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الموضوع  :1البدء
مرحبًا بك في رومانيا وأنشطة توجيه ما بعد الوصول!
الهدف من هذا التوجيه هو تزويدك بمعلومات عن رومانيا ،ومساعدتك في فهم الحياة في رومانيا ،واإلجابة قدر اإلمكان على أكبر
عدد من األسئلة قدر اإلمكان.
لنبدأ باستكشاف ما تريد معرفته .استخدم العمود أدناه لكتابة أسئلتك .عندما تسمع إجابة عن أحد أسئلتك ،اكتب اإلجابةة .فةيةمةا يةلةي
بعض األسئلة التوجيهية لمساعدتك في هذا التدريب:
ماذا تعرفه بالفعل عن رومانيا؟
ما الذي ال تعرفه؟
ما الذي تحتاجه لتتعايش بشكل أفضل في رومانيا؟
ما الذي يشكل أهمية خاصة لك؟
في نهاية البرنامج ،أعد النظر في أسئلتك مرة أخرى لترى إن كان لديك إجابتها.
ما الذي تريد معرفته عن رومانيا؟

األسئلة

اإلجابات
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الموضوع  2رومانيا  -نظرة عامة موجزة
تقع رومانيا في الجزء الجنوبي الشرقي من أوروبا ،وتطل على البحر األسةود ،وتةجةاور بةلة ةاريةا وصةربةيةا والةمةجةر وأوكةرانةيةا
وجمهورية مولدافيا .وتبلغ مساحتها  238.311كم مربع وتتمتع بمناخ معتدل قاري .ويبلغ تةعةداد سةكةان رومةانةيةا 11.5مةلةيةون
نسمة¹ ،مما يجعلها سابع دولة في االتحاد األوروبي .بوخارست هي عاصمتها وأكبر مدنها ،وتحتل الةمةرتةبةة السةادسةة مةن حةية
التعداد السكاني في االتحاد األوروبي ،حي يبلغ عدد سكانها  2.1مليون نسمة.
ويعيش معظم السكان في المدن ،لكن هناك أيضًا عدة قرى منتشرة على مستوى المةنةاطةس .سةتةعةرف تةدريةجةيًةا الةمةزيةد عةن كةل
المناطس المختلفة في رومانيا.

النشاط
مقارنة رومانيا بالدول األخرى
استخدم الخريطة أدناه لمعرفة أين ستعيش في رومانيا.
ما مدى كبر دولتك األم مقارنة برومانيا؟ هل يمكنك رسمها على الخريطة؟

ما أوجه تشابه واختالف المنطقة التي تعيش فيها في رومانيا والمنطقة التي عشت فيها من قبل؟

من حي المناخ؟

من حي الكثافة السكانية؟

من حي االقتصاد؟

من حي المناظر الطبيعية؟

 ¹وفقًا لتقديرات األمم المتحدة في مايو  .2102بنا ًء على التعداد السكاني لعام  ،2100بلغت الكثافة السكانية لرومانيا  2100مليون نسمة.
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انظر إلى الخريطة أدناه .كم عدد المناطس في رومانيا؟ هل زرت أحدها من قبل؟ ما الذي أثار اهتمامك هناك؟

النشاط
تشكيل نظام الحكم والنظام السياسي

بالنسبة لألسئلة أدناه ،يُرجى استخدام اإلنترنت أو أي مصدر معلومات أخرى في متناول يدك (أي المكتبة ،كتب التارية ،،الةمةوارد
المتاحة في مراكز االندماج اإلقليمي):
في رومانيا ،يتم تنظيم االنتخابات الرئاسية كل خمسة أعوام .متى سيتم تنظيم االنتخابات الرئاسةيةة الةتةالةيةة؟ كةم عةدد االنةتةخةابةات
الرئاسية التي تم تنظيمها منذ عام  1111في رومانيا؟

ما األحزاب السياسية التي يتم تمثيلها في برلمان رومانيا؟ ما األحزاب السياسية التي تم تمثيلها في البرلمان منذ عام 1111؟

ما األحزاب السياسية التي يتم تمثيلها في المجلس المحلي في مكان إقامتك برومانيا؟

بالتعاون مع ثالثة مشاركين آخرين في جلسات التوجيه ،يُرجى تحديد جانب/موقف واحد ترغب في تحسينه في المجتمع المضيف.
يُرجى إبداء أسباب الحاجة إلى التحسين وما الذي يمكنك فعله لتحسين الموقف .يُرجى إعداد خطة ،كنشاط جماعي ،لتأييد
التحسين/الت يير وتقديمه على المأل (أي أمام المجموعة أو حتى لمكتب المحافظ) في نهاية برنامج التوجيه.
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الموضوع  3رومانيا  -الدولة ،والثقافة ،والشعب
على مر القرون ،تقلقل تاري ،رومانيا من اإلمبراطورية الرومانية ،إلى اإلمبراطورية العثمانية ،إلى اإلمبراطورية الروسية،
عضوا بالناتو (منظمة حلف شمال األطلسي) واالتحاد األوروبي.
إلى اإلمبراطورية النمساوية المجرية .أما اآلن ،فتعد رومانيا
ً

النشاط
لماذا برأيك يعد التاري ،مه ًما؟

فكر في لحظات من تاري ،دولتك .كيف أثرت هذه اللحظات في حياة الشعب والدولة؟

عضوا باالتحاد
رومانيا دولة عضو باالتحاد األوروبي .على الخريطة أدناه ،حدد الدول المجاورة لرومانيا التي ليست
ً
األوروبي.

ما األعراف الثقافية التي شاهدتها حتى اآلن في رومانيا؟ ضع عالمة في المربعات أدناه:
☐ رقصات االحتفاالت الدينية

☐ ( Men’s group Colindatالمراسم ال نائية لمجموعات الرجال)

☐ ( Mărțisorاحتفال بداية الربيع)

☐ ( Horezu Ceramicsصناعات خزف هوريزو)

☐ مأدبة Mucenici

☐ Ie

☐ البيض الملون

☐ أخرى (مثل الزفاف ،الجنائز ،إل ،،يُرجى التحديد):
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ما عناصر هذه األعراف الثقافية المشتركة والمختلفة مقارنة بما تألفه؟
مشابهة

مختلف

ما أيام العطالت الرسمية في دولتك؟ ما األيام األخرى التي تحتفل بها؟

ما أوجه الشبه واالختالف التي بوسعك تحديدها مع العطل الرومانية الرسمية وأيام االحتفاالت األخرى؟
أوجه الشبه

أوجه االختالف
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الموضوع  4التفاعل والتأقلم الثقافي
ال يتوقف معظمنا ويفكر في ثقافتنا .تشير الثقافة إلى ما يعتقده ويفعله مجموعة من األشخاص ،التقاليد والعادات المشتركة بينةهةم.
فهي تشير إلى السلوكيات المكتسبة والمشتركة بين مجموعات من األشخاص ،بما في ذلك معتقدات العقل الالواعي.
صا من ثقافة مختلفةة .فةيةمةا يةلةي تةدريةب نةقةدمةه لةك ،يةهةدف إلةى
أحيا ًنا ،ما ننتبه لردود أفعالنا ومشاعرنا فقط عندما نقابل شخ ً
ّ
مساعدتك على تحليل اصطدامك مع شخص ما من خلفية ثقافية أخرى .فكر في مثل هذا الموقف الذي مررت بةه ،وقةم بةتةنةزيةل
االستبيان التالي وتعبئته:
https://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_en/AIE_autobiography_en.pdf
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الموضوع  5الحياة اليومية في رومانيا
انظر إلى الصور .وضح ما الذي تعبر عنه الصورة ،ثم صلها بالفئة الصحيحة:

النجدة!

التوجيه

السالمة

ال ذاء

التعليم
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الموضوع  6الحقوق والمسؤوليات
رومانيا دولة ديمقراطية تتمتع بحقوق أساسية وحقوق إنسان يكفلها الدستور .وينبثس من الحقوق مسؤوليات أيضًا .لتتمتع
بحقوقك ،يقع على عاتقك مسؤولية معرفة قوانين رومانيا وااللتزام بها.

النشاط
قد تختلف القوانين في رومانيا عن تلك التي في دولتك أو في دول أخرى عشت فيها .فيما يلي القوانين في رومانيةا .الحةظ إذا
كانت القوانين في دولتك األم مشابهة ،و/أو مختلفة ،و/أو صادمة لثقافتك ومعتقداتك.

الموقف

نفسه

يحظر إعطاء مال للموظفين الحكوميين أو المحليين
تحافظ الشرطة على النظام العام وسالمة المواطنين
العنف األسري ممنوع
ال يمكن حمل السكاكين أو األسلحة األخرى في األماكن
العامة
السن القانوني للزواج هو  18عا ًما لكل من الرجال
والنساء
التدخين غير مسموح به في كل األماكن العامة الم لقة،
والمكاتب ،ووسائل النقل العامة ،وساحات لعب األطفال،
والمدارس ،والمستشفيات.
من غير القانوني زراعة ،أو إنتاج ،أو تجربة ،أو تقديم،
أو بيع ،أو شراء المخدرات الخطرة (الحشيش،
الماريجوانا) ،والمخدرات عالية الخطورة (الهيروين،
الكوكايين ،األفيون ،أنفتامين
يتمتع الرجال والنساء بحقوق ومسؤوليات متساوية
يحتاج الفرد لرخصة قيادة حتى يتسنى له قيادة سيارة

00

مختلف

صادمة لثقافتي ومعتقداتي

يُُ رجى قراءة الباب الثاني من الدستور الروماني وتحديد المواقف التي مررت بها في رومانيا اُحترمت فيها حقوقك .إن كان
هناك مواقف لم يُحترم فيها حقوقك ،ما الذي فعلته؟

توجيهات للوالدين
أمرا غير قانوني .من المهم أن يتعلم األبوان طرقًا لتأديب أطةفةالةهةم دون
في رومانيا ،يعد تأديب األطفال باستخدام الضرب أو الصفع بشدة ً
استخدام العنف .كما ينب ي أن تكون وسائل العقاب البديلة للضرب صائبة .قد تتضمن وسائل العقاب البديلة:
الحرمان المؤقت  -يعني أنه إذا أساء الطفل التصرف ،يتم تحذيره/تحذيرها وبعد ذلك ،إذا استمر السلوك ،يتم إبعاده إلى مكان محدد بالمنزل
(يُفضل أال يكون غرفة نوم الطفل) لمدة محددة .ينب ي أن يقرر الوالدان ما السلوكيات التي تستدعي وسيلة "الحرمان المؤقت" والتأكد من
إلمام األطفال بذلك بوضوح.
الع ّد حتى ثالثة – يوضح الوالدان للطفل عواقب استمرار السلوك ،عندئذ يعدون حتى ثالثة كتحذير إليقاف السلوك (هذه الوسيلة فعالة مع
األطفال األص ر سنًا).
عدم الخروج  -هذه ال تسمح لألطفال بالمشاركة في األنشطة االجتماعية التي يريدون حضورها .إذا أساء أحد األطفال السلوك بعد
تحذيرات متكررة بالتوقف ،فيجب على الوالدين منعه/منعها من اللعب مع أحد األصدقاء لفترة محددة (على سبيل المثال ،يوم إلى يومين).
إيقاف االمتيازات (على سبيل المثال ،ال تلفاز/ألعاب/حاسوب/لعبة الفيديو لمدة محددة).
استهجان الوالدين (وسيلة فعالة لألطفال األص ر سنًا).
استهجان طفل في مثل عمره (فعالة مع األطفال األكبر سنًا).
ينب ي للوالدين جعل قواعد المنزل واضحة حتى يكون من السهل على األطفال فهم هذه القواعد .قد تكةون تةجةمةعةات األسةرة مةفةيةدة حةية
يتناقش أفراد األسرة حول توقعاتهم وهمومهم .كذلك قد تجعل األطفال أيضًا يشعرون أنهم يمكنهم أن يدلوا بدلوهم في شؤون األسرة
من بين بعض طرق التحكم في غضبك عند التعامل مع األطفال:
•

تناول كوب من الماء والتفكير قبل إبداء رد فعل.

•

أخذ نفس عميس خمس مرات .الشهيس .الزفير .ببطء ،ببطء.

•

العد إلى عشرة ببطء.

•

االتصال بقريب أو صديس لمؤازرتك.

•

الذهاب للتجول.

•

قراءة جريدة ،أو مجلة ،أو مشاهدة التلفاز.

•

ممارسة بعض التمرينات.

•

كتابة المشكلة.

•

االستلقاء واالسترخاء.

•

االستماع إلى بعض الموسيقى المبهجة.
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الموضوع  7التعليم
عند انتقالك إلى دولة جديدة ،قد يكون لديك أفكار عن الحياة التي تريد أن تحياها ،أو نوع الوظيفة التي قد تحظى بها ،أو كيفية
استقرار أسرتك في مجتمع جديد .ومن شأن التزامك الشخصي بتعلم الل ة الرومانية واالستفادة من الفرص التعليمية لتعزيز
استقرارك.

النشاط
هيكل التعليم المدرسي الروماني

العمر

تعليقات

المستوى

تعليم الكبار

برامج تدريبية لكافة
مستويات المؤهالت

التعليم العالي  -دراسات الدكتوراه

درجة الدكتوراه

التعليم العالي  -دراسات الماجستير

درجة الماجستير

التعليم العالي  -البكالوريوس

درجة البكالوريوس

+18

التعليم ما بعد الثانوي غير
العالي (شهادة التعليم
المهني)

 15إلى
18

 11إلى
14
 7إلى 11

التعليم ما بعد الثانوي
العام
المدارس الثانوية
النظرية (البكالوريا)

التعليم ما بعد الثانوي العام
والمهني  -المدارس الثانوية
التقنية والمهنية (شهادة التأهيل
المهني /البكالوريا

التعليم المهني (شهادة
التأهيل المهني)

التعليم اإلعدادي ()Gymnasium

الصفوف من  1إلى 12

الصفوف من  5إلى 8
الصفوف من  1إلى 4

التعليم االبتدائي
السنة التحضيرية

الصف التحضيري

 3إلى 5

تعليم ما قبل المدرسة (رياض أطفال)

ال ينطبس

 1إلى 3

التعليم المبكر والرعاية

ال ينطبس
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ما أوجه تشابه النظام التعليمي في رومانيا مع نظام الدولة التي كنت فيها من قبل وما أوجه اختالفه؟
نفسه
التعليم مجاني في المدارس العامة والجامعات
ينتفع األطفال الذين تتراوح أعمارهم من صفر إلى  3سنوات من التعليم
والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة
تلتحس البنات والبنين الذين تتراوح أعمارهم بين  6إلى  18عا ًما بالمدرسة
معًا ويتعلمون نفس المواد
يحصل الطالب الملتحقون بالمدرسة اإلعدادية والمدرسة الثانوية على
عالمات من  1إلى 11
يجتاز الطالب الذين أنهوا المدارس الثانوية والمدرسة التقنية اختبار البكالوريا
يشارك الوالدان في فعاليات المدرسة (على سبيل المثال ،اجتماعات أولياء
األمور ،االجتماعات مع المدرسين ،الرحالت)
يبدأ العام الجامعي كل عام في أكتوبر

في رومانيا ،هناك عالقة وثيقة الصلة بين التعليم وفرص العمل .ما الخطط التي لديك لتلبية احتياجاتك التعليمية

النشاط

التخطيط لتعلمك وحصولك على وظيفة في المستقبل
فكر في الفرص التالية ووضح ماذا تعني بالنسبة لك؟
الفرصة

ماذا تعني بالنسبة لك؟

حضور دورة تدريبية مهنية (دورة تدريبية تعدك أو
الحرف والتجارات ،فهي
تجعلك تتخصص في مجال ِ
تركز على التطبيس العملي للمهارات التي تعلمتها أو
اكتسبتها وتزودك بتدريب يدوي في حرفة/تجارة معينة

االلتحاق بمدرسة الفرصة الثانية (تهدف مدرسة الفرصة
الثانية إلى مساعدة هؤالء الذين تركوا النظام المدرسي
باالنتهاء من الدراسة فيه وإتاحة الفرصة ألنواع أخرى
من التعليم ،مثل التعليم المهني ،أو المدرسة الثانوية،
وإتاحة الفرصة للتوظيف)
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مختلف

إتمام المدرسة الثانوية (هذه الفرصة تتيح لك إمكانية االلتحاق
ً
فضال عن الوصول السهل لسوق عمالة
بالتعليم الجامعي،
وظائف معينة ،مثل عامل في مركز اتصاالت ،تاجر ،بائع،
إل)،
القيد في التعليم الجامعي (هذا يتيح لك إمكانية تحقيس التطوير/
اإلنجاز على المستوى الشخصي ،باإلضافة إلى المهارات عالية
المستوى الالزمة لكل سوق عمالة)
البح عن تدريب في منظمة /شركة خاصة (تدريبًا يتيح لك
التعرض مباشرة للعمل في العالم الحقيقي ،وفرصة معرفة

المزيد عن نفسك ،والتواصل مع شبكتك الشخصية وتنميتها،
والحصول على منصب بدوام كامل)
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الموضوع  8الصحة
تحصل على نفس الرعاية الصحية التي يحصل عليها المواطنون الرومانيون .ويجب عليك القيد في النظام الوطني للتأمين
الصحي ،ودفع رسوم التأمين الصحي الشهرية والتسجيل لدى ممارس عام.

النشاط
ماذا تفعل في المواقف التالية؟ اختر اإلجابة الصحيحة من الخيارات أدناه:
تعاني من ألم حاد باألسنان:
•

تتصل بالممارس العام الخاص بك

•

تذهب إلى الصيدلية وتطلب دواء

•

تتصل بطبيب األسنان ،وتصف له ما تشعر به ،وتحجز موعدًا
ابتلع ابنك بعض حبوب موجودة في درج بالمنزل:

•

تتصل بالرقم  112على الفور

•

تصطحب طفلك إلى أقرب مستشفى

•

ال تفعل أي شيء ،سيتقيأ الطفل الحبوب على أي حال
كيف تحصل على بطاقة التأمين الصحي؟:

•

تنتظر الحصول على واحدة من موظف الخدمات االجتماعية

•

تدفع اشتراك التأمين الصحي الخاص بك وتقدم طلبًا للحصول على البطاقة

•

ال شيء مما سبس
ماذا يحد إذا أردت العرض على طبيب وليس معك بطاقة التأمين الخاصة بك؟

•

ال شيء ،تذكر اسمك وسيجده الطبيب في قاعدة البيانات

•

تدفع مقابل الخدمات الطبية

•

تذهب إلى المنزل وتعود ومعك البطاقة

اذكر أسماء ثالثة أشياء ال يدفع التأمين الصحي االعتيادي مقابلها:
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الموضوع  9العمل
سوق العمل في رومانيا سوق تنافسي ،حي تتم مكافأة الخبرة والمؤهالت ذات الصلة بالوظيفة .بناء شبكات من العالقات مهم
أيضًا في الحصول على وظيفة .يتم تقدير مهارات الل ة الرومانية غاية التقدير .يجب الحصول على اعتراف بالشهادات
والمؤهالت التي لديك في رومانيا للحصول على وظيفة أو القيد في التعليم المهني أو نوع آخر من المؤهالت المهنية التي
تؤهلك للحصول على وظيفة في المستقبل.

النشاط
اقرأ الجملة وضع عالمة صواب أو خطأ.

 .1ستساعدني وكاالت المقاطعات للتوظيف ( )AJOFMفي الحصول على وظيفة

صواب

خطأ

 .2يجب على مستشاري المنظمات غير الحكومية والمفتشية العامة للهجرة ()GII

صواب

خطأ

 .3مهارات الل ة الرومانية مهمة للحصول على وظيفة

صواب

خطأ

 .4المتطوعون يحصلون على أجر

صواب

خطأ

 .5ال يتعين عليك دفع الضرائب في رومانيا

صواب

خطأ

 .6يتم معاملة الرجال والنساء بالتساوي في مكان العمل

صواب

خطأ

 . 7بمجرد حصولك على وظيفة يجب إبالغ مصلحة الضرائب
()AdministratiaFinanciara

صواب

خطأ

 .8الوصول في الوقت المحدد للعمل غير مهم

صواب

خطأ

 .1يمكن لألطفال الص ار العمل ً
بدال من الذهاب للمدرسة

صواب

خطأ

 .11يجب توقيع عقد عمل للتأكد من حصولك على أجرك في الموعد المحدد

صواب

خطأ

النشاط
التخطيط لوظيفة في رومانيا
ما نوع الوظيفة التي تريد الحصول عليها في رومانيا؟
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ضع خطة لكيفية الحصول على هذه الوظيفة.

نعم

هل أتمتع بها؟
مهارات الل ة الرومانية
مهارات بل ات أجنبية أخرى
المؤهالت لهذا النوع من العمل
الخبرة في مجال العمل هذا
المراجع
سيرة ذاتية
مهارات المقابلة
القدرة على مواجهة التحديات والعوائس
معلومات حول كيفية الحصول على هذه الوظيفة

02

ال

الموضوع  11السكن
هناك عدة أنواع مختلفة من اإلقامة في رومانيا .يختلف السكن في المدن عن الضواحي ،والمدن اإلقليمية .ومن المرجح أن
تختلف المنازل عن تلك التي تعرفها واعتدت عليها .كما أن تكلفة استئجار المنازل وشرائها مرتفعة نسبيًا.

النشاط
ماذا ستفعل؟
الموقف  :1هناك تسريب شديد في صنبور حمامك وفاتورة المياه تقع على كاهلك ،ومالك العقار وعدك بإصالحه ،ولكن ذلك
منذ ثالثة أشهر مضت ،ولم يتم إصالحه.

الموقف  :2أقمت في شقتك لمدة ستة أشهر ووجدت شقة أرخص وأفضل وأقرب إلى مدرسة أطفالك .ولكنك وقّعت عقد إيجار
لمدة سنة.

الموقف  :3في األول من يناير ،اتصل عليك مالك العقار إلخبارك أنه نفسه يريد االنتقال إلى شقتك وأن عليك م ادرة الشقة
بحلول نهاية الشهر .فطلبت منه مزيدًا من الوقت للعثور على مكان جديد ،لكنه رفض .في  31يناير ،عدت إلى منزلك لتجد
مالك العقار في الشقة .وأخبرك أنه سي ير أقفال الشقة.
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الموضوع  11المال
بمجرد استالمك لتصريح اإلقامة الخاص بك وحصولك على رقم الرمز الشخصي ،يمكنك فتح حساب مصرفي في رومانيا.
عندئذ تكون على وشك التصرف في المال واتخاذ قرارات حول كيفية تدبر أمر دخلك .ما زال النقد يُستخدم على نطاق واسع
في رومانيا .فإن وجدت صعوبة في التعامل بحساب بنكي ،يمكنك بسهولة التعامل نقدًا أيضًا.

العملة الرومانية
من صاحب الصورة الموجود على الجانب األمامي من الورقة النقدية الرومانية  111ليو (ليو روماني جديد)؟ لماذا هو
مشهور؟

يوجد على أحد جانبي كل العمالت النقدية الرومانية شعار النبالة .ما الذي يمثله هذا الشعار؟

ً
مسؤوال عن كيفية تدبر أمر دخلك لتلبية
سيساعدك مستشارو المنظمات غير الحكومية بمجرد وصولك إلى رومانيا .لكنك ستكون
احتياجاتك واحتياجات أسرتك وأحالمك المستقبلية .تختلف تكلفة الحياة في رومانيا على حسب المنطقة والمدينة:

النشاط
ف ّكر فيما يلي:

ما دخلك الشهري؟

..................ليو روماني

ما نفقاتك الشهرية؟

..............….ليو روماني

ال ذاء

…………… ليو روماني

السكن

…………… ليو روماني

التدفئة والمرافس

…………… ليو روماني

المالبس

…………… ليو روماني

المواصالت

…………… ليو روماني
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األدوية

…………… ليو روماني

االتصاالت

…………… ليو روماني

أخرى (اذكرها)

…………… ليو روماني

إجمالي النفقات شهريًا (أضف إليها كل العناصر الواردة في …………… ليو روماني
ب)
الدخل القابل للتصرف فيه (أ ناقص ب)

…………… ليو روماني

المبلغ الموجود في "ج" هو المبلغ المتبقي لتصرفه كيفما تشاء .قد ترغب في ادخار بعض المال للطوارئ أو لشراء شيء غا ٍل
أو لتجديد المنزل.
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النشاط
وضع ميزانية
فيما يلي طريقة للتفكير في وضع ميزانية .ضع قائمة بعناصر كل قسم وبالمبلغ الذي تدفعه لها .في غضون ستة أشهر ،قد يت ير
الوضع لذلك أعد وضعها بمجرد استقرارك بشكل أفضل في منزلك الجديد.

في غضون ستة أشهر

اآلن
النفقات الثابتة  -هذه هي النفقات التي يجب أن
تسددها (أي اإليجار ،المرافس ،ال ذاء) وإال ستقع
أنت أو أسرتك في مشكالت.
•________________________________
•________________________________
•________________________________
•________________________________

النفقات المرنة  -هذه هي النفقات التي لك سيطرة
عليها .تحتاج إلى المنتج أو الخدمة لكن القرار
قرارك حول مقدار ما تشتريه أو مقدار ما تستخدمه
من الخدمة (أي المطاعم ،وسائل المواصالت،
اإلنترنت ،الهاتف ،األنشطة الترفيهية).
•________________________________

•________________________________
•________________________________
•________________________________

نفقات غير ضرورية  -هذه هةي الةنةفةقةات الةتةي لةك
مطلس السيطرة عليها .ليس عليك شراؤها لكن ربةمةا
تود في امتالكها (التعاقد بالدين لشراء سيارة فخةمةة،
شراء العالمات التجارية فقط).
•________________________________
•________________________________
•________________________________
•________________________________
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التقويم الذاتي
ما مدى شعورك بالثقة في كل مما يلي:
•

إذا كنت تشعر بثقة شديدة ضع عالمة تقاطع في المربع

•
•

إذا كنت تتفهم نوعًا ما لكنك تحتاج إلى مزيد من المعلومات ضع شرطة مائلة في المربع
إذا كنت تعرف القليل أو ال تعرف شيئًا اترك المربع فار ًغا.

من غير المتوقع منك وضع عالمة تقاطع في كل مربع.

نظرة عامة على رومانيا
هل:

هل يمكنك:

 تعرف القيم التي تدعم ديمقراطية



رومانيا ومجتمعها
 تدرك أهمية طلب المساعدة عندما

طرح أسئلة معلومات عامة عن
الحياة في رومانيا



يلزم األمر
 تدرك وجود تحديات أثناء المراحل

هل يمكنك القيام بهذه:



األولية من االستقرار

تحديد مناطس ومقاطعات رومانيا
بما في ذلك المدن الرئيسية

 التسجيل للتصويت

تحديد نقاط التحول األساسية

 طهي طبس روماني

ذكر بعض السلوكيات المختلفة
التي قد تراها في رومانيا



توضيح بعض حقوقك

ومسؤولياتك الديمقراطية،


ذكر األحزاب الرئيسية السياسية
في رومانيا



ذكر العطالت الرئيسية الرسمية
برومانيا وتوضيح أسباب
االحتفال بها



تحديد المنظمات الحكومية
والخدمية المجتمعية المتاحة
للمساعدة في توجيهك



االستمارات الرسمية
 استخدام وسائل النقل العامة

التاريخية لرومانيا


 ملء المعلومات األساسية في

تحديد الخدمات األساسية
األخرى التي قد تتاح في المجتمع
المحلي ،على سبيل المثال،
النوادي الرياضية ،المجموعات
االجتماعية
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الحقوق والمسؤوليات
هل:

هل يمكنك:

 تستوعب أن جميع الناس



هل يمكنك القيام بهذه:

تحديد المؤسسات التي يمكنك

متساوون أمام القانون في

االتصال بها إن احتجت إلى

رومانيا

دعم قانوني

 تستوعب أن الحريات تدعم قوانين
رومانيا
 تستوعب أن الشرطة يجب



 االتصال بالشرطة إن وقعت
في مشكلة
 االتصال بالمؤسسات/الهيئات إن

وصف أشكال العنف العائلي وما
الذي يمكنك فعله للتعامل مع

العنف العائلي

احتجت لدعم قانوني
 االتصال بالمؤسسات/الهيئات إن
احتجت لمساعدة في التعامل مع

احترامها مع عدم الرهبة منها

المشكالت العائلية أو األسرية

 تستوعب أن كل أشكال العنف
العائلي واألسري واالعتداءات
الجنسية هي ضد القانون
والقوانين نافذة دون استثناء
 تستوعب أن الموظفين الحكوميين
بما في ذلك ضباط الشرطة ال
يمكنهم قبول الهدايا أو الرشاوي
 تدرك أن هناك قوانين حول
امتالك وتش يل سيارة خاصة،
والجنس ،والكحول ،والتبغ،
والعنف
 تدرك أن الشريعة الدينية غير
نافذة المفعول إذا ما تعارضت
مع القانون الروماني
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التعليم
هل:


تستوعب دور هيئة التفتيش
المدرسية



تقدر أهمية تعلم الل ة الرومانية
للحصول على التعليم والوظيفة




تستوعب الفرق بين المدارس

في شروط التعليم
 عقد مقارنة وتباين بين نظام
التعليم الروماني وخبراتك
 اتخاذ قرارات حول

العامة والمدارس الخاصة
تستوعب أن التعليم الحكومي

بالمدارس

تستوعب مسؤوليات الوالدين
في تعليم أطفالهم



 استخدام المفردات الرئيسية

 حضور لقاءات الوالدين والمعلم

إلحاق أطفالك

مجاني


هل يمكنك:

هل يمكنك القيام بهذه:

تستوعب أن هناك

المناسبة وانتقائها والتسجيل فيها
 تسجيل أطفالك في مدرسة محلية
وإتمام األوراق الالزمة
 استيعاب أن ال ياب من المدرسة
يجب الموافقة عليه من الوالدين

 وصف المسارات الممكنة للتعليم
العالي وما بعده
 تحديد خدمات الدعم المتاحة
لألشخاص الراغبين في الدراسة

مسارات للتعليم العالي وما
بعده




البح عن دورة التعليم العالي

تعرف أنه يمكن االعتراف
بالمؤهالت والشهادات من
خالل تقديمها إلى المركز
الوطني القومي لالعتراف
بالشهادات ومعادلتها
()CNRED
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خطيًا وإرساله للمدرسة

الصحة
هل:

هل يمكنك:

هل يمكنك القيام بهذه:

 تعرف أن بعض المدارس

 توضيح أين تذهب ألداء متطلبات

 إكمال متطلبات التقييم الصحي

تطلب تقديم سجل حالة تطعيم
طفلك عند بدء الدراسة

التقييم الصحي


 تستوعب أن هناك نظام رعاية
صحية أساسيًا


يشمله التأمين الصحي الحكومي
 وصف الفروق بين الخدمات

تستوعب أنه ليست كل الخدمات

الصحية مجانية وأن عليك

توضيح ما الذي يشمله وال

الصحية العامة والخاصة



تلخيص الخدمات الصحية

المشاركة في نظام التأمين الصحي

المختلفة بما في ذلك وقت وكيفية

لالنتفاع بالرعاية المناسبة

الوصول إليها



تحمل المسؤولية الشخصية عن
صحة وسالمة نفسك وأسرتك

 االتصال بخدمات الطوارئ إن
دعت الحاجة إلى ذلك
 الوصول إلى الخدمات الصحية

المناسبة الحتياجاتك
 التعبير عن احتياجاتك الصحية
بنفسك أو من خالل مترجم فوري

 توضيح أهمية المعايير الوقائية
الصحية بما في ذلك التطعيم
 تحديد خدمات الصحة العقلية
والخدمات االستشارية المتاحة في
منطقتك

هل:

هل يمكنك:

هل يمكنك القيام بهذه:

 تستوعب متطلبات سوق العمل

 استخدام المفردات الرئيسية

 إكمال التفاصيل الشخصية في

 تستوعب إمكانية االعتراف
بالمؤهالت
 تستوعب أهمية تعلم الل ة
الرومانية للحصول على وظيفة
 تقدر أن هؤالء الذين يملكون
الخبرة والمؤهالت المعنية هم
الذين يفوزون بالوظائف
 تستوعب حقوق ومسؤوليات
الموظفين في رومانيا

حول التوظيف
 تحديد فرص العمل المتنوعة
في رومانيا

طلبات التقدم للوظائف
 كتابة سيرة ذاتية وخطاب
تقديم

 وصف طرق الحصول
على وظيفة

 البح عن فرص
العمل على اإلنترنت

 تطوير مهارات التواصل الشفهي
وغير الشفهي للمقابالت

 تستوعب إجراءات التقدم
للوظيفة والمقابالت
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 متابعة االعتراف بالمؤهالت
والشهادات

السكن
هل:

هل يمكنك:

 تستوعب أن يجب عليك دفع



إيجار للحياة بمسكن وأن
تكاليف اإليجار في رومانيا
تختلف باختالف المناطس
 تستوعب أنك مسؤول عن
المحافظة على نظافة وترتيب
الممتلكات المؤجرة
 تستوعب أن سكنك األول
في رومانيا قد يكون مؤقتًا

هل يمكنك القيام بهذه:

استخدام المفردات الرئيسية
لعملية التأجير

 البح عن المسكن المناسب
وتحديده

 ذكر أسماء المرافس المنزلية
التي يجب توصيلها والتي أنت
مسؤول عن سداد رسومها

 ملء استمارات اإليجار
بالمعلومات المهمة
 توصيل المرافس المنزلية

 ذكر أسماء أماكن اإلعالن

عن الممتلكات المؤجرة
 ذكر حقوقك ومسؤولياتك
كمستأجر
 ذكر حقوق مالك العقار
ومسؤولياته

المال
هل:

هل يمكنك:

 تقدر تكلفة الحياة في رومانيا
 تستوعب أن اإلجراءات البنكية
عبر اإلنترنت شائعة في
اإلجراءات البنكية
 تستوعب دور االئتمان وتدرك
المخاطر المحتملة التي تنطوي
عليها االستدانة

هل يمكنك القيام بهذه:

 معرفة العملة الرومانية

 استخدام ماكينات الصراف اآللي

وإدراك قيمتها مقارنة بعملة

( )ATMومرافس نقاط البيع

دولتك

لسحب األموال وإتمام عمليات

 انتهاز الفرص للتقليل من النفقات

الشراء
 وضع ميزانية منزلية أساسية معًا

المنزلية
 استخدام المفردات الرئيسية عن
المال والبنك

 تستوعب المؤسسات
واإلجراءات البنكية العامة
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البرنامج الوطني  -صندوق اللجوء والهجرة واالندماج
عنوان المشروع REACT_RO: :الموارد التعليمية لدورات الل ة الرومانية والتوجيه للمستفيدين من الحماية الةدولةيةة
وغير مواطني رومانيا
المستفيد :معهد الثقافات المتعددة تيميشوارا
تم المنشور بواسطة :المنظمة الدولية للهجرة ( ،)IOMمكتب رومانيا
تاري ،النشر :يوليو 2118
ال يعكس محتوى هذه المادة بالضرورة الموقف الرسمي لالتحاد األوروبي
ينب ي إرسال أي استفسارات إلىiombucarest@iom.int:
الرقم المرجعي للعقد FAMI/17.13.13.11
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