Kitêba karî
Rêbera nasandina taybet ji bo xwediyê parastina
navneteweyî û niştecihên welatên ne-endamê YE ku
xwediyê Destûra Rûniştina Qanûnî li Romanya yê ne

Pilana hatiye piştgirî kirin ji aliyê Bernameya niştimanî - Sindoqa Penaberî, Koçberî û Hevrêziyê
Xwedîmifa: Enstîtuya Navçandî ya Timişoara, girêbest AMIF / 17.03.03.01
Beşdarvan: Binkeya Schottener, Xizmetên Civakî, Bucharest
Rêxistina Navneteweyî ya Koçberiyê (IOM), Nivsîngeha Romanya

2

Lîsteya babetan

Mijara 1 Destpêkî.............................................................................................................................3
Mijara 2 Romanya – nêrînek kur .....................................................................................................5
Mijara 3 Romanya – Welat, Çand û Gel...........................................................................................8
Mijara 4 Danûstandina Çandî û lihev kirin.....................................................................................11
Mijara 5 Jiyana Rojane di Romanya...............................................................................................12
Mijara 6 Maf û berpirsyarî .............................................................................................................13
Mijara 7 Perwerdehî ......................................................................................................................16

Mijara 8 Saxlemî ............................................................................................................................19
Mijara 9 Şol kirin ............................................................................................................................21
Mijara 10 Avahî ..............................................................................................................................23
Mijara 11 Pere ...............................................................................................................................24
Xwe-nirxandin ................................................................................................................................27

3

Mijara 1 Destpêkî
Ji Romanyaû çalakiyên rêberên piştî gihîştin bi xêr hatî!
Armanca vê rêberê pêşkêş kirina agahdariyan li ser Romaya, û alîkariya têgehîştina jiyana li
Romanya, bersivdana pirsên we yê zêde heta ku mimkin be.
Bila destpêkê em fêm bikin ku dixwazin çi babetan bizanin. Stûna jêrîn ji bo nivîsîna pirsên xwe
bikar bîne. Dema ku bersivek ji yek ji pirsên xwe bibihîzin, binivîsin. Li vir ji bo alîkariya we li ser vê
rahênanê,hinek pirs wekî rêberî hatine destnîşan kirin:
Ma li ser Romanya hûn çi dizanin?
Dilê we ji bo çi girtiye?
Ji bo ku hûn çêtir gel mercên jiyana li Romaniya lihev bikin, pêwîstiya we bi çi heye?
Hûn ji çi hez dikin?
Di dawiya bernameyê de, dîsa li ser pirsan bisekinin û bibînin ku hûn gehîştin bersîva we an na.
Hûn dixwazin çi liser Romanya bizanin?

Pirs

Bersiv
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Mijara 2 Romanya – nêrînek kur
Romanya ketiya beşa başûr rojhelata Ewrûpayê, rêya derketina ji Deryaya Rewş re geye Bulgarya,
Serbya, Mecaristan, Ûkrayn û Komara Moldova cîranên vê ne. Rûbera Romanya 238.391 kîlometra
çargoş ye Romanya hewayek parzemînî ya navendî heye .bi nifûsa 19.5 mîlyon kesîRomanyawelatê
heftemîn e di YE yê de. Paytext û bajarê herî mezin Bucharest e, bi nifûsa 2.1 mîlyon kesî, şeşimîn
bajarê herî mezin di YE yê da ye.
Piranîya xelkê li bajaran dijîn, lê gelek gund jî li seranserî welat da hene. Hûn pêngav bi pêngav
agahiyên bêtir liser tevahiya herêmên cûda yê Romanya bidest bînin.

Çalakî
Danberheva Romanya bi welatên din
Nexşeya jêrîn bikar bînin û nîşan bidin ku hûn li kijan beşa Romanya dijîn.
Rûbera welêt we li gorî Romanya çiqas e? Gelo hûn dikarin li ser nexşeyê nîşan bidin?
Wekhevî û cudahiyên herêma ku hûn li Romanya lê dijîn, li gel cîhê ku hûn pêş da lê dijîyan, çi ne?

Hewa?

Nifûs?

Aborî?

Bergeh?
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Ji nexşeya jêrîn binêrin. Li Romaniya çend herêm hene? We qet yek ji wan dîtine? Li gorî we li vir
çi tiştek balkêş e?

Çalakî
Form dewletê û pergala sîyasî
Ji bo pirsên jêrîn, ji kerema xwe înternetê an çavkaniyên din ên agahdariyê ku berdestê we de ne
bikar bînin (wek, pirtûkxane, pirtûkên dîrokî, çavkaniyên berdest li navendên entegrasyona herêmî):
Li Romanya, her pênc salan carekî hilbijartina serokkomariyê pêk tê. Dema hilbijartina
serokkomariyê ya din di çi demekê de birêve diçe? Ji sala 1990-an, çend hilbijartinên
serokkomariyê di Romanya yê de birêveçûne?

Di Parlamentoya Romanya yê de kîjan partiyên siyasî nûner hene? Ji sala 1990 ve kîjan partiyên
siyasî di parlamentoyê de nûner hebûn e?

Kîjan partiyên siyasî di Civata Herêmî ya cihê jiayan we Romanya yê de nûner hene?

Li gel sê beşdarên din di nav civînan rêberiyê de, kerema xwe warek/rewşek ku hûn dixwazin di
civaka mêvandra we de çêtir bibe, peyda bikin. Ji kerema xwe sedemahewce bûna vê çêbûnê û
çalakiya ku hûn hewl didenji bo çêkirina ev rewşê pêk bînin, binirxînin. Ji kerema xwe, wekî çalakiya
komê, bernameyekê amade bikin ji bo ku çêkirin / guhertinê û di dawiya bernameya rêberiya giştî
(wek mînak, li hember komek an jî Nivsîngeha Şaredarî) pêşkêş bikin.
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Mijara 3 Romanya – Welat, Çand û Gel
Di maweya sedsalan de, û di xalên giring ê Împeratoriya Romî, Osmanî, Rûsî û
Nemsa-Mecarî- dîroka Romanya ti tenayî û qirar nedîtiye. Îro, Romanya endamê NATO (Saziya
Peymana Atlantîka Bakûr) û endamê Yekîtiya Ewrûpa yê (YE) ye.

Çalakî
Çima hûn difikirin ku dîrok girîng e?

Liser dîroka welatê xwe bifikirin. Çawa ev bûyer li ser jiyana gel û welatî bandor xistiye?

Romanya welateke endamê Yekîtiya Ewrûpa yê ye. Li nexşeyên jêrîn de, cîranên Romanya ku di
YE yê de nînin, diyar bike.

Heta niha we çend rêûrismên çandî di Romanya yê da dîtine? Boksa jêr nîşan bike:
☐

Riqasa ayînî

☐

Colindata Komî ya Mêran

☐

Cejna Mărțisor

☐

ceramîka Horezu

☐

Cejna Mucenici

☐

Ie

☐

Hêkên Rengkirî

☐

Baetên din (wek cejna govendê, merasîma
serxweşiyê, hwd)

ji kerema xwe bi nav binivîse:
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Kîjan ji ev rêûrismên çandî li gel tişta ku heta niha we pê edet kiribû, wekhev û cuda ye?
Wekhevî

Cudahî

Di welatê we de betlaneyên gelemperî kîjan rojin? Kîjan rojan hûn pîroz dikin?

Kîjan wekhevî û cudahî li ser betlaneyên gelemperî yêRomanya û rojên din ê cejnê dikarin peyda
bikin?
Wekhevî

Cudahî
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Mijara 4 Danûstandina Çandî û lihev kirin
Gelek ji me nasekinin û çanda xwe difikirin. Çandî raman û kiryar, eset û rêûresma û saziyên
hevpar destnîşan dike. Çand kiryarrên hevbeş û hînbûyî di navbera komên gelemperî bi taybet
baweriyên nexweagah destnîşan dike.
Gelek caran, tenê gava ku em bi kesek ji çandek cuda hevdîtin dikin, baldarîbertek û hestên xwe
dibin. Li vir rahênanek heye ku em pêşniyar dikin, armanca radest kirina vê rahênanê,alîkarîdana
ji were di lêkolîn û nirxandin hevdîtina gel kesek bi paşxana çandî ya dî ye. Li ser ramanek bi vî
rengî bifikirin, pirsnameya jêr daxînin û dagirin:

https://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_en/AIE_autobiography_en.pdf
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Mijara 5 Jiyana Rojane di Romanya
Ji wêneya jêr binêrin. Bêje ka wêneya jêr çi dêje û paşê rêzekê ji aliyê destebendiya rast bikşînin:

Alîkarî!

Ewlekarî

Civîna
têgehîştinî

Xwarin

Çêjin
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Mijara 6 Maf û berpirsyarî
Romanyawelatekî demokratîk e ku behremende ji mafên bingehîn û mafên mirovan ku
makezagon wê piştrast dike. Maf, berpirsiyarîdîne. Ji bo behremendiya ji maf,berpirsiyariya
serekî ya we ev e kuqanûnên Romanya bizanin û pê bigerên.

Çalakî
Zagonên pejirandî di Romanyagengaze ku li gel zagonên welatên we yan welatên din ku lê dijîn,
cuda be. Li jêr zagona Romanya hatiye pêşkêş kirin. Eger ev zagone, wkhev, cuda ye li gel
zagonên welatê we hene û/ançand û baweriya we binpê dikin, qeyd bikin.

Rewş

wekhev

Peredana ji rayedarên dewletî û herêmî
qedexe ye
Polîsan pergal û ewlehiya hemwelatiyan
biparêze
Tundûtûjiya malbatî qedexe ye
Nabe kêr an çekên din li cihên giştî dê bixwe
vekin
Temênê zewacê ji bo heê jin û hem jî mêran
18 sal e
Cixarekişandinê di hemû qadên girtiyê civakî,
îdarî, veguhestina giştî, cîyê lîska zarokan,
dibistanan û nexweşxaneyê qedexe ye.
Çandin, berhemanîn, ceribandin, kirrîn an
firotin madeyên hoşberêbixeter(kanabîs,
Marijuana) û madeyên hoşberêbi xetera
bilind (eroîn, kokaîn, afyon, amfetamîn)
qedexe ye
Jin û mêrxediyê maf û berpirsiyariyên
wekhev in
Ji bo ajotinê herkesî pêdivî bilîsansa ajokariyê
heye
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Cuda

Çand û baweriya min
binpê dike

Ji keremaSERNAVA II ji MakezagonaRomanyan bixwîne û rewşên ji tecrûbeyên xwe li Romanya ku
mafên we hatiyerêzgirtin, nas bikin. Di rewşa hebûnabûyerên ku di nav de mafên we nehatiye
rêzgirtin, we çi kiriye?

Rêbazên xwedankirina zarokan
Di Romanya de, bipergal kirina zarokan bi rêya lêxistina wan qedexe ye. Pêdivî ye ku dêûbav
rêbazên bipergal kirina zarokên xwe bê bikaranîna tundûtûjiyê hîn bibin. Cezakirinên alternatîfî
lêxistinê herdem divê kêrhatî bin. Cezayên alternatîf dikarin wisa bin:
Sekinandina çalakiyan – Ev bi vê wateyê ku eger zarok kiryarek nekêrhatî ji xwe nîşan bide, ji wî/
wê re hişyariyek bête dayîn û paşê, eger ev kiryara xwe berdewam bike, ew ji bo demek diyarkirî
ji qadek taybet ji malê (çêtire qadek ji bilî odeya zarokî be) bête şandin. Divê dêûbav biryarê
bigirin ku "sekinandina çalakiyan"pêk were û ev babete ji zarokan re eşkere bibe.
Hejmartina heta hejmara 3ê – Eger zarok kiryara xwe berdewam bike divê dê û bav encamên ev
kiryarê ji bo zarokî şirove bikin, paşê wek hişyariyek heta sê hejmêrin daku zarok dev ji kiryara
xwe berde (ev xebite liser zarokênkêm temenbibandor e).

Ragirtina nav mal de – Ev kiryarepêşî ji beşdarbûna zarokan di nava çalakiyên civakî ên ku
dixwazedi nav de beşdarbibe, digire. Eger zarokekêkiryarek nekêrhatî hebe, piştî bidawî dubare
kirina hişyariyan ji bo bidawî anînakiryarên wî/wê, dêûbav bi ragirtina wî/wê li malê de ji bo
demek diyarkirî (wek mînak, 1 heta 2 rojan) pêşî ji lîstina wî/wê bi hevalan re bigirin.
Bêbeşkirina ji amûran (wek mînak, qedexe kirina TV/pêlîstank/komputer/lîstikên vîdeo ji bo
demek diyarkirî qedexe ye).
Misoger nekirina dê û bavan (dikare liser zarokankêm temenbibandor e).
Misoger nekirina hevsalan (dikare liser zarokankêm temenbibandor e).
Divê dêû bav rêzikên malbatîwisa zelal bikin, ku zarok bi hêsanî bikarin ji wan têbigihîjin, hêsantir
e. Rêbazek baş dikare hevdîtinên malbatî be ku di nav de endamên malbatî dikarin li ser hêvî û
xemgîniyên xwe gotûbêj bikin. Ev kare dikare vê derfetê dabîn bike ku zarok hest bikindikarin di
nav pirsgirêkên malbatî de beşdar bin.
Hinek rêbazên ku hûn dikarin hêrsên xwe li hember zarokan rêveberî bikin, pêk tên ji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berî bertekê avê vexwin û bifikirin
Pênc caran bi kûrahî bêna xwe bigirin û berdin. Bêhna xwe berdin bikêşin, hêdî, hêdî
Heta hejmara 20 hejmêrin
Ji bo vergirtina alîkarî an piştgiriyêji xizm û hevalên xwe re têkilî bikin
Pêngava bavêjin
Rojname û gavaran bixwînin yan TV ê binêrin
Kêmek werziş bikin
Pirsgirêkê binivîse
Xwe rakêşe û bênaxwe vede
Guhdariya muzîkê bike
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Mijara 7 Perwerdehî
Hevdem ku hûn hatine welatek nû, gengaze we li ser jiyana ku hûn dixwazin, karê ku gengaze we
hebe an li ser vê yekê ku endamên malbata we di civaka nû de tê çawa bicîh bibin, ramanê we
hebin. Berpirsyariya we ya şexsî ji hînbûna zimanê Romanya yî ûbikaranîna derfetên perwerdehî
piştgiriya bicihbûna wedike.

Çalakî
Saziya perwerdehiya dibistana Romanyan yê
Temen

Ast

Nêrîn
Bernameyên hînkarî
di tevahiya astan da

Perwerdehiya mezina

Perwerdehiyabilind- Xwendinên doctoral

Belgenameya
Doktoral

Perwerdehiyabilind- Xwendinên Master

Belgenameya Master

Perwerdehiyabilind–Karnasî

BelgenameyaKarnasî

18+

Perwerdehiya
na - zanîngehîpaş
doreya lîse yê
(Bawernameyaperwe
rdehiyapîşeyî)

15 heta
18

11
heta14

Perwerdehiya
gelemperî ya
navîn di asta
bilindtir
Lîseyên Teorîkal
(Baccalaureate)

Perwerdehiya gelemperî
ya navîn di asta bilindtir
û perwerdehiya pîşeyî
- lîseyên pîşeyî
(bawernameya hêjatiya
pîşeyî / azmûna dawî

Perwerdehiya
pîşeyî
(Bawernameya
hêjatiya pîşeyî)

Perwerdehiya navîn di asta nizimtir (Lîse)

7 heta10

Polênji 9 heta 12

Polênji5heta8
Polênji1heta4

6

Perwerdehiya seretayî
Sala amadekariyê

Pola amadekariyê

3 heta5

Perwerdehiyapêşdibinstanê (Baxçeyê zarokan)

Bikarîner tune ye

0 heta 3

Perwerdehî û lênêrîna ji zarokan

Bikarîner tune ye
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Wekhevî û cudahiyên pergala perwerdehiya Romanya, li gel cîhê ku hûn pêş da lê dijîyan, çi ne?
Wekhevî

Cudahi

Perwerdehiyadi dibistanên dewletî û zanîngehan de
belaş e
Zarokên di navbera 0 û 3 salan xizmetên perwerdehî û
lênêrîna zaroakn behremend dibin
Keç û kurrên komên temenên 6 heta 18 salan bihevre di
dibistanê de beşdar dibin û mijarên wekhev hîn dibin
Xwendekarên ku diçin lîseyê,ji 1 heta 10 poenan
verdigirin
Xwendekarên ku doreya lîseyê û dibistanê teknîkî
temam dikin dê azmûnek dawî derbas bikin
Dê û bav di bûyerên dibistanê de (wek nimûne civînên
dêûbav, civînên mamosteyan, rêwîtîyê)de beşdar dibin.
Sala xwendina zanîngehê her salê dimeha Oktoberê de
dest pê dike
DiRomanya, derfetên perwerdehî ûdamezirandinê girêdayî hevin. Ji bo gehîştina ji pêwîstiyên
xwe yê perwerdehî, bernameyên we çi ne?

Çalakî
Plankirin ji bo hînbûn û şolkirin di pêşerojê de
Li ser derfetên jêrîn binêrin û şirove bikin ka ji we re bi çi wateya tê?
derfet

ji we re bi çi wateya tê?

Beşdariya di kursek pîşeyî de
(kursek ku dibe sedema amadebûna we yan
bidestxistina pispor di warên karsazî û bazirganiyê
de; ev kursebal dikşîne ser bikaranîna praktîk a
şarezayiyên hînbûyî û perwerdehiya praktîk di
bazirganiyek taybet de)
Beşdariya di DibistanêŞansê Duyemîn (Dibistan
derfetek duyemîn e ji bo alîkarî dana ji wan kesan
ku pergala dibistanê terk kirine û dixwazin kursa
xwendina xwe temam bikin û perwerdehiyê din
wek perwerdehiya pîşeyî an lîse û heta şolkirinê jî
bidest bînin.)
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Bi dawî kirina lîseyê (vê derfetê dide we ku
perwerdehiyazanîngehî,
herweha
îmkana
bidesanîna hêsantir a şolê ji bo hin karên taybet,
wek operator di navenda pêwendiyan, bazirganî,
firoşkar, hwd... ji were dabîn dike)
Qeydkirina diperwerdehiya zanîngehî (Ev kare
derfeta bidestxistina pêşveçûnê/rezamendiya şexsî
û şarezayiyên pirr pêwîst ji bo her bazara şolê ji
were dabîn dike)
Lêgerîna kursa hînbûna şolê disazî / şirketek taybet
(kursa hînbûna şolê ev derfetê ji were dabîn dike
ku ji bo cara yekem bikevine nava şola rastîn, xwe
baştir nasbikin, da ku bikarin baştir têkilî bikin û
torê xwe bikin û tora xwe geş bikin û şole tam-demî
bidest bînin.)
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Mijara 8 Saxlemî
Xizmetên tenduristiyê wek welatiyên Romanyayê ji were tên pêşkêş kirin. Dib hûn di plana
sîgorteya tenduristiya niştimanî de qeyd bikin, bihayê sîgorteya dermanî mehane bidin û navê
xwe di lîsteya nexweşiyên doktorek giştî de (GP) qeyd bike.

Çalakî
Di rewşên jêrîn de hûn dikarin çi bikin? Bersivên rast li nav bijarên jêr da hilbijêre:

Didanê we gelek dêşe:
• Serdana doktorê xwe giştîbike
• Herin dermanxanê û dermanek bixwazin
• Gel didansazî têkiliya bikin û rewşa xwe şirove bikinû demek do serdanê distînin.
Zaroka/ê te çend heb di hundirê dolapa te da xwarine:
• Bilez ji 112 re telefon bikin
• Bi zarok re biçin nexweşxaneya herî nêzîkî
• Hûn tiştek nakin, zarokê wê hebê verêşîne

Çawa dikarin karta sîgorteya tenduristiyê distînin?:
• Hûn libendêdimînin da ku kartek ji alîkarek civakî bigirin
• Bihaya sîgorteya tendurustiya xwe didin û hûn daxwazek ji bo kartêdişînin
• Ti yek ji babetên jor
Eger hûn bixwazin bijîşkek bibînin û karta sîgorteyawe berdest nebe tê çi bibe?
• Çi nabe, Navê xwe binivîse û doktor dê navê we di binkeya daneyan de bibîne
• Hûnê xercê xizmetên lênêrînê bidin
• Herin mala xwe û dîsa bi karta xwe vegerin
Sê babetên ku sîgorteya tenduristiyê xercê wan nade, bêjin:
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Mijara 9 Şol kirin
Bazara şolê li Romanya pêşbaziyek e û şol digehîjin mirovên pispor û bibelga pêwendîdar. Têkilî di
peyda kirina şolê de pir girîng e. Şarezayiyên zimanêRomanya yî pir girîng e. Li Romanyayê,
dîplomeya we û bawernameya we divê bi fermî were qeydkirin daku bikarin karek peyda bikin
yan di kursên pîşeyî yan kursên din ê pîşeyî ku dibe sedema bidestanîna şolek di pêşerojê de
qeyd bikin.

Çalakî
Hevokên jêr bixwînin û rastî an şaş bûna wan nîşan bikin.
1. AJOFM dikare alîkariya min bike ku ez şolekê
peyda bikim

Raste

Şaşe

2. Divê Şêwirmendên rêxistinên Ne-dewletî û GII ji
bo min şolekpeyda biken

Raste

Şaşe

3. Şarezayiyên zimanê Romanya yî ji bo
bidestanîna şolekê hewce ne.

Raste

Şaşe

4. Ji xwebexşan re pere tê dayîn

Raste

Şaşe

5. Ne hewce ye ku hûn li Romanyayê bacê bidin

Raste

Şaşe

6. Kiryara gel mêr û jinan di cihê şolê de wekhev e

Raste

Şaşe

7. Gava ku hûn xwedî şolin, divê hûn Rêveberiya
Bacê (Administratia Financiara)ji vê mijarê
agahdar bikin

Raste

Şaşe

8. Ne girîng e ku hûn serwext biçin ser şolê.

Raste

Şaşe

9. Zarokên biçûk dikarin li cihê dibistanê herine
ser şolê

Raste

Şaşe

10. Divê hûn peymana karî îmze bikin daku di
dema xwe dejistandina mafên xwe piştrast bibin

Raste

Şaşe

Çalakî
Pilanadayina ji bo şolekê di Romanya yê de
Hûn hez dikin ku diRomanya yê de çi şolek we hebe?
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Li ser çawaniya bidestanîna vê şolê pilanê xwe birijîne.

Min mercên li jêr hene?

Belê

Şarezayiyên zimanê Romanya yî
Şarezayiyêndi zimanên biyanî
Hêjatiyên pêwîst ji bo ev core şolê
Tecrûbeyên girêdayî bi vê şolê

Pêşniyarname
Rezume
Şarezayiyên hevpeyvînê
Baldarbûn li ser pejirandina aloziyanû astengan
Agahî li ser çawaniya bidestanîna ev şolê
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Na

Mijara 10 Avahî
Li Romanya gelek cihê rûniştinê hene. Avahî li bajaran cuda ye ji avahiyên di herêma bajar û
bajarokan. Avahî bi gengazî cuda ji tecrûbeyên we ye. Xercê kirê û kirîna avahî nisbeten giran e.

Çalakî
Hûnê çi bikin?
Situation 1:
Rewşa 1:Şîra ava serşoka we bi giranî diop dike û hûn berpirsiyariyin liser dayinaxercê avê.
Xwedîmal soz daye we kuvê rast biken, lê soza wî/wê ya sê mehan berê bû, û di vê mijarê de ti
karek nekiriye.
Rewşa 2:Şeş mehin ku di avahiyê xwe dedijiyan, lê avahiyek erzantir, çêtir û nêzîkî dibistana
zarokên xwe we peyda kir. Tevî ku we peymanakirêdariya yek salî îmze kiriye.
Rewşa 3: Di 1-ê January ê de, xwedîmalî ji we re telefon kir ku we agahdar bike ku ew dixwaze
bixwe li xaniyê xwe rûne û divê hûn di dawiya meha de rabin. Hûn daxwaz demek bêtir dikin ji bo
peyda kirina cîhekî nû, lê ew daxwaza we qebûl nake. Di 31-ê January de, hûn diçin malê û hûn
xwedîmalî li malêdibînin. Ew ji we re dibêje ku têrezbeyanbiguhere.
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Mijara 11 Pere
Gava ku we destûra rûniştinê vergirt û hejmara kodeya xwe ya kesane stand, hûn dikarin li
Romanya hesabek bankê vekin. Piştî vê yekê hûn dikarin pere bikar bînin û li ser çawaniya
rêveberiya dahata xwe biryar bidin. Diravê neqd hîn jî li Romanya bi berfirehî tê bikaranîn. Eger
hesaba bankê ji were zehmet e, hûn dikarin bi hêsanî diravê neqd bikar bînin.
Pereyê Romanyan
Wêneya kî li ser eniya pereyê 100.00 RON ê Romanyan yê heye? Çima ev binavûdeng e?

Liser tevahiyê pereyê zîv êRomanyan nîşanek heye. Ev nîşana çî ye?

Paş têketina nava Romanya Şêwermendên NGO tê alîkariya we bikin. Lê hûn bixwe li ser awaniya
rêveberiya dahata xwe ji bo çareser kirina hewceyî, hêvî û malbata xwe di pêşerojê de
berpirsiyarin. Xercên jiyanê li Romanya yê girêdayî bi herêm û bajêr cuda ye:

Çalakî
Li ser babetên jêr bifikirin:

A.Dahata we ya mehane çiqas e?

….….......RON

B.Xercên we yê mehane çiqas e?

……........RON

Xwarin

…………… RON

Avahî

…………… RON

Germahî û av û elektrîkê

…………… RON

Cil

…………… RON

Veguhestin

…………… RON
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Derman

…………… RON

Pêwendî

…………… RON

Babetên din (wan bêje)

…………… RON

Koma xercên mehane (tevahiya babetên rêza B …………… RON
kom bike)

C. Dahata ku tê bikaranîn (Rêza Bji rêza A
kêmke)

…………… RON

Rêjeya rêza “C” ev pere ye ku we parastiye daku li gor daxwazên xwe xerc bikin. Gengaze ku hûn
bixwazin hinek pere ji bo rewşên awarte an ji bo kirînek mezin an nûkirina xaniyê xwe ragirin.
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Çalakî
budcebendî
Li vir, rêyek ji bo girtina biryarê li ser budcebendiyê hatiye pêşkeş kirin. Lîsteya babetên berdestdi
her beşê de û pereyê ku ji bo wan didin, binivîse. Ev hejmar dikare di nav şeş mehan de cûda
bibe, ji ber vê yek dama ku hûn bi tevahî di xaniyê xwe yê nû de bicih bûn, dîsa lîsteyê binivîsin.

NIHA

DI NAVA 6 MEHAN DE

Xercên neguher– Xercên ku divê hûn wan bidin (wek nimûne,
kirê, avê û elektrîkê, mesrefên xwarinê) eger hûn nedin, hûn an
malbata we tûşî kêşeyan dibib .
•________________________________
•________________________________
•________________________________
•________________________________

Xercên nermbar– Ev xercin ku hûn dikarin kontrol bikin. Pêdivî
ye ku hûn berhemek an xizmetê bikar bînin, lê hûn dikarin li ser
rêheya kirînê an asta bikaranîna xizmetê biryardêr bin (wek
nimûne, xwaringeh, wesayîtên veguhestinê, înternet, telefon,
çalakiyên betlaneyî).
•________________________________
•________________________________
•________________________________
•________________________________

Xercên nepêwîst– Ev xercin ku hûn dikarin wan kontrol bikin.
Ne hewce ye kuhûn wan bikirin, lê gengaze hûn bixwazin wan
bikirin (peymana fînansê ji bo kirîna otomobîlekbinirx, kirîna
tiştên markdar).
•________________________________
•________________________________
•________________________________
•________________________________
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Xwe-nirxandin
Hûn çiqas liser babetên jêr piştrastin:
•

Eger hûn tam piştrastin nîşana x di boksê de daynên
•
Eger hûn hinek têgehîştin lê pêdiviya we bi agahiyên bêtir heye, xîçek xwar di boksê de
daynên
•
Eger hûn kêmek dizanin an qet nizanin, boksê vala bêhle.
Nayê hêvî kirin ku tevahiya boksan bi nîşana x tejî binin.
Lêkolîna kurtasiya Romanya

Gelo:






Hûn nirxên bingehîn
yên demokrasî û civaka
Romanya dizane
Girîngiya
daxwza
alîkariyê eger pêwîste
be,dizanin
Hûn qebûl dikin ku alozî
di destpêkamayinê de
hene

Hûn dikarin:















Li ser jiyana li Romaya yê
pirsên xwe yê giştîbêjin
Cihan û wîlayetên Romanya
yê, di nav de bajarên sereke
nas bikin
Xalên bihêz ê pêwîst ê
Romanya yê nas bikin
Hinek ji kiryarên cûda yên ku
di Romanya yê de têne dîtin
navnîş bikin
Maf
û
berpirsiyariyên
demokratîk yên xwe bêje
Partiyên sereke yêsiyasî li
Romanya bêje
Navê betlaneyên giring ê
Romaya yê binivîse û diyar
bikin ku çima di ev rojan têne
pîroz kirin.
Saziyên dewletî û xizmetên
civakê yên berdest ji bo alîkarî
dana jientegrasyona xwe nas
bikin
Xizmetên din ê bingehîn ku
gengaze di civaka herêmî de
hebe nas bikin (wek nimûne,
kulbên werzişê, komên civakî)
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Hûn dikarin van karane
bikin:





Agahiyên bingehîn di
formên îdarî de tejî
bikin
Veguhestina
gelemperî bikar bînin
Ji bo dengdanê qeyd
bidin
xwarinek Romanya
yîbipêjin

Maf û Berpirsyarî

Gelo:













Hûn dizanin ku di bin
qanûna Romanya yê
de hemî kes wekhev in
li ser azadiyên ku
bingeha
qanûna
Romanya yê pêk tînin,
agahiyên we hene
Hûn
dizanin
ku
dibehûn
rêzgirtina
polîs bikin, û nabe hûn
ji wîbitirsin
Hûn dizanin ku hemî
şêwazên tundûtûjiya
navxweyî û malbatî û
êrîşa cinsî ne qanûnîye
û ev qanûn bêguman
cîbecîdibin.
Hûn
dizanin
ku
karmendên dewletê, di
nav de polîs, nikarin
diyarî an jî pere qebûl
bikin
Hûn dizanin ku qanûn li
ser
xwedîtî
û
birêvebirina wesayîtek
kesane,
nasnameya
zayendî, alkol, tutun û
tundûtûjiyê hene.
Hûn dizanin ku eger
qanûna olî li dijî
qanûna Romanya yê
be, ew neyê qebûl kirin

Hûn dikarin:




Saziyên ku hûn di dema
hewcedariyên hiqûqî
de dikarin ji wan re
têkilî bikin, nas bikin
Hemî formên tundûtûjî
û çalakiyên ku dikarin
dij
bi
tundûtûjiya
navxweyî
pêkbînin,
şirove bikin
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Hûn dikarin van karane bikin:





Eger
hûn
tûşî
pirsgirşkek bûn, ji
polîs re telefon bikin
Dema hewcedariya
parastina qanûnî bi
sazî / îdareyan re
têkilî bikin
Dema hewcedariya
alîkariyê
li
ser
tundûtûjiya navxweyî
an jî malbatî bi sazî /
îdareyan re têkilî
bikin.

Perwerdehiya
Gelo:












Hûn rola Lêpirî di
dibistanê de dizane
Girîngiya hînbûna
zimanê Romanya yî
ji bo perwerdehiyê
û kara kirinêfêm
dikin
Cudahiya
di
navbera dibistanên
gelemperî û taybet
de dizanin
Hûn dizanin ku
perwerdehiya
dewletîbelaş e
Liser berpirsyariya
dêûbavan ji bo
perwerdehiya
zarokên
xwe
dizanin
Rêyên gehîştina ji
perwerdehiya
zanîngehî
û
perwerdehiya
bilind dizanin
Hûn dizanin ku hûn
dikarin
bawernameya
hêjatiyê û belgeya
dîplomayê bidest
bînin ku bi şandina
wan ji CNRED re bi
fermî tê naskirin.

Hûn dikarin:










Derbarê
rewşa
akademîk
de
peyvên
sereke
bikar bînin
Pergala
perwerdehiyê
Romanya
yê
geltecrûbeyên
xwe danberhev
bike
Li
ser
perwerdehiya
zarokên
xwe
biryar bide
Rêyên gengazî ji
bo perwerdehiya
zanîngehî
û
perwerdehiya
bilind şirove bikin
Xizmetên
piştevanîya
berdest ji bo
mirovên
ku
dixwazin
bixwînin,
nas
bikin
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Hûn dikarin van karane
bikin:







Di civînadê û bavan û
mamosteyan
de
beşdar be
Lêkolîn
bikin
hilbijêrin
û
di
perwerdehiya bilind
denavnîş bikin
Zarokên xwe di
dibistanek herêmî de
qeyd
bikin
û
belgeyên hewce tejî
bikin
Fêm
bikin
ku
beşdarnebûna
di
dibistanê de divê bi
piştrastkirina nivîskî
ya dêbavî ji dibistanê
re were dayin

Tenduristî
Gelo:






Hûn
dizanin
ku
hin
dibistanan pêdivî bi rapora
ewlehkirina zarokan hene
da ku di destpêka dibistanê
de bêne radest kirin.
Hûn dizanin ku pergala
xizmetên
dermanî
yê
bingehîn heye
Hûn dizanin ku hemû
xizmetên belaş nînin û
hewce dike kuhûn ji bo
lênêrînêndermanî
yê
taybetî, xercê sîgorteya
tenduristiyê bidin

Hûn dikarin:

 Şirove bikin ka ji bo
hewceyên tendurustî divê
ez serdana ku bikim
 Şirove bikinku sîgorteya
dermanî ya dewletîçi tiştan
jiber digire û çi tiştan jiber
nagire
 Cudahiya
di
nnavberaxizmetên dermanî
yên gelemperî û taybetî
şirove bikin
 Xizmetên dermanî yê cûda
di nav de wext û çawaniya
bidestxistina wan bi kurtasî
bêje
 Nirxaxebatên pêşgirdi warê
tenduristiyê di nav de
parastinê, şirove bikin
 Xizmetên
tendurustiya
derûnî û şêwirmendiya li
herêmê xwe nas bikin

Hûn dikarin van karane
bikin:








Pêwistên
nirxandina
tenduristiya xwe tije
bikin
Bixwe
lênêrîna
tendurustiya xwe û
malbata xwe li ser mil
bigirin
Dema pêdivî gel xizmeta
acîl têkilî bikin
Ji bo pêdiviyên xwe
xizmetên dermanî yê
kêrhatîpeyda bikin
Bixwe an bi rêya
wergêrrekî
devkî,
pêdiviyên tendurustiya
xwe bêjin

Şol kirin
Gelo:









Hewceyên
bazaraşolê
dizanin
Hûn dizanin ku îmkana
naskirina belgeyan heye
Girîngiya
hînbûna
zimanêRomanya yî ji bo şolê
dizanin
Hûn dizanin ku şol ji wan
kesan re tên dayin ku
xwediyê pisporî û belgeyên
girêdayî gel vê şolê hebe
Hûn maf û berpirsiyarên
karmendên Romanya yê
dizanin
Hûn agahdarin li ser
pêvajoyê
daxwazû
hevpeyvîna şolê

Hûn dikarin:

 yên Li ser şolêpeyvên
sereke bikar bînin
 Derfetên cuda yê şolê li
Romanya peyda bikin
 Rêyên peyda kirina şolê
şirove bikin
 Ji
bo
hevpeyvînê,
şarezayiyên xwe di warê
têkiliya devkî û ne-devkî
de pêşve bibin
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Hûn dikarin van karane bikin:






Agahiyên kesane yê
girêdayî bi daxwaza şolê
tejî bikin
Rezumeyek û nameyek
şirovê binivîse
Bi
serxet
derfeta
şolêlêgerîn bikin
Piştrastkirinabawername
yan û dîplomê bişopînin

Avahî
Gelo:

 Hûn dizanin ku li bo
jiayan di cîhekîdivê hûn
kirê bidin û xercê kirêli
Romanya
yêdi
herêmên cuda dacuda
ye.
 Hûn dizanin ku ew
xwediyê
parastina
paqijî û birêvebirina
cihê kirê wezîfeya we
ye
 Hûn
dizanin
ku
gengaze yekimîncihê
rûniştina
we
li
Romanya yê demkî ye

Hûn dikarin:








Li ser pêvajoya kirê
peyvên sereke bikar
bînin
Saziyên mala ku hûn
dibe girêbidin û erka
dayina xercî li ser milê
we ye, binav bikin
Navê cihên ku di nav
demalên kirê têne
belav kirin, binivîse
Maf û berpirsyariyên
xwe wekî kirêdarbêjin
Maf û berpirsyariyên
xwedîmalî bêjin

Hûn dikarin van karane bikin:





Li ser cihek kêrhatî ji bo
rûniştinê lêpirsîn bikin
û vênas bikin
Agahdariyên giring di
nava formên kirêdar de
tijî bikin
Saziyên malê saz bikin

Pere
Gelo:

 Hûn xercên jiyanê di
Romanyayê de dizanin
 Hûn
dizanin
ku
bankeya
Înternetîşêwazeke
gelemperî ya banka ye
 Hûn rola kredî û rîskên
gengazî yên deyndariyê
dizanin
 Li ser saziyan û
şêwazên
bankeyan
gelemperî,
agahiyên
we hene

Hûn dikarin:



Pereyê Romanya yê
nas bike û bi nirxa vê
bi danberhev kirina
gelpereyê welatê xwe
fêm bikin
 Derfetan
ji
bo
kêmkirinaxercê malê
nas bikin
 Li ser pirsgirêkên pere
û banka peyvên
sereke bikar bînin
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Hûn dikarin van karane bikin:



Ji bo vergirtina pereû
kirînê dezgehên ATM û
POS
ê
bikar
bîninbudceya
bingehînamalbatî pêk
bînin



Planek ji bo budceya
bingehînamalê ava
bikin

Bernameya Niştimanî - Sindoqa Penaberî, Koçberî û Hevrêziyê
Sernavê projeyê: REACT_RO: Çavkaniyên hînkirinê ji bo zimanên Romanya yî û
kursên beşdarî ji bo xwdîmafên piştgiriya navnetewî û welatiyên welatê sêyemîn di
Romanya yê de
Xwedîmifa: Enstîtuya Navçandî ya Timişoara
Belav bûye ji aliyê:Rêxistina Navneteweyî ya Koçberiyê (IOM), Nivsîngeha Romanya
Roja Belavbûnê:July a 2018-an
Naveroka vê belavokê hetman helwesta fermî ya Yekîtîya Ewropayê nîne
Divê her pirs xwe ji vê navnîşaniyê rebişînin: iombucarest@iom.int
Hejmara Girêbestê. Jêder FAMI / 17.03.03.01
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