻖ

0766-282.090

0766-282.090

astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

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

 ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻫآمﻣﯿﺰی،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﯽ – ﺻﻨﺪوق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
 ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺟﺘامﻋﯽ و ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، )اﯾﻨﱰا َﮐﺖ ﭘﻼس( – ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮانINTERACT Plus :ﭘﺮوژه
2018  ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ: دﻓﱰ روﻣﺎﻧﯽ ; ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت
.ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﺿﻊ رﺳﻤﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺴﺖ
iombucharest@iom.int : ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ارﺳﺎل منﺎﯾﯿﺪ،اﮔﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ

RO-FARSI

