مراكز حكومية مهمة :
 -1المركز المناطقي للنظام السكني من اجل طالبي اللجوء – بوخارست
العنوان:
Str. Vasile Stolnicul, nr.15, bl.13, Bucuresti, sector 2
هاتف021-2408427 :
فاكس021-2408510 :
البريد االلكتروني :
c.bucuresti.igi@mai.gov.ro
 - 2المركز المناطقي للنظام السكني من اجل طالبي اللجوء تميشوارا :
العنوان :
Str. Armoniei nr.33, Timisoara, judetul Timis
هاتف0256.421.240:
فاكس0256.227.500:
البريد االلكتروني:
c.timisoara.igi@mai.gov.ro
 - 3المركز المناطقي للنظام السكني من اجل طالبي اللجوء جورجيو :
العنوان :
Bulevardul 1907, Giurgiu, judetul Giurgiu
هاتف0246.215.056 :
فاكس 0246.215.055:
البريد االلكتروني :
c.giurgiu.igi@mai.gov.ro
 - 4المركز المناطقي للنظام السكني من اجل طالبي اللجوء ماراموريش
العنوان :
Str. Cetatii, nr.1A, Somcuta Mare, judetul Maramures
هاتف0262-280005 :
فاكس0262-280004 :
البريد االلكتروني :
c.maramures.igi@mai.gov.ro
 - 5المركز المناطقي للنظام السكني من اجل طالبي اللجوء راداووتس
العنوان :
Str.Perilor, nr.2, Radauti, judetul Suceava
هاتف0230-564462 :
0230-564463
فاكس 0230-564464:
 c.radauti.igi@mai.gov.roالبريد االلكتروني :
 - 6المركز المناطقي للنظام السكني من اجل طالبي اللجوء جاالتس
العنوان :
Str. Savinesti, nr.2, Galati, judetul Galati
هاتف0236.323878 :
فاكس0236.323884 :
البريد االلكتروني:

c.galati.igi@mai.gov.ro
 U.N.H.C.R. -7رومانيا)اون هاش تشي ري(
العنوان :
UN House, Bd. Primaverii 48A,sector 1, 011975Bucuresti,Romania
هاتف+40 21 201 7873 :
فاكس+40 21 210 1594 :
الخط الساخن+40 723 653 651:
عنوان الويب :
www.unhcr.org/romania.html
البريد االكتروني:
rombu@unhcr.org
برنامج الدوام :
من يوم االثنين حتى يوم الجمعة من
الساعة9 :30 -17:30
 - 8الشركة الكنائسية االقتصادية في رومانيا
المركز االداري)ايدروم(
العنوان :
Bucuresti, Str.Ilarie Chendi nr14,sector 2,Bucuresti
هاتف021 212 48 68 :
فاكس021 210 72 55 :
الويب :
www.aidrom.ro
البريد االكتروني :
et@aidrom.ro
aidrom@gmail.com
 - 9المجلس الوطني الروماني للجوء
العنوان :
Str. Viesparilor nr.19,sect.2, Bucuresti
تلفاكس+4 021 312 62 10:
فاكس +4 031 405 02 75:
عنوان الويب www.cnrr.ro:
البريد االلكتروني :
office@cnrr.ro
 - 11ايدروم تيمشوارا
العنوانStr.Gheorghe Sincai, nr. 9 :
هاتف0256.217 096 :
عنوان الويبwww.aidrom.ro:
البريد االلكتروني:
aidrom@gmail.com doru.covaciu@aidrom.ro
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الخدمات والمساعدة الكاملة لطالبي اللجوء في رومانيا ( -اسيستا س أ )
2118
الهدف العام من المشروع
الهدف العام من المشروع تحسين وضع طالبي اللجوء في رومانيا من خالل تطوير نظام
المساعدة االجتماعية والمادية التكاملية والخدمات المتخصصة من اجل رفع مستوى
المعيشي لطالبي اللجوء في رومانيا
خط الميزانية:
ميزانية اللجوء ,الهجرة و االندماج
من خالل هاذا المشروع يمكن ان نقدم لكم الخدمات التالية :
* المساعدة االستشارية والخدمات التكاملية المتمثلة بل معلومات عن مجموعة الحقوق
االجتماعية واالقتصادية والواجبات القانونية (غير تلك التي تشير الى طريقة اللجوء)
* المساعدة بتحقيق الخدمات العامة الممكنة من اجل  066طالب لجوء مسجلين في
المشروع على االقل في مايخص سوق العمل  ,نظام التعليم  ,نظام الضمان االجتماعي ,
الحصول على سكن والتوجيه الثقافي
* مساعدة مادية مقدمة لطالبي اللجوء لتحسين مستوى المعيشة
* نشاطات توجيهية واالندماج مع المجتمع الروماني ( دروس لغة رومانية للصغار والكبار
 ,نشاطات ترفيهية ثقافية  ,تطوير بعض الرغبات المهنية بهدف تكاملها مع خصائص
المجتمع  ,قواعد التعايش في اطار المراكز وكذالك في المجتمع الروماني  ...إلخ )

Araba

انت طالب للجوء في رومانيا؟
لك الحقوق وعليك الواجبات االجتماعية التالية:
 -1الحقوق :
*يمكنك ان تشارك في النشاطات االندماج الثقافي
*اذا لم يكن لديك الوسائل الضرورية للمعيشة يمكنك ان تستفيد بتقديم طلب
للمساعدة الضرورية على مدى كامل فترة
*اذا لم تملك الوسائل المادية الضرورية للعيش يمكن ان تقيم في مركز االستقبال
واالقامة لطالبي اللجوء
*اذا كنت شخص معاق (من ذوي االحتياجات الخاصة) يمكنك االستفادة من
السكن والمساعدة حسب حالتك
*ان كنت تعاني من امراض مزمنة او مؤقتة التي تضع حياتك في خطر كبير
يمكنك ان تتلقى العالجات االسعافية مجانا والدخول الى المشفى االسعافي
وكذالك العالج المجاني من خالل النظام الوطني للمساعدة الطبية االسعافية
ومن خالل مساعدة منظمة
*يمكنك ان تكون ضمن البرنامج الوطني للصحة العامة والتي تهدف الى الوقاية
والمراقبة ومتابعة االمراض المعدية
*اذا كنت من االشخاص المعاقين (ذوي االحتياجات الخاصة )يمكنك تلقي
المساعدة الطبية المناسبة
*يمكنك ان تتلقى المساعدة االجتماعية حسب القوانين النافذة
*يمكنك من دخول سوق العمل اذا كانت حالة طلب اللجوء تعالج في المحكمة
او اذا مضى ثالثة اشهر على معالجة طلب لجوئك في المديرية العامة للهجرة ولم
يصدر قرار بهاذا الشئن ولم يكن هاذا التاخير بسببك في هذه الحالة يمكنك ان
تستفيد من شروط مماثلة لشروط العمل وكذالك من الحماية في اطار نظام
الضمان للعاطلين عن العمل ضمن الشروط الموجودة في القانون للمواطنين
الرومان
*اذا كنت تحت السن القانوني يمكنك الدخول في التعليم والحضانة ,المدرسة
وقبل المدرسة (التعليم االلزامي )وبنفس شروط القاصرين من المواطنين
الرومانيين
*اذا كنت قاصر تستفيد من نفس الحماية المقدمة في شروط القانون للقاصرين
الرومان الذين يعانون من صعوبة
*في اطار االستفادة من المساعدة في نظام التعليم الروماني طالب اللجوء
القاصر يستفيد وبشكل مجاني من دروس تحضيرية مكثفة من اجل االكتتاب في
النظام الوطني للتعليم في نهاية هاذه الدروس وتوجد لجنة تقييم لتقدير
المستوى المعرفي للغة الرومانية التي تحدد تسجيل القاصر طالب الجماية
الدولية في اي سنة تعليمية مناسبة

كيفية الحصول على الحقوق االجتماعية والمادية المقدمة :
*لك حق االستفادة من الحماية االجتماعية (تعطى حسب الطلب المكتوب من
طالب اللجوءالى ممثل المنظمات الغير حكومية والذي يمثل بشكل متساوي
طالب اللجوء او ممثله القانوي
*تستفيد حسب الطلب من مساعدات غذائية بحدود مبلغ  06لي للشخص في
اليوم ومن اللباس بحدود مبلغ  06لي للشخص في فصل الصيف ومبلغ  066لي
للشخص في فصل الشتاء ولمصاريف اخرى بحدود مبلغ  0لي للشخص في اليوم
تمثل مصاريف نقل محلي وخدمات ثقافية  ,صحف ,خدمات اصالح وصيانة
ومصاريف مواد نظافة شخصية
*عندما يكون حجم االستعاب السكني في مراكز االستقبال والسكن لطالبي
اللجوء ممتلئة ,الهيئة العامة للهجرة وحسب امكانياتها المادية يمكنها الموافقة
لطالبي اللجوء على مبلغ مالي لكي يستاجر مكان للسكن
*اذا لم تحترم النظام الداخلي في المراكز المناطقية لشروط االقامة الخاصة
بادارة الهيئة العامة للهجرة او اذا لم تحترم واجباتك القانونية المفروضة ,
الهيئة العامة للهجرة يمكنها تخفيض او سحب الشروط المادية للقبول

 -2الواجبات :
* يتوجب عليك احترام قوانين الدولة الرومانية وكذالك الشروط التي تطبقها
الجهات الرومانية المعنية بشؤن اللجوء
* يتوجب عليك ان تظهر للجهات المحلية في وزارة الداخلية بشكل خطي طلب
موضح يتضمن المعلوات التي يشير اليها صاحب الجهة المقدمة له وكذالك ان
تخضع وتقبل للتصوير والتبصيم
التبصيم ال يتم اجرائه في حاالت االجانب الذين لم يكتمل عمرهم  04سنة
* يتوجب عليك ان تقدم للجهات المعنية معلوات كاملة وحقيقية التي تخص
شخصك في طلب اللجوء
*يتوجب عليك ان تقدم كافة االوراق والوثائق التي تملكها بحوزتك والتي تشير
الى حالتك الشخصية
*يتوجب عليك تسليم الوثائق التي عبر من خاللها حدود الدولة وستستلم
الحقا وثيقة مؤقتة لطالب اللجوء (صادرة عن الهيئة العامة للهجرة )
*يتوجب عليك ان تتابع مستوى خطوات طلبك ومعلوماته وتخبر الهيئة العامة
للهجرة عن اي تغيير في مكان سكنك
* يتوجب عليك االستجابة لطلبات الجهات المعنية في ما يخص مجال اللجوء
* يتوجب عليك ان تخضع للفحوصات الطبية المحددة وكذالك ان تقوم باجراء
التلقيح المقرر
* يتوجب عليك في حال طلب الجهات المعنية ان تمتثل للتفتيش الجسدي

ولالشياء التي بحوزتك
* يتوجب عليك مغادرة االراضي الرومانية في مهلة  01يوم من انهاء اجرائات
اللجوء في حال لم تحصل على حق الحماية الدولية باستسناء حالة رفض طلب
اللجوءان لم تكن بشكل واضح مدعمة بعد البت في هاذه الخطوات السريعة
بحيث في حال يتوجب عليك مغادرة اراضي الدولة الرومانية في حال كانت
اجرائات طلب اللجوء منتهية

ووفقا للنظام الداخلي للمراكز اإلقليمية لإلجراءات
واألماكن السكنية لطالبي اللجوء،اإلجراءات التأديبية
لإلنتهاكات تتدرج وتتناسب مع خطورة اإلجرام ،يمكن
أن تكون العقوبات كما يلي:

قطع منح مبلغ ( )6ليي  /شخص  /يوم ،مبلغ يمثل
نفقات النقل المحلي والخدمات الثقافية والصحافة،
ونفقات لإلصالح والمعيشة ،ونفقات لمنتجات
النظافة لفترة تتراوح بين شهر وثالثة أشهر!

اإلخالء المؤقت من المركز لمدة  42ساعة أو ل7
أيام!

اإلخالء النهائي من المركز!

