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ХУШ ОМА ДЕ Д БА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! 

КӮМАКИ ИҶТИМОӢ, ЁРИИ ТИББӢ, 
ИЛМУ МАЪРИФАТИ ФАРЗАНДОН

ёддошти ёридиҳанда 
барои мигрант

Ҳуҷҷатҳои зарурӣ
шиносномаи хориҷии кӯдак, нусхаи шиносномаи хориҷӣ;
тарҷумаи шаҳодатномаи таваллуд бо печати нотариус та-
валлуд ба забони русӣ;
корти мигратсионй;
огоҳонома барои бақайдгирии мигратсионии кӯдак бо ҷйи 
истиқомати падару модари вай (регистратсия);
шиносномаи яке аз волидайн ва нусхаи шиноснома;
орти мигратсионии яке аз волидайн ва нусхаи корти мигратсионй;
огоҳонома барои бақайдгирии мигратсионии яке аз воли-
дайн (регистратсия) ва нусхаи (регистратсия);
ҳисоботи тиббӣ оид ба санҷиши тиббии кӯдакон ва набуда-
ни бемориҳои хатарнок - Шумо метавонед дар муассисаҳои 
махсуси тиббӣ гузаред;
шаҳодатномаи привикаҳо;
корти тиббии кӯдак - дар давоми санҷиши тиббӣ ҷуброн кар-
да мешавад ва аз кишвари аслӣ ворид карда мешавад.
Аз Шумо инчунин метавонанд талаб намоянд:
полиси тиббии кўдак;
парвандаи шахсии донишҷӯ.
Дар шаҳрҳои калон бисёр вақт дар кӯдакистонҳо ҷой наме-
расад. Дар ин ҳолат кўдак ба муассисаи дигари таълимӣ фи-
ристода мешавад, ки дар он ҷо ҷойҳои холӣ вуҷуд доранд.
Дар баъзе ҳолатҳо, вақте ки кӯдакро ба мактаб туғрӣ меку-
нед ӯ бояд бо муаллимоне, ки дараҷаи омодагӣ ба мактаб ва 
донистани забони русиро муайян мекунанду ва  ба чандум 
синф гирифтанашонро мегӯянд  машварат бояд намуд. 
Агар дар мактаб ба Шумо рад карданд, Шумо бояд ба шӯъбаи 
маорифи ноҳия (РОНО) муроҷиат кунед. Агар Шумо тамоми 
ҳуҷҷатҳои заруриро дошта бошед, Шумо бояд дар яке аз мак-
табҳои ноҳия, ки Шумо ба қайд гирифтаед, ҷой ҷудо кунед.
Агар ба Шумо ҷой додан дар мактаб рад кунанд, Шумо мета-
вонед ба Кумитаи маориф муроҷиат кунед: 576-18-36, 576-
18-76, 576-18-74.

ТАМОСҲОИ МУФИД
Ёрии тиббӣ

Шумораи ягонаи хидматрасонии наҷотдиҳӣ: 112 (Шумо ме-
тавонед дар сурати мавҷуд набудани пул ё SIM-корт, инчу-
нин қулфи клавиатура) занг занед.
Телефон барои тамос «ёрии таъҷилӣ»: 03, аз мобилӣ - 103.
Телефон барои кори «ёрии таъҷилӣ»-ро даъво кардан: 
+7 (812) 571-45-04
Агар Шумо ягон танқисй бо гирифтани ёрии тиббӣ дошта бо-
шед, ба Вазорати тандурустии ФР муроҷиат намоед:
https://www.rosminzdrav.ru/
«Хати доимоамалкунанда»: 8 800 200-03-89
Телефонҳои дархостӣ: 8 (495) 628-44-53, 8 (495) 627-29-44
Телефонҳои мултимедиявӣ: 8 (495) 627-24-00
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (мушки-
лотҳо дар гирифтани ёрии тиббӣ)
191011 Санкт-Петербург, к. Малая Садовая, х. 1

Телефон: 8 (812) 595-89-79
Духтури навбатдор-инспектор: 8 (812) 571-09-06
Шӯъбаи бақайдгирии садамаҳо – маълумоти мутамарказй дар бо-
раи чанд одам дар мошини «Ёрии таъҷилӣ» аз кӯча (шабонарӯзӣ) 
бурда шудааст: +7 (812) 278-00-55
Барои маълумоти бештар дар бораи муассисаҳои тиббӣ дар шаҳри 
Санкт-Петербург, хадамоти ёрии таъҷилӣ, дорухонаҳо ва истгоҳи 
фавқулода Шумо метавонед дар сомона пайдо  кунед  migrantinfo.
spb.ru «Маълумоти иловагӣ».

Кӯмаки иҷтимоӣ
Барои кӯмаки иҷтимоӣ, Шумо бояд ба ноҳия (дар ҷойи бақайдгирӣ) ё мақо-
моти шаҳрии ҳифзи иҷтимоии шаҳр дар Санкт-Петербург муроҷиат намоед:
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/   телефон: +7 (812) 576-24-61
Маркази иттилоотӣ ва маркази шаҳрии «Семья»
Адрес: 190068, ул. Садовая, дом 55-57, литер А
телефон: +7 (812) 417-31-51 
http://www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html - рӯйхати пурраи 
мухотибон ва марказҳои кӯмаки иҷтимоӣ барои оилаҳо ва кӯдакон 
дар ноҳияҳои Санкт-Петербург

Таҳсилоти кӯдакон
МФЦ Санкт-Петербург (дохил кардан ба кӯдакистонҳо ва мактабҳо)
https://gu.spb.ru/mfc/list  телефони иттилоотӣ: +7 (812) 573-90-00
Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
Дар бораи маориф
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/  хати доимоамалкунанда: 
+7 (812) 576-20-19
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
Ҳангоми вайрон кардани ҳуқуқҳои кӯдакон
http://www.spbdeti.org/ хати доимоамалкунанда: +7 (812) 576-70-00

Ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар Санкт-Петербург
СПб РОО «Дети Петербурга» 
http://detipeterburga.ru/    телефон:  +7 911 773-77-87
Агар фарзанди Шумо ба мактаби русӣ тайёр набошад ва хуб наме-
донад забони русиро, Шумо метавонед ба созмонҳои ҷамъиятӣ му-
роҷиат намоед ва ба таври ройгон дастгирии заруриро пайдо намоед.
БФ «ПСП-фонд» (дастгирии ҳуқуқии ройгони ҳуқуқи муҳоҷирони 
меҳнатӣ). Телефон барои тамос: 8 (812) 337-57-85

МАНБАЪҲОИ МУФИДИ ИТТИЛООТӢ
migrantinfo.spb.ru   - «Хуш омадед ба Санкт Петербург!» - Манбаъи 
- интернетй барои мигрантҳои Кумитаи муносибатҳои байналмилалӣ 
ва татбиқи сиёсати мигратсионй дар Санкт-Петербург
migrussia.ru   «Мигрантҳо ва мигратсия. Портали иттилоотй дар бай-
ни ноҳияҳо» - маслиҳатҳо оид ба мутобиқсозӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ 
МигрАзия - гузориши мобилй барои коргарони муҳоҷир ва аъзоёни 
оилаҳои онҳо - шаҳрвандони ЕАЭС ва СНГ (барои Android).

Буклет разработан БФ «ПСП-фонд»
Автор-составитель: Якимов А.Н.



ЁРИИ ТИББӢ
Шаҳрвандони хориҷие, ки дар ФР зиндагӣ мекунанд, метаво-
нанд ба ёрии тиббӣ расонида шаванд.
Хадамоти тиббии муқаррарӣ, чун қоида, дар муассисаҳои тиб-
бӣ дар маҳалли бақайдгирии Шумо пешниҳод карда мешаванд.
Вақте ки Шумо ба ФР меоед, инчунин гирифтани ёрии тиббии 
муқаррарӣ, Шумо бояд полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ 
(ДМС) дошта бошед. Полиси ДМС метавонад дар идораҳои 
ширкатҳои суғурта, дар беморхонаҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, ин-
чунин дар идораҳои «Почтаи Россия» дода шавад.
Агар Шумо полиси ДМС-ро надошта бошед – Шуморо метаво-
нанд ҷарима банданд ва ҳатто аз Россия хориҷ кунанд.
Шумо метавонед шахсан ҳаҷми хизматрасониҳои тиббӣ, ки аз 
ҷониби полиси ДМС фаро мегирад, интихоб кунед - арзиши 
полис аз ин вобаста аст.
Агар зан дар вақти ҳомиладорӣ ва таваллуд няти гирифтани хада-
моти тиббии муқаррарй дошта бошад, ӯ бояд ҳатман дар бораи ин 
дар вақти ба расмият овардани полиси ДМС гуяд.   
Барои ба расмият овардани полиси ДМС дар Россия, ба Шумо 
ин ҳуҷҷатҳоро ба сиёсати суғуртави пешниҳод кардан лозим аст:  
тарҷумаи шиносномаи хориҷӣ ва нусхаи шиноснома;
корти мигратсионй ва нусхаи он;
огоҳонома барои бақайдгирии мигратсионй (регистратсия) ва 
нусхаи он.
Агар Шумо полиси ДМС-ро аз тарафи корфармои худ таҳия ку-
нед, илова бар Шумо ваколатнома аз ҷониби ташкилоте, ки дар 
куҷо Шумо кор мекунед бо ҳаққи имзо кардан лозим мешавад.
Ёрии фаврии тиббй дар ҳолати садама, таваллуд, осеб, заҳро-
лудшавӣ   ва дар дигар ҳолатҳое, ки ба саломатй ва ҳаёти ин-
сон зарар расонида мешавад РОЙГОН мебошад.

Шаҳрвандони ҷумҳуриҳои узви ЕАЭС, ки дар Федератсияи 
Россия кор дар асоси шартномаи меҳнатй кироя мекунанд, 
метавонанд, ки полиси ҳатмии тиббиро (ОМС) татбиқ кунанд.
Барои ба расмият овардани полиси ОМС барои шаҳрвандони 
муҳоҷири Арманистон, Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон 
бояд, ки ташкилоти суғуртаи тиббй интихоб карда шавад - чун 
қоида, онҳо метавонанд дар клиникаи дар ҷои истиқоматашон 
ин корро ба анҷом диҳанд.
Ҳангоми пешниҳоди ариза барои бақайдгирии сиёсати ОМС, 
шаҳрвандони ЕАЭС бояд ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд:
шиноснома ё дигар ҳуҷҷате, ки шахсияти худро тасдиқ меку-
над; 
СНИЛС;
шартномаи меҳнатӣ;
қисми ҷудошавии шакли эълони огоҳинома (регистратсия) ё 
нусхаи он бо нишон додани ҷой ва мӯҳлати будубош.

Шаҳрвандони ЕАЭС, коргарони дар Федератсияи Россия, сиё-
сати ОМС, ки дар шакли коғазӣ дода мешавад ва бе мудда-
ти муайян мебошад – то ба охир омадани сол, вале на зиёд-
тар аз мўҳлати шартномаи меҳнатӣ.
Полиси ОМС-ро инчунин ин касҳо ба даст оварда метавонанд:
шаҳрвандоне, ки иҷозатномаи истиқомати муваққатӣ доранд (РВП);
шаҳрвандоне, ки иҷозати истиқомат доранд (ВНЖ); 
шаҳрвандоне, ки сертификати паноҳгоҳҳои муваққатӣ доранд;
гурезаҳо.
Барои маълумоти бештар дар бораи суғуртаи ҳатмии тиббӣ 
метавонанд дар сомонаи Хазинаи ҳудудии  Санкт-Петербург 
пайдо намояд: https://spboms.ru/

КӮМАКИ ИҶТИМОӢ
Кӣ метавонад кӯмаки иҷтимоиро ба даст орад:
Оилаҳо, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд, му-
ваққатан ё доимӣ дар Санкт-Петербург истиқомат мекардагй 
(ҳуқуқи гирифтани кӯмаки иҷтимоӣ доранд, танҳо дар намуди 
хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар ҳолатҳои фавқулодда);
шаҳрвандони хориҷие, ки иҷозати истиқомат дар территорияи 
ФР доранд; 
шаҳрвандони хориҷӣ - аъзои оилаи шаҳрвандони Россия;
шахсони бешаҳрванд;
гурезаҳо.

Намудҳои хизматрасониҳои иҷтимоӣ:
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ - таъмини хӯрок, либос, пойафзол ва 
талаботи зарурӣ, ташкили истироҳат;
тиббӣ - нигоҳдорӣ ва нигоҳдории саломатӣ; 
психологӣ - таъмини кӯмаки психологӣ; 
педагогикӣ - пешгирии  аз меъёри рафтор ва рушд дур шудан, 
кӯмак ба оила дар тарбияи фарзандон;
меҳнат - таъмини расонидани кӯмак дар ҷойҳои корӣ ва ҳалли 
проблемаҳои дигари вобаста ба мутобиқсозии меҳнат;
Хизматҳои ҳуқуқӣ - ҳуқуқӣ, аз ҷумла ройгон.

Хизматрасониҳои фаврии иҷтимоӣ:
хӯроки гарми ройгон ё ин ки маҳсулот;
таъмини либоса, пойафзол ва дигар талаботҳои якуми зарурӣ;
кӯмак дар гирифтани манзили муваққатӣ;
кӯмаки ҳуқуқӣ; 
кӯмаки фаврии психологй.

Барои кӯмаки иҷтимоӣ ба куҷо муроҷиат кардан лозим аст:
Муҳоҷирон бояд ба мақомотҳои ноҳиявй (дар ҷойҳои бақайдгирӣ) 
ё мақомоти шаҳрии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ муроҷиат намоянд.
Дар Санкт-Петербург шӯъбаҳои дастгирии иҷтимоии оилаҳои 
муҳоҷирон бо кўдакон дар Марказҳои ноҳиявии кӯмаки иҷти-

моӣ ба оилаҳо ва кӯдакон ҷойгир шудааст. Шумо метавонед 
дар бораи онҳо дар маркази иттилоотӣ ва методологии «Се-
мья » маълумот гиред.
Маркази шаҳрии иттилоотӣ ва методологии «Семья»
Адрес: 190068, ул. Садовая, дом 55-57, литер А 
телефон: +7 (812) 417-31-51 
http://www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html - рӯйхати 
пурра ва тамосҳои Марказҳои кӯмаки иҷтимоӣ барои оилаҳо 
ва кӯдакони дар ноҳияҳои Санкт-Петербург
Қарор дар бораи эътироф намудани шаҳрванд дар заруриа-
ти хизматрасониҳои иҷтимоӣ бояд дар давоми 5 рўзи корӣ аз 
санаи додани ариза бароварда шавад. Шуморо бояд, ки бо 
шакли хаттй ё ин ки бо таври электронй хабар диҳанд.
Қарор дар бораи таъмини хизматрасонии иҷтимоӣ фавран 
бароварда мешавад.
 Қарор дар бораи рад кардани хизматрасониҳои иҷтимоӣ ме-
тавонад ба суд шикоят карда шавад.

ТАҲСИЛОТИ КӮДАКОНИ ХОРИҶӢ ДАР 
РОССИЯ

Кўдакони шаҳрвандони хориҷӣ, инчунин фарзандони 
шаҳрвандони Россия ҳуқуқ доранд, ки ройгон ба боғчаи ба-
чагона ва ба мактаб бираванд.
Кӯдакон бояд дар Россия қонунӣ зист кунанд, яъне ки корти 
мигратсионӣ ва регистратсия дошта бошанд.

Бинобар банди 5 моддаи 97 Шартномаи ЕАЭС, фарзандо-
ни коргарони муҳоҷир - шаҳрвандони кишварҳои Иттиҳоди 
иқтисодии Авруосиё - дар ФР дар заминаи ва дар давоми 
мӯҳлати шартномаи кироя аз волидон мебошанд.
Кўдакони синни мактабӣ ки дар Россия ҳастанд, БОЯД ба мак-
таб бираванд: агар Шумо кӯдакро ба мактаб нафиристеду ӯро 
ба кор ҷалб намоед ва дар шароитҳои нохуб ӯро нигоҳ доред - 
хадамоти ҳабс ва полис метавонад Шуморо ба ҷавобгарӣ ка-
шанд ва кӯдакро ба кишвараш фиристонанд. 

Тартиби қабули кӯдакон ба кӯдакистон  
ва мактаб

Барои дохил шудан ба мактаб Шумо бояд ба наздиктарин 
мактаб ё ба шӯъбаи маорифи ноҳия (РОНО) муроҷиат кунед. 
Барои дохил шудан ба кӯдакистон ё синфи якум - ба муас-
сисаи наздиктарини таълимӣ ё ба маркази бисёрҷонибаи 
(МФЦ) дар ҷойи регистратсияи Шумо ворид шавед.

Рӯйхати МФЦ-и Санкт Петербург:
https://gu.spb.ru/mfc/list     
справочный телефон: +7 (812) 573-90-00

Онҳо ӯҳдадоранд ба Шумо ёрии фаврии тиб-
биро расонанд, ҳатто агар  Шумо полиси ДМС 
надошта бошед. 

Кӯдакони шаҳрванди хориҷӣ, ки ба синни 18 на-
расидаанд ҳақи кор карданро надоранд дар РФ!


