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جامعه مداری

کتاب راهنما
رومانی

مقدمه
این کتاب راهنما برای حمایت از پناهندگانی که در رومانی اسکان داده شده اند و روند شروع زندگی جدید را در
اینجا آغاز می کنند  ،ایجاد شده است .اگر چنین روندی را پشت سر می گذارید  ،امیدواریم این کتاب راهنما در ایجاد
احساس راحتی بیشتر در رومانی به شما کمک کند  ،که امیدواریم به زودی مانند خانه خودتان باشد .در این کتاب راهنما
اطالعات اساسی در مورد پشتیبانی و خدمات موجود را خواهید یافت که ممکن است به شما کمک کند تا خدمات اجتماعی
و بهداشتی را بدست آورید  ،زبان و مهارتهای جدید را یاد بگیرید  ،کار کردن را شروع کنید  ،مستقر شوید و با موفقیت
در جامعه رومانی ادغام شوید.
هدف این کتاب راهنما و پروژه “ STIREحمایت از ادغام اسکان مجدد” تسهیل ادغام پناهجویانی است که در یکی
از کشورهای درون پروژه اسکان داده شده اند  ،یعنی :اتریش  ،ایرلند  ،ایتالیا  ،اسلوونی  ،کرواسی و رومانی .اطالعات
ارائه شده در این کتابچه همچنین می تواند برای سایر پناهندگان و اتباع کشورهای ثالث در راه ایجاد زندگی جدید در
یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مفید باشد.
هدف این کتاب راهنما ارائه اطالعات دقیق نیست  ،بلکه بیشتر به عنوان یک نقطه شروع و اشاره به کمک و
پشتیبانی موجود عمل می کند.
می توانید اطالعات بیشتری در مورد حمایت بین المللی (وضعیت پناهنده)  ،روند اسکان مجدد و سایر اطالعات
مفید برای پناهندگان را در وب سایت پروژه ()stire.orgپیدا کنید.
این کتاب راهنما همچنین منبع اطالعات مفیدی برای ارائه دهندگان خدمات و داوطلبان در جوامع محلی در یکی از
کشورهای ذکر شده است  ،که با پناهندگان کار می کنند  ،ارائه اطالعات اولیه و لیستی از منابع و تماس هایی که می
توانند روند ادغام را برای همه آسان تر کنند ،فراهم کرده است.
عملیات اسکان مجدد در رومانی بر اساس نیازهای شناسایی شده توسط مقامات رومانیایی یا بر اساس نیازهای بین
المللی اسکان مجدد پناهندگان که توسط کمیسیون های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ( )UNHCRتأسیس شده است
 ،انجام می شود ،و همچنین براساس ارزیابی وضعیت ادغام پناهندگان در رومانی.
هر عملیات اسکان مجدد شامل شناسایی پناهندگان نیاز به اسکان مجدد  ،انتخاب  ،ارائه کمک قبل از خروج از
کشور پناهندگی اول  ،در طول سفر  ،و همچنین اطمینان از شرایط کافی هنگام ورود به رومانی و همچنین فرصت ها
و خدمات برای پشتیبانی از روند ادغام است.
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1.مسکن
 1.1پذیرش
در بدو ورود به رومانی  ،نمایندگان سازمان بازرسی کل امور مهاجرت ( )IGIاز شما استقبال خواهند کرد  ،که
ورود شما به این کشور را تسهیل می کنند* .
اقامت موقت برای یک دوره  45روز تعلق می گیرد .درخواست پناهندگی پس از ورود به خاک رومانی ارسال
می شود .همزمان  ،یک سند هویت موقت برای شما صادر می شود که تا زمان شناسایی وضعیت پناهنده معتبر است.
این پروسه معموال 30روز طول میکشد و بعد از اتمام آن شما به عنوان یک پناهنده در رومانی شناخته می شوید .پس
از به رسمیت شناختن فرم حمایت  ،اجازه اقامت برای مدت  3سال صادر می شود  ،پس از انقضای این سند  ،اجازه
اقامت جدید با همان اعتبار صادر می شود.
پس از به رسمیت شناختن وضعیت پناهندگی  ،حداکثر ظرف  90روز (مشروط به مجازات از دست دادن این حق)
می توانید در برنامه ادغام ملی ثبت نام کنید .ثبت نام در مقر مراکز اقامتی منطقه ای و رویه های پناهجویان انجام می
شود.
افراد اسکان داده شده در رومانی از خدمات ورود به هتل یا آپارتمانهای اجاره ای برای مدت 45روز از تاریخ
ورود به رومانی بهره مند می شوند .مسکن با توجه به تعداد اعضای خانواده و نیازهای خاص اعطا می شود .هزینه
های تاسیسات نیز طی  45روز اول تسویه می شود** .
 1.2مسکن با بودجه دولتی
شما به عنوان پناهنده حق دسترسی به مسکن اجتماعی را دارید که عمدتا توسط مقامات محلی اداره می شود .این یارانه
به افراد یا خانواده هایی تعلق می گیرد که وضعیت اقتصادی به آنها اجازه نمی دهد هزینه اینها را تأمین کنند .شما باید
در نظر بگیرید که این خانه ها کوچک هستند  ،لیست انتظار طوالنی است و توزیع با تصمیم شورای محلی انجام می
شود .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد روش دسترسی به مقامات عمومی .این یارانه به افراد یا خانواده هایی تعلق
می گیرد که وضعیت اقتصادی به آنها اجازه نمی دهد هزینه اینها را تأمین کنند .شما باید در نظر بگیرید که این خانه
ها کوچک هستند  ،لیست انتظار طوالنی است و توزیع با تصمیم شورای محلی انجام می شود.

* این اطالعات برای افرادی که در حال حاضر در رومانی نیستند معتبر است.
** انجمن خدمات پناهندگان یسوعی رومانی ( )JRS Româniaدر طول برنامه “خانه جدید” یارانه مسکن و هزینه های آب و برق را
ارائه می دهد.
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برای کسب اطالعات بیشتر در مورد روش دسترسی به مسکن اجتماعی  ،باید با شهرداری در شهری که اکنون در آن
زندگی می کنید مشورت کنید .شما باید تمام اطالعات مورد نیاز  ،چه اسنادی  ،فرم درخواست  ،تعداد تخصیص یافته
 /موجود را بپرسید و در چه مدت پاسخ خواهید گرفت.
1.3اجاره کردن یک آپارتمان یا یک خانه
یکی از پرکاربردترین راه حل ها برای حل مشکل مسکن ،اجاره کردن است .قیمت ها بسته به شهر و موقعیت متفاوت
است (به عنوان مثال کمترین اجاره ها معموالً در حومه شهر است).
با بررسی تبلیغات در روزنامه های تخصصی یا ستون های ویژه روزنامه های محلی  ،آژانس های امالک و مستغالت
و تبلیغات خیابانی یا گروه های فیس بوک می توانید به دنبال خانه باشید.
در صورتی که قصد استفاده از خدمات آژانس را دارید  ،باید این را بدانید که آژانس های امالک در رومانی برای یافتن
یک مکان هزینه هایی را دریافت می کنند  ،که معموالً مقداری آن  ٪05اجاره ماه اول است
قیمت ها بسته به شهر و موقعیت متفاوت است (به عنوان مثال کمترین اجاره ها معموالً در حومه شهر است) .خیلی به
صرفه تر است که یک آپارتمان چند خوابه را با یک نفر به اشتراک بگذارید تا به تنهایی در یک استدیو زندگی کنید.
از آنجا که تقاضای مسکن بیش از میزان عرضه است  ،توصیه می کنیم قبل از ترک مراکز اقامتی  ،به دنبال محل
اقامت باشید.
بیشتر اوقات  ،قیمت اجاره شامل هزینه مبلمان  ،لوازم خانگی (مانند یخچال  ،ماشین لباسشویی و اجاق گاز) می شود.
با این حال  ،قیمت اجاره به طور کلی خدمات آب و برق (از قبیل گاز  ،آب  ،برق  ،اینترنت و تلفن) را پوشش نمی
دهد .در عوض باید جداگانه پرداخت شوند.
قرارداد اجاره  /لیزینگ سند رسمی است که از طریق آن مالک در ازای پرداخت ماهیانه به نام اجاره  ،امالک خود
را برای استفاده شما به شما می دهد.



قرارداد اجاره  /قرارداد باید به موارد زیر اشاره داشته باشد :آدرس خانه  /واحد؛ اجاره و نحوه پرداخت آن .مدت
زمان اجاره نامه؛ موجودی اقالم در خانه و آب و برق موجود ؛ مسئولیت های موجر در مورد نگهداری از خانه ؛ و
قیمت پیش پرداخت پیش پرداخت معموالً معادل اجاره یک ماه است و با پایان یافتن اجاره نامه تا زمانی که خانه در
همان شرایط ابتدای اجاره شما باشد  ،آن را پس می گیرید.



مهم :روش پرداخت  ،تاریخ ماهی که باید پرداخت شود و روش پرداخت برای خدمات عمومی ممکن است در
هزینه اجاره باشد  ،اگرچه برخی از مالکان از شما می خواهند این کار را انجام دهید .باید بدانید که نیازی نیست خودتان
سعی کنید قسمتهای شکسته محل اقامت خود را اصالح کنید  ،زیرا این وظیفه صاحبخانه است که آنها را اصالح کند.
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 1.4مالکیت
وقتی صحبت از حقوق مالکیت می شود  ،در رومانی شما از حقوق مشابه تمام شهروندان رومانی برخوردار هستید.
امالک و مستغالت را می توان از طریق ارث  ،اهدا  ،خرید  ،قرارداد یا نسخه تجارتی (در شرایط خاص) بدست آورد.
اگر در شرایطی هستید که می خواهید یک آپارتمان یا خانه بخرید  ،بهتر است با یک وکیل تماس بگیرید تا آنها بتوانند
تمام اسناد مربوط به معامله و امالک را بررسی کنند*.
ارتباطات:
انجمن خدمات پناهندگان یسوعی در
رومانی()JRS România
 Str.اOpriș Ilie nr. 54, Bucharest
ایمیلjrsromania@gmail.com :
ایمیل talos.m@iezuiti.ro :تلفن:
0726 724 291

شورای ملی پناهندگان
CNRR
,Str Viesparilor, no. 19, floor 2, sector 2.
Bucharest, România
ایمیلoffice@cnrr.ro :
تلفن021 312 62 10 / 031 405 02 75 :.

سازمان بازرسی کل برای
امور مهاجرت
Str .Tudor Gociu, nr 24A, Sector 4.
بخارست
ایمیل igi.dai@mai.gov.ro :تلفن:
0214 501 134

سازمان ملل متحد
کمیساریای امور پناهندگان  -نمایندگی رومانی
()UNHCR
,Blvd. Primaverii no. 48 A, Sector 1
بخارست
ایمیلrombu@unhcr.org :
تلفن021 201 78 72 /021 201 78 73 :.

سازمان بین المللی
مهاجرت)IOM( -
Str Viitorului no.11, Bucharest.
ایمیلiombucarest@iom.int :
تلفن021 210 3050 :.

وب سایت هایی که می توانید در آنها به دنبال یک آپارتمان باشید:
www.imobiliare.ro
www.imopedia.ro
www.anuntul.ro
www.olx.ro
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2.مراقبت های پزشکی


هر بيمارستاني موظف است كه به هر كسي كه نياز به مراقبت دارد و در بيمارستان است  ،كمك هاي اوليه و فوري
را ارائه دهد .کمک های اولیه حرفه ای و کمک های فوری پزشکی بدون تبعیض در رابطه با درآمد  ،جنس  ،سن ،
قومیت  ،مذهب  ،ملیت یا وابستگی سیاسی یا شرایط پزشکی از قبل وجود دارد.
 2.1بیمه پزشکی
اگر شاغل باشید  ،کمک هزینه ماهیانه به همراه سایر کمک های تأمین اجتماعی توسط کارفرمای شما پرداخت می
شود .اگر شغل آزاددارید یا بیکار هستید می توانید با آژانس بیمه سالمت در شهرستان محل اقامت خود قرارداد شخصی
منعقد کنید و ساالنه مبلغی را پرداخت کنید
که  10٪از حداقل دستمزد در رومانی را نشان می دهد*.



برای عده ای از مردم،بیمه درمانی به صورت رایگان در دسترس است .کودکان و جوانان تا  18سالگی ،دانش
آموزان؛ افراد تا  26سالگی که در یک برنامه تحصیلی ثبت نام کرده اند و هیچ گونه درآمدی ندارند .زنان باردار
و مادرانی که هیچ درآمدی ندارند و یا درآمد آنها از حداقل از دستمزد ملی کمتر است در این طرح گنجانده شده
اند**.
با این حال  ،در صورت عدم بیمه  ،مشاوره و خدمات درمانی پزشکی نیز با پرداخت هزینه در دسترس هستند.
عالوه بر بیمه درمانی عمومی  ،در کلینیک های خصوصی ارائه دهندگان بیمه سالمت خصوصی نیز وجود دارند
که می توانید به آنها دسترسی داشته باشید .ابتدا باید به وب سایت های این بیمه گران مراجعه کرده و قیمت آنها را
بررسی کنید زیرا معموالً خدماتی که کلینیک های خصوصی ارائه می دهند گران ترند .یک مشاوره در یک GP
(پزشک عمومی) بین  150تا  200 RONخواهد بود اما در یک متخصص خصوصی  ،یک مشاوره می تواند تا
 400 RONباشد.

*  RON 133از سال  ، 2020مقدار هر ساله تغییر می کند)1EUR = ~ 4,8252 RON( .
** سایر مقوله ها مانند قربانیان قاچاق  ،اعضای خانواده شخصی که بیمه درمانی دارند  ،ذینفعان حداقل درآمد تضمین شده اجتماعی به این
لیست اضافه شدند .افراد دارای معلولیت و سایر دسته ها.

8

مراقبت های پزشکی

 2.2خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه
خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه پیشگیرکننده هستند  ،بنابراین خدمات ایمن سازی  ،مشاوره (از جمله گرفتن تاریخچه
پزشکی  ،معاینه و تشخیص) جراحی جزئی  ،تزریق  ،تجویز داروها و خدمات (مانند درمان یا فیزیوتراپی) و خدمات
فوریت های پزشکی را ارائه می دهند.
برای بهره مندی از خدمات پزشکی یک فرد بیمه شده  ،باید با خانه بیمه سالمت ملی ( )SACتماس گرفته و با یک
پزشک خانواده در ارتباط باشید .این پزشکی است که شما می توانید او را در هر زمانی که مشکل پزشکی یانگرانی
دارید مالقات کنید .از آنجا  ،آنها در صورت لزوم شما مستقیما را به یک پزشک متخصص راهنمایی می کنند .حق
ویزیت پزشکان از طریق بیمه درمانی شما انجام می شود .اگر بیکار هستید  ،یا به عنوان یک خردسال  ،دانشجو بیمه
شده اید یا از یک گروه آسیب پذیر هستید (نگاه کنید به1.2بیمه درمانی در باال)  ،هنوز هم می توانید به خدمات پزشکی
اولیه دسترسی پیدا کنید اما مجبورید مالیات هر سرویس را پرداخت کنید .به عنوان مثال  ،یک مشاوره عمومی (اگر
قبالً در لیست پزشکان نیستید) بین  25تا  100لایر هزینه دارد*
خدمات دندانپزشکی کمی وجود دارد که تحت پوشش بیمه سالمت ملی قرار گیرفته اند .بیشتر دندانپزشکی ها کلینیک
خصوصی هستند  ،اما برخی از آنها با خانه بیمه سالمت ملی کار می کنند  ،این بدان معناست که بخشی از هزینه
های آنها تأمین می شود**.
خدمات پزشکی برای زنانمی توانید با بیمارستان شهر محل زندگی خود تماس گرفته و از آنها وقت مالقات بگیرید.
اگر بیمه درمانی دارید  ،مشاوره و بیشتر تحقیقات از طریق آن انجام می شود.
در مواردی که به خدمات پزشکی تخصصی نیاز دارید  ،می توانید از پزشک خانواده خود بخواهید که پس از برسی
اولیه  ،می تواند شما را به سرویس مناسب هدایت کند .از طریق این روش  ،یک سری از هزینه ها پزشکی از طریق
بیمه پزشکی شما پرداخت می شود .به عنوان مثال  ،آزمایش خون پزشکی  ،سونوگرافی  ،خدمات بهداشتی زنان و
غیره  ،بسته به تعداد مکان های موجود و دوره ای که می خواهید معاینه شوید .راه دیگر انتخاب سیستم پزشکی
خصوصی از ابتدا و مراجعه به پزشک متخصص است که با عالئم شما مطابقت دارد  ،اما معموالً مجبورید هزینه این
ویزیت ها را با قیمت کامل آنها پرداخت کنید.
 2.3خدمات مراقبت های بهداشتی ثانویه
مراقبت های بهداشتی ثانویه تخصصی تر هستند و در کمک به بیمارانی که با مشکالت شدیدتر یا پیچیده تر بهداشتی
روبرو هستند و نیاز به پشتیبانی متخصص دارند  ،متمرکز هستند .بنابراین  ،می توانید با قرار مالقات های پزشکی در
پزشکان متخصص مانند متخصص قلب  ،متخصص زنان  ،متخصص تغذیه یا متخصص مغز و اعصاب به دنبال آن
باشید .شمامی توانید این قرارمالقات های پزشکی را با تماس با بیمارستان شهر خود و درخواست برای قرار مالقات در
دسترس انجام دهید .شما همچنین میتوانید مستقیما به بیمارستان مراجعه کنید
برای شرایط اضطراری و درخواست ویزیت فوری پزشکی یا خدمات پزشکی تخصصی .در صورت نیاز به اعزام
به بیمارستان  ،پزشکان توصیه می کنند که مستقیما ً به خدمات اورژانس مراجعه کنید و یا قرار مالقات داشته باشید.

* 1EUR = ~ 4,8252 RONدر مارس *2020
** دندانپزشکی که در بخارست که با خانه بیمه سالمت ملی کار می کند:
Centrul de Sănătate Multifuncţional “Sfântul Nectarie” din București
Bd. Uverturii nr. 81, Sector 6, Bucharest
ایمیلcontact@nectarie6.ro :
تلفن 0726 150 250 :.یا 0319 593
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در مورد پوشش هزینه ها نیز همین اصل اعمال می شود .در موارد اضطراری  ،با فرض ثبت نام در خانه بهداشت
ملی  ،هزینه ای از شما دریافت نمی شود .در غیر این صورت  ،مجبور خواهید بود هزینه خدماتی را که استفاده می کنید
بپردازید .همچنین می توانید از کلینیک های خصوصی استفاده کنید  ،گرچه این کلینیک ها بسیار گران تر هستند.
 2.4خدمات مراقبت های اضطراری
برای موارد اضطراری  ،از تماس با  112غافل نشوید تا با یک آمبوالنس تماس بگیرید  ،یا می توانید مستقیما ً به
بیمارستان اورژانس در شهر خود بروید .برای موارد اضطراری در هر بیمارستان در رومانی خدمات اورژانس وجود
دارد .بنابراین  ،اگر می توانید مستقیما ً به بیمارستان بروید  -یا می توانید با آمبوالنس تماس بگیرید.





در هر زمانی می توانید به خدمات اورژانس بیمارستان دسترسی پیدا کنید .خدمات اورژانس  24ساعته کار می
کنند و شما می توانید برای هر نوع مشکلی به آنجا مراجعه کنید  ،در صورت احساس هر نوع درد یا داشتن یک
مشکل فوری از جمله درد دندان  ،درد شدید سر و غیره.
شماره تلفن اضطراری  112است .این شماره منحصر به
فرد برای اطالع دادن خدمات اضطراری است :پلیس ،
آمبوالنس  ،آتش نشانی  SMURD ،و ژاندارمری112 .
رایگان است و با هر تلفنی می توانید تماس بگیرید .لطفا
سریع به سواالت زیر پاسخ دهید:

•مشکل شما چیست و به کدام سرویس نیاز دارید؟
•خدمات اورژانس برای کمک به شما به کجا باید
مراجعه کنند؟
•در آن لحظه کجا هستید؟
•شماره تلفنی که با آن تماس گرفته اید چیست؟
•اسم شما چیست؟
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:اطالعات مفید در مورد خدمات تحت پوشش بیمه سالمت ملی
www.cnas.ro/page/pachetul-minimaldeservicii-medicale-in-asistenta-medicalaprimara
:ارتباطات
انجمن کلیساهای بومی
 بخارست- AIDRom
Str. Ilarie Chendi no. 14, sector 2.
Bucharest
 بنیاد خدمات پزشکی یکپارچه ای را برایICAR
پناهجویان ارائه می دهد
رومانی-بخارست
Unirii Boulevard, Bloc J5, Sector 3 70
icar@icarfoundation.ro :ایمیل
0213 212 221 :تلفن
Schottenerبنیاد
Str Viitorului nr. 64, Bucharest.
0773 366 674 :.تلفن
: تلفنinfo@fundatia-schotener.eu :ایمیل
انجمن خدمات پناهندگان یسوعی رومانی
) به شما کمک می کند تا درJRS Romania(
 به ویژه، یافتن مراقبت های پزشکی کمک کنید
هنگامی که صحبت از یافتن پزشک خانواده می شود
Str Brăilei nr. 37, et. 2, Galați.
: ایمیل0738 719 230  یا0738 719 234 :.تلفن
jrsromania@gmail.com
سازمان بین المللی
)IOM( مهاجرت
Str Viitorului no.11, Bucharest.
iombucarest@iom.int :ایمیل
021 210 3050 :.تلفن
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بیمارستان اورژانسی دانشگاه
Splaiul Independentei 169 sect.5
بخارست
,236 ,168 ,137 ,126 ,122 ,104 :اتوبوس ها
şi 601 368 ,336 ,307 ,306 ,268
96 ,91 ,90 ,69 ,61 :قطارها
)M1, M3(  ایستگاه اروایلور:مترو
0213 180 523 / 0213 805 545 :.تلفن
Sfântul“مرکز بهداشت چند منظوره
Bucharest
Bd. Uverturii nr. 81, Sector 6, Bucharest
contact@nectarie6.ro :ایمیل
250 150 0726  یا0740 319 593 :.تلفن
انجمن ملی پزشک خانوادگی
)SNMF( رومانی
Website: https://snmf.ro/en/about
Str Ion Perlea, nr 10, Bucharest.
0212 154 656 : تلفنoffice@snmf.ro :ایمیل
وزارت بهداشت و درمان
3-Entry Cristian Popișteanu, Nr. 1
Sector 1, Bucharest
0213 072 500 :.تلفن
،)Timis(برای شهرستان های (تیمیسTimișoara
Caras( و کاراس سیویرین،)Mehedinti(میهدینت
))در حال یافتن یک پزشک خانواده استSeverin
Str Gheorge Sincai.Nr 9, Timisoara.
oana.anca.talos@aidrom.ro :ایمیل
0757 049 902 / 0256 217 096 :تلفن
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 2.5سالمت و روان
هر زمان که با احساسات شدید  ،افسردگی  ،اضطراب یا هر اختالل یا مسئله دیگری روبرو شدید که احساس می کنید
به کمک نیاز دارید اما مطمئن نیستید که از کجا می توانید آن را دریافت کنید .برای مقابله با موارد زیر باید مشاوره
روانشناسی را در نظر بگیرید.
•از دست دادن عزیزان  ،شرایط خانوادگی  ،شغل  ،مسائل مربوط به سازگاری با فرهنگ جدید
•وضعیت بهداشت روانی  ،مانند افسردگی  ،اضطراب  ،یا هرگونه اختالل در غذا خوردن
•یک واقعه دشوار در زندگی مانند :سوگواری  ،خرابی رابطه عشقی یا استرس ناشی از کار
•اعتماد به نفس پایین یا عصبانیت
برخی از موسسات خیریه و داوطلبانه که مشاوره ارائه می دهند .این سازمان ها معموالً در یک منطقه مخصوص
دارند .برای قرار مالقات برای این خدمات نیازی به ارجاع از طرف پزشک خانواده ندارید  ،اما ممکن است مجبور
شوید هزینه ای را برای پوشش هزینه جلسات خود پرداخت کنید.
برنامه ادغام ملی می تواند پشتیبانی روانی عمومی شما را فراهم کند .عالوه بر این  ،خانه بهداشت ملی پشتیبانی
روانشناختی را پوشش نمی دهد  ،اما شما می توانید به سایر سازمانهایی که این خدمات را ارائه می دهند دسترسی
داشته باشید .یکی از این سازمانها  JRSو بنیاد  Schottenerاست که عالوه بر پشتیبانی آموزشی  ،اجتماعی ،
حقوقی و مالی  ،حمایت روانی به ویژه برای پناهندگان و مهاجران را ارائه می دهد.
بنیاد  ICARبا مشارکت  AIDRomاز طریق پروژه “ادغام بیگانگان در رومانی  -یک روند مداوم” پشتیبانی ذهنی
را از ذینفعان به شکل محافظت بین المللی ارائه می دهد.
برای پشتیبانی روانشناختی تخصصی از پناهندگان تماس بگیرید با:
انجمن خدمات پناهندگان یسوعی در
رومانی()JRS România
Str Brăilei nr. 37, et. 2, Galați.
تلفن 0738 719 234 :.یا 0738 719 230
ایمیلjrsromania@gmail.com :

بنیاد ICAR
بخارست-رومانی
Unirii Boulevard, Bloc J5, Sector 3 70
ایمیلicar@icarfoundation.ro :
: 21 22 321 21 +40تلفن

بنیادSchottener
Str Viitorului nr. 64, Bucharest.
تلفن0773 366 674 :.
ایمیل info@fundatia-schotener.eu :تلفن:

AIDRom
,Str Ilarie Chendi no. 14, sector 2.
بخارست

اطالعات تماس با سازمان های دیگر که پشتیبانی روانی ارائه می دهند به شرح زیر است:
خطوط تلفنی خودکشی  /بحران
اتحاد رومانی برای جلوگیری از خودکشی
(Alianţa Română de
)Prevenţie a Suicidului
شماره تلفن0800 801 200 :
(خط تلفن خودکشی  -بین ساعت )07:00 - 19:00

 - ARASانجمن رومانی ضد
ویروس  /ایدز
,Bd. Eroii Sanitari nr. 49, Sector 5
بخارست
ایمیلaras@arasnet.ro :
تلفن0213 190 771 :.
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اعتیاد به الکل و مواد مخدر
بخارست،روان درمانی
Str Mihail Sebastian, no. 203, Sec. 5, Bucharest.
0217 812 259 :تلفن
 خشونت جنسی/ خشونت خانگی
 برایAdventist آژانس
 ترمیم و کمک به، توسعه
ADRA
,Street Pache Protopopescu No. 85
Sector 2, Bucharest
0212 525 117 :تلفن

Casa Loana
,Sec. 4 ,41-Str Şoseaua Oltenitei 39.
بخارست
 عصر باز است5  صبح و9 بین ساعت
دوشنبه تا جمعه
0213 326 390 :.تلفن

Anais انجمن
B-dul. Lacul Tei nr. 17, Bucharest
contact@asociatia-anais.ro :ایمیل
0736 380 879 :.تلفن

- Bucharest-Sensi Blu بنیاد
0213 114 636 :.تلفن
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3.خدمات اجتماعی و رفاهی
 3.1منافع مالی /یارانه
کلیه شهروندان رومانیایی و شهروندان اتحادیه اروپا  ،همچنین شهروندان خارجی یا افراد بی تابعیت ساکن  /ساکن
رومانی  ،تحت شرایط و قوانین رومانی و اروپا حق کمک اجتماعی را دارند .حق کمک های اجتماعی در صورت
درخواست و یا به صورت رسمی  ،مطابق مقررات قانون ( 292/2011قانون کمک های اجتماعی) اعطا می شود.
یکی از یارانه های مالی که می توانید از آن بهره مند شوید کمک مالی غیر قابل جبران است .فقط در صورت ثبت
نام در برنامه ادغام ملی می توانید این نوع کمک را دریافت کنید .مبلغ ماهیانه برای هر نفر  540 RONبرای مدت
 6ماه است  ،با احتمال تمدید برای  6ماه دیگر .شما همچنین باید اسناد اجازه اقامت خود و همچنین یک نسخه از فرم
تصمیم حفاظت را که تا زمان درخواست تمدید به شما اعطا شده نشان دهید .باید به محض اینکه نوعی محافظت به شما
اعطا شد اقدام به ثبت نام کنید و این پروسه نباید بیشتر ار  90روز طول بکشد .این کمک مشروط به اعطای مشارکت
شما در برنامه ادغام است.
•کمک هزینه دولتی برای کودکان :به کلیه کودکان ساکن در رومانی از  0تا  18سال تعلق می گیرد* .
همچنین به جوانانی که در سن تحصیل در دبیرستان یا کاردانش به  18سالگی رسیده اند  ،تا زمانی که
تحصیالت خود را به اتمام برسانند  ،می توان آن را اعطا کرد .مبلغ کمک هزینه دولتی در حال حاضر برای
کودکان تا دو سال  300 RONدر ماه و برای کودکان باالی دو سال تا  18سالگی 150 RON
است .درخواست های کمک هزینه مراقبت از کودک در مقامات محلی یا اداره عمومی کمک های اجتماعی و
حمایت از کودکان  DGASPC -که آن را در اقامتگاه یا محل اقامت خود دارید  ،ثبت می شود.
•حداقل درآمد تضمینی :خانواده ها و افراد بدون درآمد یا درآمد بسیار پایین  ،در حالی که در شرایط بحرانی یا
در فقر شدید به سر می برند می توانند از این مزایا بهره مند شوند .فرم درخواست باید به اداره محلی
(شهرداری) در شهری که اقامتگاه یا محل اقامت خود دارید ارائه شود.
•غرامت برای افراد معلول :این امر به افراد دارای معلولیت جسمی یا ذهنی تعلق می گیرد .فرم درخواست باید
به اداره محلی شهری که در اقامتگاه یا محل اقامت خود هست ارائه شود.
•حمایت مالی فصلی برای پرداخت قبوض :خانواده های افرادی که توانایی پرداخت هزینه برخی از آب و برق
ها را ندارند (به عنوان مثال گرمایش) می توانند از این حمایت بهره مند شوند که به شما در تأمین برخی از
این هزینه ها کمک می کند .فرم درخواست باید در اداره محلی که در اقامتگاه یا محل اقامت خود دارید
(شهرداری) ارائه شود.
* 1EUR = ~ 4,8252 RONدر مارس 2020
** این کمک مالی به افرادی که شغل ندارند اعطا می شود.
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 3.2مزایای اجتماعی
برای دسترسی به خدمات اجتماعی غیر مالی در ماه های اول می توانید در برنامه ادغام ملی ثبت نام کنید.
شما می توانید از برخی از خدمات ارائه شده در مراکز ادغام منطقه ای که در براشوو(،)Brașov
بخارست(،)Bucharestکرایووا( ،)Craiovaگاالتس( ،)Galațiکونستانتا( ،)Constanțaیاش(،)Iași
رادائوتس( ،)Rădăuțiبایه ماره( ،)Baia Mareسیبیوو( ،)Sibiuترگوو مورش( ،)Târgu Mureșشامکوتا
ماره( ،)Șomcuța Mareتیمیشوارا( ،)Timișoaraآراد( ،)Aradبیهور( ،)Bihorهوندوآرا( ،)Hunedoaraمیه
دینت(،)Mehedințiکاراس سروین( )Caraș Severinوجود دارد بهره مند شوید.
•خدمات اطالعاتی و مشاوره ای.
•دوره های زبان رومانیایی و جهت گیری فرهنگی برای کودکان  ،جوانان و بزرگساالن.
•فعالیت های اجتماعی  ،فرهنگی و تفریحی برای کودکان  ،جوانان و بزرگساالن.
•پرداخت بیمه درمانی  ،اما همچنین سایر خدمات  /درمانها  /تجهیزات پزشکی
•کمک مادی (به عنوان مثال خرید کاالهای مادی  ،تسویه حساب خدمات و غیره).
•راهنمایی برای دسترسی به بازار کار.
•تهیه لوازم و سایر مواد الزم در طول تحصیل کودکان.
•تسویه حساب هزینه های مهد کودک /مدرسه شبانه روزی  /پس از مدرسه برای کودکان.
•از طریق برخی از پروژه های ادغام  ،هزینه های اقامت در مراکز اقامتی منطقه ای و روش های پناهجویان
برای مدت زمان محدود قابل تسویه است.
ارتباطات:
مرکز ادغام منطقه ای بخارست
Str Viitorului, 2nd district, Bucharest.
ایمیلiombucharest@iom.int :
تلفن0212 103 050 :.

مرکز ادغام منطقه ای یاش
Str Păcurari. Nr. 66, Iasi.
ایمیلrttiasi@gmail.com :
تلفن0745 992 668 :.

سایر حمایت کنندگان مالی :انجمن خدمات پناهندگان یسوعی رومانی خدمات مکمل را به خدمات ارائه شده توسط
دولت برای شهرستانهای زیر ارائه می دهد :گاالتس( ،)Galaţiوارنچا( ،)Vranceaباکائو(،)Bacău
واسلوئی( ،)Vasluiبریه ایال( ،)Brăilaتولچا( ،)Tulceaکونستانسا()Constanţa
ارتباطات:
مرکز ادغام منطقه ای کرایوا
Str.Frații Buzești, nr. 25, Craiova
تلفن0351 442 287 :.
ایمیلa.globalhelp@yahoo.com :
مرکز ادغام منطقه ای براشو
,Str Iuliu Maniu, no 52, building B.
 ,Brasovتلفن 0766 282 090 :.ایمیل:
astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

مرکز ادغام منطقه ای بایه ماره
()ASOC Baia Mare
Str Libertății Square nr. 10, Baia Mare.
ایمیلcribaiamare@g.mail.com :
تلفن0262 222 226 :
مرکز اطالعات و مشاوره
برای خارجیان سیبیو
Str Lacul Tei nr. 18, ap. 19, Sibiu.
ایمیلcostin1i@yahoo.com :
تلفن0740 407 870 :.
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مرکز اطالعات و مشاوره
برای خارجیان ترگو مورش
Str Emil Dandea nr. 10.
: تلفنasociatiasolitudine@gmail.com :ایمیل
0739 120 143
مرکز اطالعات و مشاوره
برای خارجیان شامکوتا ماره
Str Cetatii nr. 1A.
cribaiamare@gmail.com :ایمیل
0262 222 226 :تلفن
مرکز ادغام و
خیرخواهی اورادیا
Str Brăilei nr. 2B, Oradea, Bihor.
adrianapopa@filantropiaoradea.ro :ایمیل
0743 081 449  یا0259 436 601 :تلفن
,county Timiş(  تیمیشوارآAIDRom
)Mehedinţi and Caraş Severin
Str Gheorge Sincai.Nr 9, Timisoara.
flavius.ilioni@aidrom.ro :ایمیل
0757 049 902  یا0256 217 096 :تلفن
انجمن کلیساهای بومی
 بخارست- AIDRom
Str Ilarie Chendi no. 14, sector 2,
بخارست
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مرکز ادغام منطقه ای کونستانسا
Bd. Mamaia, nr. 13, Constanta
: ایمیل0738 719 235  یا0738 719 233 :تلفن
jrsromania@gmail.com
مرکز ادغام منطقه ای گاالتس
)Asociatia JRS Romania(
Str Brăilei nr. 37, et. 2, Galați.
: ایمیل0738 719 230  یا0738 719 234 :.تلفن
jrsromania@gmail.com
Galatiبنیاد قلب کودکان
)Fundația Inimă de Copil(
Str Furnalistilor, nr 7, Galați. :آدرس
0236 312 199 :تلفن
office@inimadecopil.ro :ایمیل
ICAR بنیاد
رومانی-بخارست
Unirii Boulevard, Bloc J5, Sector 3 70
icar@icarfoundation.ro :ایمیل
تلفن:21 22 321 21 +40
مرکز ادغام منطقه ای رادائوتس
Str I.L. Caragiale nr. 9A, Rădăuți.
cazaciuc_iulia2112@yahoo.com :ایمیل
0754 494 400 :تلفن
)LADO(- اتحادیه حقوق بشر کلوژ
24-Decembrie 1989,nr. 108, ap. 23 21
lado.clujnapoca@yahoo.com :ایمیل
0264 434 806 :.تلفن
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4.تحصیالت
آموزش عمومی در رومانی تا کالس دهم رایگان است و اجباری (که با سن شانزده یا هفده سالگی مطابقت دارد) .زبان
تدریس معموالً رومانیایی است  ،اما مدارسی وجود دارد که به زبان دیگری (معموالً انگلیسی  ،آلمانی یا مجاری)
تدریس می کنند.
 4.1کودکان و نوجوانان
برای مهد کودک ( 3-0سال) و آموزش پیش دبستانی ( 5-3سال)  ،ثبت نام رایگان است .با این حال  ،شما باید یک
سابقه پزشکی ارائه دهید .ثبت نام ها معموالً در فروردین -اردیبهشت آغاز می شود .برای ثبت نام در مهد کودک ها
باید گزینه هایی را که در محله شما موجود است را ترجیح دهید.
آموزش ابتدایی
شرکت در دبستان الزامی است .دوره ثبت نام برای این از اسفند تا اردیبهشت انجام می شود .معموال کودکان به
رفتن به همان مدرسه ای که برای مهد کودک به آنجا می رفتند ادامه می دهند بیشتر مدارس از دوشنبه تا جمعه  ،از
ساعت  8صبح تا  21شب باز هستند و هر کالس دارای یک معلم است .بعضی از مدارس برنامه بعد مدرسه را ارائه
میدهند ،ولی انها هزینه دارند در دوران دبستان كودكان درجه بندی یا بررسی نمی شوند  ،در عوض كودكان با رتبه
های زیر ارزیابی می شوند( FB = foarte bine .خیلی خوب)( B = Bine ,خوب)( S= Suficient ,کافی)
( I = Insuficient ,نیاز به تالش بیشتر)*.
ساختار آموزش ابتدایی به روش زیر است :کالس مقدماتی یا درجه ( 0برای کودکان  6ساله) و کالس I-IV
(برای کودکان  7تا  10ساله).
آموزش متوسطه
سال های ( IIIV-Vبرای کودکان  10تا  15ساله) به عنوان مدرسه متوسطه (دبیرستان) شناخته می شوند .در پایان
این مرحله یک آزمون ارزیابی ملی و تخصیص بعدی به دبیرستان (معادل کالج در سایر کشورها یا “ ”Liceuبه
رومانیایی) وجود دارد .در دوره دبیرستان رشته های بیشتری وجود دارد و اکنون یک زبان خارجی دوم نیز آموزش
داده می شود (معموالً انگلیسی  ،فرانسوی یا آلمانی) .برای هر موضوع یک معلم متفاوت وجود خواهد داشت .دانش
* دوره ثبت نام سال به سال متفاوت است .توصیه می شود که پیش از ثبت نام در مورد دوره ثبت نام  ،تعداد مکان های موجود و مدارک
الزم استعالم کنید.
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آموزان از  1تا  10نمره می گیرند  ،جایی که  10باالترین نمره است (نمرات زیر  5نامناسب ارزیابی می شوند و
بنابراین دانش آموزانی که میانگین نمرات آنها کمتر از  5است  ،در آن سال نمی توانند فارغ التحصیل شوند).
ارزیابی ملی امتحانی است که همه دانش آموزان ممکن است در پایان دوره دبیرستان در رشته ریاضی و زبان رومانیایی
و همچنین یک درس سوم اختیاری شرکت کنند
آموزش متوسطه دوم
به عنوان نوعی تحصیالت متوسطه  ،شما می توانید بین ادامه تحصیل در مدرسه یا کالج یکی را انتخاب کنید.
دوره آموزش کاردانش  3سال است .فارغ التحصیالن آموزش کاردانش که گواهینامه صالحیت حرفه ای را گذرانده
اند می توانند در دانشگاه شرکت کنند.
دبیرستان سالهای ( IX-XIIافراد  19-15ساله) تحصیالت دانشگاهی یا فرم ششم را تشکیل می دهند .این آموزش
می تواند بر مهارت ها و دانش نظری  ،شغلی یا فن آوری متمرکز باشد .دانش آموزان براساس نمراتي كه در ارزيابي
هاي ملي و همچنين نمرات پايان سال در پايان هر سال دبيرستان بدست آورده اند  ،به هر دانشكده يا ششم شكل گمارده
مي شوند.
آزمون لیسانس تحصیالت متوسطه را به پایان می رساند (به آن آزمون بلوغ نیز می گویند) .برای قبولی در این امتحان
معدل باید  6باشد و حداقل نمره در هر درس  5باشد .با استفاده از این  ،اکنون می توانید با استفاده از دیپلم کارشناسی
در آموزش عالیه ثبت نام کنید .همچنین یافتن شغل یا شغل پاره وقت آسان تر خواهد بود  ،زیرا بیشتر کارفرمایان این
سطح از تحصیل را درخواست می کنند.
حتی اگر دیپلم کارشناسی ندارید می توانید در تحصیالت متوسطه دوم ثبت نام کنید .دوره تحصیل بین  1تا  3سال 1
تا  3سال است و بر مدارک حرفه ای مانند :الکترونیک  ،کشاورزی  ،جنگلداری  ،مطالعات بازرگانی  ،انرژی ،
گردشگری ،دستیار بهداشت و آموزش  ،زیبایی شناسی متمرکز است.
ارتباطات :توصیه می شود با دانشگاه های مورد عالقه خود تماس بگیرید  ،از نظر اسناد مورد نیاز  ،دوره ارسال
درخواست و سایر شرایط ،اطالعات دقیق در مورد هر زمینه را بدست آورید.
آموزش عالی
مطالعات دانشگاهی با ساختار زیر سازمان یافته است:
مطالعات کارشناسی :اکثر دانشکده ها تحت سیستم بولونیا ساخته شده اند که شامل  3یا  4سال برای دوره های
کارشناسی است .برای قبولی  ،به مدرک کارشناسی نیاز دارید و در بعضی از دانشگاه ها باید در یک آزمون انتخابی
قبول شوید .برای فارغ التحصیلی  ،شما باید یک آزمون (در برخی موارد) قبول شوید و از پایان نامه کارشناسی خود
دفاع کنید.
مطالعات کارشناسی ارشد :مطالعات پیشرفته به مدت زمان  1یا  2سال است و با پایان نامه و مدرک کارشناسی
ارشد به پایان می رسد.
مطالعات دکترا :به مدت زمان  3سال  ،با پایان نامه دکترا و با عنوان دکتر یک محدوده خاص از مطالعات نهایی
می شود.
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در رومانی  ،دانشگاه ها شرایط پذیرش متفاوتی دارند .زیرا آنها دارای سطح خاصی از خودمختاری هستند .این
بدان معناست که حتی در اکثر موارد شما به یک مدرک تحصیلی اصلی احتیاج دارید که اثبات اتمام دبیرستان در کشور
خود باشد  -هنوز هم می توانید همان دانشگاه هایی را پیدا کنید که این شرط اجباری را ندارند* .



برای ثبت نام در کالس های دانشگاهی که به زبان رومانیایی انجام می شود  ،باید سال آمادگی رومانی را در نظر
بگیرید .این دوره زبان برای دانشجویان خارجی که می خواهند برنامه های مطالعاتی را با تدریس به زبان رومانیایی
دنبال کنند  ،اجباری است .در طول سال آمادگی دانش آموزان ،دانش الزم را در مورد زبان رومانیایی و همچنین
دانش خاصی راجع به مشخصات مطالعات آینده کسب می کنند**.



ارتباطات :توصیه می شود با دانشگاه های مورد عالقه خود تماس بگیرید  ،از نظر اسناد مورد نیاز  ،دوره ارسال
درخواست و سایر شرایط ،اطالعات دقیق در مورد هر زمینه را بدست آورید.
 4.2تحصیالت بزرگساالن
تحصیالت در هر سنی ارزشمند است و به شما در پیشرفت شغلی کمک می کند .در هر سنی می توانید انتخاب کنید
که چیز جدیدی یاد بگیرید یا مهارت های قبالً به دست آمده را بهبود ببخشید می توانید این کار را از طریق آموزش رسمی
انجام دهید (همانطور که در اینجا توضیح داده شده است)  ،یا می توانید تحصیالت غیررسمی انجام دهید .شما می توانید
در دوره های عملی شرکت کنید که در آن می توانید فرایندها و روش ها  ،یا دوره های نظری  ،یا دوره های توسعه
شخصی را یاد بگیرید.
بعضی از سازمان های غیردولتی آموزش و پرورش بزرگساالن را ارائه می دهند (مانند پروژه  WomeNکه
امیدوار است بتواند شناخت زنان در معرض ریسک را تقویت کند تا بتوانند مسیرهای جدیدی پیدا کنند.
 4.3شناخت مطالعات
در صورت تمایل به ادامه تحصیل در رومانی یا در صورت تمایل به کار در یک زمینه خاص که نیاز به تحصیالت
خاص دارد  ،اثبات تحصیالت تکمیل شده شما الزم است .از آنجا که به احتمال زیاد کشوری که مدارک شما را صادر
کرده است عضوی از اتحادیه اروپا نیست و هیچ سیستم تنظیم شده ای برای دریافت مدرک تحصیلی یا تشخیص صالحیت
وجود ندارد  ،تمام این اسناد باید در رومانی معتبر شناخته شوند .برای اینکه دیپلم خود را به رسمیت بشناسید باید با
مرکز ملی شناخت و برابری مدارک تحصیلی تماس بگیرید.



مهم:
برای تحصیالت پیش دانشگاهی (درجه  )lIX-lبرای تشخیص  /برابر بودن باید با اداره بازرسی مدارس از شهرستان
خود ( )Inspectoratul Scolar Judeteanتماس بگیرید .برای شناخت  /معادل سازی مطالعات دانشگاه باید با
مرکز شناخت و برابری مدارک ) (CNREDتماس بگیرید.

* اطالعات بیشتر را می توانید در اینجا پیدا کنید/https://whomen.eu، http://www.irea.ro :
** در اکتبر  ، 2019کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل  -نمایندگی رومانی ( )UNHCRپروتکل همکاری با دانشگاه غرب
تیمیشوآرآ را منعقد کرد  ،که از طریق آن دانشگاه به پناهندگان در رومانی بورسیه می دهد.
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ارتباطات:
مرکز تشخیص
و برابری مدارک CNRED
Str Spiru Haret nr. 12, Sec. 1.
بخارست
تلفن0214 055 659 :.
وبسایتhttps://www.cnred.edu.ro :
دانشگاه غرب تیمیشوآرآUVT-
Street Vasile Pârvan no. 4, Timișoara
تلفن0256 592 111 :.
ایمیلsecretariat@e-uvt.ro :
موسسه بین فرهنگی تیمیشوآرآ
,Street Bd. 16 Decembrie 1989, no. 8
Timisoara
تلفن025 649 8457 :.
ایمیلiit@intercultural.ro :

وب سایت وزارت آموزش و صدور گواهینامه:
 - http://anc.edu.roلیستی از تمام مراکز کشور
را که ارزیابی صالحیت را انجام می دهند  ،پیدا
خواهید کرد.
شورای ملی پناهندگان
CNRR
Str Viesparilor, nr. 19, etaj 2, sector.
Bucharest, Romania ,2
ایمیلoffice@cnrr.ro :
تلفن0213 126 210 :
0314 050 275
سازمان بین المللی
مهاجرت  -دفتر بخارست
Str Viitorului no.11, Bucharest.
ایمیلiombucarest@iom.int :
تلفن021 210 3050 :.
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5.کار کردن
 5.1حق کار
Aشما برای کار همان حقوق را خواهید داشت که شهروند رومانی دارند  ،بنابراین نیازی به اجازه کار ندارید .در سال
اول  ،اگر در برنامه ملی ادغام ثبت نام کنید  ،به عنوان یک جویای کار ثبت نام می کنید و آژانس اشتغال شهرستان
در روند یافتن کار به شما کمک می کند .به عنوان بخشی از پشتیبانی  ،به شما در آماده سازی برای مصاحبه یا شرکت
در برنامه ها یا کالس های آموزش حرفه ای کمک خواهندکرد.
در عین حال  ،بهتر است که در نظر بگیرید که روش های مختلفی برای کار در رومانی وجود دارد :به عنوان کارمند
 ،فریلنسر(شغل آزاد) یا کارآفرین.
 5.2چگونه کار را پیدا کنیم؟
در سال اول اقساط خود  ،می توانید از سازمان بازرسی کل امور مهاجرت ( )IGIبه عنوان بخشی از برنامه ادغام
ملی برخوردار شوید .در همین حال  ،پس از این مدت  ،می توانید از طریق آژانس استخدام شهرستان ()AJOFM
در یافتن شغل پشتیبانی بیشتری دریافت کنید.
در عین حال می توانید سعی کنید:
•در “نمایشگاه شغلی” در شهر خود شرکت کنید
•داوطلب شدن در سازمان های غیردولتی  ،این فرصت را برای مالقات با افراد بیشتر  ،دریافت توصیه ها  ،کسب تجربه
عملی  ،مهارت های خود را افزایش می دهد و ممکن است در سازمانی که داوطلب هستید شغل با حقوق دریافت کنید.
•به جستجوی مشاغل در سایت های تخصصی در این زمینه بپردازید*
 5.3قراردادهای کار
پرهیز از کار بدون قرارداد بسیار مهم است  ،زیرا این امر شما را در معرض خطراتی از قبیل :شرایط نامناسب کار
 ،دستمزدی کمتر از آنچه در ابتدا توافق کرده اید  ،تأخیر در پرداخت و عدم پرداخت کمک های اجتماعیقرار می دهد.



قرارداد کار انفرادی براساس رضایت کتبی طرفین (کارفرما و کارمند) به زبان رومانیایی منعقد می شود.
منابع مفیدwww.anuntul.ro www.bestjobs.ro www.hipo.ro www.ejobs.ro :
www.cariereonline.ro www.myjob.ro www.viajob.ro
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تعهد انعقاد قرارداد کار انفرادی به صورت کتبی قبل از شروع رابطه کاری با کارفرما است.
برای امضای قرارداد کار انفرادی  ،کارفرما از شما می خواهد اسناد هویتی  ،گواهینامه های تحصیالت یا مدارک
تحصیلی (در صورت نیاز به شغل) را ارائه دهید .برخی از کارفرمایان همچنین سوابق کیفری شما را درخواست می
کنند .گواهی ازدواج؛ در صورت داشتن یک خردسال یا افراد دیگر تحت مراقبت  ،اظهارنامه شناسنامه یا جزئیات
حساب بانکی شما .هراسان نشوید ،اگر از شما لیستی طوالنی از اسناد خواسته شده که ممکن است همه آنها را در دست
نداشته باشید .درعوض سعی کنید درمورد آنچه کامالً اجباری است و آنچه را می توان مجددا ً صادر یا شناسایی کرد ،
با کارفرما در میان بگذارید(مانند مورد مربوط به مدارک تحصیلی و صالحیت ها) همچنین در صورت مواجهه با
مشکالت پیش بینی نشده،برای راهنمایی شما در کل فرایند در خواست کمک کنید.
مدت قرارداد کار در آن قید شده است شده است  ،بعضی از آنها با مدت مشخص شده و برخی دیگر دارای مدت
نامشخص هستند  ،این بدان معنی است که اگر شما و کارفرمای شما به آن پایان ندهید ادامه خواهد داشت .وقتی می
خواهید به یک قرارداد کار خاتمه دهید  ،مدت اخطار قانونی  20روز کاری است  ،به این معنی که شما باید ترک خود
را یک ماه قبل از تاریخی که می خواهید ترک کنید (از جمله آخر هفته ها) اعالم کنید .همچنین  ،در صورتی که
کارفرما بخواهد قرارداد را خاتمه دهد  ،مدت زمان مشابه اخطار برای وی نیز اعمال می شود .در صورت موافقت
هر دو این دوره از اخطار می تواند کوتاهتر باشد اما بیشتر از یک ماه نمی تواند باشد.
هنگامی که می خواهید به طور رسمی اخطار را اعالم کنید  ،باید یک فرم کتبی به نام استعفا (یا “ ”Demisieبه
رومانیایی) ارسال کنید  ،که با دست قابل نوشتن است .این باید تمام اطالعات شخصی شما  ،تاریخ  ،امضای شما را
در آن نیز داشته باشد .همچنین بایدتوسط کار فرمای شما را نیز امضا شود ،برای اثبات اینکه کدام روز؛روز اخطار
بوده است.
وقتی کارفرما فسخ قرارداد کار فردی را شروع می کند  ،آن را اخراج می نامند ( .)Concediereاخراج ممکن است
به دالیلی مرتبط باشد یا به عنوان یک کارمند مربوط به شما نباشد .دالیل اخراج که به عنوان کارمند به شما مربوط
می شود ممکن است به شرح زیر باشد :ناتوانی جسمی یا ذهنی  ،ناتوان بودن در انجام وظایف مربوط به شغل ؛
بازداشت موقت بیش از  30روز .عدم کفایت حرفه ای در محل کار .در صورت اخراج به دلیل رفتار ناشایست یا سهل
انگاری فاحش  ،این افراد باید فقط براساس تحقیق یا ارزیابی انضباطی اخراج شوند.
اخراج به دالیلی فراتر از مشکالت شخصی  ،با انحالل شغل درصورتی که شرکتی فعالیت تجاری خود را تغییر دهد
 ،برخی از عملکردها را لغو کند یا ورشکسته شود  ،امکان پذیر است .در هر دو مورد  ،تصمیم به عزل باید کتبی
باشد و باید با ذکر حقایق  ،همزمان با ذکر دلیل قانونی  ،اثبات شود .در صورت عدم رعایت این شرایط توسط کارفرما
 ،دادگاه می تواند حکم به ابطال رأی اخراج دهد.
چند موقعیت خاص وجود دارد که نمی توان کارمندی را اخراج کرد :ناتوانی موقت برای کار کردن (اگر گواهی پزشکی
دارید) .در هنگام تعلیق فعالیت بر اساس قرنطینه ؛ در مورد بارداری ؛در طول مرخصی زایمان یا مرخصی والدین
در طول مرخصی مراقبت از کودک بیمار یا در حالی که در تعطیالت هستید.
در عین حال  ،شما نمی توانید بر اساس جنسیت  ،گرایش جنسی  ،قومیت  ،ملیت  ،نژاد  ،مذهب  ،گرایش سیاسی  ،از
کارافتادگی  ،وضعیت خانوادگی یا فعالیت در اتحادیه اخراج شوید.
تصمیم به رد بی جهت یا غیرقانونی ممکن است ظرف  45روز از تاریخ ابالغ در دادگاه مورد اعتراض قرار گیرد.



خود اشتغالی (آزاد) برای فعالیتهای خالقانه توسط یک شخص حقوقی مجاز ( )PFAیا با یک قرارداد حق چاپ قابل
تنظیم قانونی است .این دو نوع قرارداد بیشتر برای کسانی که می خواهند به تنهایی در رومانی کار کنند معمول است.
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 5.4حقوق  ،کمک های اجتماعی و مالیات
حداقل حقوق ناخالص در رومانی( 2.230 RONلی)  /ماه یا  / 470 EURماه است و حقوق خالص (پس از کسر
مالیات) ( 1346 RONلی)  /ماه یا  / 283 EURماه است .این برای یک کار تمام وقت  ،در یک برنامه  40ساعته
در هفته محاسبه می شود .افرادی که دارای مدرک تحصیلی و حداقل یک سال سابقه کار در این زمینه هستند  ،حقوق
ناخالص  / 2350 RONماه یا  / 495 EURماه و حقوق خالص (پس از کسر مالیات) ( 1413 RONلی) یا 297
 / EURماه دارند .این برای یک کار تمام وقت  ،در یک برنامه  40ساعته در هفته محاسبه می شود.



مالیات کسر شده از حقوق:
( 25٪ CASکمک هزینه بیمه اجتماعی)  -حقوق بازنشستگی
( 10٪ CASکمک هزینه بیمه سالمت اجتماعی)  -بیمه سالمت  10٪مالیات بر درآمد
 5.5حقوق کارمندان
اگر در رومانی کارمند هستید  ،عمدتا حق دریافت :هزینه کار انجام شده را دارید .استراحت روزانه و هفتگی  ،مرخصی
ساالنه ( 21روز)  ،فرصت های برابر و درمان  ،عزت شغلی  ،ایمنی و بهداشت شغلی  ،دسترسی به آموزش های
حرفه ای  ،اطالعات و مشاوره  ،برای مشارکت در تعیین و بهبود شرایط کار و محیط کار  ،حفاظت از اضافه کاری
 ،مذاکرات جمعی و فردی  ،مشارکت در اقدامات جمعی  ،تأسیس یا عضویت یک اتحادیه صنفی.
تعطیالت رسمی یا تعطیالت ملی آن روزهایی است که همه نهادها و موسسات به جز خدمات اورژانس  ،بیمارستان ها
و پلیس تعطیل هستند .همچنین  ،برخی از شرکت ها وجود دارند که باید از عملکرد خدمات ارائه شده خود اطمینان
حاصل کنند .اگر در یکی از* این شرکت ها مشغول به کار هستید  ،می توانید در یک تعطیالت ملی کار کنید و یک
روز دیگر مرخصی بگیرید یا می توانید برای آن روز حقوق اضافی دریافت کنید .در رومانی حدود  13روز تعطیالت
ملی اعالم شده وجود دارد.
مرخصی والدین یکی از جنبه هایی است که در صورت برنامه ریزی برای فرزندآوری ممکن است در نظر بگیرید.
هر دو والدین می توانند از آن بهره مند شوند  ،چه مادر و چه پدر  ،و می توان با این شرط پرداخت کرد که حداقل در
 21ماه گذشته بیمه اجتماعی پرداخت کرده باشند .فرم درخواست باید به آژانس های پرداخت شهری و بازرسی اجتماعی
که در آن اقامتگاه یا محل اقامت خود دارید ارسال شود.
شما همچنین ممکن است از مرخصی زایمان برخوردار شوید ،که مدت زمان آن می تواند  126روز باشد ( 36روز
قبل از تولد و  36روز پس از تولد).
کارفرمای شما نباید شما را ملزم به اضافه کار کند .کار اضافی باید فقط با رضایت ,تمایل کامل شما انجام شود و باید
در قرارداد ذکر شود .ساعات کار اضافی باید با وقت آزاد یا با پرداخت جبران شود .ساعات اضافه کار باید با 75٪بیشتر،
برای ساعات اضافی پرداخت شود .همچنین  ،در صورت ارائه کار شبانه  ،باید بدانید که از نظر قانونی حق افزایش
 25٪از حقوق پایه را دارید.
سایر حقوق ناشی از یک موقعیت خاص احتمالی  ،آسیب پذیری یا ناتوانی که ممکن است با آن روبرو شوید  ،به عنوان
مثال در صورتی که شما یک زن باردار هستید  ،نباید در شیفت شب کار کنید  ،حتی اگر این در قرارداد کار شما ذکر
شده باشد .در صورتی که از نظر جسمی معلولیت خاصی دارید و به تجهیزات خاص یا سطح شیب دار یا واکر نیاز
دارید  ،باید بدانید که کارفرمای شما این تعهد را دارد که این نیازها را تأمین کند یا راهی برای پاسخگویی به آنها پیدا
کند تا بتوانید از همان فرصتها و دسترسی شرایط کار مانند سایر همکارانتان بهره مند شوید.
* مبالغ مشخص شده برای سال  ، 2020ماه مارس معتبر است.
منابع مفید:
وب سایت محاسبه حقوق خالص شما بر اساس حقوق ناخالص ؛ همچنین می توانید میزان مالیات را به مقدار -rotaluclac.www//:ptth
 salarii.ro/2020-brut-calcul-salariu-net/بررسی کنید
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بخاطر داشته باشید که رفتار ناعادالنه یا تعصبی به دلیل نژاد  ،سن  ،جنس  ،گرایش جنسی  ،مذهب  ،قومیت  ،ملیت
تبعیض تلقی می شود و این غیرقانونی است .اگر با هر نوع این شرایط روبرو هستید  ،دریغ نکنید با یکی از سازمان
هایی که به طور رایگان کمک حقوقی ارائه می دهند  ،مشورت کنید.
از نظر تعهدات شما به عنوان یک کارمند  ،باید آنچه را که در شرح وظایف شما نوشته شده است و همچنین قوانین
رفتاری داخلی را دنبال کنید .یکی دیگر از تعهدات؛احترام به ساعات کار خود  ،اعالم به موقع مشکل پیش آمده و یا
تأخیر در کار در صورت مریضی است .در صورت بیماری  ،شما وظیفه دارید که ظرف  42ساعت غیبت خود را
اعالم کنید و باید یک مدرک پزشکی ارائه دهید که از پزشک خانواده گرفته شده است ،یا از پزشکی که مشاوره را
انجام می دهد بخواهید این کار را در مورد خاص شما انجام دهد*.
ارتباطات:
اداره های پرداخت و بازرسی
اجتماعی شهرستان
.Bld. General Gheorghe Magheru, nr
ایمیلsecretariat@mmanpis.ro :
تلفن0213 136 047 :.
وبسایتwww.mmanpis.ro :

آژانس کاریابی شهرداری بخارست AJOFM
Street Tăbăcarilor 20, Bucharest
تلفن0213 312 020 :.
بازرسان حزب کارگر کشورhttps://www.
inspectiamuncii.ro/contact

انجمن خدمات پناهندگان  - Jesuitرومانی در طول مراحل یافتن شغل کمک و راهنمایی ارائه می دهد
(جزئیات تماس را در صفحه  8را ببینید)
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6.یادگیری زبان
 6.1کودکان و نوجوانان
کالسهای رایگان رومانیایی از طریق برنامه ادغام ملی ارائه می شود .برای بهره مندی از این خدمات ،شما باید
در طی  03روز از روزی که در رومانی وضعیت ذینفع حفاظت را بدست آورده اید  ،در اداره مهاجرت محلی ثبت
نام کنید.
 6.2بزرگساالن
عالوه بر دوره های زبان که می توانید از طریق برنامه ادغام ملی از آن بهره مند شوید  ،می توانید کالس های زبان
دیگری برای بزرگساالن و کودکان پیدا کنید .مراکز ادغام منطقه ای در سراسر کشور همچنین دوره های زبان رومانیایی
را تشکیل می دهند که مکمل دوره های زبان بازرسی است.
دانشگاه های رومانی در حال برگزاری دوره فشرده آماده سازی زبان رومانیایی برای مدت یک سال برای دانشجویان
خارجی هستند .در پایان دوره  ،موسسه زبان رومانیایی مطابق با چارچوب مرجع اروپا برای مطالعه زبان  ،ارزیابی
سطح  B2را ترتیب می دهد و یک مدرک
زبان صالحیت را به فارغ التحصیالن می دهد.
 6.3تمرین آنالین زبان رومانیایی
•https://ih.ro/cursuri-deschise-pentru-adulti/
•https://www.vorbitiromaneste.ro/
•http://limba-romana.mprp.gov.ro/elearning/
•https://www.goethe-verlag.com/book2/RO/ROAR/ROAR003.HTML
•کتابچه راهنمای زبان رومانیایی
https://www.romaniaeacasa.ro/wp-content/uploads/2019/02/Manual-limbaromana-adulti.pdf
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ارتباطات:
سازمان بین المللی مهاجرت ( - )IOMمرکز منطقه
ای ادغام  -بخارست
(جزئیات تماس را در صفحه 16ببینید)
انجمن کلیساهای بومی
از رومانیAIDRom -
(جزئیات تماس را در صفحه  16ببینید)

بنیادSchottener
(جزئیات تماس را در صفحه 11ببینید)
انجمن خدمات پناهندگان یسوعی در رومانی(JRS
)Romania
(جزئیات تماس را در صفحه 7ببینید)
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7.مشارکت جوامع
Iداوطلب شدن می تواند روشی خارق العاده ای برای درگیر شدن در زندگی جامعه باشد .بسته به عالقه و اشتیاق خود می توانید
شروع به جستجوی فرصت ها در سازمان های مختلف کنید  ،اما بایدبودجه سازمان غیردولتی خود را نیز در نظر بگیرید.
در زیر می توانید برخی از سازمان های موجود در رومانی را پیدا کنید که فرصت هایی را برای مشارکت جامعه و
فعالیت های فرهنگی-اجتماعی ایجاد می کنند:
•انجمن خدمات پناهندگان یسوعی رومانی ( )JRS Româniaبا مشارکت بنیاد قلب کودک
( )Fundația Inimă de copilبرنامه “مکان من  -پلی برای ادغام ذینفعان است که نوعی از حمایت و
اقامت قانونی در رومانی” را اجرا می کند.
•اتحادیه حقوق بشر کلوژ ) (LADOفعالیت های اجتماعی  ،فرهنگی و تفریحی را سازماندهی می کند.
• IOMجلسات آشنا سازی را سازمان دهی می کند
•ارتباطات:بنیاد  Schottenerدر حال سازمان دادن فعالیت هایی برای تفریح و آشنا سازی اجتماعی است
اتحادیه حقوق بشر کلوژ
()LADO
24-Decembrie 1989,nr. 108, ap. 23 21
ایمیلlado.clujnapoca@yahoo.com :
تلفن0264 434 806 .:
مرکز ادغام منطقه ای بخارست Viitorului street,
2nd district, Bucharest
ایمیلiombucharest@iom.int :
تلفن0212 103 050 :.
بنیادSchottener
Str Viitorului nr. 64, Bucharest.
تلفن0773 366 674 :.
ایمیلinfo@fundatia-schotener.eu :
تلفنwww.fundatia-schotener.eu :

انجمن خدمات پناهندگان یسوعی در
رومانی()JRS România
 Str.اOpriș Ilie nr. 54, Bucharest
ایمیلjrsromania@gmail.com :
ایمیلtalos.m@iezuiti.ro :
تلفن0726 724 291 :.
 AIDRomتیمیشوآرآ
Str Gheorge Sincai.Nr 9, Timisoara.
ایمیل oana.anca.talos@aidrom.ro :تلفن:
0757 049 902 / 0256 217 096
آنجمن خیرخواهی اورادیا
Str Brăilei nr. 2B, Oradea, Bihor.
ایمیلadrianapopa@filantropiaoradea.ro :
تلفن 0259 436 601 :یا 0743 081 449
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8.کمک های رایگان
یکی از حقوق اساسی که در رومانی تضمین شده دسترسی به عدالت است .به منظور محافظت از حقوق خود  ،شما
حق دارید به سیستم قضایی مراجعه کنید .حق محاکمه عادالنه و زمان حل معقول با حق دسترسی به عدالت ارتباط
تنگاتنگی دارد؛
در شرایط دادخواست  ،اگر به رومانیایی صحبت نکنید  ،حق داشتن مترجم را دارید .اگر شما مرتکب جرمی شوید
که تحت قانون کیفری باشد  ،به صورت خودکار کمک حقوقی ،نمایندگی و معافیت های مالیاتی دریافت خواهید کرد.
در سایر امور مدنی  ،می توانید به دنبال یک وکیل در وب سایت ملی باشید  ،یا می توانید کمک حقوقی عمومی بخواهید.
برای اینکه واجد شرایط دریافت کمک حقوقی عمومی در امور مدنی باشید  ،باید مدارک اقتصادی خود را با ارائه
مدرک درآمد خود و سایر افراد بالغی که با شما زندگی می کنند  ،ارائه دهید.
کمک حقوقی عمومی بسته به شرایط اقتصادی شما اعطا می شود :برای درآمدی که  300 RONبه ازای هر عضو
خانواده دریافت نمی کند  ،می توانید برای پرداخت وکیل  /مترجم  /ترجمه  /تخصص دیگر یا امکان اقساط یا معافیت
های مالیاتی پول دریافت کنید.
برای درآمدی که از  600 RONبرای هر عضو خانواده بیشتر نباشد  ،می توانید  50٪از کل هزینه را دریافت
کنید.
درخواست فرم کمک حقوقی عمومی باید برای حل پرونده به دادگاه ذی صالحیت معرفی شود  ،که در بیشتر موارد
در یکی از شهرستانهای محل اقامت شما خواهد بود.
اطالعات مفید و ارتباطات:
•شورای ملی پناهندگان( )RRNCارائه میکند:
 دسترسی به مشاوره حقوقی مخصوص پناهجویان ثبت نام شده از مراکز منطقه ای برای مراحل و محل اقامتتحت نظارت سازمان بازرسی کل امور مهاجرت  -کمک در تهیه اسناد رویه ای (شکایات  ،تجدیدنظرها  ،منابع) برای
پناهجویان
کمک ویژه برای گروه های آسیب پذیر (کودکان  ،زنان  ،پیران و غیره) کمک های قانونی در دادگاه ها برای پرونده هایی که امکان ایجاد سابقه قانونی دارند•انجمن خدمات پناهندگان یسوعی رومانی ( )JRS Româniaدر حال ارائه خدمات مشاوره ای  -اجتماعی و
حقوقی در طول پروژه “ ”MyPlaceاست
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:ارتباطات
 نمایندگی رومانی- کمیساریای امور پناهندگان
)UNHCR(
,Blvd. Primaverii nr. 48 A, Sector 1
بخارست
rombu@unhcr.org :ایمیل
0212 017 872  یا0212 017 873 :.تلفن

شورای ملی پناهندگان
CNRR
Str Viesparilor, nr. 19, etaj 2, sector.
Bucharest, Romania ,2
office@cnrr.ro :ایمیل
0213 126 210 :تلفن
0314 050 275
انجمن خدمات پناهندگان یسوعی در
)JRS România(رومانی
Opriș Ilie nr. 54, Bucharest اStr.
jrsromania@gmail.com :ایمیل
talos.m@iezuiti.ro :ایمیل
0726 724 29 :.تلفن
سایر ارتباطات مفید

: ایمیل,وزارت امور خارجه
presa@ms.ro
Bud’s Flower انجمن
Str Daniel Ciugureanu 35,.
Bucharest, 012196
: وبسایتhello@alhambra.co :ایمیل
https://budsflowers.ro/ar/ contacts/

سازمان بازرسی کل برای
اداره مرکزی-مهاجرت
Str Lt. Col. Marinescu Constantin nr.15.
A, Sector 5, Bucharest
igi@mai.gov.ro :ایمیل
0214 100 042 :.تلفن
سازمان بازرسی کل برای
بخش پناهندگی-مهاجرت
Tudor Gociu, nr 24 A,
Sector 4, Bucharest ,
igi.dai@mai.gov.ro :ایمیل
0214 501 134 :.تلفن

:گروه های رسانه های اجتماعی که ممکن است مفید باشند
https://www.facebook.com/Foreigner-in-Timisoara-Discover-Romanian-Culture•
 برای پناهجویان تهیه شده استJRS •برنامه ای که توسط
*http://asylumro.jrsromania.ro:). میتواند برای افراد دیگر نیز مفید باشد،(با این حال

:منابع مفید دیگر
وکالی مهاجرتی و موسسات حقوقی در رومانی
https://www.hg.org/law-firms/immigration/romania.html
https://www.immigrationromania.lawyer/
انجمن اتحادیه وکالی دادگستری در رومانی
http://www.unbr.ro/
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برای نزدیک به  20سال موسسه اقدام صلح  ،آموزش و تحقیقات رومانی PATRIR -به عنوان یکی از مراکز برجسته و پیشگام در زمینه
صلح سازی  ،میانجیگری و حمایت از صلح در سراسر جهان شناخته شده است .ما متعهد به دستیابی به جهانی عادالنه و توانمند سازی عزت
و حقوق همه هستیم .از سال  PATRIR 2015یک خط برنامه اصلی در زمینه حمایت از مهاجرت و پناهندگان  ،با تمرکز بر پشتیبانی مستقیم
از افراد نیازمند  ،بهبود همکاری بین همه بخشهای اصلی  -از جمله مقامات دولتی  ،سازمانهای مدنی  ،پزشکان خط مقدم و بخش خصوصی
 و با بهره گیری از درسهای آموخته شده و بهترین روشها در زمینه حمایت از مهاجرت و پناهندگان در سراسر اروپا و در سطح بین المللیبرای بهبود ادغام محلی و پشتیبانی از برنامه مذکور PATRIR .از طریق برنامه مبتنی بر نیازها و افراد  ،با استفاده از عمل  ،آموزش و
تحقیق و پرورش همکاری  ،توانمند سازی و همبستگی برای دستیابی به تغییر واقعی در زندگی مردم و بهبود سیاست ها و عملکردهای موجود
 ،کار می کند.
 PARTIRمی خواهد از تالش های انجام شده توسط همه افراد در سازمان ها  ،دولت های محلی و وزارتخانه ها  ،شرکت ها و شهروندان
 ،پزشکان  ،کارمندان پزشکی  ،مدارس و معلمان  ،که از کسانی که در رومانی اسکان داده شده اند استقبال می کند  ،قدردانی می کند.
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