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التوجه المجتمعي

كتيب إرشادي
رومانيا

كتيب إرشادي – الموجز

يعــد تأليــف هــذا الدليــل مــن نتائــج  مشــروع »STIRE: دعــم مــن أجــل اندمــاج االجئيــن المعــاد توطينهــم »الــذي يتــم 
تنفيــذه فــي النمســا وأيرلنــدا وإيطاليــا وســلوفينيا وكرواتيــا ورومانيــا. هــدف مبــادرة STIRE هو تســهيل اندمــاج الالجئين 
الذيــن أعيــد توطينهــم فــي أحــد البلــدان المذكــورة أعــاله، قبــل مغادرتهــم مــن بلدانهــم وبعــد وصولهم إلــى رومانيــا. ويمكن 
أن تكــون المعلومــات الــواردة فــي هــذا الكتيــب اإلرشــادي مفيــدة أيًضــا لالجئيــن اآلخريــن الذيــن يبــدأون حيــاة جديــدة فــي 

إحــدى دول االتحــاد األوروبــي المذكورة.
ــة  ــي بداي ــن ف ــل ســتجد معلومــات أساســية حــول خدمــات الدعــم المتاحــة مــن أجــل مســاعدة الالجئي ــي هــذا الدلي وف
ــم  ــة وتعل ــة الصحي ــى الرعاي ــة وعل ــى الخدمــات االجتماعي ــك معلومــات عــن الحصــول عل ــي ذل ــة توطينهــم بمــا ف عملي
اللغــة والمهــارات الجديــدة والحصــول علــى العمــل واالســتقرار والمضــي قدًمــا بنجــاح إلــى حياتــك الجديــدة. ال يحتــوي 
هــذا الدليــل علــى وصــف اإلجــراءات التفصيليــة، ولكنــه يمثــل نقطــة انطــالق نحــو المســاعدة والدعــم المتوفرْيــن  لــك.
يمكنــك العثــور علــى معلومــات إضافيــة حــول الحمايــة الدوليــة )وضــع الالجــئ( وعمليــة إعــادة التوطيــن وغيرهــا 
مــن المعلومــات المفيــدة لالجئيــن المتواجديــن فــي إحــدى دول منظمــة STIRE علــى اإلنترنــت، علــى موقــع المشــروع: 

stire.org.
ــدان المذكــورة أعــاله  ــي أحــد البل ــة ف ــي المجتمعــات المحلي ــدة للمســاعدين ف ــل معلومــات مفي ــر هــذا الدلي ــك يوف كذل
ــن أن  ــي يمك ــوارد واالتصــاالت الت ــة بالم ــات األساســية وقائم ــم المعلوم ــر له ــث تُوف ــن، حي ــع الالجئي ــون م ــن يعمل الذي

ــكل. ــة اإلدمــاج ل تســهل عملي
إن قــرار إعــادة توطيــن الالجئيــن الذيــن هــم فــي حاجــة إلــى الحمايــة، يأخــذ بعيــن االعتبــار معاييــر مثــل االحتياجــات 
 ،)UNHCR( الدوليــة إلعــادة توطيــن الالجئيــن الُمقــررة مــن قبــل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
وتقييــم الوضــع فيمــا يخــص دمــج الالجئيــن فــي المجتمــع الرومانــي وكذلــك دور المفتشــية العامــة للهجــرة فــي إدارة قضايــا 
اللجــوء وذلــك علــى المســتوى المحلــي. وتبــدأ هــذه العمليــة عــن طريــق تحديــد الهويــة وعمليــة االختيــار والمســاعدة قبــل 

الرحيــل وأثنــاء الســفر واالســتقبال والدمــج فــي المجتمــع. 
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اإلسكان 

اإلسكان1. 
االستقبال1.1  

ــية العامــة للهجــرة  ــي المفتشــ ــا، ســوف تحظــى بالترحيــب واالســتقبال مــن قبــل ممثل بمجــرد الوصــول إلــى روماني
ــالد.1 ــى الب ــك إل ــة دخول ــن ســوف يســهلون عملي )IGI(، الذي

ســتُمنح مســكن مؤقــت لمــدة 45 يوًمــا، يمكنــك التقــدم بطلب الحصــول على اللجــوء وذلك بعــد الوصول إلــى األراضي 
الرومانيــة وفــي الوقــت ذاتــه ســتحصل علــى بطاقــة هويــة مؤقتــة ســارية لحيــن االعتــراف بــك الجئًا. يســتغرق هــذا األمر 
فــي الغالــب 30 يوًمــا، وبعــد االنتهــاء منهــا يجــري االعتــراف بــك الجئـًـا فــي األراضــي الرومانيــة. وبعــد االعتــراف بــك 
الجئـًـا والــذي يُعــد نوًعــا مــن أنــواع الحمايــة، يصــدر تصريــح اإلقامــة وذلــك لمــدة )3( ثــالث ســنوات، وبعــد انتهــاء تلــك 

الوثيقــة، يصــدر تصريــح إقامــة جديــد بنفــس المدة.
بعــد االعتــراف بــك الجئـًـا - فــي غضــون 90 يوًمــا بحــد أقصــى )بحســب أحــكام عقوبــة خســارة هــذا الحــق(- يمكنــك 
التســجيل فــي البرنامــج الوطنــي للدمــج والتكامــل. يجــري التســجيل فــي مراكــز اإلقامــة اإلقليميــة و كذلك حســب إجراءات 

ــي اللجوء. طالب
يمكــن لألشــخاص الُمعــاد توطينهــم االســتفادة مــن خدمــات اإلقامــة الفندقيــة والشــقق المســتأجرة لمــدة 45 يوًمــا مــن 
تاريــخ وصولهــم إلــى رومانيــا. يُمنــح الســكن حســب أعــداد أفــراد األســرة واالحتياجــات الخاصــة. كمــا يجــري تســوية 

رســوم المرافــق خــالل فتــرة الـــ 45 يوًمــا األولــى.**  2

اإلسكان الممول / المدعوم من الحكومة2.1  

بصفتــك الجئًــا، يحــق لــك الوصــول إلــى الســكن االجتماعــي الــذي تديــره الســلطات العامــة المحليــة بشــكل أساســي. 
ــار أن  ــي االعتب ــذ  ف ــن يجــب أن تأخ ــف. ولك ــر ذوي وضــع اقتصــادي ضعي ــراد أو األس ــة لألف ــاكن مدعوم ــذه المس وه
ــي.  ــس المحل ــن المجل ــرار م ــا بق ــم توزيعه ــرة ويت ــكن صغي ــن المخصصــة للس ــذه األماك ــة وأن ه ــار طويل ــم االنتظ قوائ
للمزيــد مــن المعلومــات حــول إجــراءات الوصــول إلــى الســكن االجتماعــي، عليك استشــارة قاعــة المدينــة في المنطقــة التي 
تعيــش فيهــا حاليـًـا، حيــث يجــب عليــك أن تطلــب جميــع المعلومــات بهــذا الخصــوص منهــا: مــا هــي المســتندات والنمــاذج 

المطلوبــة، ومــا هــو عــدد المســاكن المخصصــة والمتوفــرة، وفــي كــم مــن الوقــت ســتتلقى إجابــة. 

هذه المعلومات صالحة لألشخاص غير الموجودين في رومانيا في الوقت الحالي.  1

تقدم الرابطة اليسوعية لخدمة الالجئين في رومانيا )JRS România( طوال فترة برنامج „المنزل الجديد“ المدعوم تكاليف السكن والمرافق.   2
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استئجار شقة / بيت3.1  

االســتئجار هــو أحــد الحلــول األكثــر اســتخداًما لحــل مشــكلة اإلســكان. تختلــف األســعار اعتمــاًدا علــى المدينــة والموقــع 
)علــى ســبيل المثــال، عــادة مــا تكــون أقــل اإليجــارات فــي ضواحــي المدينــة(. مــن األفضــل واألرخــص أن تشــارك مــع 

شــخص آخــر شــقة متعــددة الغــرف مــن أن تعيــش بمفــردك فــي شــقة صغيــرة بغرفــة واحــدة.
يمكنــك أن تبحــث عــن منــزل عــن طريــق التحقــق مــن اإلعالنــات فــي الصحــف المتخصصــة أو األعمــدة الخاصــة  
بالعقــارات مــن الصحــف المحليــة والــوكاالت العقاريــة علــى اإلنترنيــت3  أو الشــبكات االجتماعيــة مثــل فيســبوك. فــي 
حــال كنــت تفكــر فــي اســتخدام خدمــات وكالــة، يجــب أن تعــرف أن الــوكاالت فــي رومانيــا تفــرض رســوًما للعثــور علــى 

مــكان، عــادة مــا تمثــل قيمــة ٪50 مــن إيجــار الشــهر األول.
نظــًرا لوجــود طلــب أعلــى فــي الســوق مــن العــرض المتــاح علــى االيجــارات بشــكل عــام، ننصحــك بالبحــث عــن مــكان 

إقامــة مســبقًا.

عادة ال يحتوي سعر اإليجار خدمات العقار المراد استئجاره مثل الصيانة والغاز والمياه والضوء والهاتف وما إلى ذلك، ولكن من واجبك 
أن تدفع هذه الخدمات. غالبًا ما يتضمن المنزل المستأجر األثاث واإللكترونيات المنزلية مثل الثالجة والغسالة والفرن وما إلى ذلك.

عقــد اإليجــار/ التأجيــر هــو الوثيقــة الرســمية التــي يمنــح صاحــب المنــزل مــن خاللهــا ممتلكاتــه لالســتخدام مقابــل 
دفعــة شــهرية تســمى اإليجــار.

ويجب أن يحتوي عقد اإليجار/تأجير ما يلي:
ــق الموجــودة فــي  ــع؛ مــدة اإليجــار؛ قائمــة األغــراض والمراف ــة الدف ــدل اإليجــار وطريق ــزل/ الشــقة وب ــوان المن عن
المنــزل، ومســؤولية صاحــب المنــزل فــي صيانــة المنــزل، ومبلــغ الدفعــة المقدمــة )أو الضمــان الــذي يعــادل عــادة قيمــة 
إيجــار شــهر واحــد، ويمكنــك اســتعادة هــذا المبلــغ عنــد إنهــاء عقــد اإليجــار إذا كان المنــزل فــي نفــس الحالــة التــي كان 

عليهــا فــي بدايــة العقــد(.
 مهــم جــًدا: يجــب تحديــد طريقــة الدفــع وتاريــخ الشــهر الــذي يجــب أن يتــم الدفــع فيــه، وطريقــة دفــع الخدمــات العامــة 

)الغــاز والكهربــاء والتدفئــة والميــاه وتنظيــف العمــارة إلــخ. فــي بدايــة العالقــة التعاقديــة.
كذلــك، إذا تضــررت بعــض األغــراض المنزليــة أثنــاء اإليجــار واســتخدام المنــزل، ال يجــب أن تحــاول إصالحهــا، 

فصيانــة المنــزل هــو واجــب الصاحــب اذا كانــت ناتجــة عــن ســوء التجهيــز الــذي قــام بــه صاحــب المنــزل ســابقا.

www.imobiliare.ro, www.olx.ro, www.anuntul.ro, www.imopedia.ro  3
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اإلسكان 

الملكية4.1  

فــي رومانيــا، لديــك نفــس حقــوق المواطــن الرومانــي فيمــا يخــص الحــق فــي الملكيــة. يمكــن الحصــول علــى العقــار 
مــن خــالل الميــراث أو التبــرع أوعقــد الشــراء أو االكتســاب بموجــب حــق التقــادم )المكســب لحــق الملكيــة المنصــوص 
عليــه فــي القانــون الرومانــي(. إذا رغبــت فــي شــراء شــقة أو بيــت، فيوصــى أن توظــف محــام للتحقــق مــن صحــة جميــع 

وثائــق المبيعــات.

جهات االتصال:

Azil şi Integrare Direcţia - المفتشية العام للمركز
العنوان: ش.Tudor Gociu  ،رقم . A 24 ، القطاع 4 ، 

بوخارست
رقم الفاكس: 450.17.29 021 4+ 
رقم الهاتف: 450.11.34 021 4+

 igi.dai@mai.gov.ro:عنوان الربيد اإلليكتروني

 الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين في رومانيا
)JRS România(

Opris Ilie 54 .العنوان: ش
رقم الهاتف: 049509504
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الرعاية الصحية2. 
علــى كل مستشــفى تقديــم اإلســعافات األوليــة والرعايــة الطارئــة ألي شــخص يتقــدم إليــه. تُمنــح اإلســعافات األوليــة 
المؤهلــة والمســاعدة الطبيــة الطارئــة دون تمييــز، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، على أســاس الدخــل أو الجنــس أو العمر 
أو العــرق أو الديــن أو الجنســية أو االنتمــاء السياســي، بغــض النظــر عمــا إذا كان عنــد المريــض تشــخيص معيــن أم ال. 

التأمين الصحي1.2  

لكــي تســتفيد مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة، عليــك االنضمــام إلــى مخطــط التأميــن الصحــي الوطنــي ودفــع رســوم 
التأميــن الصحــي الشــهرية والتســجيل فــي مكتــب طبيــب عــام أو طبيــب عائلــي.

ــاهمات  ــب مس ــى جان ــل(، إل ــت تعم ــك )إن كن ــل الخــاص ب ــل صاحــب العم ــن قب ــتراك الشــهري م ــع االش ــيتم دف س
ــرى. ــي األخ ــان االجتماع الضم

إن لــم تكــن تعمــل أو كنــت تعمــل لحســابك الخــاص، يمكنك توقيــع عقد فردي مــع دار التأمينــات الصحية فــي المحافظة 
أو المدينــة التــي تقيــم فيهــا ودفــع مســاهمة ســنوية تصــل قيمتها إلــى %10 مــن 6 أجور على الحــد األدنى فــي رومانيا4 

يجري توفير خدمات التأمين الصحي مجانًا لبعض الفئات. وهي فئة األطفال والشباب حتى سن 18 عاًما، وكذلك 
األفراد حتى سن 26 عاًما ممن هم مسجلون في أحد البرامج الدراسية وليس لديهم أي مصدر دخل وكذلك النساء 
الحوامل واألمهات ممن ليس لديهن أي دخل أو أصحاب الدخل المنخفض الذي يقل عن الحد األدنى لألجور المعمول 

به على المستوى المحلي.5

على أي حال، تتوفر االستشارات الطبية وخدمات العالج الطبي مقابل رسوم في حالة لم يكن لديك  تأمين صحي بعد.
كذلــك يمكنــك الوصــول إلــى خدمــات صحيــة خاصــة في العيــادات الخاصــة ولكن ينصــح أوالً بزيــارة الموقــع والتحقق 
مــن األســعار ألنــه عــادة مــا تكــون الخدمــات فــي العيــادات الخاصــة غالية.علــى ســبيل المثــال، يتــراوح سعراستشــارة 
طبيــة واحــدة عنــد الطبيــب العــام بيــن 150 و200 رون، بينمــا يمكــن أن تصــل قيمــة استشــارة عنــد طبيــب متخصــص 

فــي عيــادة خاصــة إلــى 400 رون. 

 4  ابتداء من 1 يناير 2020، بلغ الحد األدنى لألجور قيمة 2230 رون، فالمبلغ الذي سيغطي التأمين الصحي السنوي هو 1338 رون.
)1 يورو = 4،8252 رون(

5  في سياق وباء فيروس كوروناأضيفت فئات أخرى إلى القائمة مثل: ضحايا اإلتجار باألشخاص وأفراد العائلة لشخص لديه تأمين صحي، 
المستفيدون من الحد األدنى االجتماعي المضمون من الدخل؛ األشخاص ذوي اإلعاقات والفئات األخرى. يمتد هذا التدبير على األقل حتى 

نهاية حالة الطوارئ في 16 مارس 2020.
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خدمات الرعاية الصحية األولية2.2  

خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة هــي خدمــات وقائيــة )علــى ســبيل المثــال الخدمــات الطبيــة العالجيــة: االستشــارات 
ــة،  ــات الطبي ــة الســهلة، العــالج عــن طريــق الحقــن، الوصف ــات الجراحي ــة المــرض أو الحــادث، العملي ــة فــي حال الطبي

العــالج الغذائــي وكذلــك الخدمــات
طــب الطــوارئ(. لكــي تتمتــع بالخدمــات الطبيــة المؤمن عليه يجــب عليك االتصــال بــادارة التأمينات الصحيــة الوطنية 
)CAS( والتســجيل مــع طبيــب األســرة.هذا هــو الطبيــب الــذي يمكنــك مخاطبتــه كلمــا كانــت لديــك مشــكلة طبيــة، وهــو 

الــذي ســيوجهك إلــى الطبيــب المختــص إذا لــزم األمــر.
فــي حالــة عــدم توظيفــك، وال يتــم التأميــن عليــك كقاصــر أو طالــب أو كشــخص منتمــي إلــى مجموعــات ضعيفة)فــي 
هــذه الحــاالت تتــم تغطيــة مســاهمة التأميــن الصحــي تلقائيـًـا( وال تدفــع رســوم التأميــن بنفســك، ال يــزال بإمكانــك الوصــول 
ــال، ســتكلفك  ــى ســبيل المث ــكل مــن الخدمــات المســتخدمة. عل ــع األســعار ل ــة مــن خــالل دف ــة األولي ــى الخدمــة الطبي إل

استشــارة طبيــة واحــدة عنــد الطبيــب العــام مــا بيــن 25 و100 رون.

خدمات طب األسنان التي يغطيها التأمين الصحي الوطني ليست سوى قليلة. يُوفر معظم خدمات طب  األسنان في 
العيادات الخاصة. هناك بعض العيادات الخاصة التي تعاون مع إدارة التأمينات الصحية الوطنية مما يعني أن  جزءا 

من تكاليف الخدمات مغطاة من الدولة.

طبيب أسنان في بوخارست يعمل مع إدارة التأمينات الصحية الوطنية: 
«Centrul de Sănătate Multifuncţional “Sfântul Nectarie“ din Bucureşti« عيادة

العنوان: ش. Bulevardul Uverturii nr. 81، القطاع 6، بوخارست
contact@nectarie6.ro :البريد اإللكتروني

هاتف: 40319593+ أو 0726150250

بالنســبة للخدمــات الطبيــة النســائية، يمكنــك االتصــال بالمستشــفى فــي المدينــة التــي تعيشــي فيهــا لكــي تطلبــي موعــدا. 
إذا كان لديــك التأميــن الصحــي، االستشــارة الطبيــة ومعظــم التحقيقــات مغطــاة. إذا لــم يكــن لديــك التأميــن الصحــي، فعليــك 
أن تدفعــي مقابــل الخدمــات. التكاليــف فــي المستشــفيات العامــة أصغرمــن العيــادات الخاصــة. هنــاك أيضا عيــادات خاصة 

تعمــل مــع دار التأمينــات الصحيــة الوطنيــة وبالتالــي  يتــم تغطيــة بعــض الخدمــات مــن خاللهــا.
بشــكل عــام، عندمــا تحتــاج إلــى رعايــة طبيــة متخصصــة، يمكنــك االتصــال بطبيب األســرة الــذي يمكنه، بعــد الفحص 
األولــي، إعــادة توجيهــك إلــى الطبيــب المناســب. مــن خــالل هــذا اإلجــراء، يتــم تغطيــة عــدد مــن الخدمــات الصحيــة مــن 
خــالل التأميــن الصحــي )علــى ســبيل المثــال: تحاليــل الــدم، الفحــوص بالموجات فــوق الصوتية،خدمــات طب النســاء، وما 
إلــى ذلــك( ، حســب عــدد المواعيــد المتــاح للفتــرة التــي تريــد فيهــا الفحــوص. الطريقــة األخــرى للوصــول إلــى خدمــات 
طبيــة هــي اختيارالنظــام الطبــي الخــاص منــذ البدايــة والتوجــه إلــى الطبيــب المتخصــص الــذي يمكنــه معالجــة أعراضــك، 

ولكــن فــي أغلــب األحيــان يتــم دفــع هــذه االستشــارات الطبيــة بســعرها الكامــل.

خدمات الرعاية الصحية المختصة3.2  

هــذا النــوع مــن الرعايــة الصحيــة أكثــر تخصًصــا وتركــز على معالجــة المرضى ذوي ظــروف صحيــة أكثر شــدة أو تعقيًدا 
تتطلــب دعــم مختــص. لذلــك، يمكنــك الوصــول إلــى هــذا النــوع مــن الخدمــات مــن خــالل تحديــد المواعيــد الطبيــة مــع أطبــاء 
متخصصيــن مثــل طبيــب القلــب، طبيــب النســاء، أخصــاء التغذيــة، طبيــب األعصــاب إلــخ. يمكنــك تحديد هــذه المواعيــد الطبية 
عبراالتصــال بالمستشــفى فــي مدينتــك وطلب أقــرب موعد متاح. يمكنك كذلك الذهاب مباشــرة إلى المستشــفى للحــاالت العاجلة 
للحصــول علــى خدمــات طبيــة متخصصــة. ســيقرر األطبــاء إن احتجــت إلــى دخــول المستشــفى،  وفــي هــذه الحالة،يمكنــك إمــا 

التوجــه مباشــرة إلــى غرفــة الطــوارئ أو تحديــد موعــد لدخول المستشــفى.
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يتــم تطبيــق نفــس المبــدأ فيما يتعلق بالتكاليــف: الخدمات الصحية مغطــاة في حاالت الطــوارئ وفي حالة يوجــد هناك التأمين 
الصحــي مــن دار التأمينــات الصحيــة الوطنيــة. خالف ذلك، ســيتوجب عليــك دفع قيمة الخدمات التي تســتفيد منهــا. يمكنك أيًضا 

اختيــار القطــاع الصحــي الخــاص، ولكــن ضع في اعتبــارك أنه عادة عنــد العيادات الخاصة ســتكون التكلفــة أغلى بكثير.

خدمات الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ4.2  

فــي حــاالت الطــوارئ، ال تتــردد فــي االتصــال برقم 211 لطلب ســيارة اإلســعاف، أو يمكنك الذهاب مباشــرة إلى مستشــفى 
الطــوارئ فــي مدينتــك. توجــد هنــاك خدمــات طــوارئ فــي كل مستشــفى فــي رومانيــا لمعاملــة الحــاالت العاجلــة. لذلــك، يمكنك 

إمــا أن تذهــب مباشــرة إلــى المستشــفى - إذا كنــت قــادرا علــى ذلــك - أو يمكنــك االتصال بســيارة اإلســعاف.

يمكنك الوصول إلى خدمات الطوارئ في المستشفيات في أي ساعة، فالخدمة متاحة 42 ساعة ويمكنك الذهاب إلى المستشفى 
ألي نوع من المشاكل: إذا كنت تشعر بأي نوع من األلم أو إذا كانت لديك أي مشكلة صحية عاجلة، مثل ألم األسنان، وجع 

الرأس الشديد ، وما إلى ذلك.

معلومات مفيدة عن قائمة الخدمات الطبية المدرجة في التأمين الصحي:
http://www.cnas.ro/page/pachetul-minimal-de-servicii-medicale-in-asistenta-medicala-primara.html


رقم هاتف الطوارئ هو 112. هذا هو الرقم الفريد لالتصال بأي 
خدمات الطوارئ: الشرطة، اإلسعاف، رجال اإلطفاء ،خدمة إنقاذ 
الطوارئ SMURD والدرك. يمكن االتصال برقم 112 من أي 
هاتف، بشكل مجاني. وعليك إجابة األسئلة التالية بسرعة باللغة 
التي تعرفها أو ترك االتصال مفتوحا بالرقم 112 حيث سيتم تحديد 

موقعك والوصول اليك بأقرب وقت ممكن:

ما هي حالتك الطارئة؟	 
إلى أي عنوان تحتاج التدخل؟	 
أين أنت في هذه اللحظة؟	 
من أي رقم هاتف تتصل حاليا؟	 
ما اسمك؟	 
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الصحية  الرعاية 

االتصاالت:

وزارة الصحة
العنوان:3Cristian Popișteanu-1،القطاع 1، 

بوخارست
relatii.publice@ms.ro:البريد اإللكتروني

رقم الهاتف: 0040213072500

)Spitalul Universitar(مستشفى الطوارئ الجامعي
 ،Splaiul Independentei 169 .العنوان:ش

القطاع 5، بوخارست
الحافالت: 104، 122، 126، 137، 168، 236،  

   601 ،368 ،336 ،307 ،306 ،268
الترام: 61، 69، 90، 91، 96

)M3 ، M1( Eroilor المترو: محطة
الهاتف: 021.318.05.19، 021.318.05.23، 

021.318.05.45

المجلس الوطني لالجئين- CNRR بالشراكة مع منظمة 
AIDRom

ينفذ مشروع “التأمين والخدمات المتكاملة لطالبي اللجوء
“ ASIST RO من رومانيا

العنوان: ش. Viesparilor 19 ، الطابق الثاني، 
القطاع 2، بوخارست، رومانيا

office@cnrr.ro :البريد اإللكتروني
الهاتف: 0040213126210، 0040314050275

Schottenerمؤسسة
العنوان: ش.Viitorului 64، بوخارست

info@fundatia-schottener.eu :البريد اإللكتروني
الهاتف: 0040773336674

 تقدم الهيئةاليسوعية لخدمة لالجئين في رومانيا
)JRS Romania( المساعدة في الوصول على 

الرعاية الطبية، خاصة عندما يتعلق األمر بالعثور على 
طبيب األسرة

Strada Opris Ilie no. 54 :العنوان 
talos.m@tiiiti.ro :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف: 049509504

 المركز الصحي المتعدد الوظائف
”Sfântul Nectarie“ من بوخارست 

ش. Bd. Uverturii no. 81، القطاع 6، بوخارست
 contact@nectarie6.ro:البريد اإللكتروني

هاتف: 40319593+ أو 0726150250

)SNMF( الجمعية الوطنية الرومانية لطب األسرة
https://snmf.ro/en/about/ :الموقع

العنوان: ش.Ion Perlea 10، بوخارست
office@snmf.ro :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0040213154656

تقدم مؤسسة ICAR خدمات طبية متكاملة لطالبي اللجوء
 العنوان: رومانيا – بوخارست، ش.

Bulevardul Unirii 70، عمارة  J5، القطاع 3
icar@icarfoundation.ro :البريد اإللكتروني 

 الهاتف: 0040213212221

الصحة العقلية5.2  

كلمــا واجهــت مشــاعر صعبــة أو اكتئــاب أو قلــق أو أي اضطــراب أو مشــكلة أخــرى وتعتقــد أنــك بحاجــة إلــى مســاعدة 
ولكنــك ال تعــرف إلــى أي مــكان أن توجــه إليــه ومــع مــن أن تتحــدث، يوصــى طلــب جلســة مــن االستشــارة النفســية التــي يمكن 

أن تســاعدك التعامــل مــع:
خسارة األحباب، أو أحد أفراد األسرة، أو الوظيفة أو مشكالت التكيف مع الثقافة الجديدة	 
المشكالت الصحية النفسية مثل االكتئاب والقلق واضطرابات األكل.	 
حدث صعب في الحياة، مثل: الفجيعة أو انفصال العالقة أو اإلجهاد المرتبط بالعمل	 
ازدراء الذات أو الغضب	 
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تقــدم بعــض الجمعيــات الخيريــة والمنظمــات التطوعيــة جلســات استشــارية نفســية وعــادة مــا تتخصــص هــذه المنظمــات 
فــي مجــال معيــن. ال تحتــاج إلــى إحالــة مــن طبيــب األســرة لتحديــد موعــد لهــذه الخدمــات، ولكــن قــد تضطــر إلــى دفــع رســوم 
لتغطيــة تكلفــة جلســاتك. خــالل برنامــج االدمــاج الوطنــي فــي مراكز اإلســكان ستســتفيد مــن الدعم النفســي العــام. ال تغطــي دار 
التأمينــات الصحيــة الوطنيــة الدعــم النفســي، ولكــن يمكنــك الوصــول إلــى المنظمــات األخــرى التــي تقــدم هــذه الخدمــات مجانًا. 
إحــدى المنظمــات هــي JRS التــي تقــدم إلــى جانــب الدعم التعليمــي واالجتماعــي والقانونــي والمالي الدعم النفســي المتخصص 

لالجئيــن والمهاجرين.

االتصاالت بالدعم النفسي المتخصص لالجئين

Schottener مؤسسة 
)تفاصيل االتصال في الصفحة 5(

 الهيئةاليسوعيين لخدمة الالجئين في رومانيا
)JRS România( )تفاصيل االتصال في الصفحة 5(

اتصاالت المنظمات األخرى التي تقدم الدعم النفسي المتخصص في مجاالت مختلفة:
الخطوط الساخنة لالنتحار / األزمات 

UNOPA - االتحاد الوطني لمنظمات األشخاص 
المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز

 العنوان: ش. Ștefan Greceanu 7 ، الطابق 1 
، الشقة 2 ، القطاع 2، الرمز البريدي: 020109، 

بوخارست
رقم الهاتف: 0040213199329

التحالف الروماني لمنع االنتحار
 )Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului( 
رقم الهاتف: 0800801200 )الخط الساخن لالنتحار: 

بين الساعة 07:00 - 19:00(

الكحول والمخدرات 

عيادة PsyMotion  بوخارست:
رقم الهاتف: 0217812259 

العنوان:ش. Mihail Sebastian 203,، القطاع 5، 
بوخارست

العنف المنزلي / العنف الجنسي

بوخارست: مؤسسة Sensi Blu رقم الهاتف. 
0213114636

ADRA بوخارست: منظمة
رقم الهاتف: 0212525117

 Casa Ioana منظمة
رقم الهاتف: 6390 332 21 40+ 

العنوان: Şoseaua Olteniţei 39-41، القطاع 4، 
بوخارست 041294; المنظمة مفتوحة بين 9 صباًحا و 

5 مساًء من االثنين إلى الجمعة
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االجتماعية  والرعاية  االجتماعية  الخدمات 

الخدمات االجتماعية والرعاية االجتماعية 3. 
اإلعانات والمساعادات المالية 1.3  

لجميــع المواطنيــن الرومانييــن ومواطنــي االتحــاد األوروبــي، وكذلــك للمواطنيــن األجانــب أو األشــخاص العديمي الجنســية 
المقيميــن فــي رومانيــا، لهــم الحــق فــي المســاعدة االجتماعيــة بموجــب شــروط القانــون الرومانــي والقانــون األوروبــي. يُمنــح 

الحــق فــي المســاعدة االجتماعيــة تلقائيــا أو عنــد الطلــب
، حسب االقتضاء، وفقًا ألحكام القانون 292/2011 )قانون المساعدة االجتماعية(.

إحــدى اإلعانــات الماليــة التــي يمكنــك االســتفادة منهــا هــي المســاعدة الماليــة غيــر القابلــة لالســتىرداد. يمكنــك تلقــي هــذا 
النــوع مــن المســاعدة فقــط إذا كنــت مســجالً فــي برنامــج اإلدمــاج الوطنــي. المبلــغ الشــهري هــو 540 رون لمــدة 6 أشــهر، 
مــع إمكانيــة التمديــد هــذه الفتــرة ب6 أشــهر أخــرى. ســتحتاج أيًضــا أن تقــدم رخصــة اإلقامــة ونســخة مــن قــرار الحمايــة التــي 
ُمنحــت لــك فــي وقــت طلــب المســاعدة االجتماعيــة. يوصــى تقديــم هــذا الطلــب بمجــرد منحــك شــكل مــن أشــكال الحمايــة ولكن 

فــي موعــد ال يتجــاوز 90 يوًمــا بعــد ذلــك.
عالوة الدولة لألطفال )Alocația(: تُمنح لجميع األطفال المقيمين في رومانيا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18و 0 	 

عاًما. ويمكن أيًضا منحها للشباب الذين بلغوا سن 18 عاًما إذا التحقوا بالمدرسة الثانوية أو التعليم المهني، حتى االنتهاء 
من التعليم. حاليًا وصلت قيمة هذه العالوة إلى 300 رون/ شهر لألطفال حتى سن عامين وإلى 150 رون لألطفال 

الذين تزيد أعمارهم عن عامين حتى سن 18 عاًما. يتم تقديم الطلبات للحصول على عالوة الدولة لألطفال إلى 
السلطات المحلية أو إلى الوكاالت اإلقليمية الخاصة بالمدفوعات والتحقيقات االجتماعية من المحافظة التي تقيم فيها. 

الحد األدنى المضمون للدخل: العائالت واألشخاص الذين ليس لديهم دخل أو ذوي الدخل الصغير للغاية والذين 	 
يتواجهون مواقف حرجة أو فقر متقدم، يمكنهم االستفادة من الحد األدنى المضمون للدخل من خالل تقديم الطلب 

إلى اإلدارة المحلية )قاعة المدينة -Primăria( فيالمدينة التي يعيشون فيها.
تعويضات األشخاص ذوي اإلعاقات: تُمنح لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية أو العقلية بناء على تقديم الطلب 	 

إلى اإلدارة المحلية في المدينة التي يسكنون فيها.
الدعم المالي الموسمي لدفع المرافق المنزلية: يمكن لعائالت األفراد الذين ال يستطيعون دفع ثمن بعض المرافق 	 

مثل التدفئة، االستفادة من هذا الدعم المالي لتغطية بعض هذه النفقات. وللحصول على هذه المساعدة يجب تقديم 
الطلب إلى اإلدارة المحلية في المدينة التي تسكن فيها )قاعة المدينة(.

 دعم مالي آخر: تقدم الهيئة اليسوعيين لخدمة الجئين في رومانيا خدمات تكميلية لتلك التي تقدمها الدولة للمحافظات التالية:
.Constanţa وTulcea وBrăila وVaslui وBacău وVrancea وGalaţi 
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الخدمات االجتماعية )غير المالية(2.3  

أول خدمــة اجتماعيــة غيــر ماليــة يمكنــك االســتفادة منهــا هــي موفر مــن خالل برنامــج اإلدمــاج الوطنــي. الخدمــات المقدمة 
فــي مراكــز اإلدمــاج اإلقليمــي مفتوحــة فــي المــدن بوخارســت وبراشــوف وكرايوفا كمــا يلي: 

خدمات إعالمية واستشارية.	 
دورات اللغة الرومانية والتوجيه الثقافي لألطفال والشباب والكبار.	 
األنشطة االجتماعية والثقافية والترفيهية لألطفال والشباب والكبار. 	 
دفع التأمين الصحي و الخدمات / العالجات / المعدات الطبية األخرى	 
المساعدة المادية )مثل شراء السلع المادية، ورد تكاليف الخدمات، وما إلى ذلك(.	 
إرشادات للوصول إلى سوق العمل.	 
توفير المستلزمات والمواد الالزمة األخرى أثناء عملية تعلم األطفال.	 
رد تكاليف الحضانة والبرامج ما بعد المدرسة لألطفال.	 
اإلقامة في مراكز االستقبال اإلقليمية، عند الطلب، للفترة التي تلتحق فيها ببرنامج اإلدماج )حتى 21 شهًرا(. يتم 	 

توفير هذه الخدمة بشرط أن تدفع فاتورة الخدمات الشهرية. يُعفى األشخاص الضعفاء الساكنين في هذه المراكز من 
دفع نفقات المرافق.

االتصاالت:

مؤسسة قلب الطفل
 )Fundația Inimă de Copil(

العنوان: ش.Furnaliștilor 7 ، مدينة غاالتسي رقم 
الهاتف: 0236312199

office@inimadecopil.ro :البريد اإللكتروني

 AIDRomبالشراكة مع منظمة ICAR مؤسسة
خالل أحد مشاريعها دعًما نفسيًا لألشخاص في محافظة 

سوتشيافا، بوتوشاني، ياش وبياترا نيامتس.

مركز اإلدماج اإلقليمي- مدينة ياش
 ،Păcurari 66 .ش

رقم الهاتف: 0745.992.66
rttiasi@gmail.com :البريد اإللكتروني

Rădăuți /مركز اإلدماج اإلقليمي –مدينة راداوتسي
ش. I.L. Caragiale nr. 9A، مدينة راداوتسي

cazaciuc_iulia2112@yahoo.com :البريد اإللكتروني
رقم الهاتف:0754494400

رابطة حقوق اإلنسان )LADO( – مدينة كلوج/
ش.Decembrie 1989 21، رقم 108 ، الشقق 23-24 

 ، ralucadrob@gmail.com :البريد اإللكتروني
93atoth@gmail.com

رقم الهاتف: 0264434806

الهيئة اليسوعيين لخدمة الجئين في رومانيا:
 خدمات تكميلية لتلك التي تقدمها الدولة للمحافظات 

التالية: Galaţi وVrancea وBacău وVaslui و
Constanţa و Tulceaو Brăila

مركز اإلدماج اإلقليمي- مدينة  كونستانتسا
)هيئة JRS رومانيا(

العنوان: شBdul Mamaia 13. كونستانتسا
رقم الهاتف: 0738.719.233؛ 0738.719.235 

jrsromania@gmail.com :البريد اإللكتروني

مركز اإلدماج اإلقليمي- مدينة  غاالتسي
)هيئة JRS رومانيا(

العنوان: ش.Brăilei 37، الطابق 2 
رقم الهاتف: 0738.719.234؛ 0738.719.230 

 jrsromania@gmail.com:البريد اإللكتروني

مركز المعلومات واالستشارات لألجانب –مدينة سيبيو
ش. Luptei nr. 18 ، الشقة 19 ، سيبيو 

costin1i@yahoo.com :البريد اإللكتروني
رقم الهاتف: 0740.407.870

مركز المعلومات واالستشارات لألجانب- مدينة تارغو 
موريش

ش. Emil Dandea 10 ، مدينة تارغو موريش
asociatiasolitudine@gmail.com :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف: 0739.120.143
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)ASSOC Baia Mare(-مركز اإلدماج اإلقليمي
مدينة بايا ماري

 ش.  Piața Libertății 10، بايا ماري 
cribaiamare@gmail.com :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف: 0262222226

مركز اإلدماج اإلقليمي- بوخارست 
ش. Viitorului، القطاع 2، بوخارست

iombucharest@iom.int :البريد اإللكتروني
رقم الهاتف: 0212103050

مركز اإلدماج اإلقليمي - كرايوفا
 ش.Frații Buzești 25، مدينة كرايوفا

رقم الهاتف: 0351442287 
a.globalhelp@yahoo.com :البريد اإللكتروني

مركز اإلدماج اإلقليمي- براشوف
ش. Iuliu Maniu 52، المبنى B ، الطابق 2 
)كلية ترانسيلفانيا(، مدينة براشوف رقم الهاتف: 

0766282090
 ، astrid2001ro@yahoo.com :بريد إلكتروني

astrid@arpcps.ro

مركز المعلومات واالستشارات لألجانب – مدينة 
شومكوتسا ماري 

Cetății. 1A .ش
cribaiamare@gmail.com :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف:  0262-222.226

 Phylantrophy Oradea” المركز اإلقليمي لإلدماج
Filantropia Oradea” )لحافظات بيهور، آراد، 

هونيدوارا 
ش. Str. Buzăului 2B،مدينة أوراديا، محافظة 

بيهور 
البريد اإللكتروني:

adrianapopa @ filantropiaoradea
 رقم الهاتف / الفاكس: /0259436601 

0743081449

AIDRom Timișoara منظمة
 )لمحافظات تيميش، ميهيدينتسي، كاراش- سيفيرين(

ش. Gheorge Sincai 9، مدينة تيميشوارا
 flavius.ilioni@aidrom.ro:البريد اإللكتروني 

رقم الهاتف: 0256.217.096 / 0757.049.902
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التربية والتعليم4. 
التعليــم العــام فــي رومانيــا مجانــي وإلزامــي لمــدة 01 ســنوات. لغــة التدريــس هــي اللغــة الرومانيــة ولكــن هنــاك مــدارس يكون 

التدريــس فيهــا بلغــة أخــرى )عــادة اإلنجليزيــة أو األلمانيــة أو المجرية(.

  األطفال والشباب4 1  

بالنســبة لريــاض األطفــال أو مرحلــة مــا قبل المدرســة )0-3 ســنوات( والتعليم قبل المدرســي )3-5 ســنوات، التســجيل مجاني؛ 
تحتــاج فقــط تقديــم ملــف الفحــص الطبــي و نتيجــة الفحــص الوبائــي للطفــل. ويتــم التســجيل ســنويا، بيــن شــهر مــارس وشــهر 

يوليــو. للتســجيل فــي ريــاض األطفــال، يجــب أن تأخــذ بعيــم االعتبــار أوالً تلــك الموجــودة فــي منطقتــك.

تعليم ابتدائي
الفصــول االبتدائيــة إلزاميــة. يتــم التســجيل فــي الصــف التحضيــري كل عــام بيــن شــهر فبرايــر وشــهر مــارس. عــادة، يواصــل 
األطفــال دراســتهم االبتدائيــة فــي نفس المدرســة حيث تــم قبولهم في الصــف 0 )الصف التحضيري(. يتعلم األطفــال في الصفوف 
االبتدائيــة مــن يــوم االثنيــن إلــى يــوم الجمعــة، بيــن الســاعة 8 صباحــا و21ظهــرا مع مــدرس واحــد. في بعــض المــدارس، يوجد 
برنامــج مــا بعــد المدرســة، ولكنــه ليــس مجانــا. ال يحصــل األطفــال علــى درجــات، ولكن يتــم تقييمهــم باســتخدام العبــارات التالية 

)أي FB = foarte bine )جيــد جــًدا( ، B = bine )جيــد( ، S = suficient )كاٍف( ،  I = insuficient)غيــر كاف(

يتم تنظيم التعليم االبتدائي كما يلي:
الصف التحضيري أو “الصف 0“: لألطفال من سن 6 سنوات 	 
الصفوف من األول إلى الرابع: لألطفال من 7 إلى 01 سنوات	 

التعليم اإلعدادي
ينطــوي التعليــم اإلعــدادي أو التعليــم الثانــوي األدنــى علــى الصفــوف مــن بيــن الصــف الخامــس والصــف الثامــن  )هــو خــاص 
للشــباب مــن ســن 10 إلــى 15 عاًمــا(. فــي نهايــة مرحلــة تعليــم اإلعــدادي هنــاك امتحــان التقييــم الوطنــي وتقســيم التالميــذ إلــى 
التعليــم الثانــوي العالــي. خــالل دورة التعليــم اإلعــدادي تصبــح المواد الدراســية أكثر تنوعــا ويتــم إلدراج لغة أجنبية ثانيــة )عادة 
اإلنجليزيــة أو الفرنســية أو األلمانيــة(. كذلــك كل مــادة لهــا مــدرس مختلــف يدرســها. يُقيــم الطــالب مــن خــالل الدرجــات مــن 1 
إلــى 10، حيــث 10 أعلــى درجــة؛ الدرجــات األقــل مــن 5 غيــر كافيــة وال تســمح للطالــب باالنتقــال إلى العــام الدراســي التالي.

فــي نهايــة دورة التعليــم اإلعــدادي، يقــوم الطــالب بتقييــم يُعــرف باســم االمتحان الوطنــي وهو اختبــار فريد على مســتوى وطني 
فــي الرياضيات واللغــة الرومانية.
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لتعليم  وا لتربية  ا

التعليم الثانوي األعلى
للتعليــم الثانــوي األعلــى يمكنــك االختيــار بيــن التعليــم الثانــوي أو التعليــم المهنــي. مــدة التعليــم المهنــي 3 ســنوات ويمكــن 

لخريجــي التعليــم المهنــي الحاصليــن علــى شــهادة التأهيــل المهنــي االلتحــاق بالتعليــم الثانــوي.
المدرســة الثانويــة متكونــة مــن الصفــوف مــا بيــن الصــف التاســع والثانــي عشــر )للشــباب مــن 15 إلــى 19 عاًمــا( ويمكن 
التركيــز علــى اتجاهــات مختلفــة: االتجــاه النظــري، المهنــي أو التكنولوجــي. يتــم توزيــع التالميــذ فــي المدرســة الثانويــة 
بنــاء علــى الدرجــات التــي حصلــوا عليهــا فــي التقييــم الوطنــي وكذلــك علــى معــدل الدرجــات مــن جميــع ســنوات الدراســة 

فــي دورة التعليــم اإلعــدادي.
امتحــان المدرســة الثانويــة هــو الــذي يختتــم التعليــم الثانــوي وهــو معــروف ك»امتحــان النضــج». لكــي ينجــح فــي هــذا 
ــار أن درجــة كل مــادة  ــى متوســط الدرجــة أكثــر مــن 6، باألخــذ باالعتب ــذ أن يحصــل عل ــى التلمي االمتحــان، يجــب عل
يجــب أن تكــون أعلــى مــن 5. مــن خــالل شــهادة المدرســة الثانويــة يمكنــك التســجيل فــي دورة التعليــم العالــي وكذلــك 
ســيكون مــن األســهل الحصــول علــى وظيفــة أو وظيفــة بــدوام جزئــي، ألن معظــم أصحــاب العمــل يطلبــون هــذا الحــد 

األدنــى مــن أشــكال التعليــم. 
التعليــم مــا بعــد الثانــوي مخصــص لخريجــي الثانويــة العامــة )الصــف التاســع والعشــر فقــط(. يمكنــك التســجيل فــي التعليم 
مــا بعــد الثانــوي حتــى لــو لــم يكــن لديــك شــهادة المدرســة الثانويــة. يســتغرق هــذا نــوع مــن التعليــم من ســنة واحــدة إلى 3 
ســنوات وينطــوي علــى الحصــول علــى مؤهــالت مهنيــة فــي مجــاالت مثــل اإللكترونيــات والزراعــة والغابــات واالقتصاد 

والطاقــة والســياحة والصحــة والمســاعدة التعليميــة وعلــم التجميل.
جهــات االتصــال: يوصــى باالتصــال بروضة األطفــال/ ما قبل المدرســة /المدرســة اإلعدادية/ المدرســة الثانويــة/ الجامعة 
أو الكليــة التــي تهمــك، لكــي تحصــل علــى معلومــات تفصيليــة حــول كل مطلوبــات مــن حيــث المســتندات الالزمــة وفتــرة 

تقديــم الطلــب وشــروط أخرى.

التعليم األعلى
يتم تنظيم الدراسات الجامعية كما يلي:

دراســات الليســانس: يتــم تنظيــم معظــم الكليــات بموجــب نظام بولونيا الذي قد يشــمل 3 أو 4 ســنوات لدراســات الليســانس. 
لكــي يتــم قبولــك فــي الدراســات العليــا تحتــاج إلــى شــهادة المدرســة الثانويــة، وفــي بعــض الجامعات ســيكون عليــك اجتياز 

امتحــان القبــول. بالنســبة للتخــرج، ســيكون عليــك اجتياز امتحــان )في بعــض الحــاالت( وتجهيز أطروحة الليســانس. 
دراســات الماجســتير: هــي دراســات متخصصــة تســتغرق ســنة أو ســنتين وتنتهــي بتجهيــز أطروحــة والحصــول علــى 

شــهادة الماجســتير. 
دراســات الدكتــوراه: تســتغرق 3 ســنوات وتختتــم بأطروحــة الدكتــوراه والحصــول علــى لقــب دكتــور فــي مجــال معيــن.
تختلــف شــروط القبــول فــي الجامعــات فــي رومانيــا ألنهــا تمتلكــون مســتوى معيــن مــن االســتقاللية. هــذا يعنــي أنــه فــي 
معظــم الحــاالت، ســتحتاج إلــى الشــهادة الدراســية األصليــة التــي يكمــن أن تثبــت أنــك قــد أنهيــت المدرســة الثانويــة فــي 

بلــدك - ال يــزال بإمكانــك العثــور علــى الجامعــات التــي ليــس لديهــا هــذا الشــرط اإللزامــي.

تمثل الدورة التحضيرية للغة الرومانية التي تنظمها الجامعات فرصة رائعة لتعلم اللغة بشكل مكثف لمدة عام واحد حتى تتمكن 
من التسجيل بعد ذلك في البرامج الجامعية المتخصصة. ويختتم التخرج من هذه الدورة بشهادة الكفاءة اللغوية الخاصة بمستوى 

B2 الذي يطلبه معظم الجامعات.

جهــات االتصــال: يوصــى باالتصــال بالجامعــات التــي تهتــم بهــا والحصــول علــى معلومــات تفصيليــة عــن المســتندات 
المطلوبــة وفتــرة تقديــم طلــب التســجيل وشــروط أخــرى.

النظام التعليمي في رومانيا مفتوح لجميع أولئك الذين يرغبون في التسجيل في شكل من أشكال التعليم، مع 
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احترام نفس القواعد واللوائح المطبقة على المواطنين الرومانيين. اإلجراء كمل يلي:
1.  إرســال ملــف الطلــب إلــى المؤسســة التعليميــة التــي اختارتهــا )يجــب ترجمــة جميــع الوثائــق الموجــودة فــي الملــف 

وتصديقهــا(.
2.  ســوف تتلقــى رســالة قبــول أو رفــض. عنــد التســجيل، ال تحتــاج إلــى اجتيــاز امتحــان القبــول ، ولكــن قــد يتــم اختبــارك 

فــي مهــارات معينــة فــي بعض الحــاالت.
3.  إذا تــم قبولــك للدراســة فــي رومانيــا، عليــك أن ترســل إلــى MECI )وزارة التعليــم والبحــث واالبتــكار( ملفـًـا يحتــوي 
علــى المســتندات التاليــة: طلــب رســالة قبــول للدراســة، نتائــج االمتحانــات المدرســية )النســخ األصليــة والترجمــات (، 
نســخة وترجمــة شــهادتك للميــالد المصــدق عليهــا، نســخ مــن وثائــق الهويــة )الخاصــة بــك وأبويــك، إذا كنــت قاصــًرا( 
طلــب القبــول بختــم المؤسســة التعليميــة المختــارة. إذا كنــت ترغــب فــي التســجيل فــي شــكل معيــن مــن التعليــم العالــي، 
ــم الحصــول عليهــا  ــي ت ــق الدراســة - الشــهادات / المؤهــالت الت ــل وثائ ــم مســتندات أخــرى مث ــك تقدي فســيتعين علي
ســابقًا )النســخ والترجمــة(، وكشــف الدرجــات والشــهادة الطبيــة  ورخصــة اإلقامــة )إذا كان لديــك بالفعــل هــذا النــوع 

مــن الرخصــة(.

تعليم الكبار2.4  

التعليــم المســتمر هــو أفضــل وصفــة لنجــاح الجميــع. فــي أي عمــر يمكنــك تعلــم شــيء جديــد أو تحســين مهاراتــك⸵ إمــا 
تفضــل التعليــم الرســمي وفــي هــذه الحالــة يمكنــك االســتفادة مــن المعلومــات المذكــورة أعــاله، أو يمكنــك اختيــار التعليــم 
غيــر الرســمي-أي التعليــم المســتمر. يمكنــك حضــور الــدورات العمليــة حيث يمكنك تعلــم العمليــات واألســاليب أوالدورات 

النظريــة أو دورات التنميــة الشــخصية.
ــاء  ــى بن ــدف إل ــي ته ــة WhomeN الت ــل جمعي ــار ، مث ــم الكب ــات لتعلي ــة تدريب ــر الحكومي ــات غي ــدم بعــض المنظم تق
بروتوكــول لتعزيــز االعتــراف األكثــر شــموالً بالكفــاءات المهنيــة وإلــى تحديــد طــرق جديــدة الكتســاب المهــارات المتعــددة 

المجــاالت للنســاء المعرضــات لخطــر االســتبعاد.6

االعتراف بالمؤهالت 3.4  

يجــب عليــك تقديــم مــا يثبــت المراحــل الدراســية التــي أنجزتهــا إذا كانــت لديــك رغبــة فــي متابعــة الدراســة فــي رومانيــا 
أو إذا كنــت ترغــب فــي العمــل فــي بعــض المجــاالت التــي تشــترط درجــات علميــة أو دراســات بعينهــا. وغالبـًـا فإنــه مــن 
المحتمــل أن تكــون الدولــة التــي صــدرت عنهــا شــهاداتك ودرجاتــك العلميــة ليســت مــن أعضــاء دول االتحــاد األوروبــي، 
وليــس هنــاك أي نظــام قانونــي ينظــم عمليــة االعتــراف بشــهادات الدبلــوم وغيرهــا مــن المؤهــالت؛ لــذا ســتكون جميــع 
هــذه الوثائــق والمســتندات فــي حاجــة إلــى االعتــراف بهــا فــي رومانيــا لتصبــح ســارية ويُعتــد بهــا. ومــن أجــل االعتــراف 

بشــهادات الدبلــوم الخــاص بــك ســيكون عليــك االتصــال بالمركــز الوطنــي لالعتــراف بالدبلومــات ومعادلتهــا.
إذا كنــت ترغــب فــي متابعــة دراســتك أو عملــك فــي رومانيــا، فســيطلب أربــاب العمــل والمــدارس فــي رومانيــا أدلــة عــن 
مؤهالتــك ودراســاتك. إذا لــم تكــن الدولــة التــي أصــدرت شــهادتك جــزًءا مــن نظــام االعتبــراف بالشــهادات)مثال الــدول 
خــارخ االتحــاد االوروبــي(  فــأوال يجــب االعتــراف بجميــع الوثائــق باعتبارهــا صالحــة فــي رومانيــا، حتــى تتمكــن مــن 

اســتخدامها.
معلومــات مفيــدة: للحصــول علــى معادلــة الدراســات مــا قبــل الجامعــة )الفصــول 12-1( أو االعتــراف بهــا، يجــب عليــك 

.)Inspectoratul Școlar Județean( االتصــال بمفتشــية المــدارس مــن محافظتــك
 للحصــول علــى الدراســات الجامعيــة أو االعتــراف بهــا، يجــب عليــك االتصــال بمركــز االعتــراف بالشــهادات ومعادلتهــا 

.)CNRED(

https://whomen.eu  http://www.irea.ro :مكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا  6
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لتعليم  وا لتربية  ا

جهات االتصال:

وزارة التربية والبحث العلمي 
الموقع: http://anc.edu.ro – هنا ستجد قائمة جميع 

المراكز في رومانيا التي تقوم بتقييم الكفاءات

 West University of Timisoara - UVT 
)جامعة غرب تيميشوارا( 

Street Vasile Pârvan no. 4, Timișoara
هاتف: 0256591111

 7secretariat@e-uvt.ro :البريد اإللكتروني

 CNRED مركز االعتراف بالشهادات ومعادلتها
ش. Str. Spiru Haret 12، القطاع 1،  بوخارست

رقم الهاتف: 0214055659
 https://www.cnred.edu.ro/ro/ :الموقع اإللكتروني

program-de-lucru-cu-publicul

في أكتوبر 2019، حررت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بروتوكول تعاون بين جامعة غرب تيميشوارا، وبموجبه تقدم   7
الجامعة لالجئين منًحا دراسية في رومانيا.
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العمل5. 
الحق في العمل1.5  

لديــك نفــس حقــوق المواطــن الرومانــي فيمــا يخــص العمــل وبالتالــي ال تحتــاج إلــى تصريــح عمــل. فــي الســنة  األولى 
مــن إقامتــك فــي رومانيــا، إذا كنــت مســجالً فــي برنامــج اإلدمــاج الوطنــي، فســيتم تســجيلك كباحث عــن عمل وستســاعدك 
وكالــة توظيــف للمحافظــة الخاصــة بــك فــي عمليــة العثــور علــى وظيفــة. وينطــوي الدعــم مــن الوكالة علــى المســاعدة في 
تحضيــر المقابــالت أو المشــاركة فــي البرامــج أو دورات تدريبيــة مهنيــة. فــي الوقــت نفســه، ال تنســى أنــه فــي رومانيــا 

يمكنــك العمــل كموظــف أو كموظــف مســتقل أو كرجــل أعمــال.
األعيــاد الوطنيــة هــي تلــك األيــام التــي يتــم فيهــا إغــالق جميــع المؤسســات باســتثناء خدمــة الطــوارئ والمستشــفيات 
ــي إحــدى هــذه  ــت تعمــل ف ــا وإذا كن ــر خدماته ــي يجــب أن تضمــن توفي ــاك بعــض الشــركات الت ــا، هن والشــرطة. أيًض
الشــركات، فمــن الممكــن أن تعمــل خــالل العطلــة الوطنيــة وأن تأخــذ أيــام عطلــة أخــرى  أو أن تنكســب أمــوال إضافيــة 

مقابــل ذلــك اليــوم. فــي رومانيــا هنــاك حوالــي 13 يوًمــا  تعتبــر األعيــاد الوطنيــة.
اإلجــازة الوالديــة هــي أحــد الجوانــب التــي قــد تأخذهــا بعيــن االعتبــار فــي حالــة التخطيــط إلنجــاب طفــل. بالنســبة 
للوالديــن العامليــن، يمكنــك االســتفادة مــن اإلجــازة الوالديــة حتــى يبلــغ الطفــل عاميــن أو 3 عامــا، إذا كان الطفــل معوقــا. 
ــن  ــع التأمي ــا بشــرط دف ــا األم أو األب، ويمكــن منحه ــوع مــن اإلجــازة، إم ــن االســتفادة مــن هــذا الن ــكال الوالدي يمكــن ل
االجتماعــي علــى األقــل خــالل الـــ 12 شــهًرا الماضيــة. للحصــول علــى هــذا الحــق، يجــب تقديــم الطلــب إلــى الوكالــة 

اإلقليميــة الخاصــة بالمدفوعــات والتحقيقــات االجتماعيــة مــن المحافظــة التــي تقيــم فيهــا.

كيف تجد العمل؟2.5  

فــي الســنة األولــى يمكنــك الحصــول علــى دعــم المفتشــية العامــة للهجــرة )IGI( كجــزء مــن برنامــج اإلدمــاج الوطني. 
بعــد ذلــك، أو حتــى فــي نفــس الوقــت، مــن أجــل الحصــول علــى دعــم إضافــي فــي عمليــة البحــث عــن وظيفــة، يمكنــك 

الوصــول إلــى خدمــات وكالــة توظيــف )AJOFM( مــن المحافظــة التــي تقيــم فيهــا. 
كذلك، يمكنك محاولة: 

حضور »معرض الوظائف» في مدينتك 	 
استخدام خدمات أخرى للدعم في التوظيف	 
التطوع في المنظمات غير الحكومية، مما يزيد من فرصة لقاء الناس والحصول على التوصيات واكتساب الخبرة 	 

العملية  وتعزيز مهاراتك وربما الحصول على وظيفة مدفوعة األجر في المؤسسة التي تتطوع فيها.
البحث عن الوظائف على المواقع المتخصصة في هذا الموضوع8	 

www.bestjobs.ro ،www.ejobs.ro ،www.myjob.ro ،www.anuntul.ro :موارد مفيدة  8
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لعمل  ا

عقود التوظيف3.5  

مــن المهــم تجنــب العمــل بــدون عقــد، ألنــه ســيعرضك لمخاطــر مثــل: ظــروف العمــل الســيئة واألجــر أقــل مــن الــذي 
اتفقــت عليــه فــي البدايــة والدفــع المتأخــر وعــدم دفــع المســاهمات االجتماعيــة.

يُبــرم عقــد العمــل الفــردي بنــاًء علــى الموافقــة المكتوبــة مــن الطرفيــن )صاحب العمــل والموظــف( باللغــة الرومانيــة. تقع 
مســؤولية إبــرام عقــد عمــل مكتــوب علــى صاحــب العمــل، قبــل بــدء عالقــة العمــل. مــن أجــل تنفيــذ عقــد عمــل فــردي، 
ســيطلب منــك صاحــب العمــل تقديــم وثيقــة الهويــة أو شــهادات الدراســة أو المؤهــالت، حســب الحاجــة؛ يطلــب بعــض 
أصحــاب العمــل أيضــا الســجل الجنائــي، وثيقــة زواج، تصريحــا فــي حالــة وجــود قاصريــن أو أشــخاص آخريــن تحــت 
الرعايــة، شــهادة الميــالد أو حســابك البنكــي. فــي حالــة مطالبتــك بقائمــة طويلــة مــن المســتندات التــي ربمــا لــم يكــن لديــك 
أو فقدتهــا، حــاول إجــراء مناقشــة مفتوحــة مــع صاحــب العمــل المحتمــل بشــأن مــا هــو إلزامــي تماًمــا ومــا يمكــن إعــادة 
إصــداره أو االعتــراف بــه مــن المســتندات )مثــل الشــهادات(. أيًضــا، اطلــب مســاعدة ضابطــك مــن أجــل إرشــادك خــالل 

عمليــة التوظيــف فــي حالــة مواجهــة مواقــف غيــر متوقعــة.
مــدة عقــد العمــل مذكــورة فــي العقــد نفســه. بعــض العقــود لــه فتــرة محــددة والبعــض اآلخــر لديــه فتــرة غيــر محــددة. 
عندمــا تريــد إنهــاء عقــد العمــل، فــإن مــدة اإلشــعار القانونيــة هــي 20 يــوم عمــل ، ممــا يعنــي أنــه ســيتعين عليــك اإلعــالن 
عــن مغادرتــك الوظيفــة الحاليــة قبــل شــهر واحــد )بمــا فــي ذلــك عطــالت نهايــة األســبوع(. أيًضــا، تنطبــق نفــس فتــرة 
اإلشــعار علــى صاحــب العمــل فــي حالــة رغبتــه فــي إنهــاء العقــد. قــد تكــون فتــرة اإلشــعار أقصــر مــن 20 يوما عمــل إذا 
اتفــق الطرفــان علــى ذلــك ولكــن ال يمكــن أن تكــون أطــول. عندمــا ترغــب فــي تقديــم اإلشــعار رســميًا، يجــب عليــك تقديــم 
طلــب مكتــوب يســمى باالســتقالة )أو »Demisie» باللغــة الرومانيــة( ، والــذي يجــب أن ســحتوي علــى جميــع بياناتــك 

الشــخصية والتاريــخ وتوقيعــك ويجــب أن يكــون موقــع عليــه مــن قبــل صاحــب العمــل، مــن أجــل إثبــات يــوم اإلشــعار.
ــن  ــة الفصــل م ــذه الحال ــى ه ــق عل ــل الخــاص بالشــخص، يُطل ــد العم ــاء عق ــي إنه ــل ف ــا يشــرع صاحــب العم عندم
العمــل )إقالــة الموظــف(. قــد تصــدر أوامــر اإلقالــة والفصــل مــن العمــل ألســباب قــد تكــون متعلقــة بــك أو غيــر ذلــك مــن 
ــا فقــد تشــمل: ارتــكاب أّيٍ مــن حــاالت ســوء الســلوك  األســباب. أمــا فيمــا يتعلــق باألســباب المتعلقــة بــك بصفتــك موظفً
الخطيــرة أو تكرارهــا بمــا يخالــف قوانيــن بيئــة العمــل، والحبــس االحتياطــي علــى ذمــة إحــدى القضايــا أو المحاكمــات 
وذلــك لمــدة تزيــد علــى 30 يوًمــا، وعــدم الكفــاءة المهنيــة المطلوبــة لتأديــة مهــام بيئــة العمــل. فــي حالــة الطــرد بســبب 
إحــدى حــاالت ســوء الســلوك الخطيــر أو حــاالت اإلهمــال الجســيم، فإنــه ال يجــوز اتخــاذ تلــك اإلجــراءات إال بعــد إجــراء 

التحقيقــات أو التقييمــات التأديبيــة للموقــف.
ــة الشــركة ألعمالهــا، أو  حــاالت الطــرد ألســباب ال تتعلــق بالموظــف مثــل التســريح مــن العمــل بســبب إعــادة هيكل
التخلــي عــن بعــض الوظائــف أو إعــالن اإلفــالس. وفــي أّيٍ مــن تلــك الحــاالت، فــإن قــرار الفصــل مــن العمــل يجــب أن 
يصــدر فــي صــورة خطيــة وينبغــي أن يكــون مشــفوًعا بالحقائــق علــى أن يُذكــر فيــه أســباب الفصــل فــي الوقــت ذاتــه. إذا 

لــم يلتــزم صاحــب العمــل بهــذه الشــروط واألحــكام، يجــوز للمحكمــة الحكــم بإلغــاء قــرار الفصــل.
ثمــة بعــض المواقــف الخاصــة القليلــة التــي ال يجــوز فيهــا طــرد الموظــف مــن العمــل، وتشــمل العجــز المؤقــت عــن 
اء عمليــة الحجــر الصحــي، وفــي حــاالت الحمــل،  العمــل )إذا كان لديــك شــهادة طبيــة(، أثنــاء فتــرة توقُّــف األنشــطة جــرَّ

وأثنــاء إجــازة رعايــة الطفــل أو إجــازة األبــوة، وإجــازات رعايــة الطفــل أثنــاء مرضــه، أو إجــازة الراحــة.
ــه الجنســي، أو األصــول الِعْرقيــة  وفــي الوقــت ذاتــه، ال يجــوز الطــرد مــن العمــل ألســباب تعــود إلــى الجنــس أو التوجُّ
ــي أّيٍ مــن  ــي، والمشــاركة ف ــة، والوضــع العائل ــة اإلعاق هــات السياســية وحال ــن أو التوجُّ ــْرق أو الدي ــة أو الِع أو المواطن

أنشــطة االتحــادات العماليــة.
يجوز الطعن في قرار الرفض دون وجه حق أو غير القانوني في غضون 45 يوًما من تاريخ اإلخطار به.

ــد  ــد )PFA(« أو عق ــي المعتم ــي »الشــخص الطبيع ــر ه ــل الح ــم العم ــا لتنظي ــي روماني ــتخداما ف ــر اس ــكال األكث األش
ــوق النشــر. حق 
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الحد األدنى للراتب ، المساهمات االجتماعية والضرائب4.5  

ــى  ــا يعــادل عل ــورو/ شــهر، مم ــا هــو 2.230 رون/ شــهر أو 470 ي ــي روماني ــي ف ــب اإلجمال ــى للرات  الحــد األدن
ــم احتســاب هــذا العمــل  ــع الضرائــب( بقيمــة 1346 رون/ شــهر أو EUR 283/ شــهر. يت وصافــي الراتــب )بعــد دف
بــدوام كامــل، أي 40 ســاعة/ أســبوع. األشــخاص الذيــن لديهــم شــهادة الدراســة العليــة ولديهــم خبــرة لمــدة عــام واحــد 
علــى األقــل فــي مجــال التوظيــف يســتفيدون مــن راتــب إجمالــي بقيمــة 2350 رون/ شــهر أو EUR 495/ شــهر ممــا 

يعنــى راتــب صافــي بقيمــة 1413 رون/شــهر أو EUR 297/ شــهر. 

الضرائب المخصومة من الراتب: 
CAS 25٪ )المساهمة في التأمين االجتماعي( - المعاشات التقاعدية 	
CAAS 10٪ )المساهمة في التأمين الصحي االجتماعي( - التأمين الصحي 	
٪10 الضريبة على الدخل9 	

حقوق الموظفين5.5  

إذا كنــت موظفـًـا فــي رومانيــا يحــق لــك بشــكل أساســي: دفــع أجــر مقابــل العمــل المنجــز ؛ راحــة يوميــة وأســبوعية، 
إجــازة ســنوية )12 يوًمــا(، تكافــؤ الفــرص والمعاملــة، كرامــة فــي مــكان العمــل، الســالمة والصحــة المهنيــة، الوصــول 
إلــى التدريــب المهنــي، معلومــات واستشــارات للمشــاركة فــي تحســين ظــروف العمــل وبيئــة العمــل، حمايــة ضــد اإلقالــة، 

المفاوضــات الجماعيــة والفرديــة، والمشــاركة فــي العمــل الجماعــي وإنشــاء أو عضويــة نقابــة.
قــد يحــق لــك أيًضــا الحصــول علــى إجــازة أمومــة التــي يمكــن أن تكــون مدتهــا 126 يوًمــا )63 يوًمــا قبــل الــوالدة 
و 36 يوًمــا بعــد الــوالدة(،  باإلضافــة إلــى اإلجــازة الوالديــة حتــى ســن ســنتين )أو 3 ســنوات فــي حالــة األطفــال الذيــن 

يعانــون مــن إعاقــة(.
مــن حيــث واجباتــك كموظــف، يجــب عليــك اتبــاع مــا هــو مكتــوب فــي الوصــف الوظيفــي الخاص بــك وكذلــك القواعد 
الســلوكية الداخليــة. واجــب آخــر هــو أن تحتــرم ســاعات العمــل وأن تعلــن عندمــا تكــون لديــك مشــكلة صحيــة أو تتأخــر 
فــي العمــل. فــي حالــة المــرض، عليــك الواجــب والحــق فــي اإلعــالن عــن غيابــك فــي غضــون 24 ســاعة ويجــب عليــك 

تقديــم دليــل طبــي يمكــن الحصــول عليــه مــن طبيــب األســرة أو مــن الطبيــب الــذي يقــوم باالستشــارة. 
ال يجــوز لصاحــب العمــل إلزامــك بالعمــل اإلضافــي. يجــب أن يتــم العمــل اإلضافــي فقــط بموافقتــك الحــرة ويجب ذكر 
هــذا الشــرط فــي العقــد. إلــى جانــب ذلــك، يجــب دفــع ســاعات العمــل اإلضافــي بنســبة ٪75 أكثــر مــن ســاعات العمــل 

العاديــة. أيًضــا ، فــي حالــة قيامــك بتوفيــر عمــل ليلــي، يحــق لــك زيــادة ٪25 مــن الراتــب األساســي.
الحقــوق األخــرى التــي تنشــأ مــن الحــاالت الخاصــة المحتملة )الضعــف أو اإلعاقــة(: على ســبيل المثال إذا كنــت امرأة 
حامــل، ال يجــب أن تعملــي فــي نوبــات ليليــة علــى الرغــم مــن أن هــذا منصــوص عليــه فــي عقــد العمــل الخــاص بــك. 
فــي حــال كان لديــك إعاقــة جســدية معينــة وتحتــاج إلــى معــدات خاصــة أو منحــدر للعربــة ، صاحــب العمــل لديــه االلتــزام 
ــن.  ــل الزمــالء اآلخري ــة لالســتجابة لهــا مــن أجــل ضمــان نفــس الفــرص مث ــر هــذه االحتياجــات أو إليجــاد طريق بتوفي
المعاملــة غيــر العادلــة أو الضــارة علــى أســاس العــرق أو العمــر أو الجنــس أو التوجــه الجنســي أو الدين أو الجنســية تعتبر 
تمييــًزا وهــي غيــر قانونيــة. إذا كنــت تواجــه أي نــوع مــن هــذه التصرفــات، فــال تتــردد فــي استشــارة إحــدى المنظمــات 

التــي تقــدم المســاعدة القانونيــة مجانـًـا.
معلومات مفيدة: تقدم هيئة اليسوعية لخدمة الالجئين - رومانيا المساعدة والتوجيه طوال عملية البحث عن عمل.

 9 موارد مفيدة: الموقع لحساب صافي راتبك بناًء على الراتب اإلجمالي:
http://www.calculator-salarii.ro/2020-brut-calcul-salariu-net/

يمكنك التحقق من قيمة الضرائب:
 http://www.calculator-salarii.ro/2020-brut-calcul-salariu-net
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لعمل  ا

جهات االتصال:

 :AJOFM الوكالةالتوظيف بوخارست
ش. Str Tăbăcarilor 20، بوخارست

رقم الهاتف: 0213312020

الوكاالت اإلقليمية للمدفوعات والتحقيق االجتماعي:ش.
 ،،Bld. General Gheorghe Magheru7

القطاع 1، بوخارست
 secretary@mmanpis.ro :البريد اإللكتروني

www.mmanpis.ro :الموقع
 رقم الهاتف: 0213136047
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تعلم اللغة6. 
األطفال والشباب1.6  

يتــم تقديــم دروس مجانيــة لتعليــم اللغــة الرومانيــة مــن خــالل برنامــج اإلدمــاج الوطنــي. لالســتفادة مــن هــذه الــدروس 
عليــك التســجيل فــي مكتــب الهجــرة المحلــي فــي غضــون 30 يوًمــا مــن اليــوم الــذي حصلــت فيــه علــى شــكل مــن أشــكال 

الحمايــة فــي رومانيــا.

األشخاص البالغون2.6  

ــي نفــس  ــة. ف ــا معلمــو اللغــة الروماني ــال، يجريه ــن واألطف ــة للبالغي ــى دورات لغوي ــور عل ــك العث ــا يمكن ــي روماني ف
الوقــت، يمكنــك العثــور علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تقــدم خدمات تعلــم اللغــة، كما يمكنــك الوصول إلــى دورات 
الغــة الرومانيــة المنظمــة مــن قبــل مراكــز اإلدمــاج اإلقليميــة فــي رومانيــا مــن أجــل اســتكمال الــدورات التــي تنظمهــا 
المفتشــيات. كذلــك، تنظــم الجامعــات دورة مكثفــة لتعلــم اللغــة الرومانيــة لمــدة عــام واحــد للطــالب األجانــب. فــي نهايــة 
ــا لإلطــار المرجعــي األوروبــي لدراســة اللغــات  األمــر، ينظــم معهــد اللغــة الرومانيــة امتحــان تقييــم لمســتوى B2، وفقً

ويوفــر لــك شــهادة الكفــاءات فــي اللغــة الرومانيــة.

ممارسة على اللغة الرومانية عبر اإلنترنت 3.6  

تعلم اللغة عبر اإلنترنت:
	 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

 Romanian language manual
	 https://www.romaniaeacasa.ro/wp-content/uploads/2019/02/Manual-limba-ro-mana-adulti.pdf

جهات االتصال:

 AIDRom -الرابطة المسكونية للكنائس من رومانيا
)انظر التفاصيل صفحة 61(

 )JRS România( هيئة اليسوعيين لخدمة االجئين في رومانيا
)انظر تفاصيل االتصال في الصفحة 11(

المنظمة الدولية للهجرة )انظر التفاصيل صفحة 11(

مؤسسة شوتنر للخدمات االجتماعية )انظر التفاصيل في 
الصفحة 11
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لمجتمعية  ا لمشاركة  ا

المشاركة المجتمعية 7. 
يمكــن أن يكــون التطــوع طريقــة ممتــازة لالنخــراط فــي الحيــاة المجتمعيــة. يمكنــك البحــث عــن فــرص فــي منظمــات 

مختلفــة، اعتمــاًدا علــى اهتماماتــك وهواياتــك، وكذلــك يمكنــك تأســيس منظمتــك غيــر الحكوميــة.

فيما يلي يمكنك العثور على بعض المنظمات في رومانيا التي تنظم أنشطة اجتماعية ثقافية بمشاركة المجتمع:
 	 (Fundația »بالشراكة مع مؤسسة »قلب الطفل )JRS România( الهيئة اليسوعيين لخدمة الالجئين- رومانيا

(Inimă de copil تدير برنامج »مكاني - جسر إلدماج المستفيدين من شكل من أشكال الحماية واإلقامة 
القانونية في رومانيا«

تنظم رابطة حقوق اإلنسان كلوج )LADO( أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية.	 
تنظم المنظمة الدولية للهجرة جلسات توجيهية	 
تنظم مؤسسة Schottener أنشطة للترفيه والتوجيه االجتماعي	 

جهات االتصال:

Schottener  مؤسسة
العنوان: ش.Viitorului 64، بوخارست

info@fundatia-schottener.eu :البريد اإللكتروني
الهاتف: 0040773336674

 الهيئة اليسوعيين لخدمة الالجئين- رومانيا
)JRS România(

)انظر تفاصيل االتصال في الصفحة 11(

رابطة حقوق اإلنسان )LADO( – مدينة كلوج/ 
ش.Decembrie 1989 21، رقم 108 ، الشقق 

 24-23
 ، ana_ludusan@yahoo.com :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف: 0264434806

مركز اإلدماج اإلقليمي- بوخارست 
ش. Viitorului، القطاع 2، بوخارست

 iombucharest@iom.int :البريد اإللكتروني
رقم الهاتف: 0212103050
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المساعدة القانونية المجانية8. 
الوصــول إلــى العدالــة هــو أحــد الحقــوق األساســية. يمكنــك مخاطبــة العدالــة للدفــاع عــن حقوقــك وحرياتــك ومصالحك 
المشــروعة. عــالوة علــى ذلــك، لديــك الحــق فــي محاكمــة عادلة وحــل قضيتــك القانونية فــي غضون فتــرة زمنيــة معقولة؛ 
علــى الرغــم مــن أن اإلجــراءات القانونيــة تســتغرق وقتـًـا طويــالً، التأخيــر الــذي ال أســاس لــه فــي المحاكمةالقانونيــة يعتبر 

انتهــاكا للحــق فــي الوصــول إلــى العدالة.
فــي حالــة دعــوى قضائيــة، إذا كنــت ال تتحــدث الرومانيــة، فلديــك الحــق في مترجــم. إذا كنــت ضحية لجريمــة خاضعة 
للقانــون الجنائــي، فســتتلقى تلقائيـًـا مســاعدة قانونيــة فــي شــكل االستشــارة القانونيــة والتمثيــل واإلعفــاءات الضريبيــة. فــي 
المســائل المدنيــة األخــرى، يمكنــك البحــث عــن محــاٍم فــي موقــع نقابــات المحاميــن الوطنيــة أو يمكنــك طلــب المســاعدة 
القانونيــة العامــة. إذا تقدمــت بطلــب للحصــول علــى المســاعدة القانونيــة العامــة فــي القضايا المدنية، فســيتعين عليــك إثبات 

وضعــك المالــي مــن خــالل تقديــم مــوارد دخلــك، لــك ولألشــخاص اآلخريــن الذيــن يعيشــون معهــم.
يتم منح المساعدة القانونية العامة اعتماًدا على وضعك االقتصادي: 

إذا لــم يصــل دخلــك إلــى 003 رون لــكل فــرد مــن أفــراد العائلــة، يمكنــك الحصــول علــى أمــوال لدفــع المحامــي / 
المترجــم/ الخبــراء األخريــن  أو إمكانيــة األقســاط أو اإلعفــاءات الضريبيــة. 

فــي حــال دخــل ال يتجــاوز 006 رون لــكل فــرد مــن أفــراد العائلــة، يمكنك الحصــول على 05٪ مــن إجمالــي النفقات. 
يجــب تقديــم طلــب المســاعدة القانونيــة العامــة إلــى المحكمــة المختصــة لحــل القضيــة، التــي ســتوجد فــي معظــم الحــاالت 

فــي محافظــة إقامتك.

معلومات واتصاالت مفيدة:
 	:)CNRR( يقدم الوطني لالجئين

ــة  ــز اإلقليمي ــن المراك ــي اللجــوء المســجلين م ــة المتخصصــة لطالب ــى االستشــارات القانوني ــة الحصــول عل -  إمكاني
ــة للهجــرة ــي إطــار المفتشــية العام ــة ف لإلجــراءات واإلقام

- المساعدة في وضع الوثائق اإلجرائية )الشكاوى، االستئنافات واللجوء( لطالبي اللجوء
- المساعدة المتخصصة للفئات الضعيفة )األطفال المنفصلين والنساء وكبار السن إلخ(

- المساعدة والمشورة االجتماعية والقانونية طوال مشروع “مكاني“.
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المجانية  لقانونية  ا المساعدة 

جهات االتصال: 

يقدم مركز العمل من أجل المساواة وحقوق اإلنسان 
)ACTEDO( مساعدة قانونية مجانية من خالل مشروع 

 على شبكة اإلنترنت:
Pro Bono for Human Rights 

http://probono.actedo.org/en/ 
http://actedo.org/en/

 العنوان: Calea Dorobantilor 15، الشقة 5، مدينة 
كلوج- نابوكا، رومانيا

info@actedo.org :البريد اإللكتروني 

 CNRR -المجلس الوطني لالجئين
العنوان: ش. Viesparilor 19 ، الطابق الثاني، القطاع 

2، بوخارست، رومانيا
office@cnrr.ro :البريد اإللكتروني

الهاتف: 0040213126210، 0040314050275

 الهيئة اليسوعيين لخدمة الالجئين- رومانيا
)JRS România(

)انظر تفاصيل االتصال في الصفحة 11(10 

جهات االتصال المفيدة األخرى: 

 -)UNHCR( مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين
التمثيل في رومانيا 

العنوان:Blvd. Primăverii 48  A ،القطاع 1، 
بوخارست

rombu@unhcr.org :البريد اإللكتروني
رقم الهاتف: 0040212017873 /0040212017872

رقم الفاكس: 0040212101594

وزارة الداخلية
toma@ms.ro :البريد اإللكتروني

 Bud’s Flower“ “ جمعية
 hello@alhambra.com:البريد اإللكتروني

العنوان: Strada Daniel Ciugureanu 35، بوخارست، 
https://budsflowers.ro/ar/contacts/ 012196

المفتشية العام للهجرة- المقر المركزي 
ش. Lt. Col. Marinescu Constantin 15، القطاع 

5، بوخارست 
 igi@mai.gov.ro :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف: 410.00.42 021 4+
رقم الفاكس: 410.75.01 021 4+ 

المفتشية العامة للهجرة - قسم اللجوء العنوان: ش. 
Tudor Gociu  24 A، القطاع 4، بوخارست

 igi.dai@mai.gov.ro :البريد اإللكتروني
رقم الهاتف: 0040214501134
رقم الفاكس: 0040214501729

مجموعات وسائل التواصل االجتماعي التي قد تكون مفيدة:
https://www.facebook.com/Foreigner-in-Timisoara-Discover-Romanian-Culture  	

جرى إعداد هذا الطلب بمعرفة الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئين )SRJ( لطالبي اللجوء )ومع ذلك، يمكن أن   	
http://asylumro.jrsromania.ro :)يكون مفيًدا أيًضا لألفراد الذين لديهم أشكال أخرى من الحماية

موارد مفيدة:  10
محامو الهجرة وشركات المحاماة في رومانيا:

  https://www.hg.org/law-firms/immigration/romania.html
 https://www.immigrationromania.lawyer/

نقابة المحامين في رومانيا:
http: //www.unbr.ro



منــذ مــا يقــرب مــن 20 عاًمــا،  يعتبــر معهــد الســالم والتدريــب والبحــث فــي رومانيــا- PATIR واحــد مــن مراكــز التميــز الرائــدة في بناء الســالم 
والوســاطة ودعــم الســالم فــي جميــع أنحــاء العالــم. نحــن ملتزمــون بتحقيــق عالم عــادل وتمكيــن كرامة وحقــوق الجميع. منــذ عــام 2015، طّورت 
ــا رئيســيًا فــي مجــال الهجــرة ودعــم الالجئيــن، مــع التركيــز علــى الدعــم المباشــر لألشــخاص المحتاجيــن وتحســين  PATRIR خًطــا برنامجيً
التعــاون بيــن جميــع القطاعــات الرئيســية - بمــا فــي ذلــك الســلطات الحكوميــة والمنظمــات المدنيــة والعامليــن فــي هــذا المجــال-  واالســتفادة مــن 
الــدروس التــي تعلمتهــا مــن أفضــل الممارســات فــي دعــم الهجــرة والالجئيــن عبــر أوروبــا وعلــى المســتوى الدولــي لتحســين اإلدمــاج المحلــي. 
يعمــل PATRIR مــن خــالل البرمجــة القائمــة علــى األشــخاص واالحتياجــات، وذلــك باســتخدام العمــل والتدريــب والبحــث وتعزيــز التعــاون 

والتمكيــن والتضامــن لتحقيــق تغييــر حقيقــي فــي حيــاة النــاس وتحســين السياســات والممارســات فــي هــذا المجــال. 
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