1. سەنتەری هەریمی بۆ کردارەکان ومانەوەی داواکاڕی پەنابەری
بۆخارست

Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de
Azil – Bucureşti
Adresa: str. Vasile Stolnicul, nr. 15, bl. 13, Bucureşti, sector 2,
Telefon : 021–240 8427;
Fax: 021–240 8510
E-mail: c.bucuresti.igi@mai.gov.ro

2. سەنتەری هەریمی بۆ کردارەکان ومانەوەی داواکاڕی پەنابەری
تیمشوارا

Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de
Azil – Timişoara
Adresa: Str. Armoniei nr.33, Timişoara, judetul Timiş
Telefon : 0256.421.240;
Fax: 0256.227.500
E-mail: c.timisoara.igi@mai.gov.ro

3. سەنتەری هەریمی بۆ کردارەکان ومانەوەی داواکاڕی پەنابەری
چورچیۆ

Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de
Azil – Giurgiu
Adresa: Bulevardul 1907, Giurgiu, judeţul Giurgiu
Telefon:0246 – 215056;
Fax: 0246 - 215055
E-mail: c.giurgiu.igi@mai.gov.ro

4. سەنتەری هەریمی بۆ کردارەکان ومانەوەی داواکاڕی پەنابەری
ماڕامۆڕێش

Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de
Azil – Maramureş
Adresa: str. Cetăţii nr.1A, Şomcuta Mare,
Judeţul Maramureş
Telefon: 0262 – 280005;
Fax: 0262 - 280004
E-mail: c.maramures.igi@mai.gov.ro

5. سەنتەری هەریمی بۆ کردارەکان ومانەوەی داواکاڕی پەنابەری
ڕادەووت

Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de
Azil - Rădăuţi
Adresa: str. Perilor nr.2, Rădăuţi, judeţul Suceava
Telefon: 0230 – 564462;
0230 – 564463;
Fax: 0230 - 564464
E-mail: c.radauti.igi@ mai.gov.ro

6. سەنتەری هەریمی بۆ کردارەکان ومانەوەی داواکاڕی پەنابەری
گااڵتس

Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de
Azil – Galaţi
Adresa: str. Săvineşti nr.2, Galaţi, judeţul Galaţi
Telefon: 0236 – 323878;
Fax: 0236 -323884
Email: c.galati.igi@mai.gov.ro

 پەیوەندیدارInstituţii de interes:

7.  یو ان سر رومانیاUNHCR Romania

Adresa: UN House, Bd. Primăverii 48A, sector 1, 011975
Bucureşti, România
Tel.: + 40 21 201 7873;
Fax: + 40 21 210 1594
Hotline: + 40 723 653 651
Web: www.unhcr.org/romania.html
E-mail: rombu@unhcr.org
Programul de lucru este de luni până vineri 9:30 la 17:30

UNIUNEA EUROPEANĂ

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne

FUNDAȚIA

Proiect ﬁnanțat de Uniunea
Europeană

Direcția Fonduri Externe
Nerambursabile

Inspectoratul General
pentru Imigrări

C.N.R.R.

8.دەزگای دارایی گلیسەکانی رۆمانیا ایدرۆم
Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România—AIDRom
Sediul Administrativ:
Adresa: Bucureşti Str. Ilarie Chendi,
Nr. 14, Sector 2, Bucureşti
Tel: 021.212.48.68
Fax: 021.210.72.55
Web: www.aidrom.ro
E-mail:et@aidrom.ro
aidrom@gmail.com

9. کۆنسولی نەتەویی رۆمانی بۆ گۆچبەران
CONSILIUL NAŢIONAL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI
Adresa: Str. Viesparilor nr. 19, sect.2, Bucureşti
Tel / fax:+4 021.312.62.10;
+4 031.405.02.75
Web: www.cnrr.ro
E-mail: office@cnrr.ro

10. ئایدرووم تیمشوارا
AIDROM Timişoara
Adresa: Str. Gheorghe Şincai, Nr. 9
Tel: 0256.217.096;
Web: www.aidrom.ro
E-mail: aidrom@gmail.com
doru.covaciu@aidrom.ro

پشتیوانی و خزمەتگوزاڕی بۆ خوازیارانی پەنابەراتی لە رومانیا
۱۰۲٨

ئامانجی سەرەکی ڵەم پڕۆژەیە ئامانجی سەرەکی ڵەم پڕۆژەیە بریتیە لە
باشکردنی بارودۆخی خوازیارانی پەنابەڕاتی لە رۆمانیا ڵە ریگەی سیستەمی
ناساندنی خزمەتگوزاریە کومەالیەتیەکان وهاوکاریە ماددیە تەواوکەرەکان
خزمەتگوزاریە تایبەتمەندەکان بۆ بەرزکردنەوەی گوزەران بۆ خوازیارانی
.پەنابەراتی لە رومانیا
هێلی بودجە سندوقی پەنابەراتی وکوجکردن وپیکەوەژیان
۰۲۰۰۱۰۱۰۲٨ ژمارەی سەرچاوە فامی
:لەریی ئەم پڕۆژەیەوە ئەم خزمەتگوزاریانەی خوارەوتان پیشکەش دەکەین
هاوکاری وئامۆژگاری و ئامرازی تەواوکەر کە پێکهاتوە لە ئاگادارکردنەوەو و
ئاشنابون لەگەل هەموو مافە کۆمەالیەتی و ئابوریەکان وپابەندبونە یاسایەکان
)(جگە ڵەوەی پەیوەندی بە رێو و شوێنی پەنابەریتەوە هەیە
 کۆی گشتی۰۰٪ پشتوانی بۆ بەدەست هینانی مافە گشتیەکان کە بەردەستە بۆ
خوازیارانی پەنابەڕاتی تومارکراو لەم پڕۆژەیە ڵە روانگەی بازاری کار و
سیستەمی پەروەردە و سیستەمی دەسەبەرکردنی کومەالیتی و بەدەستتینانی
.شوینی نیشتەجیبون و رینمایی رۆشنبیری
هاوکاری ماددی تەرخانکراو بۆ باشکردنی بارودۆخی پێشوازیکردن و
.ئاستەکانی ژیان
چاالکیە رێنوینیەکانی پیکەوەژیان ڵەگەلکۆمەلگای رۆمانی خولی زمانی رۆمانی
 سال لەگەل چاالکی رۆشنبیری و تەرفیهی وە پەرەپێدانی۲٨ بۆ کەسانی ژیڕ
بەهرە پیشەگەریەکان بۆ پێکەوە ژیان لەگەل تایبەت مەندیەکانی کومەڵگەی
.رۆمانی
Kurda

)o
)p

)q

چ)پابەندیت بە رەزامەندی لەسەر داواکاری الیەنی پەیوەندیدار بە
پشکنینی جەستەیی و پشکنینی کەلوپەکانت.
ز)پابەندیت بە پەیرەوکردنی یاسا رۆمانیەکان و ڕێوشوێنە
دیاریکراوەکان لە الیەن دەسەالتە رۆمانیە تایبەتمەندەکان بە کاروباری
کوچبەران.
ر)پابەندیت بە بەجێ هێشتنی رۆمانیا لە ماوەی  ۲٨رۆژ پاش کۆتایی
هاتنی ڕێوشوێنەکانی پەنابەرێتی ئەگەر هیج جۆرە پاراستنێکی نیشتمانیت
دەستنەکەوت جکە لە حالەتی رەتکردنەوەی داواکاری نیشتەجێبوون
چونکە هیج بنەمایەکی نیە پاش هاتنەوەی بە خێرای و لەم حالەتە دەبێت
خاکی رۆمانیا بەجێ بهێلیت پاش کۆتایی هاتنی رێوشوێنەکانی
پەنابەرێتی.

ە پێی یاسای مەرکەزی ناوخۆی هەرێمی
بۆ بەدواداجونی شوێنی مانەوە بۆ
داواکارانی پەنابەرێتی بۆ پشیلکاریە
ئەخالقیە گونجاوەکان لەگەل مەترسی
تاوان،دەکرێت ئەم سزایانەت بەسەردا
بچەسپێت

برینی بەهای  ٨لێو بۆ کەسێک لە رۆژێک کە
بریتیە لە تێچوی گواستنەوەی ناوەخۆ
وخزمەتگوزاریە رۆشنبیریەکان
ورۆژنامەوانیەکان وتیجوکانی گوزەرانی
لەکەل تێچوی پاککردنەوەی کەسی بۆ ماوەی
مانگێگ تا سێ مانگ.

جۆلکردنی کاتی ناوەند بۆ ماوەی ۱٨
کاتژمێر یان  ۷رۆژ
جؤلكردني شؤیني مانةؤه

 )cا)مافی وەرگرتنی دەستەبەری کۆمەالیەتت هەیە پێشکەش دەکریت
لەسەر بنەمای داواکاری نووسراو بۆ داواکاری پەنابەرێتی ونوێنەری
ریکخراوە ناحکومیەکان کە نوینەرایەتی داواکاری پێشکەش کار بۆ
پەنابەرێتی دەکات بە شێوەیەکی یاسایی یان نوێنەرە یاسایەکان.
 )dب)دەتوانیت سودمەندبیت لەکاتی داواکردن لە خواردن لە سنوری بەهای
 ۲۰لیو بۆ کەسێک بۆ کەسێک وە جلوبەرگ لە سنوری  ٨۷لێو بۆ
کەسێک لە وەرزی هاوین وە  ۲۰۰لێو بۆ کەسێک لە وەرزی زستان
وخەرجیەکانی تر لە سنوری بەهای  ٨لێو بۆ کەسێک لە رۆژێک کە
بریتیە لە تێچوی گواستنەوەی ناوەخۆ وخزمەتگوزاریە رۆشنبیریەکان
ورۆژنامەوانیەکان وتیجوکانی گوزەرانی لەکەل تێچوی پاککردنەوەی
کەسی.
 )eت)کاتێک جێکای وڕگرتن نامێنیت لە ناوەندەکانی وەرگرتن
وپێشوازیکردن لە داواکەرانی پەنابەرێتی نوسینگەی پشکێنەری گشتی
کۆچبەران بە گویرەی ئەو برە پارەی بەر دەستە دەتوانیت برێک پارە
بدات بە داواکارانی پەنابەرێتی بە مەبەستی بەکرئ گرتنی شۆێنی
نیشتەجێبوون.
 )fپ)ئەگەر رێز لە رێسا ناوەخۆیەکانی ناوەندی هەڕێمی وڕێوشوێنەکانی
پەنابەرێتی پشکنەری گشتی کۆجبەران نەکەیت یان ئەگەر پابەند نەبیت بە
یاسایەکان پشکێنەری گشتی کوجبەران دەتوانیت هاوکاریە مادییەکانی
پێشوازی لێکردن ڕابگریت.
 )gپابەندبوونەکان:
 )hا)پابەندی بە پێشکەش کردنی داواکاری بۆ دەستەی وەزارەتی ناوەخۆی
هەرێمی بە نوسراو داواکاری بیانوو کە هەموو ئەو زانیاریانەی تیدا بێت
کە ئاماژەیان بۆ کراوە لە الیەن ئەم دەستەیەوە لەگەل پابەندبوون بە
وەرگرتنی پەنجەمۆڕ و وێنەی فۆتۆگرافی.
ب)پابەندی بە پێشکەش کردنی زانیاری تەواو وراست و دروست
)i
دەربارەی کەسایەتی وهۆکاری داواکاری پەنابەرێتی بۆ الیەنە
پەیوەندیدارەکان.
ت)پابەندی بە پێشکەش کردنی هەموو بروانامە بەردەستیەکان کە
)j
پەیوەندیان بەخوت وبارودۆختەوە هەیە.
 )kپ)پابەندی بە پێشکەش کردنی بروانامەی تێبەربوون لە سنور وە
بروانامەیەکی کاتی وەردەگریت وەکو داواکەری پەنابەرێتی کە دەرکراوە
لە الیەن پشکێنەری گشتی کۆچبەران کە لە کاتی ریکخراو بەخول
نۆێدەکرێتەوە.
 )lج)پابەند بیت بەبەدواداجونی معاملەتەکان وئاگادار کردنەوەی پشکێنەری
گشتی کۆچبەران کە لە کاتی گۆرینی ناونیشان.
 )mح)پابەندیت بە وەالمدانەوەی داواکاریەکانی الیەنی پەیوەندیدار لە بواری
پەنابەڕێتی.
 )nخ)پابەندیت بە بەجئ نەهێشتنی شوێنی مانەوەت بە بێ ئاگادار کردنی
پشکێنەری گشتی کۆچبەران .د)پابەندیت بە ئامادبون بۆ تاقیکردنەوە
پزیشکیەکان وکوتان.

ئایا تۆ داواکەری پەنابەڕێتیت لە رۆمانیا ؟
ئەم ماف و پابەندبوونە کۆمەالیەتیانەی خوارەوەت هەیە
مافەکان
) دەتوانیت بەشداربیت ڵە چاالکیەکانی خۆ گونجاندنی ڕۆشنبیری
ب)ئەگەر ئامرازی کوزەرانکردنی پیوەست نیە دەتوانی سودمەندبیت ڵەسەر
داواکاری هاوکاری پیوەستیەکان تاوەکو ماوەی ریوشوینەکانی پەنابەریتی
کوتایی دیت
ت)ئەگەر ئامرازە مادییە پیویستیەکان ژیان و گوزەرانت نیە دەتوانیت لە .
ناوەندەکانی وەرگرتنی خوازیاراڵنی پەنابەری بمینیەوە
پ)ئەگەر کەسیکی کەم ئەندام بیت (خاوەن پیداویستی تایبەت) دەتوانیت .
سودمەند بیت لە وەرگرتنی شوینی نیشتەجیبون وهاوکاڕی گونجاو لەگەل
بارودۆخەکەت
ج)ئەگەڕ نەخۆشی قورس و درێزخایەنت هەیە کە هەڕەشە لە سەر ژیانت .
دەکات دەتوانیت سودمەند بیت لە خزمەتگوزاری جاودیری پزیشکی
وتەندروستیە سەرەتایەکان لە نەخوشخانەکان لەگەل وەرگرتنی چاڕەسەڕ
بەخۆرایی لەرێی سیستەمی نیشتمانی بۆ هاوکاری پزیشکی لەناکاو وفریاکەوتنە
سەرەتایە
دیارکراوەکان
ح)دەتوانیت بەشدار بیت لە پرۆگرامی تەندروستی نیشتیمانی کە ئامانجی .
رێگری وجاودێری و خۆ پاراستنە لە نەخوشیە پەتاییەکان
خ)ئەگەر کەسیکی کەم ئەندام بیت دەتوانیت سودمەند بیت لە چاودێری .
د)دەتوانیت سودمەند بیت لە هاوکاری کۆمەالیەتی بەپیی یاسا .پزیشکی گونجاو
و ڕێسا وپیرەوەکراوەکان
چ)ئەتوانی سودمەند بیت لە بازاری کار ئەکەر رێوشوێنی پەنابەرێتی لە .
بواری جێ بە جێ کردن بوو لە دادگا یان؟ئەگەر  ۳مانگ تیپەر ببێت لە بونت
لە رێوشوێنی پەنابەرێتی وپشکنینی گشتیت بۆ دەرنەکرابێت لەم بوارە و ئەم
لەم حالەتە دەتوانیت سودمەندبیت لە رێوشوێنی .دواکەوتنە بەهۆی تۆوە نەبێت
هاندانی هێزی کار وپاریزگاری لەسیستەمی بیمەی بێکاری وەکو ئەوەی
ئاماژەی پیکراوە لە یاسای هاوالتیانی
رۆمانی
ر)ئەگەر تەمەنت لەژیر  ۲٨ساڵ بێت ئەتوانی سودمەند بیت ڵە خوێندنی .
باخچەی ساوایان وخویندنی پێش قوتابخانە وخویندنی بەزۆر بە هەمان شێوەی
هاوالتیانی رومانی ژێر  ۲٨ساڵ
)a
ز)ئەگەر تەمەنت لەژیر  ۲٨ساڵ بێت ئەتوانی سودمەند بیت ڵە هەمان
س)لە روانگەی .پارێزگاری هاوالتیەکی رۆمانی ژیر  ۲٨سال بە یاسا
چونەناو سیستەمی خویندکاری رۆمانی داواکەری پەنابەری ژیر ۲٨سال
سودمەند دەبێت لە ڵە کورسێکی ئامادەکاری بەخۆرایی لە سیستەمی
خویندنی نیشتیمانی ولەکۆتایی کۆرسەکە لێژنەیەک بەجورەی زانینی
زمانی رۆمانی داواکراوی ژیر  ۲٨سال بریاری نوسینی لەسالی خویندنی
گونچاوی دەدەن
 )bگەیشتن بە مافە کۆمەالیەتیەکان وبارودۆخە ماددیەکانی پێشوازیکردن

