Care sunt beneficiile unei vizite la Centrele Regionale de Integrare?

ﻗﺎزاﻧﺠﯽ ﺳﻬﺮداﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻧﺎوﻫﻨﺪﻫﮑﺎﻧﯽ ﺗﯿﮑﻬاڵوﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻬﯿﯽ ﭼﯿﻪ؟

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:

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

 ﺑﯚ ژﯾﺎن ﻟﻪ ڕۆﻣﺎن زاﻧﯿﺎری،ﺑﻪ ﺳﻬﺮداﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻧﺎوﻫﻨﺪﻫﮑﺎن
ﺑﻬﺴﻮود ﺑﻬﺪﻫﺴﺖ دێﻨﯿﺖ و دﻫﺘﻮاﻧﯿﺖ ﺑﯚ ﺗێﮑﻬاڵﺑﻮوﻧﯽ ﺑﺎﺷﱰ
 ﺑﯚ، ﺑﺎﺷﱰﯾﻦ ﺑڕﯾﺎر ﺑﺪﻫﯿﺖ،ﻟﻬﻮ ﮐﯚﻣﻬڵﮕﺎﯾﻬﺪا ﺗێﯿﺪا دﻫﮋﯾﺖ
:منﻮوﻧﻪ
 ﺗێﺪﻫﮕﻬﯿﺖ ﭼﯚن:دﻫﺴﺘڕاﮔﻬﯿﺸنت ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻬﻤﯽ ﭘﺰﯾﺸﮑﯽ
ﭼﺎودێﺮی ﺗﻬﻨﺪروﺳﺘﯿﺖ ﻟﻬﺒﻬﺮدﻫﺴﺖ ﺑێﺖ و ﭼﯚن ﻟﻪ ﻻی
.ﭘﺰﯾﺸﮑێﮑﯽ ﮔﺸﺘﯿﺪا )ﭘﺰﯾﺸﮑﯽ ﺧێﺰان( ﻧﺎوت ﺗﯚﻣﺎر ﺑﮑﻬﯿﺖ
 ﻓێﺮ دﻫﺒﯿﺖ ﭼﯚن ﻟﻪ ﮐﯚرﺳﻬﮑﺎﻧﯽ ڕاﻫێﻨﺎﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ:دﺳﺘڕاﮔﻬﯿﺸنت ﺑﻪ ڕاﻫێﻨﺎن
ڕۆﻣﺎﻧﯿﺪا ﻧﺎوت ﺗﯚﻣﺎر ﮐﻬﯿﺖ و ﭼﯚن ﺑﻬڵﮕﻬﻨﺎﻣﻬﯽ دﯾﭙﻠﯚﻣﯿﮏ وﻫﺮﮔﺮﯾﺖ ﮐﻪ
 ﺗێﺪﻫﮕﻬﯿﺖ ﺑﯚ ﻧﺎوﺗﯚﻣﺎرﮐﺮدﻧﯽ.ﻟﻪ واڵﺗﻬﮑﻬﯽ ﺧﯚﺗﺪا ﺑﻬﺪﻫﺴﺘﺖ ﻫێﻨﺎوه
.ﻣﻨﺪاڵﻬﮑﻬﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﺧﭽﻬﯽ ﺳﺎواﯾﺎن ﯾﺎن ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻬﺪا ﭼﯽ ﺑﮑﻬﯿﺖ

• 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.

 ﺗێﺪﻫﮕﻬﯿﺖ ﭼﯚن ﺋﯿﺶ:دﻫﺴﺘڕاﮔﻬﯿﺸنت ﺑﻪ ﺑﺎزاڕی ﺋﯿﺶ
 ﭼﯚن ﺳﯽ ﭬﯽ ﺋﺎﻣﺎده ﺑﮑﻬﯿﺖ و ﭼﯚن و ﻟﻬﮑﻮێ،ﺑﺪۆزﯾﯿﻬﻮه
.دﻫﺘﻮاﻧﯿﺖ ﺑﻬﺸﺪاری ﺑﮑﻬﯿﺖ ﻟﻪ ﮐﯚرﺳﯽ ﭘڕۆﻓﯿﺸﯿﻨﺎڵﺪا

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

 ﺳﻮود،ﺋﻬﻮ ﺑﺎرودۆﺧﺎﻧﻬﯽ ﺑﻬﭙێﯽ ﺋﻬﻮ دﻫﺘﻮاﻧﯿﺖ ﮐﺎﺗﯽ ﺳﻬﺮﻫﻬڵﺪاﻧﯽ ﮐێﺸﻪ
. ﯾﺎرﻣﻬﺘﯽ ﭘﺰﯾﺸﮑﯽ و ﯾﺎرﻣﻬﺘﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ،وﻫﺮﮔﺮﯾﺖ ﻟﻪ ﯾﺎرﻣﻬﺘﯽ داراﯾﯽ

• 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.

دﻫﺴﺘڕاﮔﻬﯿﺸنت ﺑﻪ ﺧﺰﻣﻬﺘﮕﻮزاری ﮐﯚﻣﻬاڵﯾﻬﺘﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻬﻤﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﺸﯽ
 ﺗێﺪﻫﮕﻬﯿﺖ ﭼﯚن دﻫﮑﺮێ ﺳﯿﺴﺘﻬﻤﯽ ﺧﺎﻧﻬﻨﺸﯿﻨﯽ ﮔﺸﺘﯽ و:ﮐﯚﻣﻬاڵﯾﻬﺘﯽ
.ﺳﯿﺴﺘﻬﻤﯽ ﯾﺎرﻣﻬﺘﯽ ﮐﯚﻣﻬاڵﯾﻬﺘﯽ ﻧﻬﺘﻬﻮﻫﯿﯿﺖ ﻟﻬﺒﻬﺮدﻫﺴﺖ ﺑێﺖ

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

: ﮐﻠﺘﻮورﯾﺪا-ﺑﻬﺸﺪارﯾﮑﺮدن ﻟﻪ ﭼﺎﻻﮐﯽ ﻓێﺮﮐﺎری و ﮐﯚﻣﻬاڵﯾﻬﺘﯽ
، ﺗێﺪﻫﮕﻬﯿﺖ ﭼﯚن ﺑﻬﺸﺪاری ﺑﮑﻬﯿﺖ ﻟﻪ ﺑﯚﻧﻪ ﺟﯿﺎوازﻫﮑﺎﻧﺪا
.ﺳﻬﺮداﻧﯽ ڕاﮐێﺸﺎﻧﯽ ﮐﻠﺘﻮوری و ﮐﺎرﮔﻬﮑﺎﻧﯽ ڕاﺑﻮاردن ﺑﮑﻬﯿﺖ

Ce îmi oferă Centrele Regionale de Integrare?

ﻧﺎوﻫﻨﺪﻫﮑﺎﻧﯽ ﺗﯿﮑﻬاڵوﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻬﯿﯽ ﭼﯿﻢ ﭘێﺸﮑﻬﺶ دﻫﮑﻬﻦ؟

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.

 ﭼﺎوﻫڕێﻦ وﻫاڵﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺎرﻫﮑﺎﻧﯽ ﺗﯚ، ڕاوێﮋﮐﺎراﻧﯽ ﭘﺴﭙﯚڕ ﮐﻪ ﺋﻬﺰﻣﻮوﻧﯿﺎن ﻫﻬﯿﻪ ﻟﻪ ﺑﻮاری ﮐﯚﭼﺪا،ﻟﻪ ﻫﻬﺮ ﺑﻨﮑﻬﯿﻬﺪا
 دﻫﺘﻮاﻧﯿﺖ ﻗﺴﻪ ﺑﮑﻬﯿﺖ ﻟﻬﮕﻬڵ ﺋﻬﻮاﻧﺪا ﻟﻬﺴﻬﺮ ﺑﺎرودۆﺧﯽ ﺧﯚت و ڕێﮑﺎری ﺋﯿﺤﺘﯿامﻟﯽ ﺑﯚ ﺋﻬﻮ ﮐێﺸﺎﻧﻬﯽ.ﺑﺪﻫﻨﻬﻮه
 ﻫﻬﺮوﻫﻬﺎ زاﻧﯿﺎری ﭘێﻮﯾﺴﺘﯽ ﺧﯚت ﺑﻬﺪﻫﺴﺖ ﺑێﻨﯿﺖ.وﻫﮏ ﮐﯚﭼﺒﻬﺮێﮏ ﻟﻪ ڕۆﻣﺎﻧﯿﺪا ﺑﻬﺮﻫﻮڕووﯾﺎن ﺑﻮوﯾﻬﺘﻬﻮه
.ﺑﯚﺋﻬﻮﻫﯽ ﺑﯚﺧﯚت ﺑﺎﺷﱰﯾﻦ ﺑڕﯾﺎر ﺑﺪﻫﯿﺖ

Ce sunt Centrele Regionale de Integrare?

ﻧﺎوﻫﻨﺪی ﺗﯿﮑﻬاڵوﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻬﯿﯽ ﭼﯿﻪ؟

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.

 ﻟﻪ ﭼﻬﻨﺪ،ﻧﺎوﻫﻨﺪی ﺗﯿﮑﻬاڵوﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻬﯿﯽ ﺋﻬﻮ ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕﺎﻧﻬﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺒﻬﺴﺘﯽ ﭘێﺸﮑﻬﺸﮑﺮدﻧﯽ زاﻧﯿﺎری و ڕێﻨامﯾﯽ ﺗﯚ
.ﺷﺎر ﻟﻪ ﺳﻬﺮﺗﺎﺳﻬﺮی واڵﺗﺪا داﻧﺪراون ﺑﯚﺋﻬﻮﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺖ ﻟﻬﮕﻬڵ ﮐﯚﻣﻬڵﮕﺎی ﺧﯚﺟێﯿﯽ ﺧﯚﺗﺪا ﺑﺎﺷﱰ ﺗێﮑﻬاڵو ﺑﯿﺖ
ﻟﻬﻢ ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕﺎﻧﻬﺪا ڕاوێﮋﮐﺎراﻧﯽ ﭘﺴﭙﯚڕ ﻫﻬﻦ ﮐﻪ دﻫﺘﻮاﻧﻦ ﻟﻬﺴﻬﺮ ﻣﺎف و ﺋﻬﺮﮐﯽ ﺗﯚ و ﺋﻬﻮ ﺧﺰﻣﻬﺘﮕﻮزارﯾﺎﻧﻬﯽ ﻟﻪ
. زاﻧﯿﺎری زﯾﺎﺗﺮان ﺑﺨﻬﻨﻪ ﺑﻬﺮدﻫﺴﺖ،ڕۆﻣﺎﻧﺪا دﻫﮑﺮێ ﻟﻬﺒﻬﺮدﻫﺴﺘﺖ ﺑێﺖ
Cum poţi apela la serviciile oferite de Centrele Regionale de Integrare?

ﭼﯚن دﻫﮑﺮێ دﻫﺴﺘﺖ ڕاﺑﮕﺎت ﺑﻬﻮ ﺧﺰﻣﻬﺘﮕﻮزارﯾﺎﻧﻬﯽ ﻧﺎوﻫﻨﺪﻫﮑﺎﻧﯽ ﺗێﮑﻬاڵوﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻬﯿﯽ ﭘێﺸﮑﻬﺸﯽ دﻫﮑﻬﻦ؟
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.

ﺑﯚ ﺋﻬﻢ ﮐﻬﯿﺴﻬﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮارﻫﻮه دﻫﮑﺮێ ﺧﺰﻣﻬﺘﮕﻮزاری
:• ﭘێﺸﮑﻬﺸﮑﺮاوی ﺑﻨﮑﻬﮑﺎﻧﺖ ﺑﮑﻬﻮێﺘﻪ ﺑﻬﺮدﻫﺴﺖ
• ﮔﻬﺮ ﺳﻮودﺑﻬﺮی ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﻧێﻮﻫﺪﻫﻮڵﻬﺘﯽ
ﮔﻬﺮ ﻫﺎوواڵﺗﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﺖ ﻟﻪ دﻫﺮﻫﻮﻫﯽ ﯾﻬﮑﯿﻬﺘﯽ ﺋﻬﻮرووﭘﺎ و
.ﻧﺎوﭼﻬﯽ ﺋﺎﺑﻮوری و ﺋﯿﻘﺎﻣﻬﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯿﺖ ﻫﻬﯿﻪ

Ministerul Afacerilor
Interne

Direcția Fonduri Externe
Nerambursabile

Ministerul Afacerilor
Interne

Inspectoratul General
pentru Imigrări

Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească:
o constrcţie comună

 ﭘێﮑﻬﺎﺗﻬﯿﻬﮑﯽ ﺑﺎو:ﺗێﮑﻬاڵوﺑﻮوﻧﯽ ﮐﻬﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺋﯿﻘﺎﻣﻬﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯿﺎن ﻫﻬﯿﻪ ﻟﻪ ﮐﯚﻣﻬڵﮕﺎی ڕۆﻣﺎﻧﯿﺪا

Întreabă! Află! Alege!

!ﭘﺮﺳﯿﺎر ﺑﮑﻪ! ﺋﺎﮔﺎدار ﺑﻪ! ﻫﻬڵﺒﮋێﺮه
Te aşteptăm la unul din Centrele Regionale de Integrare
şi pe www.romaniaeacasa.ro

ﺋێﻤﻪ ﻟﻪ ﯾﻬﮑێﮏ ﻟﻪ ﻧﺎوﻫﻨﺪﻫﮑﺎﻧﯽ ﺗﯿﮑﻬاڵوﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻬﯿﯿﻦ و ﻟﻪ
 دا ﭼﺎوﻫڕێﺖwww.romaniaeacasa.ro

Centrul Regional de Integrare Iași

Găseste-ți locul în țara ta,

! ﻟﻪ ڕۆﻣﺎﻧﯿﺪا ﺑﺪۆزﻫﻮه،ﺷﻮێﻨﯽ ﺧﯚت ﻟﻪ واڵﺗﻬﮑﻬﺖ

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!

 وﻫﺮه ﺑﯚ ﻧﺎوﻫﻨﺪی،ﺑﯚ زاﻧﯿﺎری ﻟﻬﺴﻬﺮ ﺋﻬﻮﻫﯽ دﻫﺒێ ﺑﯿﮑﻬﯿﺖ ﺑﯚﺋﻬﻮﻫﯽ ﻟﻪ ڕۆﻣﺎﻧﯿﺪا ﺗێﮑﻬاڵوﺑﻮوﻧێﮑﯽ ﺑﺎﺷﱰت ﻫﻬﺒێﺖ
! ﺑﮑﻪwww.romaniaeacasa.ro ﺗﯿﮑﻬاڵوﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻬﯿﯽ ﻟﻪ ﮔﻬڕﻫﮑﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﺧﯚﺗﺪا ﯾﺎن ﺳﻬﺮداﻧﯽ

( )ﯾﺎشIasi ﺑﻨﮑﻬﯽ ﺗێﮑﻬاڵوﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻬﯿﯽ

Str. Păcurari nr. 66, Iași

( )ﯾﺎشIași ، Păcurari  ﺷﻬﻘﺎﻣﯽ، 66

0745-992.668

0745-992.668

rttiasi@gmail.com

rttiasi@gmail.com

Centrul Regional de Integrare Rădăuţi

( )ڕادوﺗﺲRădăuți ﺑﻨﮑﻬﯽ ﺗێﮑﻬاڵوﺑﻮوﻧﯽ ﻧﺎوﭼﻬﯿﯽ

Str. I.L. Caragiale 9A, Rădăuți

( ڕادوﺗﺲRădăuți ، Caragiale  ﺷﻬﻘﺎﻣﯽI.L. ، 9A

0754-494.400

0754-494.400

cazaciuc_iulia2112@yahoo.com

cazaciuc_iulia2112@yahoo.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

 ﮐﯚچ و ﺗێﮑﻬاڵوﺑﻮون، ﺳﻨﺪۆﻗﯽ ﭘﻬﻨﺎﺑﻬﺮی-ﭘڕۆﮔﺮاﻣﯽ ﻧﻬﺘﻬﻮﻫﯿﯽ
 ﮔﻔﺘﻮﮔﯚی ﮐﯚﻣﻬاڵﯾﻬﺘﯽ و ﻧێﻮان ﮐﻠﺘﻮوری، )ﺋﯿﻨﱰاﮐﺖ ﭘﻼس( – ﺧﺰﻣﻬﺘﮕﻮزاری ﯾﻬﮑﺪﻫﺴﺖ ﺑﯚ ﮐﯚﭼﺒﻬﺮانINTERACT Plus :ﭘڕۆژه
2018  ﺳێﭙﺘﻬﻤﺒﻬﺮی: ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕﻬﯽ ڕۆﻣﺎﻧﯽ ; ڕێﮑﻬﻮﺗﯽ ﺑاڵوﮐﺮدﻧﻬﻮه،ڕێﮑﺨﺮاوﻫﯽ ﻧێﻮدﻫﻮڵﻬﺘﯽ
.ﻧﺎوﻫڕۆﮐﯽ ﺋﻬﻢ ﺑﺎﺑﻬﺘﻪ ﻣﻬﺮج ﻧﯿﻪ ﺑﯚ ﺑﺎﺑﻬﺘﯽ ﻓﻬﺮﻣﯽ ﯾﻬﮑﯿﻬﺘﯽ ﺋﻬﻮرووﭘﺎ
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