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رێبەری کار و پرسیارە باوەکان لەگەڵ وەاڵمەکانیان -
بۆ ئەو کرێکارانەی کاردەکەن لە رۆمانیا

کارمەند )فەرمانبەر( لە رۆمانیا

AR



حول الدليل ناوەرۆک

ئەم رێبەرە یارمەتی دەرە بۆت ئەگەر تۆ:

کاردەکەیت یان بەدوای کاردادەگەرێیت

 هاونیشتامنی بیانی یان کەسێکی بێرەگەزنامەی هەڵگری رێگەی پێدانی مانەوەیەت	 
 داوای پەنابەری دەکەیت یان پەنابەری یان کەسێکی پارێزبەندی الوەکیت )لقی-فەرعی( هەیە 	 
کەسێکی باری رێگەپێدانی لەگەڵە )رێگەی پێدراوە بمێنێتەوە لەبەرئەوەی ناتوانێت وواڵتەکە 	 

بەجێبێلێت لەبەر چەند هۆکارێکی دیاریکراو(

هەندێکلەوزانیاریەگرنگانەتپێدەدەینکەپێویستەبیزانیتپێشئەوەی گرێبەستیکارکردن واژووبکەیت 
و هەروەها دوای دامەزراندنت بۆکارکردن.

بێت  دروست  شێوەیەکی  بە  پەیوەندیەکانت  بۆئەوەی   بێنێت   بەدەست   زانیاریەکان   پێویستە  
لەگەڵخاوەن کار و بزانیت پەیوەندی بەکێدەکەیت لەوکاتەی  شتێک  روون  نیە  یان  هەندێک  لە  

مافەکانت  پێشێلکراوە  لە شوێنیکارکردندا. 

ئەمرێبەرە(نامیلەکە)راوێژکردنی  پسپۆری  لە  راوێژکاری یاسای یانپارێزەریان  لە  دەسەاڵتەکان  
ناگرێتەوە،  بەاڵم  یارمەتیدەرە  بە  پێدانی  ئەو زانیاریانەیکەپێوستت پێیەتی بۆئەوەی مافەکانت 
بزانیت وەک کارمەند(فەرمانبەر)بە  شێوەیەکی  باشرت  و  چ  رێکارێت  لەسەر  پێویستە  بیکەیت 

لەوەکاتەیکێشەیەکت هەیە لە شوێنی کارکردن.
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رێبەرەکە بە  سەبارە 

لە رۆمانیا کاربکات کێ مافی هەیە 

چۆن لە شوێنی کار بگەرێم

بیزانم پێش ئەوەی لە کار دامبەزرێم چ شتێک پێویستە 

)CIM(  گرێبەستی کاری تاکی

کار ؟ گرێبەستی  بە  کۆتایهێنان  هەڵپەساردن ، 

  ئستیغالل، و تەحروش، جیاکاری 

 دەرکردن )دوورخستنەوە( 

 موچە 

 مۆڵەتی پشوو

 گۆرینی شوێنی کارم

 کار لە شوێنێک زیاتر

کاری رەش ) بێ گرێبەست(

کارکردن سنووردارەکانی  مەرجە 

گرێبەستی کاری تاکی )MIC( بە واتای چی دێت؟
وەک کارمەند )فەرمانبەر( چ ماف و ئەرکێکم هەیە ؟

ئایا بە پێ یاسا موچەەم کەم دەکرێتەوە ؟
ئەگەر موچەی تەواوم وەرنەگرت چی بکەم ؟

ئایا بە یاسای دادەنرێت کاتێک لەگەڵ خاوەن کار رێکدەکەوم بۆ ئەوەی واز لە مۆڵەتی پشوو بێنم؟
ئایا خاوەن کار دەتوانێت لە کاتی مۆڵەتی پشوو داوای کارم لێبکات؟ 

هەڵپەساردنی گرێبەستی کار بە واتای چی دێت؟
کۆتایهێنان بەواتای گرێبەستی کار بە واتای چی دێت؟ 

چی روودەدات لەو کاتەی دەردەکرێم و دووردەخرێمەوە لە کار؟
کەی دەتوانیت تانە لە دەرکردنەکە بدەیت ؟

ئیستغالل لە کاتی کار بە واتای چی دێت؟
چۆن دەگەمە حالەتی ئیستغالل لە کاتی کارکردن دا ؟

تەحروش لە کار بە واتای چی دێت؟
جیکاری لە شوێنی کارکردندا 



کارکردنی کێمافی 
 هەیە لە رۆمانیا؟
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یان  بیانی  هاونیشتامنی  بە  دەدات  رۆمانیاڕێگا 
کەسێکی بێرەگەزنامە کە هەڵگری رێگەی پێدانی 
مانەوەیە و داوای پەنابەری دەکات یان پەنابەرە یان 
یان کەسێکە  پارێزبەندیالوەکی هەیە  کەسێکی  
باری رێگەپێدانی لەگەڵە ورێگەیپێدراوەبمێنێتەو

ە،بۆکارکردنبەچەندمەرجێکیدیاریکراو.

ئەوانەی  و  بیانی،  کارکردنی  مەرجەکانی 
لەالیەن  زیاتر  ئەمە  نیە،  رەگەزنامەیان 
دەسەاڵتەی  ئەم  دیاریدەکرێت،  دەسەاڵتدارەوە 
کاتەکان( زۆربەی  لەگەڵدەکات  مامەلەیان 
و( بۆکۆچبەری))IGI(ن   گشتی   پشکێنەرانی  

 )MTI((پشکێنەریهەرێمیبۆکار

بۆسەرکار  بیانی  کڕیکارانی  دامەزراندنی  دەکرێت 
بە هەمان ئەو مەرجانەی کە  هاونیشتامنی  رۆمانی  
پێیدادەمزرێن،  بەاڵم  لە  حالەتەکانی تر، بە پێی 
مەبەستیمانەوەدەبێتلەسەرخاوەنکارپێویستە

دەرچوبێت  کە  بەدەستبێنێت  رێگەپێدانیکار 
.IGIلەالیەن

 
لەم حالەتەدا، لەسەر خاوەن کار پێویستە کۆمەڵێک 
ئەوە بسەملێنێت کە  بکات و  پێشکەش  بەڵگەنامە 

رێز لەو مەرجە نورساوە یاسایانە دەگرێت.

دەتوانیت  دەدەگەرێیت،  کارێک  دوای  بە  ئەگەر 
بگەرێت لەو کارانەی کە لە ئەنتەرنێت باڵوکراونەتەوە 
لە ماڵپەری جۆراو جۆر کە بۆ ئەم مەبەستە یان داوای 
،hypo( دامەزراوە   e-jobs ،  Best Jobs ( لە  یارمەتی 
ئەو  و  بەهێز،  کرێکاری  بەکارخستنی  بریکاری  وەک 
عەرزکردنی  و  نیشاندان  بە  هەڵدەستێت  دەزگایەی 

هەموو ئەو کارانەی لە پارێزگاکان بەردەسنت

CVیت  ڤی(  )سی  داوای  گشتی،   بەشێوەیەکی  
الپەر  دوو  یان  الپەرێک  لە  پێکاهتووە  کە  لێدەکرێت 
دەکەیت،  باس  کارت  ئەزموونی  کوورت  شێوەی  بە 
بەاڵم لەبەر هەندێک کاری تر واباشرتە ووتەی پاڵنەرت 
وبەڵگەنامەیپێکهاتووەلەالپ لە  بریتیە  کە  هەبێت( 
و   کارە   بۆئەم  ەرێککەباسیحەزوئارەزوویتۆدەکات 

مافی  بە  سەبارەت  زیاتر  بۆزانیاری 
کارکردنت لە رۆمانیا، بە پێی جۆری مۆلەتی 
لە  بکە  خشتەکە  سەیری  دەبێت  مانەوەت 

هاوپێچەکە!

دەتوانیتلە  رۆمانیا  کاربکەیت  لە  چەند  
بە  پاڵپشت   دیاریکراودا،   کاتێکی  

مۆڵەتیمانەوەت کە هەڵتگرتووە.

چۆنلەشوێنی
 کارکردن بگەرێم ؟
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ئەگەرنەتوانیت )سی ڤی( CV یەکەت یان ووتەی پاڵنەر بنوسیت، داواییارمەتیلە  رێکخراوێکی  
ناحکومی  یان  هاورێیەکت بکە کە زمانی

 له بريت يب

چۆنیەتی  وەاڵمدانەوەی  تۆبۆخاوەنکار  لە  رێگای  خۆ
ئامادەکردنتەوە(.

ئامۆژگاریت دەکەین ئەم بەڵگەنامە بە زمانی رۆمانی 
بیانیەی کە خۆت  )یان بەو  زمانە   پێشکەش بکەیت 
بەڵگانامانەت  ئەم  داوای  پێی  و  پێدەکەیت  قسەی 
لێکراوە،  بۆمنونە،  زمانی  ئینگلیزی( ،  وراستگۆبیت 
سەبارەت بە ئاستی زانیاریزمانی رۆمانیت و ئەزموونی 

پیشەیی و کارت.

هەوڵبدەتیشکبخەسەرئەوزانیاریانەتکەگرنگەبۆئەمکا
لە  دەکەیت  پێشکەشی  بەوەی  هەبێت   رەومتامنەت 

رێگای خۆئامادەکردن و ئەزمونەکانت.

http://igi.mai.gov.ro/
http://www.itmbucuresti.ro/
https://www.bestjobs.eu/ro/
https://www.ejobs.ro/?gclid=Cj0KCQjwrIf3BRD1ARIsAMuugNtEPePzddUF2xFOs5BTZ2RCyebtQAAmjrfHkY8PUlAnOz3KGoVABqMaAk1VEALw_wcB
https://www.hipo.ro/
https://www.anofm.ro/lmvw.html?agentie=&categ=3&subcateg=1


کاتێک رێککەوتن دەکرێت واتە تۆ لەگەڵ خاوەن 
کارەکە  گرێبەستی  دووالیەنی  بە  دەبن  کارەکە 
ئەرکانە  ئەو  کارکردن  گرێبەستی  داهاتوودا.  لە 
هەلبستیت،  پێی  تۆ  پێویستە  کە  دیاریدەکات 
چیت  و  چااڵکەیکانت  بە  هەڵدەستیت  کەی 
موچە،   ( لە  کارکەت  بەرامبەر  لە  دەستدەکەوێت 

کاتەکانی پشوو، مۆڵەت، و ئاسنکاریەکانی تر(. 

یاسا خاوەنکار پابەند دەکات کەئەو گرێبەستەکەی 
کۆپی  دوو  بە  بێت  رۆمانی  زمانی  بە  کردوویەتی 

)دوو وێنە( .

پێش  بخوێنەوە  ووردی  بە  کارکردنەکە  گرێبەستی 
زمانی  ئەگەر  بکەیت!  لەسەر  واژووی  ئەوەی 
گرێبەستێکی  داوای  نازانیت،  باش  بە  رۆمانی 
یان  دەیزانیت  زمانەی  ئەو  بۆ  بکە  وەرگێردراو 
ناوەرۆکی  لە  تێگەیشنت  بۆ  وەرگێر  بەکارهێنانی 

نورساوی گرێبەستەکە.
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عەرزکراوە  بینی  گونجاوت  کارێکی  لەوکاتەی 
پەیوەندی بە خاوەن کارەکەوە بکە، ئەوەی بۆ تۆ 

گرنگە ئەمانەی خوارەوە روونبکەیتەوە:

شوێنی  لە  بیکەیت  پێویستە  لەسەرت  ئەوەی   •
کارکردن و لە ژێر هەر مەرجێک هەڵدەستیت بە 

چااڵکیەکانت،
• لە کوێ کاردەکەیت،

• ئەو مووچەیەی بەدەستی دێنی،
• بەرنامەی کارت ،

دەگریت  وەری  رۆژانەی  ئەوە  مۆڵەتی  ژمارەی   •
چەندە، و ئەوەی پەیوەستە پێوەی .

رانەگەیاندی  پێ  کار)ئیعالنەکەی(  خاوەن  ئەگەر 
ئەو  کاتی  لە  یان  نورساو  نیشاندانی  رێگای  لە 
گفتوگۆیەی کە لە نێوانتان رووی دا، لە بەرژەوەندی 

تۆیە ئەم پرسیارانە بکەیت.

ملەترسە لەوەی کە خاوەن کارەکە بێزاربێت بەوەی 
لەبەر  دەگەرێیت،  وەاڵمانەدا  ئەم  بەدوای  کەتۆ 
ئەوەی پێشکەشکردنی ئەم روونکردنەوانە شتێکی 
بە  زانیاریانە  ئەو  هەموو  خۆتە  مافی  ئاساییە، 
بریار  بتوانیت  کە  ئەوەی  بگەیتە  تا  بێنی  دەست 

بدەیت.

بۆ منونە دەتوانیت داوای موچەی زیاتر 
رۆژانی  زیادکردنی  داوای  یان  بکەیت، 
مۆڵەت بکەیت ) کە کەمرتین ئاست ٠٢ 
رۆژە لە سالێک( یان بەرنامەی کار زیاتر 
یان  تێدابێت  زیاتر  مرونەتی  و  مەجال 

کاتەکانی کار باشرت بێت.
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كاركردن ستي  گريبه 

پێویستە لەسەر تۆ و خاوەن کارەکەت بە )پشکێنەرانی 
گشتی بۆ کۆچبەری( رابگەینیت سەبارەت بە ئەنجام 

دانی گرێبەستەکە لە ماوەی ٠١ رۆژدا!

بە تاکی  کارکردنی   گرێبەستی 
؟ دێت  واتای چی 

پێویستە  پێبکرێت،  کاری  گرێبەستەکە  ئەوەی  بۆ 
واتە  بکات،  یاسا  پەیرەوی  نورساوەکانی  دەقە 

زانیارەکانی بە روونی لە خۆگرتبێت:

 الیەنەکان ) تۆ و خاوەن کار( ،• 
پلەی کارکردنت ، • 
ماوەی گرێبەستەکە ، • 
شوێنی •  و  هەفتانە  رۆژانە/  کاری  بەرنامەی   

دەدیت  ئەنجام  لێ  چااڵکیەکانت  کە   کارکردنت 
) بۆ منونە، ناوی چێشخانە و شوێنەکەی، ئەگەر تۆ 

لە چێشخانە کاردەکەیت بۆ ژەمە خێراکان( 
پوختەی موچە/ سافی/مۆڵەتی پشو ،• 
 ماوەی ئەزموونی ) ماوەیەکی دیاریکراوە کە • 

تێیدا تۆ لەالیەن خاوەن کارەو لەژێر تاقیکردنەوە 
دەبیت کە ئایا شیوای ئەم کارەیت(  ،

ماوەی ئاگادارکردنەوە ) بریتیە لەو ماوەی کە • 
ئایا کە تۆ یان خاوەنکار ئارەزووی کۆتای هێنانی 

بە گرێبەستەکە بێنێت(.

بیزانم پێویستە  شتێکم   چ 
کار لەسەر  ئەوەی   پێش 

دامبەزرێم؟

 له بريت يب

عگرێبەستی کاری تاکی )زۆربەی جار کە بەشیوەی 
ئەنجامی  دەر  ئەمە   )CIM لە  بریتیە  کورتکراو 
مافت  دێت  ئەوە  واتای  بە  ئەوە  وگۆکردنە.  گفت 
یان  بکەیت  زیاتر  روونکردنەوەی  داوای  هەیە 
دەربرینت هەبێت بە هەندێک لە مەرجەکان رازی 
نیشاندان  بە  هەندێک  بە  پەیوەستە  کە   / نەبیت 
واتای  بە  ئەمە  گومان،  بێ  کارەکە.  عەرزکردنی  و 
گۆرانکاری  ناچاربێت  خاوەنکار  کە  نایەت  ئەمە 
ئەگەر هاتوو  بەاڵم  بکات،  کارەکەی  نیشاندانی  لە 
بۆچۆوونەکانت رازیکەربوون، لەوانەیە ببێتە هۆی 

باشرتکردنی مەرجەکانی کار.



هەموو کارمەندێک ئەو مافانەی هەیە بە پێ یاسا 
لە  مەبەست  یان  رەگەزنامە  رەچاوکردنی  بەبێ 

مانەوەی.
مافە گشتیەکانت لە یاسای کارکردن باسکراوە ) ئەو 
پابەندیەکانی کارمەند و  یاسایەی ماف و ئەرک و 
ئەوەی  ئەوەی  لەگەل  دەکات(  دیاری  کار  خاوەن 

کە لە گرێبەستەکە داهاتووە.
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من  کە  چین  ئەرکانە  و  ماف  ئەو 
هەمە؟ )فەرمانبەر(  کارمەند  وەک 

- وەرگرتنی موچە لە مانگێک دا بە الیەنی کەم
کاری  کە  کاتەی  لەو  زیاتر  پارەی  بەدەستهێنانی   -

زیاتر دەکەیت؛
دا  هەفتەیەک  لە  رۆژ  دوو  پشووی  وەرگرتنی    - 
)رۆژانی شەمە و یەک شەمە( و پشووی رۆژانە لە 

کاتی ژەمە خواردنەکان ؛
ماوەی  کە  بە موچەوە  پشوو  - وەرگرتنی موچەی 

٠٢ رۆژە بە الیەنی کەم لە ساڵێک دا،
کارکردن  بۆ  پێویسنت  مەرجانەی  بەو  کارکردن   - 
بینای  شوێنانەی  لەو  کاتێک  )بۆمنونە 
راهێنان  پێویستە  کاردەکەیت،  لێدروستدەکرێت 
وەربگریت لەوکارانەی کە پەیوستە بەسەالمەتیتەوە 
رێکارە  و  وەربگریت  پارێزیەکان  پەلە  و  کەل  و 
پارێزگاریەکان ئەنجام بدەیت بۆ ئەوەی دووربیت 

لەکارەسات لە کاتی کارکردنت دا(،
- مامەڵەی یەکسانی لەگەڵ بکرێت وەک کارمەند 
مامەلەی  نابێت  منونە،  بۆ   ( تر  فەرمانبەرەکانی  و 
جیات لەگەڵ بکرێت بەهۆی ئاین، نەژاد، هەبوونی 
الیەنگری بۆ کۆمەڵێک و نابێت دووربخرێیتەوە لە

بیانی  لەبەر  راهێنان  چااڵکیەکانی  لە  هەندێک 
بوونت(.

- ئەو کارو ئەرکانە ئەنجام بدەیت کەبۆی دامەزراوی 
)کارەکە ئەنجامبدەى بەپێی رێنامیەکانی خاوەنکار 

و گرێبەستی کارەکە(،

کار  رێکخستنی  و  رەوشت  بنەماکانی  لە  رێز   -
بگریت ) هاورێکانی کارت بێزارنەکەیت ، و رێز لە 

بەرنامەی کار بگریت( ؛

- رێز لە بنەماکانی سەالمەتی و تەندروستی بگریت 
لە کاتی کارکردن دا.

- رێز لە مەرجە تایبەتیەکان بگریت، ئەگەر بەشێک 
هیچ  لەگەڵ  قسە  منونە  بۆ   ( گرێبەستەکە  لە  بوو 

کەسێک مەکە سەبارەت بەو بابەتانەی پەیوەستە
کاری  کە  شوێنەی  بەو  پەیوەستە  یان  بەکارەکەت 

لێدەکەیت(.

)وەک(: مافەکانت 

)وەک(: پابەندیەکانت 
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یاسایە؟ موچەکەم  کەمکردنەوەی  ئایا 

موچەکەم  ئەگەر  دەکەم  چی 
وەرنەگرت؟ بەتەواوی 

داگا  بە  و/یان   ITM و  ەکەت  ەنکار  بەخاو 
رادەگەیەنیت .مافت هەیە قەربووبکر ێیتەو ە  و 
حالەتە  ئەم  لەبەرئەوەی  مو چەکەی خۆت  لەگەڵ 
ئەوزیانەیبەرتکەو کاریتێکردیت(چاککردنەوەی 
تبەهۆینەدانیموچەکەت،وەککرێکان،پسولەکا

نکە دەبێتماف و روسوماتەکانی بدرێت(.

سەیر منونەی )سکااڵکردن( بکە بۆ ITM لە 
کۆتای ئەم نامیلکەیە

موچه

بەبێ  ناکرێت  ئەمەش  و  تاکی  کارکردنی  گرێبەستی  هەموارکردنەوەی  پێی  بە  کەمدەکرێتەوە  موچە 
گرێبەستی  پاڵ  دەخرێتە  کە  تر  بەڵگەنامەیەکی  لەسەر  واژوودەکەیت  رازیبوویت،  ئەگەر  تۆ.  رەزامەندی 

کارکردنی تاکی.
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دەتوانم  خاوەنکار  لەگەڵ  ئەنجامدراوە  کە  گرێبەستەی  ئەو  پێی  بە  ئایا 
یاسایی؟ شێوەیەکی  بە  بێنم  پشوو  مۆڵەتی  لە  واز 

ناکرێت واز لە مۆلەتی پشوو بێنیت. ئەگەر هاتوو نەتوانی مۆڵەتی پشووی تەواو وەربگریت لە ماوەی یەک 
ساڵ، تۆ پابەندی بەوەی کە هەموو ئەو مۆڵەتانە وەربگریت کە ماوەتەوە لە ماوەی ٨١ مانگی داهاتوو لە 

دوای کۆتای هاتنی ئەم ساڵە.

لەو کاتەی وازت لە کاری ئێستا هێنا ) ئەنجامدانی گرێبەستی کارەکە ( کە هێشتا مۆلەتی رۆژانی پشووت 
ماوە، دەتوانیت وەریبگریت لە ماوەی ئاگادارکردنەوەی بەر لەوەی کارەکە جێبهێلیت یان خاوەن کارەکە 

دەتوانێت برێکی زیادەت لە باتی پێبدات.

داوای  دەتوانێت  کار  خاوەن  ئایا 
مۆلەتی  کاتی  لە  لێبکات  کارم 

پشوو؟

کار  خاوەن  کاتە  لەو  تەنها  کاربکەیت  دەکرێت 
داوای کارت لێبکات لە کاتی مۆلەتی پشوو لە کاتی 
ناچاری کەوا پێویست دە کات کە تۆ بوونت هەبێت 
خاوەنکار  لەسەر  کاتەدا  لەم  کارکردن.  شوێنی  لە 
خەرجیە  و  خەرجەیەکانت  هەموو  پێویستە 
پێویستیەکانی خانەوەدەکەت بۆ گەرانەوە بۆ کار 
بگرێتە ئەستۆ، هەروەها هەر زیانێک کە لەوانەیە 

رووبدات لە ئەنجامی دابرانت لە مۆلەتی پشوو.

و  پشو

11

لسپاردين هه 

گرێبەستەکە   : منونە  بۆ 
کەرەنتینە  لەکاتی  هەڵدەپەسێردرێت 
و مۆڵەتی دایکایەتی، مۆلەتی بێتوانایی 
کاتەی  لەو   – دا  کارکردن  لە  کاتی 
بەهۆی  کارکردن  بۆ  بێیتەوە  ناتوانیت 

نەخۆشیەکەوە.

کار  گرێبەستی  هەڵپەساردنی 
دێت؟ چی  واتای  بە 

تا  کارایە  گرێبەستەکە  هەڵپەساردندا،  ماوەی  لە 
ئەو کاتەی کە تۆ کارمەند بیت، کاریش نەکەیت و 

موچەش وەرنەگریت.

و ەک بنەمایەکی گشتی، لەو کاتە هەڵەپەساردن 
ئەنجامدانی  بۆ  دابرنێت  رێگری  کە  روودەدات 
کارکردن لەبەر هۆکاری بابەتیانە کە هیچ الیەنێک 

لە الیەنەکان ناتوانێت بەسەری دا زاڵ بێت.
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دێت؟ چی  واتای  بە  کارکە  گرێبەستی  پیهێنانی  کۆتا 

رەچاوکردنی  لەگەڵ  بێت-  دیارکراوەوە  بەروارێکی 
گرێبەستی  لە  کە  ماوەی  ئەو  راگەیاندنی  ماوەی 

کارکرنەکەدا باسکراوە.  

کۆتاپێهێنان بە رەزامەندی هەردووالیەن- - تۆ • 
لەگەڵ خاوەن کارەکە رازیدەبن بەوەی کۆتایی بە 

گرێبەستی کارکردنەکە بهێنن.

ئەگەر ئارزووت هەیە واز لە کارکەت بێنیت، کەواتە 
پێشنیاربکە  یان  )ئیستقالە(  بە  دەستبەرداریبە 
گرێبەستی  کۆتاهێنانی  بە  کارەکەت  خاوەن  بۆ 

کارکردنەکە بە رەزامەندی هەردوو الیەن. 

ئەگەر خاوەن کارەکەت دەیەوێت دەرتبکات و تۆ 
دەتەوێت بەردەوام بیت لە کارەکە لەگەڵ هەمان 
شێوەیەک  هیچ  بە  کاردا،  هەمان  لە  کار  خاوەن 
مەکە  دەستبەرداربوون  بەڵگەنامەی  لەسەر  واژوو 

یان گرێبەستەکە بە رەزامەندی هەردوو الیەن!

کۆتا پیهێنانی گرێبەستی کارکە بە واتای کۆتاپێهێنانی 
پەیوەندی کارەکەیە بە خاوەن کارەکەوە. 

گرێبەستی  کۆتاپێهێنانی  حالەتەسەرکیەکانی 
کارکردن بریتین لەم خااڵنەی خوارەوە:

ئەنجام •  خاوەنکارەکە  الیەن  لە  کە   ، دەرکردن 
دەدرێت – لەو کاتەی کە خاوەن کار بریاردەدات 
پێویستە  حالەتەدا،  لەم  ناکات.  لەگەڵ  کارت  کە 
بگرێتەبەر،  رێکارێک  چەند  کار  خاوەن  لەسەر 
بۆ  نایەیتەوە  بەدواوە  لەمرۆ  بڵیت  پێت  ناتوانێت 

کار.

فەرمانبەر •  وەک  تۆ   - دەستبەرداربوون 
ناکەیت.  کار  ئەم  کە  دەدەیت  بریار  )کارمەند( 
بە  نورساو  بە  کە  دێت  ئەوە  بەواتای  ئەمەش 
خاوەن کارەکەت رابگەینیت کە هیچی تر ناتەوێت 
لە  دەبێت  ئەمەش  کە  بکەیت  لەگەڵ  کاری 

ئەگەر ئیتیستقالەت پێشکەشکرد یان کۆتایت هێنا بە گرێبەستی کارکردنەکە بە رەزامەندی هەردووالیەن، هەرگیز 
ناتوانیت یارمەتیەکانی بێکاری بەدەست بێنیت .

یارمەتیەکانی بێکاری بریتیە لەو یارمەتیە دارایەی کە وواڵت دەیبەخشێت بەو کەسانەی کاردەکەن بە پێی 
گرێبەستی کارکردنی ٢١ مانگی بە الیەنەی کەم لەم دوو ساڵەی رابردوو. زانیاری زیاتر وەرگرە سەبارەت بە 
یارمەتیەکانی بێکاری لە ماڵپەری بریکاری دامەزراندنی کرێکاری بەهێز، یان داوای زانیاری بکە لەو دەزگا و.
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خاوەنکار بریار دەدات بەوەی دوورتبخاتەوە لەبەر چەند هۆکارێک وەک: 

رێزناگریت لەو بنەما و پابەندیانەی کە پێویستە رێزی لێبگیرێت لە کارکردن دا	 
 تایبەمتەندی پێویستت تێدا نیە	 
شوێنی کارکردنت هەڵوەشایەوە یان کۆمپانیاکە لە چااڵکی وەستا ) بۆ منونە لە کاتی مایەپچبووندا(.	 

لە کاتی دەرکردن و دوورخستنەوەدا، پێویستە خاوەن کار پێش ٠٢رۆژی کارکردن بە الیەنی کەمەوە پێت 
رابگەیەنێت ) ماوەی ئاگادارکردنەوە و پێراگەیاندن(.

لەم حالەتەی، بریاری دوورخستنەوەت بە دەست دەگات، پێویستە پاساوی هەبێت ) هۆکاری دەرکردنەکەت 
روونبکاتەوە( و باسی بەرواری راگرتنی چاالکیەکە بکات لەگەڵ وادەکە و ئەو دادگایەی کە دەتوانی گلەی 

و ئیعرتازی خۆتی بەرامبەر باس بکەیت.

لەم کاتە دا، ئەگەر هاتوو مۆڵەتی پشووت هەبوو وەرتنەگرتبوو، ئەوا بێ گومان خاوەن کار پابەند دەکات 
بەوەی ئەو برە شایستەیەت پێبدات وەک بریتەیەک بۆ ئەو ماوەیە.

14

روودەدات؟ چی  دەردەکرێم  کار  لە  لەوکاتەی 

هەیە  ئەوەت  مافی  دوورخرایتەوە،  کاتێک 
بەدەستهێنانی  بۆ  بکەیت  پێشکەش  داواکاری 
یارمەتیەکانی بێکاری لە بریکاری یارمەتیەکانی 
 ٢١ کەم  الیەنی  بە  مەرجەی  بەو  ناوەخۆیی، 
ساڵی  دوو  ماوەی  لە  کردبێت  کارت  مانگ 

رابردوودا

ركردن ده  كار  له 

پێویستە لەسەر خاوەنکار هەواڵ بدات بە)پشکێنەرانی گشتی بۆ کۆچبەری( رابگەیەنێت لە ماوەی ٠ 
١ رۆژ دا بەوەی کە ئەم گرێبەستەی تایبەت بوو بە تۆ کۆتای هات.
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بدەیت؟ دوورخستنەوەکەت  لە  تانە  دەتوانیت  کەی 

پێویستە بزانیت کە خاوەن کار مافی ئەوەی نیە لە کار دوورت بخاتەوە بێ ئەوەی هۆکارێکی دروستی 
پێی  بە  تۆ  دوورخستنەوەی  بۆ  بەر  بگرێتە  هەنگاوێک  چەند  بەوەی  پابەندە  ئەو  نەبێت،  بەدەستەوە 

هۆکارەکە. 
بە کارەوە،  پەیوەستە  پابەندبوونت بەوەی کە  لە  نەگرت  نۆمەتباری کرای بەوەی رێزت  کاتێک  بۆ منونە، 
پێویستە خاوەکار ئەم پاساوەی بە نورساو بێت و هەلێکت پێبدات و بۆت روونبکاتەوەی لەو شتەی کە 

رووی دا.

لەو کاتەی گرێبەستی کارەکە هەڵدەپەسێردرێت بەهۆی کەرنتینە	 
لەو کاتەی لەمۆڵەتی پشوودایت	 
لەو کاتەی لە مۆڵەتی دایکایەتی یان پەروەردەی منداڵ دایت	 
لە کاتی بایکۆت	 
لەکاتەی ناتوانیت کاربکەیت بە هۆکاری نەخۆشی پاڵپشت بە بەڵگەنامەی پزیشکی	 

لە  ئەگەر پێت وایە خاوەنکار رێز  نایاساییە.  تییدا  هەندێک حالەت هەیە کە دەرکردن و دوورخستنەوە 
مافەکانت ناگرێت، دەتوتنیت بچیتە الی پشکێنەری کار بۆ راوێژکردن و یارمەتی بۆ دۆزینەوەی چارەسەر 
یان ئارستەکردنت بۆ دادگا. ئەگەر دادگا بە بەرژەوەندی تۆ بریاری دا، مافی خۆتە ئەو قەرەبووە وەربگریت 
بهاتبا  گەر  لێببینی  سوودی  خۆتە  مافی  کە  تری  شایستانەی  ئەو  یان  تازەکان  مووچە  بە  یەکسانە  کە 

دوورنەخرابایەوە بە شێوەی نایاسایی.

منونە لەسەر دورخستنەوەی )دەرکردنی( نایاسایی

و  دەرتبکات  نیە  ئەوەی  مافی  خاوەن  کە  شتانەی  لەو  هەندێک 
کارکردن: لە  دورتبخاتەوە 

 له بريت يب
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کارم شوێنی  دەتوانم   ئایا 
بگۆرم؟

دەتوانم ئایا 
هەبێت؟ دووکارم   

دەتوانیت شوێنی کارت بگۆریت الی هەمان خاوەن کار یان الی خاوەنکارێکی تر لە هەرکاتێکی ماوەی 
دروستی مۆڵەتی مانەوەت.

ئگەر مۆڵەتی مانەوەت هەیە بە مەبەستی کار، دەتوانیت شوێنی کارکرنەکەت بگۆریت لە ماوەی ٠٩ رۆژدا 
.IGI لە ماوەی کۆتای گرێبەستی پێشوو. خاوەنکاری نوێ پێویستە مۆڵەتی کارکردن بەدەست بێنێت لە

سەیری ئەو خشتەیە بکە کە لە کۆتایی ئەم نامیلکەیە هەیە ئەگەر خاوەن کاری نوێ پابەندکرابوو بەوەی 
مۆڵەتی نوێ بەدەستبێنێت لە IGI بۆ بەستانی گرێبەستەکە بە پێی مۆڵەتی مانەوەکەت.
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سەیری ئەو خشتەیە بکە کە لە کۆتایی ئەم 
نامیلکەیە هەیە گەر دەتوانیت کاربکەیت 
بەشی  شێوەی  بە  یان  تەواو  دەوامی  بە 

پاڵپشت بە جۆری مۆڵەتی مانەوەکەت.

کاتێک مافت هەبێت کاربکەیت لە ژێر هەمان مەرجەکانی هاواڵتی رۆمانی، دەتوانیت چەندگرێبەستێکی 
کارکردنت هەبێت لە هەمانکات دا، بەاڵم کارەکەت نایت الی هەمان خاوەن کار زیاتر بێت لە ٨٤ کاتژمێر 
لە هەفتەیەک دا. کاتێک کاردەکەیت الی زیاتر لە خاوەنکارێک، مافی ئەوەت نیە لە هەفتەیەک زیاتر لە 

٠٦ کاتژمێر زیاتر کاربکەیت.

کاتێک مۆلەتی مانەوەکەت بە مەبەستی خوێندنە ، دەتوانیت کارێک بکەیت بەاڵم دەبێت بەشێوەی بەشی 
بێت ) نیوە دەوام(.

(C) UNHCR/Mark Henley

A refugee from Eritrea, under training on a pre-apprenticeship course.
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کاری باتی  لە  کاردەکەم  کار  بەگرێبەستی   بۆچی 
گرێبەست(؟ )بێ  رەش 

کاری رەش )واتە ئەوکارەی رانەگەیەندراوە / کاری 
و  ئێستا  مەترسیەکی  کارکردن( چەند  بێگرێبەستی 
داهاتووی لێدەکەوێتەوە، جا بۆ تۆ بێت یان خاوەن 

کار، بۆ منوونە:

کە 	  دەقانەی  لەو  نابیت  سوودمەند  هەرگیز 
منوونە:  بۆ  فەرمانبەرەکان،  لەبەر  دایرشتووە  یاسا 
موچە، تایبەمتەندیەکانی وە ) پسولەکان، ژەمەکانی 
ماوەی  لە  پارێزگاری  و  پشوو،  مۆڵەتی  خۆراک(، 

دەرکردن، یارمەتیەکانی بێکاری ؛

لە 	  نادرێت  بۆ  تەندروستیت  بیمەی  هەرگیز 
الیەن خاوەنکارەوە ؛   

کاتێک ITM/IGI هەڵسا بە پشکنین تۆ لەگەڵ 	 
خاوەنکارەکەت غەرامە دەکرێیت ؛

هەرگیز مافی درێژکردنەوەی مانەوەی کاتیت 	 
نابێت کاتێک ئەمە پشت دەبەستێت بە هەبوونی 

گرێبەستی کارکردن ؛

مافی 	  وەرگرتنی  لەسەر  دەبێت  کاریگەری 
دەکات  پێویست  وا  کاتێک  درێژ،  مەودا  مانەوەی 
داهاتەکانی ژیانت بسەملێنیت لەوکاتەی داواکاری 

پێشکەش دەکەیت 

وەرگرتنی 	  لەسەر  دەبێت  کاریگەری 
کاتەی  ئەو  ئەوەی  لەبەر  رۆمانی،  رەگەزنامەی 
داواکاری پێشکەش دەکەیت، پێویستە بسلەمێنیت 
کە لەو سێ ساڵەری رابردوو بە شێوەیەکی یاسایی 

هاتۆتیتە ناو رۆمانیا ؛

ئەوەی  هۆی  دەبێتە  رەش  کاری 
لەالیەن  ئیسغاللبکرێیت 
کاری  ئەوەی  واتای  بە  )خاوەنکارەکانەوە(، 
وات پێدەکەن کە پێچەوانەی ویستی تۆیە/ 
کاری بە زۆری، بێ ئەوەی سوودمەند بیت 

لە مافەکان یان زروفەکانی ئەو کارەی کە
پێویستت  پارێزگاری  ئەوەی  بێ  و  شیاوە، 

هەبێت، تا دوایی.
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چیە؟ کارکردن  لە  ئیستیغالل  مانای 

لە  ئیسیغالل  حالەتی  دەگەمە  چۆن 
کاردا؟ لە 

ئیستیغالل لە کارکردن بریتیە لەو کارە زۆرداریەی 
دەکەیت  بۆ  کاری  تۆ  کە  یان  کار  خاوەن  کە 
رێگای  لە  دەستبکەوێت  سوودێکت  ئەوەی  بۆ 

کارەکەتەوە.

بەهۆی ئیستیغاللی کارەوە ئەم شتانە روودەدەن:

لەوانەی 	  لە هەفتەیەکدا  کاتژمێر  لە ٨٤  زباتر 
کاربکەیت ) بەکاتژمێرە زیادەکانەوە( ؛ 

لە دوای کارکردنی ماوەی ٢١ کاتژمێر، پشووی 	 
ماوەی ٤٢ کاتژمێر بەدەست نایەنیت ؛

بەرامبەر کاتژمێری زیاد وەرگرتنت نابێت ) ئەو 	 
کاتەی کە زیاتر بێت لە ٨٤ کاتژمێر لە هەفتەیەک 
دا، کە زیاترینی ٨٤ کاتژمێرە( کاتژمێرە پشووەکان 
کرێت پێدەدەرێت / یان زیادە لە موچە ) پارەی 

زیادە( ؛

 کەمرتین موچە وەردەگریت یان پاداشت هەر 	 
وەرناگریت ؛

خاوەنکار نایەوەێت رۆژانی پشوو یان مۆڵەتی 	 
پشوو یان مۆلەتی نەخۆشی پێبدات؛

 	 ٠٣ لە  زیاتر  ساڵ   ٨١ لە  بێت  کەمرت  تەمنت 
کاتژمێر کاردەکەیت لە هەفتەیەکدا ؛

دەکرێت ئەم شتە رووبدات لەبەر ئەم هۆکارانەی 
خوارەوە :

تۆ هەلس و کەوتی خراپ و/ نا راست لە الیەن 	 
خاوەنکارەکەتەوە قەبول دەکەیت لەترسی ئەوەی 

نەوەک سەرچاوەی داهاتت لەدەست بدەیت ؛
یان 	  لێدەکرێت  فێلێت  یان  لێدەکرێت  زۆرت 

هەرەشەت لێدەکرێت تاوەکو کاربکەیت .

جوداي زورداري،  و  استغالل، 

دێت؟ چی  واتای  بە  کاردا  لە  نابەجێ  کاری  و  تەحروش 

تەحروش لەوکاتە دا روودەدات کاتێک کە خاوەن کارەکەت یان هاورێکەت لەکار دا هەڵسوکەوتی خراپت 
لەگەڵ دەکات یان ریسوات دەکات یان لێتدەدات یان جوودات دەکاتەوە لە هاورێکانی ترت .

: دا  کارکردن  شوێنی  لە  تەحروش  منونەی  لە  هەندێک 

ریسوادەکرێیت یان سووکایەتیت پێدەکرێت ؛	 

دەستدرێژی دەکرێتە سەر بیرو باوەری ئاینی و سیاسیت ؛	 

هەلسوکەوتی جنسی لە دژت پێشنیار دەکرێت لەگەڵ هاورێکانت یان سەرکارەکانت تەنانەت لەگەڵ 	 
خاوەن کارەکەت ؛

بە بەردەوامی چاودێری یان پەیوەندی زۆرت پێوەدەکرێت لەالیەن خاوەن کارەوە / هاورێیەکەوە ؛	 

رێگای مافی دەربرین و سکاالت پێنادرێت لەو کاتانەی مامەلەت لەگەل دەکرێت ؛	 

ئەرکی ئاوات بەسەر دادەرێت کا مایەی ریسواکردن و سوکایەتیە بۆت ؛	 

 لە کاتە قورسەکان کاردەکەیت ؛	 
کار 	  تاکو  دەبیتەوە  لێدان  و  هەرەشە  تووشی 

بکەیت ؛
و 	  خراپ  کار  لەوانەیە  کە  لێدەکرێت  زۆرت 

فەحش دژ بەتۆ ئەنجام بدرێت .

جێگای  کە  منوونانەی  لەو  هەندێک 
مەترسین بەهۆی ئیستغاللەوە روودەدەن:
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کاردا شوێنی  لە  جیاکاری 

جیا  شێوەیەکی  بە  کار  خاوەن  کە  کاتەی  لەو  دا  کارکردن  شوێنی  لە  ببیت  جیاکاری  تووشی  لەوانەیە 
لە  ئەوەیە  لەبەر  یان  تۆن،  شوێنی  هاوشێوەی  کە  تر  کارمەندەکانی  لە  دەکات  لەگەڵ  هەلسوکەوتت 
تەمەنێکی دیارکراو دان، یان لەبەر ئەوەیە ژنن یان پیاون، یان لەبەر ئەوەی تەگەرەیەکت هەیە، یان لەبەر 

دینێکی دیاری کراو یان بوونی مەیل یۆ رەگەزێکی دیاریکرا، تا دوایی .

لەوانەیە جیاکاری رووبدات لەو شتانەی پەیوەستە بە کاتەکانی کار یان موچە یان کۆتای پێهێنانی پەیوەندی 
کار )دوورخستنەوە و دەرکردن( . 

لە شوێنی کارکردن روودەدات لەو کاتەی کە خاوەن کار بە هۆی دینەکەتەوە دەرت  بۆ منونە، جیاکاری 
دەکات، سەرەرای ئەوەی کە تۆ وەک فەرمانبەر و کارمەند هەموو پابەندیەکانت بە جێ گەیاندووە.

منونەیەکی تر لە جیاکاری لە کار دا لەو کاتەی کە خاوەنکار بریاری دەرکردنت دەدات بەهۆی کە دەزانن تۆ 
زگت هەیە، یان لەوانە خاوەنکارەکە پێت بڵیت کە نایەوێت کاربکەیت تەنها لەبەرئەوەی خەڵکی وواڵتێکی 

دیاریکراوی .

له م حاالتانەی سەرەوە کە باسکران، هەروەها لە هەر حالەتێکی تر کە خاوەنکار مافەکانت تێیدا پێشێل بکات، 
پێویستە بە خاوەنکارەکە رابگەینیت و ئەو کاروبارانەی نیشان بدەیت کە بۆتە هۆکاری ئەوەی پێی رازی نیت .

ئەگەر کێشەکە بە شێوازێک بوو چارەسەر نەدەکرا بە شێوەی راستەخۆ بەڵگەنامەیەک ( ITM لەگەڵ خاوەنکارەکە 
ئەو کارەی  زانیاری خۆت و خاوەنکار و  تێیدا  بۆ کە خۆت دەینوسیت، کە  بەرزبکەیتەوە  ئەوا دەتوانیت سکاال 
دەیکەیت و ئەو حال و بارە راستەقینەی کە خۆت تێیدایت دەیخەیتەروو(. منونەکە ببینە لە کۆتای ئەم نامیلکەیە، 
کە دەتوانیت راستەوخۆ پریبکەیتەوە. ئەم سکااڵیە بەسە بۆ ITM بۆ ئەوەی بتوانێت رێکاری پشکنین بکات لە 
خاوەنکار، دواتر بریار لەسەر ئەو رێکارانە دەدات کە فەرزی دەکات، سەرەرای ئەمانەش، مافی تانەت هەیە لە 

بەرامبەر دادگا بۆ هەر رێکارێک کە خاوەنکار پێشێلی کردووە لە دژی مافەکانت .
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 له بريت يب



محددة. غري  ملدة  اإلقامة   حق 

 يتم تجديد الترصيح كل 3 سنوات لالجئني.
يتم تجديد الترصيح كل سنتني ملن لديهم 

حامية فرعية.

ئەگەر  پێ  خوێندنەکەت  إئەگەر 
پێتدرا  دا  کەلەسەرەتا  پێ  خوێندنەکەت 
مافی  درێژکردنەوەی  داوای  -دەتوانیت 
ساڵ  یەک  ماوەی  بۆ  مانەوەبکەیت 
تەواوکردنی  بۆ  کات  درێژترین  وەک 

خوێندنەکەت .
تەواوکرد  خوێندنەکەت  ئەگەر 
-درێژکردنەوەی مافی مانەوت دریژترینی 

٩ مانگە، بۆ بەدەستهێنانی c کار .

کاتیت  درێژکردنەوەی  مافی  دەتوانیت 
درێژبکەیتەوە بۆ ماوەی ساڵ.

دەدرێت  مانەوە  مافی  ماوە  هەمان  بۆ 
ماوەی  لە  دارایی  پاڵپشتیکراوی  بە 

مانەوەکەدا.

ماوەی  بۆ  سەربەخۆ،  شێوەیەکی  بە 
پێشکەشکاری  ماوەیەدا  لەو  مانگ،   ٦
تر  بۆمەبەستێکی  دەتوانێت  داواکاری 

بگوازێتەوە لەکاتی مانەوەی لە رۆمانیا.

بۆ ماوەی ٦ مانگ، لەگەڵ درێژکردنەوەی 
کاتە نوێکان کە دەگاتە ٦ مانک .

داواکاری  وەاڵمی  کاتێک    )i(
مانگ   ٣ دوای  وەرنەگرت  پەنابەریت 
لە بەرواری داواکاری پێشەکەشکردنی 
پەیوەست  هۆکارانەی  بەو  پەنابەری، 

نیە بەتۆ ؛
پەنابەری  رێکارەکانی  کاتی    )ii(

قۆناغی دادوەری .
هەبێت  کارکردنت  مافی  ئەگەر   )iii(
پەنابەری  داواکاری  ئەوەی  پێش 
پێشکەش بکەیەت دەتوانیت بەردەوام 

بیت لەکارکردن.
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کاری  دەتوانم  من  کە  چین  دیاریکراوانە  مەرجە  ئەو 
وەزعەکەم بەپێی  پێبکەم 

 مۆڵەتی
مانەوە

 مۆڵەتی
مانەوە

 داواکاری
 پارێزگاری

 نێودەوڵەتی
)پەنابەری(

کاری پێدەکرێت تا دەرچوونی بریاری
کۆتایی سەبارەت بە داواکاری پەنابەری.

نا

نا

نا

نا

نا

بەڵێ

بەڵێ

بەڵێ

لەسەر هەمان زروف وەک هاواڵتیانی 
رۆمانی.

بنەمای  لەسەر  کاربکەیت  دەتوانی 
.IGI مۆڵەتی مانەوە کە دەرچووە لە

دەتوانی گرێبەستی ٨ کاتژمێری / رۆژ 
 ٤ حەد  بەرزترین  بە  تر  گرێبەستی 

کاتژمێر/ رۆژ.

تەنها  بکەیت  بەش  کاری  دەتوانی 
 ٤ ماوەی  بۆ  تەنها  زیاترینەکەی 

کاتژمێر لەرۆژێکد .

تەنها  بکەیت  بەش  کاری  دەتوانی 
 ٤ ماوەی  بۆ  تەنها  زیاترینەکەی 

کاتژمێر لەرۆژێکد .

سته.  ده  ر  به  كايت  يك  يه  ماوه  بو 
کارکردن  گرێبەستی  ماوەی  دەتوانرێت 
کاتی  دەتوانرێت  کە  درێژبکرێتەوە، 
کۆمەڵەی  پێی  بە  زیادبکرێت  بۆ  دیکەی 

کرێکارەکان.

بو ماوه يه يك كايت به ر ده سته. دەتوانیت 
داواکاری درێژکردنەوەی ماوە بکەیت کە 

یەکسانە بەماوەی خوێندنەکە.

 ئەو کەسانەی مافی
 دانانی پەنابەریان

 هەیە و دانانی
 پارێزگاری لقیان
)الوەکی( هەیە

کار

 خوێندن

 خوێندن

ئەو مەرج و مافانەی کە
بەکاردێن لە کار دا

ئەو مەرج و مافانەی کە
بەکاردێن لە کار دا

ماوەی مافی مانەوە

ماوەی مافی مانەوە

 راي
*IGI 

لەهەمان زروفی هاواڵتیانی رۆمانی .

/ رۆژ و  کاتژمێری  گرێبەستی کاری ٨ 
کاتژمێر   ٤ زیاترینی  کە  تر  گرێبەستی 

/ رۆژ.

کاربکەیت  ماوەیە  لەو  دەتوانی  تەنها 
ئەوەی  بۆ  لێکراوە  کە چاوپۆشیت  کە 

مبێنێتەوە لە زەویەکانی رۆمانیا.

چوون بۆ دەرەوەی بازنەی هەرێمەکە 
بەدەستهێنانی  لەرێی  تەنها  کە 
بێنێت  بەدەست   IGI لە  رەزامەندی 

لە پێشرتدا .

خانەوادە لەگەڵ

 أ) هاواڵتیانی
 رۆمانی ( ناویان
 تۆماردەکرێت لە
 مۆلەتی مانەوەی

 زانیاری وەک
 تاکێک لە تاکەکانی

  ب) پەنابەرەکان
 ئەوکەسانەن خاوەن
 پارێزگاری الوەکین

 / ئەو بیانیانەی
 مۆڵەتی مانەوەویان

هەیە

باری
چاوپۆشیکردن

*پيوست ده كا راي IGI وه ر گريي ؟ *پيوست ده كا راي IGI وه ر گريي ؟

 راي
*IGI 



Către Inspectoratul Teritorial de Muncă din judeţul  ……..

Sesizare

Stimate domnule/ Stimată doamnă Inspector Şef,

Subsemnatul(a) ........................................... născut(a) la data de ....................... 
cu domiciliul în județul / sectorul ..................... localitatea ..................... strada 
............................... nr. ......... bloc........... scara .......... etaj ........... apartament ............ 
nr. telefon............................... posesor al permisului de şedere ....... seria......  
nr .................. eliberat la data de .................. de către ......................................  
CNP ................................ de profesie ...................................... angajat sau fost angajat 
din data de ..................... în funcția de ................................ la........................................
...cu sediul în localitatea...........................str ......................................... nr. ....................  
județul .................. nr. telefon .................. luând la cunoștință că inspectorii de 
muncă vor păstra confidențialitatea celor sesizate de mine în conformitate cu 
art. 18, alin. 1, lit. c din Legea nr. 108/1999 (republicată) pentru înființarea și  
organizarea Inspecției Muncii, și cunoscând că falsul în declarații este prevăzut și 
pedepsit de art. 326 Cod Penal cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă 
adresez o petiție prin care sesizez următoarele probleme:

(aici vei scrie care este problema pe care o sesizezi - de exemplu, neplata salariului de către angajator, ore de 
muncă suplimentare neplătite, concediere ilegală, muncă la negru, discriminare la locul de muncă)

Data Semnătura

به ريز پشكينه ري سه روك ..........

سکااڵ

کۆرەس یرەنێکشپ زێرەب

من لە خوارەو واژوومکردووە........................................... لە دایکبووی رێکەوتی ....................... نیشتەجێم 
ژمارە   .................................. شەقام   ................................. شار   .......................... کەرتی   / پارێزگای  لە 
......... بینا ........... دەروازە .......... تابق ........... شوقە ............... ، ژمارەی تەلەفۆن ............................... 
لەالیەن   .................. رێکەوتی  لە  دەرچوە   .................. ژمارە   ..... زنجیرە  مانەوە.......  مۆلەتی  هەڵگری 
................................. کارمەند یان کارمەندی  ........................... پیشە  .................. ژمارەی کۆدی کەسی 
لە  نوسینگەکەی   .......................... لە   ....................... کاری  لە   ..................... رێکەوتی  لە  پێشوو 
ژمارەی   .................. پارێزگا   ........... ژمارە   ........................................... شەقام  شاری........................... 
تەلەفۆن .................. بە پێی زانیاریەکامنان پشکێنەری کار پارێزگاری دەکەن لەسەر ئەو تایبەمتەندیانەی 
کەپێم راگەیاندوون، بەپێی ماددەی ٨١ لە بەندی ١ پیتی C لە یاسای ژمارە 108/1999 )بالوکراوەتەوە( بۆ 
دامەزراندن و رێکخستنی پشکنینی کار ، و لەگەڵ زانینی مۆڵەتە ساختە و درۆینەکان سزادەدرێن بە پێی 
مادەی 326 لە یاسای سزادان بە بەندکردن بۆ ماوەی ٣ مانگ تا دوو ساڵ یان بە غەرامە و بژاردن، ئەم 

داواکاریە پێشکەش دەکەم کە ئەم کێشانەی خوارەوەی تێدا رادەگەیەنم:

) لێرە ئەم کێشەیە دەنورسێت کە رادەگەیرنێت – بۆ منونە- خاوەنکار موچە نادات، کاتژمێرە زیادەکانی کارکردن پارەنادات، دەرکردن و دورخستنەوەی نایاسایی ، کاری رەش ) بێ گرێبەستی کارکردن( 
جیاکاری لە شوێنی کارکردن. 

رێکەوتواژووکردن



بۆ زانیاری زیات:

پشکنینی هەرێمی بۆ کار لەو پارێزگایەی کە لێی نیشتە جێی: 
https://www.inspectiamuncii.ro/contact

پەنابەران. کاروباری  بۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە  بااڵی  دەستەی  پاڵپشتی  بە  بە  دەرچووە  باڵوکراوەیە   ئەم 
ئەوەی  بێ  ئەوەی  بێ  باڵوکراوەیە،  ئەم  ناوەرۆکی  لە  بەرپرسە  پەنابەران  بۆ  رۆمانی  نیشتامنی  ئەنجومەنی  دەستەی   )UNHCR(  

رەنگدانەوەی رای پێویست نیشان بدات .

پشکێنەی گشتی بۆ کۆچ
http://igi.mai.gov.ro/ro/node/contact

 ناونیشانی نوسینگەی ناوەندی - شەقامی Lt. Col. Marinescu C-tin ، ژمارە ٥١ A ، کەرتی 5، 
کۆدی پۆستە ٧٣٠٠٥٠ بوخارست
تەلەفۆن : +13 75 410 021 4

فاکس : +01 75 410 021 4
igi@mai.gov.ro : ئیمێل

)UNHCR(  رومانيا
https://www.unhcr.org/ro/

 ناونیشان : Bulevardul Primăverii no. 48A ، کەرتی 1 ،
کۆدی پۆستە ٥٧٩١١٠ ، بوخارست

تەلەفۆن : +73 / 72 78 201 021 4
فاکس : +94 15 210 021 4

 rombu@unhcr.org : ئیمێل

ئەنجومەنی نیشتامنی رۆمانی کۆچ بەران
http://www.cnrr.ro/index.php/ro/

 ناونیشان :شەقام Viesparilor ژمارە 19 ، تابق 2 ، کەرت 2 ،
کۆدی پۆستە 020641 ، بوخارست

تەلەفۆن : +10 62 312 021 4 / +75 52 405 031 4
فاکس : +10 62 312 021 4

 office@cnrr.ro : ئیمێل


