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Destpêkî
Ev rêbere ji bo niştecihên ne-ewropî yê xwediyê mafê parastina navneteweyî di Romanya yê (rewşa
penaberiyê, parastina alîkar), û kesên xwdiyê destûra rûniştina qanûnî, li Ronaya yê bi armanca
perwerdê, wekî xizmên hemwelatiyên Romanya yê, an bi armanca şolê, hatiye berhev kirin.
Di vê rêberê de agahdariyên gelemperî nêzîRomanya û gelê we, pêwendiya bi mafên û erkên bingehîn
ên civakaRomanya yê û agahdariyên din ên bimifa ji bo rêvebirina hêvîyan û entegrasyona li Romanyayê
ye.
Romaya, welatek ku ketiye di nava xala hevgehîştina Rojhilat û Rojava, welateke ku hûn dikarin wek
welatê we têdatena bin.

Romanya bike welatê xwe!

Têbînî: baldarbin ku agadariyên ku hejmar di nav de hene, wek asta herîkêm a destheqê an jî para
kesekî ji pergala sîgorteya tenduristiya giştî ya Romaya, statuya dîrokekî - July-a 2018-an - diyar dike
ku ev belavoke bi test di nav de hatiye weşadin.ev hejmar gengaze berdewambiguherin.
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1. Bi xêr bên bo Romanya!
Silav kirin
Em ê kursê bi gotina bixêrbên bo Romanyayê,
destpê bikin. Xelkê Romanyayê dibêjin: Bine ai
venit! yan Bun venit! Yan himbêz dikin û yan her
dû laman maç dikin.
Di nava kesên xerîb an jî di rewşên fermî de.
Silav kirin li gor herêmê, dema rojê û cihî cuda
ye. Dema ku mirov bo cara yekem hev du
dibînin, an kesek mezintir dibînin, li tevahiya
deveran de dibêjin: Bună dimineaţa! (sibe baş!)
Di sibê de, Bună ziua! (êvar baş!) Di nav nîvro û
êvarê de, û Bună seara! (Şevê baş!) Di navbera
şev û nîvêşevê de. Dema ku ji hev cuda dibin,
dibêjin: La revedere! (xatirê te!) Û dema êvarê:
Seară bună!, Noapte bună! (Êvar / şevek xweş
hebe!)

Dema ku mirov cara yekem hevdu dibînin an xwe
didin nasîn, destdan edet e. Destdan dibe kurt û
qahîm be. Mêr ji bo rêz û hurmet girtin li hember
jinan destê wan yê rastê maç dikin.
Dinavbera Heval û Cîraran
Gotina herî xurt di nav heval û cîranan de, Salut!,
Servus! e (Di gelemperî de Transylvanya de tê
bikaranîn), Ciao! (Piranî di bajarên mezin û
rojavayê Romanya yê de tê bikaranîn) û Bună.
Destdan bi gelemperî di nav mêran de gelekî tê
bikaranîn, û jin gelek caran hevdu himbêz dikin.
Zarok û nûciwan kêm dest didin û tenê bi
hejandina destên xwe dibêjin: Silut! (Silav!)

Nav
Xelkê Romanya yêxwedî nav (pêşîn) û paşnav
(malbatî) e. Gelek kesan jî du navên pêşîn hene.
Paşnav di nava tevahiya endamên malbatê de
hevpar e. Ew hemen paşnanê bavê malbatê an jî
tevlîheviyek ji paşnavê dê û bavî ye (wekî Ioan
Mateescu Varga).
Dema axavtina bi kesên xerîb an jî karmendên di
nav dezgehên hikûmetê de, ji têgeha Birêz
(Domnule) yan Xanima (Doamnă) beriya paşnav

bikar bînin. Ji bo nimûne, BirêzIonescu (Domnule
Ionescu) an jî Xanima Ionescu (Doamna Ionescu),
pir caran di nav heval û hevkaran de navê pêşîn tê
bikar anîn. Eger hûn nizanin ka çawa kesek binav
bikin, hûn dikarin bipirsin: Ez bi çi navek te bang
bikim?

Zimanê leşî
Xelkê Romanya yê hez dikin ku di dema axavtinên çavan dibe ku nîşana bêrûmetî, nerastîbûn, an jî
fermî de dûr ji kesê ku gel diaxivin bimînin; helbet, bêrêzî were zanîn. Ji alîyê din nêrîna zil dibe ku
dema axavtina gel heval an jî xizmên xwe, ew bi bibe sedema eciz bûna aliyê din.
xwezayî bi hev re têkilî dikin.
Bê berçav girtina fermî an nefermî bûna rewşê,
têkiliya bi çavan pir girîng e. Têkiliya bê nêrîna

Axavtin
Di rewşên fermî de, babtên wek temen, baldariya siyasî, destheq, heyîtî, bihaya alavan, bawerîyên
kesane û ol, babetên kesane tên naskirin û nabe bêne pirsîn. Di axaftina asayî de, Xelkê Romanya yê
nêzî jiyana kesane û karên xwe diaxivin.
6

Peyvên giring
Bună!/Salut!

Silav! /Mereba!

Mă numesc/Sunt George

Navê min/ Ez George

Ce faci?

Çawayî?

Bine, mulțumesc!

Başim, Sipas!

La revedere! / Pa!

Xatirê te! / Ser xêrê!
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2.Romanya: Nêrînek Kurt
Erdnîgarî

Romanya ketiya beşa başûr rojhelata
Ewrûpayê, û di bakur rojavayê de gel
Mecaristan, di başûr rojavayê de gel
Serbya, ji aliyê başûr gel Bulgaristan ji
aliyê başûrê rojhelata bi Deryaya Reş,
ji aliyê rojhilat û bakur gel Ûkrayn, û ji
aliyê rojhilat ve gel Komara Moldavya
hevsînor e.

Rûbera Romanya 238.391 kîlometra
çargoş ye. Ev welat, piştî Polonya
duymîn welatê herî mezin ê herêmê
ye. Ev walatê 19.5 mîlyon kesî (li gorî
texmîna 2018-an a NY) jê hêla nifûsê
di YE de di asta heftê da ye heye. Qada
demjimêrî ya Romanyayê GMT + 2 ye.

Hewa
Romanya hewayek navendî û çar demsalên cuda
hene .
Bihar: Adar - Gulanê (Mars - May ) bi sibeh û
şevên hênik û rojên kêmek germ, xweş û bi kêf e.
Navgîna germahiyê di meha Gulanê ji 15°C to 20°
diguhere. Bi dirêj bûna rojan, berfên ser çiya
dihelin, dar pir ji gul dibin û erd dîsa kesk dibe.
Havîn: Hezîran - Tebaxê / Îlon (June - August/
September) pir germ e, Di mehên Tîrmeh û Tebaxê
(July û August) de tam germ dibe û rojên pir germ
dirêjtir dibin.Di nav havîna Romanya yê de qada
herî germ, deştên başûr û rojhilat in. Hewayê
herêmên çiyayî herdem hêniktir in. Navgîna
germahiya havînê 30° C heta 35° C ye.
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Payiz: Cotmeh - Mijdarê (October - November)
hişk û sar e, rngên çiq û pelên dar û giya, wêneyên
rengîn diafirînin. Germahîya hewa li gor biharê
kêm dibe û roja kurttir dibin.
Zivistan: Çileya Paşîn û Sibat (December February), bi taybetî nêzî çiya dikare sar bibe. Ji
Çileya Paşîn heta nîva meha Sibatê dibe ku gelek
berf nêzîanserî welat bibare, lê hinek salan ne wisa
ye. Herêma herî sar Miercurea Ciuc li Transylvanya
yê ye, ku germahiya vê carna dikeve bin sifrê û
carinan digihîşe -15° C an heta nizimtir jî.
Cûdahiya hewa di beşên cûda yên Romanya yê de
carna gelek berçav dibe.

Forma erdî
Di welatê Romanya de çiya, felat û deştan tên dîtin.

Çiya: Çiyayê Karpatyan tevî ku bi qasî
Alps bilind nîne, lê yek ji meqsedên
binavdenge ji bo çalakiyên betlaneyî
ye: wekî kaşe, serketina ser çiya, peya
çûn û ajotina dûçerxe yê û siwarbûna
gemiyan nava çemî de.

Girê û Felat: Di navenda Karpatyan,
Felata Transylvanya; li herêma bakur
rojava
Felata Someş; li herêma
Rojhilata Felata Moldavîya; li herêma
Başûr Rojhilat Felata Dobrogea.

Çem: 98% ji çemên Romanya li
çiyayê Karpatyan derdikevin.Gerên
Bakurî bi piranî xweşiktir, û
xwediyê gelîyên tenga, , şikeft û
kendalên zêdetir e.
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Danube, çemê duyemîn ê herî mezin li Ewrûpayê da ye, ji Başûrê Romanya yê derdikeve. Ev çem rêya
avîya gelek girîng e ji bo gemiyên navxweyî û gemiyên bazirganî û turîzma navneteweyî. Danube di
başûr rojhelatê Romany yê de bidawî dibe. Ev çemî sê çiq hene (Chilia, Sulina, Sfântu Gheorghe) ku
Delta Danube ava dikin. Ev çem cihê Parastî yê Biyosfera UNESCO ye û her wiha avzêyek parastî û
jîngeha normal a coreyên taybet ji gîya û heywanan e.
Deryaçe: Nêzî 3,500 deryaçe li
Romanya hene ku gelek ji wan biçûk û
navînin. yên herî mezin avzê û
deryaçeyên kêleka Deryaya Reş, wek
Razim û Sinoe in .

Deryaya Reş: Deryayek parzemînî bi şûratiya
kêm e û di demsala havîn ê de germahiya ava vê
25 heta 30C̊ an diçe. Devçema berfireha xîz ku
sînorên wê ber bi rojhilatî û başûr rojhelat diçe,
cazîbeya tûrîzmî ya herî giring di meha Gulanê
heta meha Îlonê tê naskirin.

Ax û çavkaniyên kanza: Nêzî du ji sê ji axa welat ji bo
çandiniyê kêrhatiye. Ji sedî 40 ji axa welatî erdê
çandiniyê, ji sedî 19 zozan û ji sedî 5 rez û baxçe ye.
Çavkaniyên petrolê di bingirikên başûr û rojhilata
Karpathiyan û Deryaya Reş de kombûn e. Çavkaniyên
gaza sirûştî Li Felata Transylvanya yê hene.
Çavkaniyên giring ê asinî di çiyayên Poiana Ruscă,
herêma Banat and Dobrogea û herweha li çiyayên
Haghita (Karpathiyana Rojhilatî) hene. Gelek
çavkaniyên ne-asinî li bakurê rojhilat, bi taybetî li

çiyayên Maramureș û Apuseni hene. Hinek ji mezintirîn
çavkaniyên zêrîn ê Ewropayê li Apuseni ne. Di warên
jêrîn de gelek xwêya paqij heye: Slănic, Tîrgu Ocna,
Ocna Mureș, Praid and Cacica.

Herêm û bajar

Romanya ji 41 beşan re di nav de herêmên bajarî
(Bajar û hawirdor) û deverên gundewarî (Comune,
di nav de herîkêm yek an çend gund - sate) dabeş
bûye. Nifûsa Romanya yê di nava 320 bajaran û
bajarokan, 2,686 Comuneû 12,956 gundan (sate)
de bilav bûye.
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4 herêmên dîrokî – Moldavia, Muntenia,
Transylvania û Dobrogea hene. Tevî ku hinek
cûdahî ji hêla çandî û asta pêşveçûnî de hene, lê
forma hikumetê, qanûnê li hemî welat wekhev e.
Elbete niha neh herêm bêyî hebûna rewşa îdariya
taybet hene (bi rêza alfabetîk): Banat, Bucovyna,
Crişana, Dobrogea, Maramureş, Moldavya,
Muntenya, Oltenia û Transylvanya
Li gor pêdiviyên Yekîtiya Ewropayê (YE), Romanya ji
heşt herêmên pêşketî re parçe bûye. Ev herêmena
statuya îdarî tune ye. Armanca vê parçe kirinê
hevrêz kirina çêtir a pêvajoya pêşveçûna herêmî,
dabeşkirina jêderên YE yê û planên pêşveçûnê û
komkirina statîstîkên herêmî ne. Ji bilî Bucharest Ilfov, deverên din ser easas rewşa cografîk hatine
binav kirin. Ev pêk tên ji:

Bakur - Rojhilat: Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi,
Bacău û Vaslui;
Başûr - Rojhilat: Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila,
Tulcea, Constanţa;
Başûrê: Îalomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman,
Argeş, Dâmboviţa, Prahova;
Başûrê - Rojava: Olt, Dolj, Mehedinţi, Gorj,
Vâlcea;
Rojava: Caraş-Severin, Timoş, Hunedoara, Arad;
Bakur- Rojava: Bihor, Clij, Sălaj, Bistriţa-Năsăud,
Satu Mare, Maramureş;
Navend: Mureş, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna,
Harghita.

Bajarên herî mezin pêk tên ji Bucharest (bêtir ji 2.1
mîlyonnifûs), Iași (371,000), Timisoara (331,000),
Cluj Napoca (323,000), Constanta (315,000),
Craiova (303,000), Galati (302,000), Brasov
(290,000), Ploiesti (230,000), Oradea (221,000).
Bucharest bajarê herî mezin paytexta Romanya yê
ye. Bucharest ketiye başûr rojhilatê Romanya yê û
ser kêleka Çemê Dâmbovița û bi dûrahiya 60 kîlometran ji bakûrê Çemê Danube yê û di sînorê
Bulgaristan ê . Bucharest yek ji bajarên pirrgeşê aborî li Romanyayê ye û yek ji navendên sereke yê
pîşezaî û navendên veguhestina Ewropaya rojhelatî tê naskirin . Ev bajare ji hêla îdarî, bi navê
"Şaredariya Bucharest" (Municipiul București) tê naskirin û gel wîlayetên niştîmanî hevast e. Bucharest ji
şeş beşan re dabeş dibe ku her yek ji wan ji aliyê şaredareke herêmî birêve diçe.

Şênî
Ser esasa Serhejmariya Nifûs û Avahî ya 2011,
serhejmariya herî dawî, nifûsa Romanya yê
20,121,641 kes e. Neteweyên Yekbûyînifûsa
xelkêRomanya 19,589,601 kes texmîn kirine.
Zêdetir ji 11 mîlyonkesan di sala 2018 an deli bajar
û bajarokên Romanya yê dijîn.

Slovakî an jî Bulgarî ne. Li gel vê yekê, di dawiya
sala 2017-an de, nêzî 116.830 biyanî li Romanyayê
dijiyan. Ji van, piçek zêdetir ji 49.000 kesan ji Îtalya,
Elmanya û Fransayê, zêdetir ji 62,000 kes ji Komara
Moldavyayê, Tirkiye, Çîn û Sûriyê, û nêzî 3,900 kes
xwedî statûya penaberî an bi parastina alîkarî (bi
piranî ji Sûriyê, Iraq û Afxanistanê) ne. Tevlîbûna bi
Piraniya şêniyên ev welatî ji regeza, Romanyayî û malbatê (zêdetir ji 26,000 kes) û perwerde (zêdetir
zêdetir ji 2 mîlyon kes ji regezên Macarî, Romî, ji 14,000 kes) ji sedemên sereke ji bo têketina kesê
Ûkraynî, Elmanî, Tirkî, Liponî, Rûsî, Tatar, Sirbî, biyanî ji Romanya ye ne.
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Ol
Li Romanya yê de azadiya olî heye. 18 çiqên olî yê fermî hene, ya herî mezin Xirîstiyanên Ordodokoksa
Rojhilatî ye. Bêtir ji 16.3 mîlyon Romanî Xirîstiyanên Ordodokoks in. Alîgirên Deyra Katholîk (Latin Rite)
nêzî 870,774 kesin. Ji olên din ên fermî li Romanya îslam e, ku dîrokek bi dirêjiya (700 salî) di
Dobrugyayê de heye (bêtir ji 65,000 kesan dînê îslamê qebûl kirine). "Şahidiyên Xuda" (nêzî 50,000
kesî), "Bawermendên Kevin" (nêzî 30,000 kesan, piranîya Rûsîyên Delta Danube yê ne) û "Cihû" (nêzî
3,500 alîgir) jî di wî welatî de dijîn.

FormaWelat, Dewlet, û Saziyan
Romanya welat e li ser bingeha
demokrasiya nîv-serokatiyê ku li ser
sîstema
cot
Parlamentoyî
ye:
Parlamentoya
Nûneran
(Camera
Deputaților)û Parlamentoya Senatoyê
(Senat).
Parlamento hêza biryardera niştîmaniya
Romanya yê yeku qanûnên desthelatdar
di civatê de di wê de têne lêoklîn û
pejirandin. Parlementê herwisa wezîfeya
damezirandina Dadwer jî heye. Karûbarên
rojane yên Parlementê pêk tên ji pêşnivîs,
niqaş kirin, û pejirandina qanûnan. Planên
Qanûnderan, dewlet an hemwelatiyan
destpêkê di komîteyên taybetî tên lêkolîn
kirin û piştre civînek giştî tên pejirandin.
Tevahiya endamên parlamentoyê bi awayek yekser ji aliyê 41 wîlayetên Romanya yê tên hilbijartin.
hilbijartinê bi riya dengdana giştî pêk tê. temenê dengdanê hejde sal e.
Partî dibe ji bo hebûna nûnerek di parlamentoyê de herîkêm pênc ji sed ji koma dengan bidest bînin.465
endamên parlamentoyê (329 nûner û 136 senator) hene. Ser esasa pêvajoya taybet, rêxistinên
kêmîneyên neteweyî di "Parlamentoya Nûneran" de dikarin nûner hebin. Hilbijartina parlamentoyê bi
gelemperî her çar salan carekê birêve diçe.

Dewletê hêz rêveberiyê ye bi dengê
pêbawera parlamentoyê rewa dibe û
rêveberiya karûbarên hundur û derveyî
welat û rêveberiya ofîsa dewletî ser milê
dewletê ye.
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Serokwezîr ku di koşka Vîktorya li Bucharest bicîh bûye serokê dewletê ye.Serokwezîr endamên kabîneya
xwe ji nav kesên ku parlamento dipejirîne, hildibijêre. Bi gelemperî serokwezîr serokê partî an
hevbendiya desthilatdar e jî. Serokkomarê Romanya yê serokwezîrî piştî axavtina gel partiya piraniya
parlamentoyê, an di rewşa nebûna vê piraniyê, bi şêwirmendiya bi partiyên parlamentoyê hildibijêr e.
Divê dewlet li hember çalakiya siyasî yê xwe li hember parlamentoyê bersivdêr be. Tevahiya
endamekêndewletê, bi serbixweyî û hevbeşî, li ser çalakiyên xwe û dewletêberpirsiyariya siyasî hene.
Serokkomar, serokê dewletê, berpirsiyarê siyaseta derve û parastinê, û xwedanê hêza rêveberiyê ye.
Serokkomar nûnerên welat e û parêzvanê serbixweyiya niştimanî, yekitî û yekîtiya axa welat e.
Serokkomar li ser pêvajoya pêkanîna destûra bingehîn û karûbarên saziyên dewletê çavdêrî dike. Di vê
çarçoveyê de, serokkomar navbendkarê Hêzên welat û Dewlet û civakê ye.
Serokkomar Romanya dikare du doreyên berdewam ê pênc salî bibe serokkomar. Di maweya
serokkomariyê de, serokkomar nikare bibe endamê ti partiyên siyasî. Serokkomar bi awayek rast bi riya
sîstema du-qonaxî tê hilbijartin.

Dadwerî
Dadwer beşa bingehîna welat e û tevahiyê dadgehan jiber digire. Di welatê ser bingeha
qanûnî, Hêza Dadwerî berpirsiyariyê dadweriyê ye. Welatê ser bingeha qanûnê welateke
bi desthilatdariya qanûnê ye û ser bingeha astbendîya zagon û pergala qanûnî tê
rêveberî kirin. Desthilatdariya qanûnê hewce dike ku her kes, bêyî berçav girtina ciha wî/
wê li civakê de, li hember qanûnê wekhev e. Dadwer, siyasetmedar û polîs divê wekî
mirovên din rêzê ji qanûnê bigirin.

Ser esasa desthilatdariya qanûnê, dewlet parêzvanê azadiyan û mafên mirovan e û Ewlehiya hundir û
derve ya hemwelatiyan bi alîkariya saziyên demokratîk misoger dike. Di welatê ser esasa desthilatdariya
qanûnî, makezagon, destûra bingehîn e û bi dengê hemwelatiyan rewa dibe.
Dadwerî di Romanya wekî pergalek astbendî şamilî dadgehan ku pergala huqûqî ya civîl in, tête rêxistin
kirin. Dadgeha Destûra Romanya yê saziyek serbixwe ye. Karê sereke yê wê nirxandina jihevhatina
qanûnan bi "Makezagon" ê û çarezer kirina pirsgirêkên qanûnî di navbera saziyên dewletê da ye.

Rêveberiya gelemperî
Rêveberiya gelemperî li du aliyan pêk tê:
•
Pêkanîna qanûnê û rêzgirtina vê
•
Pêşkêş kirina xizmetên gelemperî di
çarçoveya qanûnê de. Xizmetên gelemperî
çalakiyek e ku ji aliyê saziyên gelemperî ji bo
pêkanîn
pêwîstiyên
civakê
û
ser
berjewendiyên gel saz an cîbecî dibe.
Rêveberiya gelemperî ji du desteyên sereke ji desthilatdarên gelemperî pêk tê:
Desthilatdarên
dewleta
navendî:
dewlet,
wezaretxane, û desthilatdarên xweserê îdarî yê
din (anku lêpirs, civata bilinda parastina
niştimanî )
Desthilatdarên dewleta herêmî : civata bajar, ofîsa
civata herêmî (Primărie), rêveberiya xizmetên
gelemperîyê herêmî.
Tevahiya bajar û wîlayetên girîng ê îdarî ji aliyê
şaredarê herêmî ku her çar salan carekî tê
hilbijartin, birêve diçin. Walî nûnerê dewletê di

asta wîlayet da ye ku ji bo hevrêz kirina xizmetên
gelemperî yê cuda di asta wîlayetê de tê
damezirandin û ji saziyên herêmî destûr digire. Ji
berpirsiyê walî dikarin lêkolîn kirina qanûnî bûna
biryarên saziyên herêmî destnîşan bikin.
Tevahiya bajar û komunji aliyê şaredarê herêmî ku
her çar salan carekî tê hilbijartin, birêve diçin. Di
asta wîlayetê de, Civata Wîlayetê (Consiliu
Judeţean) heye. Civata Wîlayetê ji saziyeke
rêveberiya gelemperî ye ku çalakiyên civata û
şaredariyabajarî hevrêz dike. Civata Wîlayetê ji
şêwirmendên hilbijartî pêktê. Hejmara endamên
Civata Wîlayetê girêdayî nifûsa her wîlayetê ye.
Xizmetên gelemperiyê herêmî ji aliyê daîreya
şaredar û civata herêmî tê organîze kirin û dinavde
warên wekî veguhestina giştî, binxanên dibistanan,
bergiriya şevatê, polîsên herêmî, park, avên
herêmî, sîstemên enerjî û ziblan, parking û hwd
hene.
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Peyvên giring
Anotimpuri:
Primăvară
Vară
Toamnă
Iarnă
Este vară.

Demsal:
Bihar
Havîn
Payiz
Zivistan
Niha havîne.

Noapte Lună Stea
Zi Soare Nor
Este soare. Este cald. Este frig.
Ninge – zăpadă.
Plouă – ploaie

ŞevMehStêr
RojTavEwir
Hewa tavik e. Hewa germ e. Hewa sar e.
Berf dibare – berf
Baran dibare - baran

Lunile anului:
Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie,
Decembrie
Zilele săptămânii:
Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă,
duminică

Mehên salê:
Çile (January), Sibat (February), Adara(March),
Nîsan (April), Gulan(May), Hezîran(June), Tîrmeh
(July), Tebaxê(August), Îlon (September), Cotmeh
(October), Nîsan(November), Kanûn(December)

Forme de relief
Munte
Mare
Râu
Lac

Forma erdî
Çîya
Derya
Çem
Deryaçe

Administrație
Țară
Oraș
Sat
Județ
Guvern
Parlament
Președinte
Lege

Rêveberî
Welat
Bajar
Gund
Wîlayet
Dewlet
Parlîmento
Serokkomar
Qanûn
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Rojên hefteyê:
Duşem, Sêşem, Çarşem, Pêncşem, Înê, Şemî
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3.Romanya – welat, çandû gel
Dîrok bi kurtasî
Romanya xwediyê dîrokek dewlemende ku bi tevahî ji erdnîgariya vê re girêdayî ye. Ev welate ketiye ser
xala bihevgehîştina Împaratoriyên kevin. Dîroka Romanya dîroka sînoran e: di kêleka Romayê an
Împaratoriyê Bîzantiyum û her wiha di sînorê derveyî Împaratoriya Osmanî, Rûsyayê û an paşê
berfirehbûna sînorên rojavayî. Demnameya hinek bûyerên giring û xalên girin ê dîrokî wisa ye:
70 – 44 Berî Zayînî

Bourbîsta, padîşahiya Dacyayê, erdê Romanya modern kontrol kir û
Padîşahiya bihêza Dacyayê ava kir

100 Piştî Zayînî

Hêza Dacyayê gehîşte asta herî bilind

106 Piştî Zayînî

Împaratoriya Romayê, Dacya dagîr kirin,

106 – 274 Piştî Zayînî

Dacia bo yek ji parêzgehên Roma yê.

271 Piştî Zayînî

Serbazên Romî piştî şerê gel Gothan Dacia terk kirin

Sedsala 4emîn Piştî Zayînî

filetî ji aliyê xelkê hikûmeta Dacy –Romî ku bi zimanê Latînî
dipeyiviyan, hate pejirandin

Sedsala 4emîn heta 9emîn Piştî Eşîrên koçber (Goths, Visigoths, Tataran, Slavs) hêrişî Dacya kirin.
Zayînî
896 – dawiya 1100

Mecaran rojava û navenda Romanya niha (Crișana, Banat û
Transylvania) girtin

Sedsala 12emîn

Saxons di Transylvanya de rûniştin. Xelkê Szeklers di başûr û
rojavayê Transavolojî de ji bo parastina sînoran bicih bûn.

Sedsala 13emîn

desthilatdariya Padîşahiya Wallachia û Moldavya hat ava
kirin .Heya sal 1526Transylvanya hukumetek xweser di bin destê
Mecaran de bû

Sedsalên 14 û 15emîn

Ev heremê li hember berfirehbûna Împaratoriya Osmanî
berxwedan kir. Iancu de Hunedoara (Fermandariya Hêza sereke ya
leşkerê Transylvanya), Vlad Țepes (Fermandarê Imperyal ê Hêza
leşkerê Wallachia) û
Ștefan cel Mare (Stephen ê mezin,
Fermandarê serekehêza leşkerî ya sereke Moldavya) wekî lehengên
şerê li dijî dewleta Osmanî tên nas kirin.

1526

Transylvanya kete bin desthilatdariya Împaratoriya Osmanî

1600

Mihai Viteazul (Michael ê wêrek) herêmên Transylvania, Wallachia
û Moldavia bo yek salê yekgirtî kirin

1657

Transylvanya wek Moldavia and Wallachia kete bin desthilatdariya
Împaratoriya Osmanî
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1683

Habsburgs Transylvanya bin desthilatdariya Împaratoriya Osmanî derxist

1711

Habsburgs Transylvanya kire yek ji parêzgehên Padîşahiya Mecaristan

1715

Fermandarên yewnanî yê Fanaryot ji aliyê Împaratoriya Osmanî bû
desthilatdarê Moldavya û Wallachia û pêvajoya reformên îdarî dest pê kir

1821

Împaratoriya Osmanî Bisarabya (beşa rojhelatê Moldavya) radestî
Împaratoriya Rûsyayê kir û ev destûr da wan ku li ser rêveberiya
Wallachia û Moldavya çavdêrî bikin.

1834

Moldavia û Wallachia pergala bingeha yekgirtî (Regulamentul Organic),
pejirandin ku bingeha yekgirtina dawî dabîn kir

1856

Desthilatdariya Împaratoriya Rûsyayê li ser Moldavya û Wallachia bidawî
bû

1859

Alexander John Kouza xwe serokê Moldavya da naskirin.

1862

Moldavya û Wallachia ji bo avakirina dewleta netewî yekgirtî bûn:
Romanya. Romanya dest bi polîtîkayên berbiçavê reformî yê aborî,
siyasî, leşkerî, perwerdehî, û civakî dike ku di nav de
parlamentoyek, reformên erdî û pejirandin qanûna sivîl hebûn.

1866

Padîşah Cuza. dest ji desthelatê berda û Carol Yekemîn (Padîşahê
Elmanî) wekî padîşehê Romanya yê cihê Cuza girt

1877 - 1878

Romanya bi tevahî ji Împaratoriya Osmanî serbixwe bû

1881

Romanya bû bi welatek padîşahî

1914

Padîşah Carol Yekemîn mir. Padîşah Ferdinand Yekemîn, birazayê
wî, cihê wî girt. Romanya di sala 1916-an da kete nava Şerê Yekemê
Dinyayê(WWI).
Padîşahiya Romanya bi yekgirtina Bessarabia, Bucovina, Banat û
Transylvanya pêk hat. Di roja 1-ê Desembera 1918-an da di civînek
giştî di ku di Alba Iulia da birêve çû, nûnerên Romanyayê ji Banat
and Transylvanya, yekîtiya xwe bi Romanya yê re ragehandin. Ev
roja Roja Niştimaniya Romanya yê ye

1918

1930

Carol Duyemîn, kurrê Ferdinandê Yekemîn, bû Padîşahê Romanya û
hikûmeta zordariya padîşahê ava kir
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1940

Piştî peymana di navbera Elmana Nazî û Yekîtiya Sovyetê, li
Transylvanya bakurê bû beşek ji Mecaristanê û Bsaraby jî bû beşek ji
Yekîtiya Sovyetê. Marshall Ion Antonescu Carol Duyemîn mecbûr kir ku
dest ji desthelatê berde, û bide kurê xwe, Michael, lê ew bixwe bû
desthilatdar

1941

Marshall Antonescu dîktatoriyek leşkerî çêkir. Romanya ji bo girtina
Bsaraby yê li dijî Hevpeymaniya Komarên Sovyetê kete nava Şerê
Duyemîn ê Dinya Yê (WWII)

1944

Marshall Antonescu paş derbeya çekdarî yaPadîşah Michael hate girtin.
Romanya bi alîgiriya hevpeymaniyê kete nava şer

1945

Peymana Yalta– Romanya bû beşek ji pergala Sovyet ê

1947

Padîşah Michael mecbûr bû ku dest ji desthelatê berde. Komûnîstan
Romanya wek beşek ji Komara Gel ragehandin

1967

Nicolae Ceaușescu,Serokê Partiy Komûnîstan ji 1965-an, rêberiya
dewlet û partiyê hevdem liser mil girtin

1968

Ceaușescu hêrişa Sovyetê dij biÇekoslovakya şermezar kir

1980

Bernameya hişkatiya aborî bi armanca kêmkirina deynên biyanî yê
Romanya bo sedema kêmbûna madeyên xwarin û kêmbûna hêza
karebayê. Sînorên giran herwisa li ser mafê sosyal jî hate sepandin

1982

Romanya daxwaza derketina Yekîtiya Sovyet ji Afxhanistanê kir

1989

1990-1992

Gelê Romanya di xwenîşandana li dijî Pergala Komûnîst de beşdar bûn
ku bo sedema serhildanek niştîmanî û di dawiyê de, bû sedema
sernixûnbûna Ceaușescu
Yekemîn hilbijartina azad a pirpartî paş Şerê Duyemîn ê Dinyayê WWII
diRomanya yê birêve çû.
Maweya alozî û serhildanên aborî û civakî

1992

Gel Romanya yê di hilbijartina Makezagona nû de beşdar bûn

1993

Romanya tevlî Encûmena Yekîtiya Ewrûpayê bû û wekî welatekî
demokratîk hate pejirandin

1996

Yekemîn guhertina aştiyane ya dewlet û serokkomar bi hilbijartina azad
û demokratîk

1999

Destpêka pêvajoya têketina ji Yekîtiya Ewropayê

2002

Biryareya Romanya yê ji bo beşdarbûna NATO-ê û gengaziya rêwîtiya
gelê Romanya bê vîze di Yekîtiya Ewropayê

2004

Endambûna di NATO û îmze kirina peymana têketina Yekîtiya Ewrûpayê

2007

Endambûna diYekîtiyaEwrûpayê

2019

Romanya bû serokê peyhatî yê kongreya Yekîtiya Ewropayê

1990
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Çandî û Gel
Şêwaza ramanê, hest û xebatên gelemperî, çanda gel pêk dînin. Dibe ku rêbaza herî hêsan ji bo naskirina çandê, lêkolîna şêwaza jiyana komek ji gel e: civakê, şêwaza têkiliyan, îbadet, danûstendin, parastina
xwe û malbatê, biryar girtin û veguhestina kevneşopiyan.
Çandê dikarin ji çîyayê qeşeyê re bişibînin: Beşa eşkere (wekî muzîk, xwarina, kevneşopiyên betlaneyî,
ziman, wêje) û beşa veşartî (bawerîyên olî, hêvî, raman, nirx, giranî, têgehîştin, statuya civakî, hwd).
Di asta kesane de, ne pêwîst e ku hemû endamên
komeke xwedî bawerî an bizavên wekhev bin, lê
dikarin, bi komên din re mînakî û girêdan hebin. Ji
ber vê yekê, wek ku diyar e, dema lêkolîna mijarek
çandî, divê li ser gelek faktoran bifikirin. Tişta girîng
ev e ku ti çandek bi tevahî rast an derewîn nîne.
Li gel vê, mirov, kom û civak bi berdewamî
diguherin. Derfeta rêwîtiya bi hêsanî di navbera
herêman, welatan an parzemînan, pêşketina
teknolojiya agahiyan, berfireh bûna pêwendiyên
bazirganî di cîhanê de, tevgera mirovan û koçberî
bûye sedema danûstandina di navbera mirov, kom
û civakan de. Ev pêwendiyene gengaze bi derbas
bûna deman bibe sedema guhertina û baweriyên
çandî.
pêvajoya nasandinê bi şirove kirina hinek ji
rêûresmên çanda Romanya berdewam dikin.

Riqasa ayînî ya Căluș
Ev kevneşopiye berê daberiya
"Cejna
50emîn" (50 rojan piştî Cejna Qiyamtê) birêv
diçe. Ev riqseli gel Doina (şêwaza mûzîk û
starn), seramîka Horezu, û Colindata Komî ya
Mêran(merasîma roja Kirîsmesê) di lîsteya
Mîrata Çandî ya Neşênber a UNESCO-yê de
hatiye tomarkirin.
Ev riqase di Muntenia, Oltenia û hinek
herêmên Transylvanya birêve diçe. Gel vê
riqasê tedawîker nas dikin. Căluș bi eşkere ji
Xwedayê Kevnar bi navê Irodiada û Arada re
têkildar e, û dibe ku bi Diana Xwedayê
Yewnanî yê nêçîr û xwezayê têkildar e. Căluş
riqasekî komî ya mêran e. Kesên direqisin şel û kirasek sipî û kumek bi ribbona rengî ji xwe dikin. Ji gozika
lingên xwe re zengoleyan girê didin. Livînên riqasê sembola pên û kiryarrên hespî ne û gelek akrobatîk e.
Di vê riqasê de kopalek tê bikaranîn ku rengîn û xemlandiye. Kesên ku direqisin ev kopalî di rewşa riqasê
de tîk radigirin yan wek dakêşînek li ser erdê pal didin. Riqasa ayînî ya Căluș riqasekî mêran e ku
bandorek tedawîker heye. Livînên riqasê sembola pên û kiryarrên hespî ne û gelek akrobatîk e.
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Drăgaica (ku bi navê Sânzâienele jî tê naskirin)
Ev cejna kevnar ku di 24-ê June yê de
dema guhertina havînê birêve diçe.
Drăgaica Drăgaica milyaketek baş e û ev
merasîm di nav rûmeta wî de pêk tê. Ev
merasîme ji bo jinên ciwan e. Ew cilên spî
û tacên ku ji gulên xwerist hatine çêkirin,
ji xwe dikin. Xala navendî ya vê cejnê riqas
e ku dema êvarê li derdora agirî birêve
diçe. Bawerî ev e ku di vê şevê de ezman
divebe û îmkan derketina bûyerên sihirî
heye. Herwiha bawerî ev e ku ev
merasîme ji bo gehîştina bilez a mêweyan
e.

Mucenicii
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Kirîsmes yek ji cejnên Fileya ne ji bo pîrozkirina
jidayik bûna Îsa Mesîh. Kirîsmes li gel Cejna
Qiyametê du cejnên girîng ê Fileyan e. Ev
merasîme di maweya du hezar salan bi rewşa
kevnar û olî di seranserî cîhanê birêve diçe. Îro,
Kirîsmes derfeteke ji bo kombûna hevalan, xizman
û veguherîna diyariyan.
Li şeva Kirîsmes ê, mêrên ciwan ê bajar û gundên
Romanya yê bi xwendina stranên xweş ji malekê
diçin malek din. Kesên din di civakê de jî bi
xwendina stranan digel ciwan hevrê dibin. Ev
stranan ji nifşên berê hatine veguherandin û rola
perwerdehiyê ji bo zarokan û ciwanan hene. Ev
kevneşopiye di Komara Moldova de jî pêk tê.

Doina
Doina yek ji nimûneyên wêjeyên gelê Romanyan, bi kêleka çîrokên melkan û dengbêjî û berhemên din
ê devkî yê navdar in. Doina stranek helbestî ye ku hestên mîna nostaljî, dilsozî û evînê şirove dike.
Doina Lalayi, şivan an daristan jî heye. Ev strana herîbanv û denga gundewarî ye, ku îro jî di gelek
beşên Romaya yê de tê xwndin.
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Ia (Kirasên Kevneşopî yê Romany a)
Beşek ji kincên kevneşop ê jinên Romanyan û sembola berdewamiya wê di dîrokê de ye. "Ia" kinceke ku
di rojên cejnê de li ber dikin. Ev cile ji parçeyên spî yê xemilandî bi mencoq û gulan li ser mil, sing û
gerdenê tê dayin. Ev niqaşe xwediyê şêwazên sivik û hindisî ne ku jî xwezayê îlham girtiye. Reng û dîzayin
li gor temen û bûyeran cuda ne.
Bi guherînademê, kirasên Romanya bûye îlhama nîqaşan, wênegir, dîzayin û mirovên normal ê vî welatî û
welatên din bûye. Şahzadya "Iliyana" Şahzadya "Elena" û Meleke 'Mery' wek kesayetiyên royal in ku bi
rûmetî cilên kevneşop ê Romanya jiber dikin. Xanima Melekê Mary (Melekeya Romanya, Şahzedeya
Edinburgh, Saks - Koburg û Gotha) ev kiriye stayla modeya şexsî.

Ji sala 2013-ê, civakekdi navê "La Blouse Roumaine" di
Facebook ê de hatiye saz kirin, ku di roja 24-ê June yê
de bûyerek taybat bi navê "Roja Cihanî ya Kirasê
Romanya yê" birêve dibe. Jinên Romanya li seranserê
cîhanê bi vê rojê de «Ia» jixwe dikin. Ev rojehel "Roja
Sânziene» cote,merasima ku gel firqeya baldar ji giya û
ducaniyê gitêdayî ye.

Hûnera Seramîka Horezu
Ji pîşeyên kevneşopî li beşa bakurê bajarê Valcea ye
ku hem jin û hem mêr di berhem anîna vê
debeşdarin. Mêrerka hilbijartin û hilkişînaaxê liser
milê xwe digirin. Ax paşê paqij û ter dibe, û piştî ku
bijirî, binpê bû û hate hevgirtin, dibe komek kiloz. Ji
vê berhemê kiloza navdaraHorezutê çêkirin. Jin ku
kilozan bi şêwazên taybet dixemilînin, û bi pênûsên
kevneşopî yên taybet nîgaran liserdikişînin. Rengên
zindî di nav degaweyî, sor, kesk, şîn, û "Qîlên Horezu
" e ku ji bo kişandina nîgarên masî, mar, dîk, dara
jiyanê, pelên berrû... tê hilbijartin.

Peyvên giring
Țară, Istorie, Război, Pace, Rege, Conducător,
Unire

Welat, Dîrok, Şer, Aştî, Padîşah, Hakim, Yekîtî
Welatê Yekbûyî, şerê xwînbar, Yekîtîya mezin

Țară unită, război sângeros, unire mare
Cultură, familie, tradiție, sărbătoare

Çand, Malbat, Kevneşop, Çejin

Am o familie mare.

Min malbatek mezin heye.

Imi plac sărbătorile,

Kêfa min ji cejnê tê
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4. Têkilî û lihevkirina çandî
Şoka Çandî
Gera rêwîtiyê heta niha liser silav kirinê, erdnîgarî, rêveberî, dîrok û kevneşopiya çandî ye. Hin li ser vê
ezmûnêbifikirin. Raya te çi ye?
Wekî tevahiya mirovên ku nû têne welate, gengaze hûn destpêkê taybetmendiyên welatêxwegel welatê
Romanya yê re danberhev bikin. Carinan jiyaba li welatekî ku mirovê wî welatî bi zimanê we napeyvin,
dibe ku bibe sedema dilsarîû bêhêziyê.
Şoka çandî coreyek seralozî ye ku di rewşa hemberbûna gel şêwaza jiyana biyanî di kesekê de çê dibe.
Penaber bi texmîna mezin tûşî zordariya derûnî ji ber zehmetiya naskirina karbestên çanda nû dibin. Ev
fişara derûnî re " Şoka çandî" dibêjin.
Şoka çandî astên cûda hene ku li jêr nîgara vê tênîşandan:
Hesta girêdayî bûnê
Gelek kêfxweş
Kêfxweş

Beriyatêketin

Tenîtî
Bêhnteng
Rixne
Hêrsbûn

Bitirs

Têketin

şirînmeh

Bêhêvîtî

Xwê tetbîq dikin,
Dizanin ku divê çi bikin

Tetabiq

Lihevkirin

Asta 1: Şirînmeh(Hezkirin)
Beriya gehîştinê û demek nêzik piştî vê tûşî hesta kelecanê, hinek tirs û dîsa kêfxweşiya zêde dibin. Hûn
gelek hêvîdar dibin û hinek hêvî di nava we da geş dibin. Ev gava kêfxweşiyê ye. Her tişt nû û xerîb e.
Gengaze hinek kes bikarin bi hêsanî bi pêbawerî pirsgirêkên xwe çareser bikin an gel rewşên dijwar lihev
bikin.
Asta 2: Bêhêvîtî (bêhêzî û dijminî)
Peyda kirina xanî û şol, qeyd kirina di nav kursên ziman û qeydkirina zarokan de dibistanê de pir girîng e
ku dikare bi tevahî wext we bigire. Gelek dijwarî hene. Gengaze di rojên cûda de we hestên cuda cuda
hebin. Gengaze ku cudahiya welatê mêvandar gel welatê we ji wekheviya wan zêdetir be, û hûn her
tiştîbi çavê kesek dindibînin.
Nîşaneyên vê rêbazê pêktên ji: alozbûn, hestyarî, hêrs, bêxemî, bêhêzbûn, tenêman, hestasûçdariyê ji
ber bicih hêlana xizman.
Asta 3: Tetbîq (yan Jinûbihêzbûn)
Niha şarezayiyên we yê zimanî xurt bûne û hûn zimanê Romanya yî û taybetiyên civaka mêvandar baş
nas dikin. Nêrîna erênî di hesta we da cih girtiye û hûn dikevine nava jiyana civakî de. Hesta rêveberiya di
hesta we bihêz dibe.
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Asta 4: Lihevkirin (Pejirandin)
Bi çanda nû re hesta rihetbûna bêtir dikin. We hevalên nû peyda kirine û hûnê zêdetir tevlî civakê
bûne. Bêtir li gel karûbarên pergalên rêxistinî û civakî bêtir agadar bûne û hûn li rûniştina xwe di
Romanya yê de peşîman nînin. Rijandina planekî dest pê dikin, Bi gengazî perwerdehiya xwe
berdewam dikin û şolek baştir peyda dikin. Hesta rihetiyê dikin.

Şoka çandî heta çi demekê berdewam dike?
Ji bo vê demek taybet tune ye, lê tecrûbeyê nîşan daye koçberên ku zimanê welatê mêvandar hîn
nabin yan li gel xelkên ji çandên din re danûstandin nakin, li danberheva gel kesên ku wisa nînin, bi
gengazî maweyek zêdetir tûşî şoka çandî dibin. Lihevkirina gel rêbazên nû yên pêkanîna şolan, gelek
girêdayî baldariya kesane ye. Lê piştevanîya malbat û hevalanjî di vê pêvajoyê de giring e.
Hinek Pêşniyar ji bo zûtir derbasbûna ji şoka çandî:
• Ji bo xwe hevalên zêde peyda bikin. Bi endamên civaka xwe re hevdîtin bikin, lê ji hevdîtina gel
kesên nû, biyanî û xelkê Romanya yê netirsin.
• Zimanê Romanya yî hîn bibin
•
•
•
•
•
•
•

Wisanefikirin ku edetên çand a we "rast" û yê çanda kesêndin "şaş" in. Dev ji dadbariyêberdin,
hewl bidin ku mirovên di bin çandinên din de li gor nêrîna wan nas bikin.
Li ser çanda xwe û bandora vê li ser helwest û tevgerên xwe bifikirin.
Di malê de pir zêde nemînin. Di çalakiyên dilxwazî de beşdar bibin; xwe ji çalakiyên civakî yê cuda
re mejûl bikin.
Li alkolê re penaha xwe nebin. Ev kare di demeke navîn de dibe hûn tûşî bêntenhiya giran û di
demên demdirêj de dibe sedema girêdana we ji vê re ku xilas bûna jê vê pirr dijware.
Werziş bikin. Ji rêwîtî , revîn û ajotina dûçerxeyê re mijûl bibin.
Rêbereriyêbistînin. Li hemû herêmên Romanya, "Navendên Herêmî yê Tevlîbûnêhene, û
rêxistinên dewletî yê herêmî amade ne liser pêkanîna pêwîstiyên we ji şêwirmendî re.
Xwe re nexweş nekin. Şoka çandî ji bo kesên ku tevlî çandek nû dibin, pêvajoyek xwezayî ye û
çareserkirina vê dikşîne

Peyvên giring
Vesel / trist, optimist / pesimist, mulțumit/nemulțumit
Sunt fericit.
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Kêfxweş / xemgînî, xweşbîn / reşbîn razî /
nerazî
Ez kêfxweş im
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5.
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Xizmetên acîl
Hejmara xizmetên acîl 112 ye. Dema ku hûn pêwendiyê digirin, amade bin ku tevahiya agahiyên li ser
rewşa xwe ya acîl û cihê ku li wir in pêşkêşî operatorî bikin. Eger tu nikarî çawaniya rewşa xwe ya acîl
şirove bikin, tenê bibêjin Alîkarî û telefonê qot nekin. Ev kare dibe sedem ku operator cihê we bişopîne.
Bêyî hebûna sedemek ciddî ji telefona 112 negerên. Di dema têkiliya bêyî hebûna rewşek acîl, hûnê
rastî cezayê aborî bên.

Polîs
Polîs berpirsê pergal û ewlekariya giştî ye. Hûn
dikarin efserên polîs di kolanê de bibîn ku peya an
siwarî Trimbêlan digerrên. Rêzê ji efserên polîs
bigirin lê ji wan netirsin. Eger efserek ji we dixwaza
sekinadinê kir, bisekinin û karta nasnameya xwe
nîşan bidin, gelek girîng e ku baznedin û hevkarî
bikin. Dibe efserên polîs bi rêzgirtin gel we
bipeyive û rêzê ji mafê we bigire.

Pêşniyara dayîna pereyan ji efserên polîs re
qedexe ye. Ev tişte dikare bibe sedema derketina
rewşa nerihet ji we re. eger hûn nikarin b zimanê
Romany yî û Inglîzî têkilî bikin, divê ji wergêrek an
xizmên xwe alîkariyê bistînin. Eger polîs ji we
daxwaza pere kir an jî we re bêje ku dayina pere ji bo çareser kirina pirsgirêkê pêdivî ye, divê hûn bi
hejmara belaşa 0800.806.806 re telefon bikin. Bi vê hejmara telefonê hûn dikarin babetên gendelî yê
berpirsên rêveberê qanûnê bi nehênî rapor bikin.

Rêxistin û saziyên piştevanîyê
Dema serdana sazî û rêxistinan ser wextî pir girîng e. Eger hûn bêtir ji 15 deqîqeyan derengtir ji dora
xwe bighîjin, gengaze ku doreya we betal bibe û hûn demeke dirêj li bendê bimînin. Eger qirare ku hûn
beşdarî hevdîtinek girîng bibin, baştir e ku çend deqîqeyan zûtir biçine cihê diyarkirî.
Eger we ji rêxistin an îdareya dewltî demek girtiye, ew baştir e ku tevahiya belgeyên hewce bi xwe re
bibin: pasaporta, destûra rûniştinê...
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Kirrîna rojane
Bihayên di firoşgehan de nayên nîqaş kirin.Tenê pereyê nirxdar lei ye ( kodeya navneteweyî ya
pere - RON ) e. Eger we pereyên din hebe hûn dikarin di tevahiya banke an di yek ji guhêrgehan
veguherîn RON yê.Eger karta we ya bankyê hebe, dikarin vê di hemî firoşgehên mezin û di hinek ji
firoşgehên piçûk an navîn bikar bînin.

Xwarin
Çanda xwarina Romanya ketiye bin bandora
pêvajoyên dîrokî, coxrafî û olî. Xwarinên Romanya
bi piranî pê goşt tên çêkirin. Goştê berazî, û paş vê
xwarina mirîşkê û goştê gavî, paşê masî û berxê
xwarinên herî binav û deng in. Gelek sebze tên
berhev kirin û dibe ku ji xwarinên goştî werin zêde
kirin. Li jêr xawrinên taybetî yê Romanya hatin e:
• Sarmale roll birinc, sebze û goştê hûrkirî yê
pêçayî di nava pelên kelmê da.
• Salata de vinete bacanreşa kebabî an seleteya
bacanreş û pîvaz e.

•

Mici sosîsên goştê tevlîhev e, ev di
pîrozbahiyên ku di cihên servekirî de birêve
diçin, gel avjo û tê bikaranîn.
• Ciorba de burta sopa hûyikî ye ku pê goştê gav,
sîr, xamya tirş û sirke tê
Di gelek metelokên Romanya yê de navê xwarinan
hatine bikaranîn. Bo nimûne
Biratî li cihê xwe, lê belê pereyê penîrî bide.
Cihê ku du kes dikarin xwarin bixwin, kesê
sêyemîn jî dikare.
Yê ku îro hêkekê bidize, dê sibê çêleka bidize.

Dawiya heftyê
Di Romanya yê de, enstîtu û rêxistin ( ji bilî polîs nexweşxane û agirkuj) şemî û yekşemî yê têne girtin.
Eger pirsgirêkek we heye ku pêdivîye were çareser kirin, plan bikin ku di maweya rojên hefteyê de,
duşem heta înê lê bipirsin. Dawiyê hefteyê piraniya firoşgehan, mûzexanyan restauranta û etc vekirî
ne...

Betlaneyên Bankeyê
Betlaneyên Bankeyê (an betlaneyên fermî) ev rojin ku di nav de ti enstîtu û rêxistin ( ji bilî polîs
nexweşxane û agirkuj) naxebitin.
DiRomanya yê de, Betlaneyên Bankeyê pêktên ji:
1û 2-ê January

Sersal

24 January

Yekgirtina Mîrnişîna Romanyan

April/May,
Hersal hemen roj nîne

Duşema Cejna Qiyametê

1-ê May

RojaKarker

1-ê June

RojaZarokan

May/June
Duşema Cejna Pêncehimîn
50-e rojan paş Cejna Qiyametê
15-ê August

Bilindbûn(MeryemaPîroz)

30-ê November

EndraweyêPîroz

1-ê Desember

RojaNiştimanî

25, 26-ê Desember

Krîsmes
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Xizmeta Leşkerî
Ji sala 2007, Xizmetên leşkerî êdî ne mecbûriye. Welatiyên Romanya yê dikarin eger hez bikin paş 18
salî tevlî artêşê bibin.

Rêbazên ewlehiya kesane
•
•
•

•

Li cihên giştî qet kilîd, çante an amûrên din ê kesane bêxwedî nahêlin.
Piştî derketina ji malê, derî berbest bikin
Tiştên nnirxdar wekî zîwer, komputer û belgeyên girîng di cihek ewleh deragirin. Rûnivîsa belgeyan
li cihek ewleh biparêzin.
Belgeyên xwe yên wekî pasaport û destûra rûniştinê, ji bila piştrast kirina nasnameyê ji tu kesî re
pêşkêş neke.Ti kes nikare wan ragir e.

Peyvên giring
Trimbêl, metro, tramway, otobûs, otomobîl, balafir Mașina, metrou, tramvai, autobuz, tren, avion
Balafir difirre.
Avionul zboară.
Xwarin, madeyên xwarinê, heval, mal
Em li malê de xwarinê dixwin.

Masă, mâncare, prieteni, acasă
Mâncăm acasă.
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6. Maf û berpirsyarî
Maf, Azadî û berpirsiyarî
Tvahiya kesên ku bi awayek qanûnî di Romanya yê d dijîn, mafên bingehîn,azadî û berpirsiyariya
qanûnî ya wekhev hene:
Azadiyên bingehîn:
azadiya axavtinê, tevger,
fikar û bawerî, baweriyên
olî

Mafê necudakariyê
ser esasa cinsîyet, regez,
elaqeya cinsî, bawerên olî,
netewe, temen, kêmasiyên
fîzîkî an mejî.

Mafên qanûnî:
mafê jiyanê û behremendiya
ji tendurustiya drûnî û fîzîkî,
jiyana taybetî, parastina giştî
ya ji mirovan û hebûnan,
parastinê

Mafê berdestbûna
dadwerî, agahî, çandî,
hawirdora paqij,
damerizandin, piştgiriya
civakî, xizmetên dermanî

Wekhevî
Hevwelatî li branbr
qanûnê wekhev in, tu kes
bilindtir ji qanûnê nîne.

Maf

Hûn wekî koçberek li Romanî
ye, berpirsin ku "Makezagon"
fêm bikin û. Hemû qanûn
eşkere ne; qanûna veşartî tune
ye. Divê hûn rêzê li qanûnan
bigirin, tevî ku hûn nas nakin.
Tu yek ji van maf û azadiyên
bingehîn bêsînor nînin. Hûn
nikarin wan ji bo metirsî xistin
yan binpêkirina mafên mirovan
bikar
bînin.
Maf
bi
berpirsyariyan re girêdayî ye. Ji
bo nimûne, mafê azadiya ol tê
vê wateya ku hûn rêzê ji
baweriyên olî yên din bigirin.
dikarin wan bi awayênjêr
dabeş bikin:

Berpirsyarî
Sivîl

Maf behremendiya ji têkildariya wekhev
Maf behremendiya ji herêma kesane
Mafê behremendiya ji ewlehiya kesane
Mafê behremendiya ji dozgeriya bi dadwerî di
dadgeha serbixwe de

zanin, rêzdarî, guhdarî û parastina qanûnê,
hebûna tevgerek wekhev gel xelkê, rêzgirtina ji
kesayetiya kesên din
Pêkanîna qanûnê
Civakî

Mafê behremendiya ji tevgerek bi rûmet
Behremendiya ji xwarin, cil û stara kêrhatî
Jiayana di cihek paqijî û saxlem

Hebûna tevgerek bi rûmet gel xelkê
Piştgirî û parastina dadweriya civakî
Parastina çalakî ji jîngehê

Sîyasî
**Mafê dengdanê tenê piştî wergirtina hemwelatiya Romonya yê ji we re pêşkêş dibe**
Gotinaramanênxwe

Beşdariya çalak di karûbarên welêt
Ji bo ramanên kesên din rêzê bigire
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Mafên Bingehîn bi garantiya Makezagonê
Di makezagonaRomanya yê de,ew welatekî demokratîk û xwediyê aboriya bazarê li ser nirxên
mirovahî, wekhevî, maf û azadiyên sivîl, pêşveçûna kesane, dadwerî û pirrjimariyeka siyasî hatiye
naskirin.

Rûmeta mirovahî
Rûmeta mirovahî tê vê wateyê ku hemû kes, bêyî berçav girtina paşxana etnîkî, temen, cinsîyet,
statuya sosyal, an tendurustiya fîzîkî yan derûnî, xwediyê mafê rûmet û rêzgirtinê ye. Rûmeta mirovahî
nayê standin û pêşkêş kirein. Ev prensîpa bingeha azadî, dadwerî û aştiyê ye.

Wekhevî
Yek ji nirxên qanûnî yê herî giring e. Tevahiya hevwelatîyan li branbr qanûnê wekhev in, û li gor
qanûnê divê bi wekhevî tevger bikin. Makezagon di qadên pêşkêş bûna xizmetên giştî, serdana sazîyna
û peyda kirina şolê bê cudahî piştgiriya her kesî dike. Jin û mêr wekhev in. Jin bi serbestî dikarin
perwerde û pîşya xwe hilbijêre, ew dikarin li ser hebûn an nebûna zarokî biryarê bide.

Azadiya axiftinê
Hûn dikarin li ser sîyaset, ol, û mijarên din nêrînên xwe serbest nîqaş bikin. Mafê axaftina li ser
pirsgirêkên cûda û nivîsandina fikr û baweriyên xwe bêyî tirsa ji dozgeriyê ji were parastiye. Azadiya
standina agahiyan ji kesên din û guhartina nêrînê jî ji were parastiye. Bê guman, êrîşa devkî ji kesên din
li ser esasa cinsî, bawerî, regezî, seqetbûn, an alîgiriya cinsî qedexe ye.

Azadiya Olî
Azadiya olê tê vê wateyê ku mirov di bijartina ol û kevneşopiyê de azad e û ew dikare bê ol be. Tu kes
nikare kesekê mecbûr bike ku bikeve nava civakan an komên olî yan ji wan derkeve. Tu kes ji ber
têkiliyên olî nayê ceza kirin û darizandin.

Mafê Bidestxistina Dadweriyê
Eger hûn rêzê ji zagonênRomanya yê negirin, dibe ku hûn werin darizandin. Eger hûn nikarin bi zimanê
Romanya biaxivin, hûn dikarin wergêrekî bikar bînin.Herwisa mafê dozgeriya bidad ji were parastiy e.

Mafê Azadiya Guhertina Cî û Rûniştina li her Derê Romanya
Xwedîmafên Parastina Navneteweyî
Dema ku we parastina navneteweyî stand, hûn dikarin li her cihek li Romanya yê, li gor berjewendiyên
xwe an malbata xwe bimînin. Dewleta Romanya yê (Rêveberiya Giştî ya Lêkolîna Koçberiyê - GII) dê bi
belaşî ji were destûra rûniştinê pêşkêş bikin. Maweya nirxdar bûna destûra rûniştina ji bo xwedîmafên
statuya penaberiyê sê (3) sal û ji bo xwedîmafên parastina navneteweyî du (2) sal e.

Welatiyên Din Ê Ne-Ye yê Xwediyê Mafên Rûniştina Qanûnî
Mafê qanûnî yê rûniştina li Romanya yê, ser esasa vîzeyê û destûra rûniştinê ye. Du cureyên vîzeyên
90-rojî derfeta mayinê ji were pêşkêş dikin:
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Vîzeya dem - kurt: Ji bo babetên turîzmê, bazirganî, sporê, karûbarên çandî an
zanistî û herweha xizmeta tenduristiyê tê pêşkêş kirin. Hûn nikarin vê vîzeyê
nû bikin. Herwisa hûn nikarin ser esasa vê daxwaz destûra rûniştinê bikin.
Vîzeya dem - dirêj: Ji bo xebatên aborî, bazirganî an pîşeyî, perwerdehî,
lêkolîna zanistî, karûbar, tevlîbûna ji malbatê, an karûbarên mirovî yan olî tê
pêşkêş kirin. Tenê bi vê vîzayê dikarin dema rûniştina xwe dirêj bikin. Ji bo vê
yekê, divê hûn 30 rojan beriya bidawî bûna doreya 90-roj rûniştina xwe li
Romanya yê daxwaza xwe pêşkêş GII bikin. Destûra rûniştinê li ser esasa daxwaza we tê pêşkêş kirin.
Maweya nirxdariya vê destûrê girêdayîye ji armancên rûniştina we li Romanya yê.

Mafê derketina demkî û zivirîna boRomanya
Wek penaberan, hûn dikarin bi belgeya rêwîtiyê (pasaport) ku ji aliyê Dewleta Romanya li ser daxwaza we
têne derçûn, ji derveyî welat re sefer bikin. Derbasderiya belgeya rêwîtiyê 2 sal e bi vê dikarin bêyî vîze ji
welatên ku ji sala 1959 ve bûne endamên Peymana Ewropa li ser Betalkirina Vîzaya Penaberan, sefer
bikin. Di van welatan de, hûn dikarin 90 rojan bimînin.
Eger ji were parastina alîkarî an destûra rûniştinê li Romanya hatibe dayîn û hûn bixwazin ku li derveyî
welat re rêwîtiyê bikin, pêdiviya we tê bi vîzeyê hebe. Pêwîstiyên têketina welêt meqsedê ji balyozxaneya

Mafê Entegrasyona Civakî
"Biryara Dewletî ya 44/2004 "paşxana entegrasyona civakî ji bo xwedîmifayên parastina navneteweyî,
Welatiyên Din Ê Ne-Ye yê Xwediyê Izina Rûniştina Qanûnî û hemwelatiyên Ewropî û EEA-ê rûniştiyên
Romaniya diyar kiriye.

Bernameya netewî ya entegrasyonê berdestê xwedîmifayên parastina navneteweyî ye. Qeyd kirina di
nava vê bernameyê de divê di nav 30 rojan paş vergirtina parastinêpêkbê. "Bername"ji komek ji
xizmetên alîkarî yê belaş pêk tê ku herîzêde bo maweya (1) salêtê pêşkêş kirin:
• Hevpeyvînanirxandinê bi tevlêbûna yek ji berpirsên GIIpêk tê, û piştî naskirina pêwîstiyan, hûn û ew
berpirs bi alîkarîya hevduarmancên entegrasyonê diyar dikin. Piştre bernameyek ji bo gehîştina ji van
armanca pêktê. Hûn razîbûna xwe gel bernameya entegrasyonê bi îmze kirinê radigehînin.
• Civînên nasandinêji bo nasandina jiyana rojane di Romanya yê de.
• Kursên zimanên Romanya yî ji bo mezinan û zarokan bi beşdariya mamosteyê zimanê romanî birêve
diçe. Rêxistinên sivîl yên ku kursên entegrasyona herêmî di asta welat de birêve dinin, kursên zimanên
Romanya yî ku mûkemilên kursên "Îdareya Lêkolînê" ye, pêşkêş dikin.
• Agahdarî û Şêwirmendiya pisporî: Karbidestên perwerdekirî dê li mafên we di Romanya yê de ji were
bidene nasandin û di alîkariyên praktîk di warê peyda kirina şolê, qeyd kirina di dibistanê, peyda kirina
avahi, ewlehiya civakî, xizmeta tendurustî, şêwirmendiya derûnî, hwd, pêşkêş dikin.
• Rûniştina demkî di navenda GII-ê.
• Alîkariyaaborî bi rêjeya 540 RON / her mehê ji bo herî zêde 1 sal ê. Ev alîkariya aborî ji bo tevahiya
endamên malbatê re tê dayîn. Ji bo vergirtina vê, divê hûn sê 3 mehan piştî ku we parastina
navneteweyî vergirt, daxwaza xwe radestî GII-ê bikin. GII dê daxwaznameya bi belgeyên dî ji Daîreya
Perdedayina Civakîdi welatê ku hûn lê dirûnên de bişîne daku ev biryarrê bigirin ka ew alîkarî dê ji were
bête pêşkêş kirin an na.
Şeş (6) mehan piştî dayîna vê alîkariyê, GII dê statuya we kontrol bike û li gor pêwîstiyê, gngaze pêşkêş
kirina alîkariyê het şeş (6) mehên dî pêşniyar bike. Eger hûn di çalakiyên qeydkirî bi bernameya
entegrasyonê de beşdarî nekin, eger hûn bi çalakî pey şolê negerên an jî eger hûn derfetên şola peyda
bûyî qebûl nekin, alîkarî dikare bê rawestandin.
• Heta 50% ji bo para kirê ji bo maweya 1 salê tenê demekê tê pêşkêş kirin ku Bernameya Entegrasyonê
bi dawî bikin û budceya kêrhatî ji bo GII-ê re were dayîn.
• Çavdêrî û nirxandina Bernameya Entegrasyonê.
Koçberên ne-YE iznia bi rûniştina qanûnî û hemwelatiyên din ên biyanîdikarin beşdariya kursên
zimanên Romanya yî û Bernameya Entegrasyonê bikin.
35

Mafê Tevlîbûna bi malbatê re
Wek xwedîmifayê parastina navnetewî, an jî wek netewyên Na-YE yê bi destûra rûniştina deme dirêj, an
wek xwediyê "Karta Şîn a Yekîtiya Ewropayê an destûra ICT (ji bo karkerên koçber di hemen welatî de), di
rêzê de ICT-yê hevrê, ev mafê we heye ku endamên malbata we tevlî we bibin.
Ji bo jin, zarokên bin temenê qanûnî, xizmên herî nêzîk ê hevjînê (dayik û bav) û / an jî zarokên mezin ê
zewicî, bi vê mercê ku xwe nekarin li mala xwe dabîn bibin, dikarin daxwaza tevlîbûna bi malbatê re
pêşkêş bikin.
Daxwaza tevlîbûna ji malbatê, bi belgeyên piştgiriyê (serdana www.igi.mai.gov.ro bikin), divê serdana
nivsîngeha herêmî ya GII li welatê cihê rûniştina qanûnî re bê şandin. Derfeta rûniştinê di nava sê mehan
ji roja pêşkêş kirina belgeyan da heye.

Hevwelatiyê Romanya yê
Eger hûn bo maweya 8 salan bi rewşa qanûnî di Romanya yê de bijîn (4 sal ji bo parastina navneteweyî),
an eger hûn zewicî bin û eger zewicî bin û bo mweya herî kêm 5 salan ji roja zewaca we bi hevwelatiyek
Romanya yê jiyabin, hûn dikarin bibin hemwelatiyek Romaniya yê. (2.5 sal bi coreyek vîzeya parastinê).
Şertên hemwelatîbûna Romaniya yê:
• Bi kêmanî hebûna temenê 18 salî.
• Ragehandina dilsoziyê ji Romanya yê re û tune bûna sabiqeya tawanan
• Hebûna şêyana rêvebirina jiyanek birûmet.
• Zanîna zimanê Romanya yî û naskirina destpêkî bi çand û şaristanî, destûra bingehîn û stranên
niştîmanî yê Romanya.
Beşdariya serkeftî di hevpeyvîniya pêşkêş kirina hevwelatîbûna Romanya yê û son xwarina dilsoziya ji
Romanya yê re. Romanya berpirsyar nîne ku ji hemî daxwazkeran re hemwelatî bûnê pêşkêş bike.
Daîreya Niştimanî ya Hemwelatiyê û Wezareta Dadweriyê berpirsiyarin li ser birêvebirina civîna hevpeyvîn û
pêşkêş kirina hemwelatî bûnê.

Rêbazên malbatî
Ziwac
Li gor qanûnên Romanya yê zewaca gel kesekê
zêdetir qedexe ye. Hûn di rewşek de dikarin dubare
bizewicin ku hûn bi qanûnî ji hevjîna/ê xwe
veqetiya bin, an hevjîna/ê çûbe ber rehmeta
xwedê, Zewaca bi zorê qedexe ye. hevjîn divê
gehîştibine temenê zewica qnînî, an hemen
temenê zewacê ku 18 sal e. Kesek 16-salî dikare bi
sedemên bingehîn û li gor pêwîtiyên qanûnî yê

taybet dikare bizewice.
Hevjînênpêşerojê ji bo îsbatkirina temenê xwe,
divê belgeya derbasdara nasnameyî pêşkêş bikin:
pasaporta, karta nasnameyî / destûra rûniştinê û
belgeya ji dayîkbûnê. Qeyda zewacê tenê bi
derbasbûna 10 rojan ji roja çêkirina dosyeyê di
Nivsîngeha Qyda Nifûsê ya avahiyê şaredariyê di
cihê Jiyan an rûniştinê hevjîna pêşerojê gengaz e.

Veqetîn
Veqetîn bi mercên jêr pêktê:
• Bi razîbûna dualî ya hevjînan, li ser daxwaza herdu an yek ji wan û pejirandina yê din;
• Eger, ji ber sedemên kêrhatî, têkiliya di navbera hevjîna de giran tûşî zirarrê bibe û jiyana hevpar ne
mûmkin be;
• Li ser daxwaza yek ji hevjînan ku herî kêm du (2) salan ji hev dur ketibin;
Biryara veqetinê bi rezamendiya herdû aliyan eger zarokek tune be di dadgehê an berpirsê Daîreya
Nifûsê, qeyd dike. Biryara veqetinê eger zarokek hebe û hevjîn liser hemî encamên veqetînê lihev
kiribin, ji bo nimûne, paşnavê paş veqetînê, berpirsiyariya dê û bavên zarokîliserserpereştiya zarokî,
perwerdehiya zarokî, dabînkirina xercên zarokî, dabînkirina avahiyê zarokî paş veqetînê, di Nivsîngeha
Belgeyên Fermî de qeyd dibe.Hevjîn bihevre, an di hinek rewşan de, nûnerê wan, dikaredaxwaza
veqetînê qeyd bike. Ji roja pêşkêş kirina daxwazê, 30 roj ji bo fikrandina hevjînan, derfet tê pêşkêş kirin.
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Zarok
Jidayikbûna zarokî divê ji Daîreya Nifûsê re were
ragihandin û qeyd kirin. Divê qeydkirina jidayikbûnê
herîzêde 15 rojan paş jidayikbûna zarokî an jî 3 (sê)
rojan ji roja jidayikbûnê pitikê mirî, pêk were.
Ragehandina jidayikbûnê ji bo belgeya nasnameyê
liRomanyayê pêwîst e.
Di zewacên tevlîhev de, ku yek ji dê û bav
hemwelatiyê Romanya yê be, zarokêji dayikbûyî
welatiyê Romanya yê tê naskirin.

Malbata Romanya yê û rola endamên malbatê
Mijara ku pejirandina vê ji bo hinek koçberan dijwar
e, Rola endamên malbatê di welatê mêvandar da
ye. Jiyana malbatên Romanya yê di nava 20 salên
çûyî de gelek guhertiy e. Di nav malbatê etomîk de,

bav, dê û zarok, gengaze bu malbatên yek bav/
dayîk an têkiliyên hevbeş-qanûnî jî rûbirû bin.
Malbatên Romanyan di dema berê de gelek
pirhejmar bûn û bi taybet di gundan de piraniya
malbatan bi kêmanî çar (4) zarok hebûne. Bi
hilweşandina rejîmê Komunîst, di sala 1989 de,
asta mezinbûna nifûsa kêm bû. Tê texmîn kirin ku
3.4 milyon malbatên Romanya yê di derveyî welat
de dijîn. Malbatên Rromanya yî îro kêm nifûsin û
pir ji wan herîzêde du (2) zarok hene. Gelek hevjîn
nexwazin ku zarok hebin.
rêjeya veqetîna hevjîna zêdetir dibe û ji 16% ji
zewacan li Romanya yê ji hev vediqetin.
LiRomanya, jin û mêr ji bo dabîn kirina xercan û
piştgiriya malbatê dixebitin.
Di rewşa ku her du hevjîn dixebitin, gengaze
dahatiya jinê ji dahatiya mêrê xwe zêdetir be.
Carinan jin kar dike û mêr bêkar e. Di vê rewşê de,
berpirsyariya zarokan di dema ku ev di malê de
ne, li ser milê bavî ye.

Berpirsyarî
Qanûnên Romanyan gengaze ji qanûnên welatê we cuda bin. Ji ber vê yekê, naskirina wan rêbazan û
pêkanîna wan ji bo bergiriya ji derketina rewşên dijwar, wekî ceza, zîndan an jî heta betal bûna destûra
rûniştinê li Rûmaya yê, pêwîst e.
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Li jêr hinek mînakan destnîşan dikin:

Qanûna têkildar :

Barkirin û bikaranîna
madeyên hoşber

Şirove

Encamên binpêkirina qanûnê

Çandin, berhemanîn, ceribandin,
kirrîn an firotin madeyên hoşberê
bixeter (kanabîs, Marijuana) û
madeyên hoşberê bi xetera bilind
(eroîn, kokaîn, afyon, amfetamîn)
qedexe ye

2-7 sal cezayê zindanê ji bo
bikaranîna madeyên hoşber
(dermanên bixeter) û 5 heta 12
sal cezayê zindanê ji bo madeyên
hoşberê bi xetera bilind.

Cixare kişandinê di hemû qadên Cezaya kesane ya aborî ji 100
sergirtiyê
civakî,
îdarî, heta 500 lei.
veguhestina giştî, cîyê lîska
zarokan,
dibistanan
û
nexweşxaneyê qedexe ye.
Cixarekişandin

Bikaranîna alkol ê

Bikaranîna alkol ê di hindek cihên Cezaya kesane ya aborî ji 100
gelemperî de, wekî rêyên giştî, heta 500 lei.
park, stadyûm, saziyên çandî,
pêşangehan
û
veguhastina
gelemperî qedexe ye. Ji bo kesên
bin 18 salî jî firotina alkol ê
qedexe ye.

Ajotina trimbêlê bê hebûna Gengaze ji 1 heta 5 salan ji cezayê
lîsansa ajokariyê qedexe ye.
girtîgehê bêne cezakirin.
Ajotina trimbêlê di bin bandora Dalqandina lîsansa ajokariyê û
alkolê yan jî madeyên hoşber heta sepandina girtîgehê ji 1 heta
qedexe ye.
5 salan.
Ajokarî

Zarokên bin temenê 3 ê salan de
Gengaze cezayê aborî ji 360 heta
trimbêlê de dibe li ser kursiyên
taybet were rûniştandin. Hemû 450 lei li ser we bête sepandine.
siwarên wesayîtê dibe kembera
ewlehiyê girê bidin.
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Lênêrîna ji zarokî

Zarokên Romanya yê xwedî mafê
parastinê ne li hember kiryarên
nexweş, bêxemî, bikaranîna bo
qaçaxê, qaçax, koçberîya qaçaxî,
revandina zarokî, tundûtûjnaya
înternetê û hinek formên din ê
tundûtûjiyê, di derdorên cuda yên
wekî derdora malbatê, saziyên
perwerdehiyê,
navendên
parastinê, navenda lênêrînê, li ser
tawanan, navendên ragirtin /
nuperwerîker, Înternet, medyayê
giştî,
navendên
bazirganiyê,
tesîsên sporê û civakê de.

Radestkirina zarokî li navendên
taybet û radestkirina erka
parastin û tenduristiya wan ji
"Rêveberiya Giştiya Babetên
Civakî û Xizmetên Lênêrîna
Zarokî, Betal kirina mafê dê û
bavan.

Tenê hêlana zarokan cûreyek
bêxemiye. Her cûre tundûtûjî li
dijî zarokan qedexe ye.
Kesên
biyanî
yê
xwediyê Rastî cezayên girtin û cezayê
rûniştngeh anavahiyê qanûnî li aborî tên.
Romanya yê bi tenê dikarin çekên
nêçîrê, çeka sporê an çeka entîqe
bikirin bînin.
Bikaranîna çekên germ

Peyvên giring

Dreptate, responsabilitate,
respect
Respectăm legea.

lege, egalitate, Dadwer, berpirsiyar, qanûn, wekhevî, hurmet
Em rêzdariya qanûnê dikin.

Mama / tata, frate / soră, mătușă / unchi
Am o familie mare.

dayik / bav, xwişk / bira, xaltîka / xal
Min malbatek mezin heye.
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7.Perwerdehiya li Romanya yê
Perwerde heta 10 salan mecbûrî ye. Perwerdehiya giştî li Romanyan belaş tê pêşkêş kirin. Zimanê
perwerdehiyê Romanya yî ye, lê belê, di hinek enstîtuyên perwerdehiyê de zimanên din ê perwerdehiyê
jî hene.

Perwerdehiyên Beriya-zanîngehê
Perwerdehî û lênêrîna pêşîn
Baxçeyê zarokan: 0-3 salî
Zarokxane: 3-5 salî

Li baxçeyê zarokan, gengaze bernameya asayî (5 saetan /
rojê), û bernameya demên-bêtir (10 saetan / rojê) û
bernameya heftane (ji bo zarokên malbatên belengaz) bêne
bicihkirin. Qeyd kirin belaş e û hemî karê ku pêwîste hûn
bikin ev e ku, dosyeya tenduristî û vaksîne kirina zarokî
pêşkêş bikin. Qeyd kirin di navbera mehên Adar û Tîrmehê
(March û July) de pêk tê.
Perwerdehiya seretayî
Polên amadeyî: 6 salî
Polên I – IV: 7 – 10 salî
Beşdariya di polên bingehîn de pêwîst e. Qeyd kirin di
navbera mehên Sibatê heta Adara (February û Adar) de
pêk tê. Bi gelemperî, zarok dibistana bingehîn di
heman dibistana ku di nav de pola 0-ê qeyd kirine,
berdewam dikin. Zarok ji saetên 8-12 rojên Duşem
heta Çarşem di polên seretayî de beşdar dibin û ji
mamoste xwendinê hîn dibin. Li hin dibistanan, bernameyek dema-bêtir pêk tê, lê divê hûn pereyê vê
bidin. Zarok poena nastînin, lê pê astê tên nirxandin (i.e. FB = foarte bine (Gelek Baş), B = Bine (Baş), S=
Suficient (Kêrhatî), I = Insuficient (Nêkêrhatî).
Perwerdehiya navîn
Gymnasium (perwerdehiya navîna yekemîn): polên V
– VIII (10 – 15 salî)
Lîse (perwerdehiya navîna duyemîn): polênIX – XII (15
– 19 salî)
Di maweyaGymnasiumde, dersên cuda pêşkêş dibin û
zimanê biyaî yê duyemîn (bi piranî îngilîzî, Fransî, Îtalya
an jî Elmanî) tê pêşkêş kirin. Xwendekarên her polê bi
mamosteyên cûda hîn dibin û poenekdistînin (ji 1 heta
10 ku 10 poena herî bilind e, poenê bin hejmara 5 kêm tê hesibandin, û xwendekarekî wisa nehêlin ku
biçe asta perwerdeya bilindtir (corigenta).Azmûna dersên sereke (zimanê Romanya yî, jimêrkarî û, ji asta
8 paşve, dîrok û erdnîgarî) yek-dore di her nîvsalê de bi rêya komek ji pirsên dijwar ku tevahiya dersên
pêşkêşbûyî di maweya sala perwerdehiyê de, heta vê astê, li ber xwe digire,birêve diçe.
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Xwendekar divê ji bo derbasbûna ji Gymnasium bolîseyê di azmûna Jimêrkarî ûZimanê Romanya yî, bi
navê Nirxandina Niştimanîku bi beşdariya tevahiya welat birêve diçe, beşdar bibin.Piştî nirxandina
niştimanî, xwendekaran, li ser hilbijartinên xwe û poena dawîn (yên pêkomkirina poenên bidestketî di
nirxandina niştimanî -75%, li gel poena dawiya hemî salên perwerdehiyê (navgîna tevahiya poenên dawî
yê salên perwerdehiyê yek bi yek - 25% bidest dikeve) ji lîseyê têdikevin.

Di lîse yê de, peldanka xwendinê dikare berfirh be ji
bo kesên ku dibistana bilind ya teorî hildibijêrin an
gelek taybetî be (bo nimûne têketina ji pîşeyekê) ji
dibistana bilind ya teknolojî yê (teknolojî, parastina
jîngehê) yan pîşeyî (leşkerî, perwerdehî, werziş,
huner) be. Perwerdehiya dibistana bilind bi azmûna
dawî, bi navê Azmûna Şarezayiyê bidawî dibe. Ji bo ku
derbas kirina vê azmûnê, navîngîna poena tevahiya
azmûnan divê herîkêm 6 be, û nabe poena ti dersekî
ji 5-êkêmtir be. Bidestanîna dîplomeya dawî rêya
gehîştinaji perwerdehiya paş-xwendina navîn û
zanîngehê vedike.
Sala xwendinaseretayî û navînê ji du nîvsalan re dabeş dibe û ji Îlon heta Hezîranê (September -June)a
sala din berdewam dibe. Di vê maweyê de çend roj betlane di zivistanê de bi navê Bênvedana Zivistanê,
(du hefte di kanûna - çileya paşîna (December - January) demsala Biharêbi navê Bênvedana Biharê
(hefteyek di Adara an Nîsanê (March an November) da)û demsala havînê havîna (ji dawiya Hezîranê
heta destpêka Îlonê (June-September)) hatiye berçav girtin.
Berpirsiyariya amadekirina wsayitênhatûçûnêbo/ji dibistanêli ser milê dê û bava ne. Wsayitên
veguhastina pêşketî, bi otobûsê, ji bo dibistanên taybet û gelemperî, tenê bi vê mercê tê pêşkêş kirin ku
navbera dibistan heta malê dirêj be û wesayîtek din ji bo veguhestinên giştî tune.
Polên dibistanê tevlîhev in (keç û kurr) û di her polê de 25 heta 30 xwendekar beşdar in.
Perwerdehiya paş-dibistana navîn

Ev perwerdehiye taybetî ji bo xwendekarên lîseyê bi dîpolmeya dawî yan bê vê ye; di vê maweya 1 heta
3 salî de, bidestanîna şarezaiya pîşeyî di warên wekî elektronîk, agahdarî, çandinî, darisatnî, aborî, enerjî,
turîzm, tenduristî, û alîkarê perwerdehiyê û xweşiknasî dê garantî bibe.
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Xwendinên Karnasî: 3
an 4 salan. Têketina ji
vê xwndinê pêdivî bi
dîplomayê dawî heye.
Zanîngeh dikarin
azmûna têktinê birêve
bibin. xwndina di vê
astê de bi azmûn û
pêşkêş kirina
bawernamya karnasî
bidawî dibe.

Xwendinên Masters:
Perwerdehiya
taybetmendî 1 an 2
salî ye û bi pêşkêş
kirina dawîname û
bawernamya Masters
bidawî dibe.

Xwendinên PhD:
Maweyek 3 salî ye û
bi pêşkêş kirina teza
Doktorayê û standina
sernavê doktorê di
qada taybet de
bidawî dibe.

Sala xwedinîyazanîngehan di meha Oktoberê de dest pê dike û di June yê de diqete. Ev sale ji du
nîvsalên 14 hefeteyî dabeş dibe.

Piştrastkirina bawernameyan û dîplomê
Ji bo şol kirin an perwerdehiya li Romanya, xwedîkar û navendên perwerdehiy, dîplomaû
bawernameya perwerdehiya bidestketî di welatê we de daxwaz dikin. Ji ber ku welatê we derveyî
Yekitîya Ewropayê ye (di vê navberê de, pergala otomatîk ya piştrast kirina dîploma û bawernameyan
destpêkiriye), divê hemî dîploma û bawername bêne piştrast kirin. Di vê çarçoveyê de, divê hûn ji
"Navenda Niştimaniya Piştrastkirin û Hevrêz kirina Dîploma yê" (CNRED, http://www.cnred.edu.ro ) re
têkilî bikin, qonaxên destnîşankirî di malperê de di rêzê de bişopînin.

Peyvên giring
Grădiniță,
diplomă

școală,

liceu,

facultate,

educație, Zarokxane, dibistan, lîse, zanko, perwerdehî,
dîploma
Çûna bo dibistanê pêwîst e.

E important să mergi la școală.
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8.Saxlemî
Xizmetên tenduristiyê wek welatiyên Romanya yê
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. Karta sîgorteyê li ser daxwaza we tê were
derçûn. Divê ev kartê li dema serdana bijîşkên giştî
an jî bijîşkên din û herwisa di dema vergirtina
dermana ji dermanxaneyê pêşkêş bikin.
Heke hûn dixebitin, xwedîkar dê xercê mehane yê
sîgorta û cercên din ê dabînbûna civakî (wek mûçe,
qazancên bêkariyê û... ) bidin. Eger hûn
peymankarek serbixw an bêkar bin û pêwîstiya we
jixizmetên dermaniyê taybet hebe, hûn dikarin di
beşa rûniştingeha xwe de li gel Rêveberiya Bîmeya

Dermanî peymanek serbixwe girê bidin û qezenca
mehane bidin vê rêveberiyê.
Eger hûn bê dahat bin:
• Hûn dikarin xercêsîgorteya mehane ya 12
mehên peyhev(190 RON/mehane an 2.280
RON/salê) bidin an
• Eger tenê pêwîstiya we bi xizmetên bijîşkî di
bin Mala Bîmeyê de hebe, dikarin 1.330 RON
bidin.
Sîgorteya tenduristiyê ji bo kesên jêrîn belaş e:
Zarok û nûciwanên bin temenê 18 salî, xwendekar;
ciwanên di bin temenê 26 salî da bi vê mercê ku
xwendekar û bêyî dahatek bin; û Jinên ducanî û
dayik ê bêyî dahat an dahatiya kêmtir ji asta
mûçeya niştîmanî.

Eger we sîgorte tunebe, herîkêm xizmet û alîkariyên pisporî di rewşên acîl an tedwaiyên demî ji were
pêşkêş dibe (bi alîkariyên sereke, hepatitis, Êşa zirav, harî, plankirina malbata) bête pêşkêş kirin.
Xizmetên bijîşkî yên acîl bi belaşî pêşkêş dibd. Eger we sîgorte tunebe hûn dikarin bi dayina xercî,
xizmetên şêwirmendiyê û dermankirina bijîşkî bikar bînin.
Di rewşên acil da (qezya tirafîkê, şewitîn, birrîn û ...) de, hûn dikarin bi hejmara 112 (hejmara belaş)
telefon bikin û ambulansê daxawz bikin. Xizmeta ambulansê, herweha xizmetên dermanî û her cure
xebatên bijîşkî-niştergerî yê têkildarî rewşa acîl, belaş pêşkêş dibe. Dema ku hûn ji 112 re telefon dikin,
hemû saziyên têkildar rewşa acîl (agirkûjî, polîs û ambulans) çalak dibin û hûn dikarin di zimanê xwe yê
zikmakî bipeyivin.
Bê berçav girtina vê yekê ka we sîgorteyê heye, an na, dosyeya tenduristiya we nehênî dimîne .

Peyvên giring
Medic, sănătate, boală, control medical, spital

Bijîşk, tenduristî, nexweşî, tedawiya bijîşkî,
Nexweşxane

Ma doare capul. Nu iau medicamente.

Serê min dêşe. Ez heb naxwim.
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9.Şol kirin
Peyda kirina şolê dib pêşîn be, bi taybet eger we piştgiriya navnetewî standibe. Hebûna şolê
pêwîst e daku hûn bikarin malbata xwe piştgirî bikin. Mixabin dibe ku peyda kirina şolê di babeta
ku hûn daxwaz dikin, ne gengaz be, pêşniyara me ev e ku hûn di firsenda pêşîn a karê
pêşniyarkirî, qebûl bikin, zimanî hîn bibin, belgeyên xwe piştrast bikin û pê bidestxistina
tecrûbeyên şolê, paşxana pêşxistina rewşa xwe dabîn bikin.
Herwek hemwelatiyên Romanya yê, bazara şolê bi wekhvî brdstê we ye. Ji bo destpêk kirina şolê
dibe temenê we 16 salî be. Peydakirina şolekê pêdivî bi sebir û bîhnfirehiyê heye. Ev pêvajo bi
lêgerînê dest pê dike.

Lêgerîna şolê
Hûn dikarin xizmetên peyda kirina şolê Ajansên Damzirandina Bajarî (AJOFM) bikar bînin. Zêdetir
ji qeyd kirina di AJOFM hûn dikarin:
•
•
•
•
•
•

Serxet, di navnîşanên jêr de pey şolê bigerên:www.bestjobs.ro, www.ejobs.ro,
www.myjob.ro, www.anuntul.ro, www.hipo.ro, www.cariereonline.ro an li ser Facebook ê
Di rojnameyên herêmî serdana beşa derfetên şolê bikin
Beşdariya “pêşengaha şolê” bikin ku di bajarê we de birêve diçe
Xizmetên ajansa peyda kirina şolê ku di cihê we pey şolê digerê, bikar bînin, wekî
www.viajob.ro an www.manpower.ro
Ji heval an xizmên xwe ji bo peyda kirina şolê daxwaz bikin, xwe tenê nehêlin, kesên
derdora we gengaze ku derfetên şolê nas bikin!
Wekî xwebexşk di rêxistinên ne-dewletî an yê navneteweyî de bixebitin. Eger encama
xebata we baş be, eger pêwîst be ev tê we darizînin an ji saziyên din bidin nas kirin.

Radestkirina daxwaz şolê
Pêşkêş kirina daxwazê ji bo derfeta şolekê û li benda bersivê mayîn, rêbazek nerast e. Pêwîste ku
daxwazker hevdem ji bo çend derfeta şolê daxwazê pêşkêş bike û bi rêkûpêk statuya xwe bişopîn
e.
Dema ku ew şolek peyda kirin, rezumeyk û nameya şirovê bişînin, rezume lîsteya fermî ya
belgeyên perwerdehiyê û tecrûbeyên we ye. Di nameya şirovê da ji kurtasî bêjin ka çima hûn ji bo
vê derfeta şolê kêrhatî ne. şêwirmend di Navendên Entegrasyona Herêm dikarin di amadekirina
rezume û nameya şirovê û her wiha amade kirina ji bo hevpeyvînê alîkariya we bikin.

hevpeyvîn
Hevpeyvîn civînek bi xwedîkarê gengaziy e ku di nav de pirs der barê şarezayî û tecrûbeyên we
têne destnîşan kirin. Eger hûn di hevpeyvîn de serketî bin, derfetên bidestanîna şolê pir zêde
dibe. Bi pêkanîna babetên jêr hûn dikarin di hevpeyvînê de bibandor bibin:
• Serwext bin. Îro rojê di Romanya yê de serwext bûn pir girîng e. Eger hûn dereng bimînin,
xwedîkar tê bifikire ku hûn ê di paşerojê de jî dereng biçine ser şolê.
• Cilên rêkûpêk ji xwe bikin. Ji bo hevpeyvînê şelê kurt û kirasê bê bişkok li xwe nekin.
• Ji zimanê leşî re alîkariyê bistîne. Devken be, li çavên kesê hember xwe binêrin û bibawer
destê xwe bide wî.
• Ji xwe piştrast bin. Bi gotinên erênî liser xwe bipeyivin û bal bikşîn ser şarezayî û şêyanên xwe .
• Hinek pirsa derbarê hawirdora şolê û kompaniya yê bipirsin. Di vê awayê nîşan bidin ku kêfa
we ji vê şolê tê:
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Girêbesta damezirandinê
ê Gelek girîng e ku bi awayek qanûn bi peymanek damezirandinê kar bikin ji bo mafên ku hemî mafên
civakî bidst bînin. Şola bêyî peymanê we dixe ber xeterêyên li jêr: rewşa neyînî ya karî, mûçeyên kêmtir
ji rêjeya ku destpêkê we lihev kiribû, derengmana destheqa şola pêkhatî û nedana alîkariyên civakî ji
aliyê xwedîkarî.
Mûçeya herî kêm liRomanya, di sala 2018-an, 1.900 RON (mûçeya tevlihev) ji bo rojek karî ya 8 saetî ye.
Mûçeya tevlihev, tevahiya dahata we jiber digire. Mûçeya ku digehîje destê we, mûçeya parav bi kêm
kirina xercê sîgorteya dabînkirina civakî, û xercê sîgorteya dermanî ya mecbûrî û xercên din ê têkildarî
statuya şola we, ji mûçeya tevlihev bidest dikeve. Ji bo nimûne eger mûçeya tevlihev a we 1.900 be,
mûçeya we ya parav dike 1.162 RON.

Xercê sîgorteya dabînkirina civakî
Ji mûçeya tevlihev 1.900 RON, rêjeyên mecbûriê jêr tê kêm kirin:
Sîgorteya Civakî (pensyon, qazancên bêkariyê) –
25%

475 RON

Sîgorteya dermanî – 10%

190 RON

Sîgorteya bêkariyê – 2.25%

43 RON

Baca ser dahatê – 10%

73 RON

Tevahî

781 RON

Peyvên giring
Loc de muncă, interviu, salariu

Şol, hevpeyvîn, mûçe

Mâine am un interviu pentru un loc de muncă nou.

Dibe ez sibe di hevpeyvîna şolê
de beşdar bim.
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10.Avahî
Avahî, mezinahî, cûre û bihayên cuda hene. Li
bajaran, bajarokan û gundan, rûniştina di blokên
lojaman da berbelav e. Blokên lojaman dikarin
herîzêde 10 qad bibin û xanê yek (1) ode, du (2)
ode an jî bêtir bin. Apartmana du odeyî ya kevin bi
piranî 140 mêtre e û Apartmana biçûk 25 heta 30
metre rûber heye. Blokên nûsaz xwediyê rûberek
mezntir (wek mînak, 50 metre ji bo apartmana du
odeyî) xweşik û dûr ji navenda bajêrî ne, lê rêjeya
kirê an kirîna wan giran e. Saziya navxweyî wekhev
e û piraniyaapartmana metbex, serşok û balkêş
hene.
Îmkana kirêya lojmanan û avahiyan bi rewşa
xweraxistî an neraxistî heye. Di malênneraxistî
pêwistên
malbatî
(sarinc,
firen
an
makîneyakincşûr) tune ye. Bi gelemperî di
apartmanan de av, gaz û elektrîk hene. Helbet, di

hinek rewşan de, germbûna xanî bi daran, sobe û
navendên germahiya serbixwe, dabîn dibe.
Beriya ku hûn xaniyek kirê bikin, li xalên jêrîn
bibînin:
• Herêm û tax: hebûna derfetên şolê, dibistan,
wesayîtên veguhestina giştî, û dikanan kontrol
bikin.
• Xercê kirê: piştrast bin ku hûn dikarin xercê
kirêdariyê û fatûreyên xizmetên gelemperî
(ava, gaz, elektrîkê, televizyona kablo /
înternet, xercên lênêrîna bidin).
• Kirêname: ku maf û berpirsiyên hevbeş
destnîşan dike.

Kirêkirina avahî
Hûn dikarin ji bo kirêkirina avahî alîkariya saziyên civakî bikar bînin. Alîkariyên ku hûn dikarin di warê
mawe û rêjeya kirê û xizmetên gelemperî ji rêxistinên civakî bigirin – girêdayî ye ji plan û budceya
berdestê wan. Bi vî awayî ev alîkarî ji bo salekê berdewamin; lê tu garantiyek tune ye.
Lê hûn bixwe jî dikarin avahiyek peyda bikin:
• Ji hevalên xwe bpirisin ka cihk ji bo jiyanê nas dikin, an keskî nas dikin ku avahiykî ji bo kirê hebe,
• Reklamên avahiyê kirê di beşa Kirê ya rojnameyan de bixwîne
• Bi serxetî lê bigerê: www.imobiliare.ro, www.olx.ro, www.anuntul.ro, www.imopedia.ro, hwd.
• Gel ajansa avahiyan têkiliyê bikin.;

Peyvên giring
Casă, apartament, garsonieră

Avahî, aparteman, xaniyê biçûk

Căutam o casă pentru toată familia.

Em ji bo tevahiya malbatê pey malekê digerên.
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11.Pere

Pereyê Netewî yê Romanya Leu (pirhejmara „lei”) ye, Yek „leu” hembere li gel 100 bani. Navê fermî yê
pereyê Romanya RON (leu nû yê Romanyan) ye.

1 ron = nêzî. 0,25 dolaran
1 ron = nêzî. 0,22 euro
5 ron = nêzî. 1,25 dolaran
5 ron = nêzî. 1,07 euro
10 ron = nêzî. 2,51 dolaran
10 ron = nêzî. 2,15 euro
50 ron = nêzî. 12,58 dolaran
50 ron = nêzî. 10,75 euro
100 ron = nêzî. 25,16 dolaran
100 ron = nêzî. 21,51 euro
200 ron = nêzî. 50,33 dolaran
200 ron = nêzî. 43,02 euro
500 ron = nêzî. 125,83 dolaran
500 ron = nêzî. 107,56 euro
100 bani = 1 leu
Pereyê zîvê Romany
50 bani = 0.5 lei
10 bani = 0.1 lei
5 bani = 0.05 lei
1 ban = 0.01 lei
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12.Pêvek
Pêveka 1
Organizations offering integration support in Romanya
NavendênEntegrasyonaHerêmî
Herêma 1: Bucharest, Prahova, Buzau, Dambovita, Arges, Valcea, Gorj, Brasov, Covasna, Giurgiu,
Calarasi, Ialomita, Teleroman, Olt, Dolj
Navenda Herêmîya Entegrasyonê ya Bucharest:
11, KolanaViitorului, Herêma 2, Bucharest
Telefon: 021-210.30.50
E-mail: iombucharest@yahoo.com
Navenda Herêmîya Entegrasyonê ya Craiova:
25. Fratii Buzesti kolana, Craiova
Telefon: 0351-442.287
E-mail: a.globalhelp@yahoo.com
Navenda Herêmîya Entegrasyonê ya Brasov:
25 bis, Aurel Vlaicu kolana, qada 2emin (dibistana berê hejmara24), Brasov
Telefon: 0766-28.090
E-mail: astrid2001ro@yahoo.com , astrid@arpcps.ro
Herêma 2: Galati, Vrancea, Bacau, Vaslui, Braila, Tulcea, Constanta
Navenda Herêmîya Entegrasyonê ya Constanta:
13, Mamaia boulevard, Constanta
Telefon: 0738-719.233; 0738-719.235
Fax: 0372-877.090
Email: jrsRomanya@gmail.com
Navenda Herêmîya Entegrasyonê yaGalati:
37, Brailei kolanaqada 2emin, Galati
Telefon: 0738-719.234; 0738-719.231
Fax:0372-877.090
E-mail: jrsRomanya@gmail.com
Ofîsa Meydanî yaGalati (Binkeya Zarokan):
7, KolanaFurnalistilor, Galati
Telefon: 0236-312.199
Fax: 0236-312199
E-mail: office@inimadecopil.ro
Herêma 3: Suceava, Botosani, Neamt, Iasi
Navenda Herêmîya Entegrasyonê ya Iasi:
66, KolanaPacurari, Iasi (kesê pêwendîgir: Zota Ionut Lucian)
Telefon: 0745-922.668
E-mail: rttiasi@gmail.com
Navenda Herêmîya Entegrasyonê ya Radauti:
9A, I.KolanaL Caragiale, Radauti (kesê pêwendîgir: Iulia Cazaciuc)
Telefon: 0754-494.400
E-mail: cazaciuc_iulia2112@yahoo.com
Herêma 4: Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Mures, Harghita, Sibiu, Alba
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Navenda Herêmîya Entegrasyonê ya Radauti:
9A, I.KolanaL Caragiale, Radauti (kesê pêwendîgir: Iulia Cazaciuc)
Telefon: 0754-494.400
E-mail: cazaciuc_iulia2112@yahoo.com
Herêma 4: Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Mures, Harghita, Sibiu, Alba
Navenda Herêmîya Entegrasyonê yaCluj-Napoca:
108, bolvara 21 Decembrie 1989, avahiya 23-24, Cluj
Telefon: 0264-434.806
E-mail: macaveiflorin@yahoo.com ; 93atoth@gmail.com
Navenda Herêmîya Entegrasyonê yaBaia Mare:
3, KolanaRachetei, Baia Mare
Telefon: 0260-222.226
E-mail: assoc@asoc.ro
Ofîsa Meydanî yaSibiu – Navenda Agadariya Koçberiya Sibiu
1, KolanaConstantin Noica, Sibiu
Telefon/Fax: 0269-215.944
E-mail: costin1i@yahoo.com
Targu Mures Ofîsa Meydanî ya – Navenda Agadariya Koçberiya Targu Mures
10, KolanaEmil Dandea, Tirgu Mures
Telefon: 0742-029458
E-mail: hajnal_sz@yahoo.com
Ofîsa Meydanî ya Somcuta Mare
1A, KolanaCetatii, Somcuta Mare, Maramures
Telefon:0260-222.226
E-mail: assoc@asoc.ro
Herêma 5: Mehedinti, Caras Severin, Bihor, Arad, Hunedoara
Navenda Herêmîya Entegrasyonê ya Timisoara
9, KolanaGheorghe Sincai, Timisoara
Telefon: 0256-217.096/0740-040.032
E-mail: ilioni.flavius@yahoo.ro
Navenda Herêmîya Entegrasyonê ya Oradea
2B, KolanaBuzaului, Oradea
Telefon/ feks: 0259-436.601/0743-081.449
E-mail: adrianapopa@filantropiaoradea.ro
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Pêveka 2
Lîsteya welatên endamên Peymana Ewropa li ser Betalkirina Vîzaya Penaberan ji 1959

Ermenistan

Luksemburg

Belçika

Malta

Çekî Komara

Norwêc

Qibrês

Holenda

Denmark

Polanya

Swîsre

Portugal

Finlandiya

Romanya

Elmaniya

Slovakia

Îrlanda

Spain

Îceland

Swêd

Îtalya

Mecaristan

Liextenstein
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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 re bişînin: iombucarest@iom.int
Hejmara Girêbestê. Jêder FAMI / 17.03.03.01
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