Bolalarning muhojirlik qaydi (registrasiyasi) amal qilish muddatini oʻz vaqtida uzaytirishni unutmang.
Bolaga Rossiyaga moslashib ketishga turli xil toʻgaraklar, sektsiyalar, til oʻrganish kurslari, yoshlar uchun tadbirlar yordam berishi
mumkin.

MULOQOT

Faqat yurtdoshlar bilangina emas, balki mahalliy aholi bilan
ham koʻproq muloqotda boʻlishga, oʻzingizni xushchaqchaq va
samimiy tutishga, ziddiuatlardan qochishga, rus anʻanalari, tarixi,
madaniyatini oʻrganishga, qoʻshma tadbirlarda qatnashishga, volontyorlik faoliyatida qatnashishga harakat qiling – bular sizga
Rossiyadagi hayotingizni yaxshiroq oʻtkazishga, unung qiziqarliroq va xavfsiz boʻlishiga yordam beradi.

MAʻLUMOT VA YORDAM UCHUN
QAERGA MUROJAAT ETMOQ ZARUR?

Birlashgan tez yordam koʻrsatish tarmogʻi – 112 ( shahar yo
uyali telefondan) – favqulodda holat yuz berganda, hayot va salomatlik uchun xavf tugʻilganda.

Foydali

Комитета по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
ning muhojirlar uchun internet-resursi: https://www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/kmormp/internet-resurs-dlyamigrantov/
Федеральной службы по труду и занятости ning electron
resurslari:
www.onlayninspektsiya. rf
www.rostrud.ru
Boʻsh ish joylarining rasmiy portali
www.trudvsem.ru
«Миграция и мигранты. Межрегиональный
информационный портал» - moslashuv va oʻz huquqlarini himoya
qilishga oid maslahatlar, foydali muloqot yoʻllari: www.migrussia.ru

Mihojirlarni davlat qoʻllovi

Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге:
сайт: gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/
e-mail: info@kmormp.gov.spb.ru
chet ellik fuqarolar (mehnat muhojirlari) uchun ishonch telefoni –
8 (812) 576-28-67
http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/ugolki-migranta/ Sankt-Peterburg kutubxonalaridagi «Уголки мигранта»
СПБ ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»:
sayt: spbdn.ru, vk.com/domnac_spb
e-mail: domnac@yandex.ru
tel.: 8 (812) 579-00-09

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
sayt: 78.mvd.ru/ms
tel.: 8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02
Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг (МФЦ):
МФЦ ning birlashgan maʻlumot xizmati: 8 (812) 573-90-00
МФЦ ning Sankt-Peterburgdagi roʻyxati: gu.spb.ru/mfc/
Филиал по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Федерального государственного унитарного предприятия
«Паспортно-визовый сервис» МВД РФ:
sayt: spb.pvsmvd.ru
e-mail: spb@pvsmvd.ru
tel.: 8 (812) 318-01-22
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге
(davlat maqomotlari xodimlari tomonidan chet ellik fuqarolar
huquqlari himoyasiga rioya etmoqni nazorat etish):
sayt: ombudsmanspb.ru
tel.: 8 (812) 241-46-77
Уполномоченный по правам ребёнка (bolalar huquqinu
himoya etish):
sayt: spbdeti.org
tel.: 8 (812) 576-70-00

Sankt-Peterburgga
xush kelibsiz!

Xavfsiz
muhojirlik
Mehnat muhojirlari
uchun maslahatlar

Ijtimoiy tashkilotlar (bepul yordam):

БФ «ПСП-фонд» (mehnat muhojirlari va ularnung oilalari uchun
bepul huquqiy yordam):
sayt: psp-f.org
e-mail: bp@psp-f.org
tel.: 8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09
Красного Креста ning axborot-yoʻl-yoʻriq markazi (chet ellik
fuqarolar va fuqaroligi yoʻq shaxslar uchun yoʻl-yoʻriqlar berish):
sayt: spbredcross.org
e-mail: rcc@spbredcross.org
tel.: 8 (800) 333-00-16, 8 (812) 571-10-91, 8 (812) 717-35-34
АНО «Дети Петербурга» (mehnat muhojirlari bolalariga rus
tilini oʻrganish, maktabga joylasishga yordam):
sayt: detipeterburga.ru
e-mail: julia.l.alimova@gmail.com
tel.: 8 (911) 773-77-87, 8 (911) 720-19-89
Буклет «Безопасная миграция. Советы трудовым мигрантам»
(на узбекском языке).
Разработка текста: БФ «ПСП-фонд»
Авторы-составители: Гончарова Д.В., Якимов А.Н.
Редактор: Панич Б.Л.
Тираж 2000 экз.
Изготовлено на средства субсидии Комитета по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Sankt-Peterburg
2021

Aziz doʻstlar!
Mehnar muhojirligi– jiddiy qadam. Biz foydali maʻlumotlar mavjud mazkur kitobchani siz murakkab vaziyatlar va muammolarga
ozroq duch kelishingiz uchun tayyorlaganmiz.
Muvaffaqiyat tilaymiz!

BUNI BILMOQ MUHIM

Rossiya muhojirlik qonunchiligini oʻrganing, uni buzganlik
uchyn javobgarlikka alohida eʻtibor qarating
Qonun talablarini mustaqil, rasmiy saytlarda oʻrganish muhimdir.
Doʻstlar va tanishlarning oʻzlari koʻpincha qononchilikni yaxshi bilishmaydi va sizga notoʻgʻri maʻlumot berishlari mumkin.
Rossiyada sizga yordam berishi mumkin boʻlgan tashkilotlar bilan muloqot qilish yoʻllarini bilib oling.
Ular Rossiya davlat maqomotlari va davlat tashkilotlari, shuningdek
mamlakatingiz vakolatxonalari boʻlishi mumkin. Sizning mamlakatingiz chet elda boʻlgan oʻz fuqarolri huquqini himoya qilishi zarur – sizga borgan eringizda konsullik qaydida turishni tavsiya etamiz.
Sanrt-Peterburgda muhojirlarga bepul xizmat koʻrsatadigan ijtimoiy
taskilotlarni bilmoq foydalidir.
Pullik xizmat koʻrsatadigan vositachilar va tijotar tashkilotlariga
murojaat etish xatarlidir – ular sizni aldashlari mimkin.
Rus tilini bilishingizni yaxshilang
Rus tili faqat patent olish uchungina kerak emas.
Sizga mahalliy aholi, ish beruvchilar, polisiya va davlat muassasalari
xodimlari bilan mustaqil muloqot qila olish, imzolayotgan hujjatlaringizni tushunishingiz muhimdir.
Tilni bilmasangiz, xatar ortib boraveradi, sizni aldashlari mumkin,
yordam soʻrab murojaat etishingiz esa juda qiyin boʻladi.

HUJJATLARNI QANDAY
RASMIYLASHTIRISH VA
TOVLAMACHILAR QURBONIGA
AYLANIB QOLMASLIK ZARUR

Rossiyaga ishlash uchun kelgan chet ellik fuqaro muhojirlik kartasida albatta kelishdan maqsadini koʻrsatishi zarur - – «ishlash».
MDH mamlakatlari fuqarolari Rossiyada ishlash uchun patent rasmiylashtirmashdan 6 oy davomida 90 kundan ortiq boʻlmagan muddatda tura olishlari mumkin. 6 oyda siz Rossiyaga bir necha marta
kelishingiz mumkin, lekin Rossiyada turgan umumiy vaqtingiz 90
kundam oshmasligi zarur.
Qiqqat qiling: patentni albatta siz ishlaydigan ixtisosga koʻra rasmiylashtirish zarur. Boshqa ixtisos va boshqa mintaqada ishlash qonunbuzarlik sanaladi va buning uchun jarima koʻzda tutilgan!
Hujjatlaringizni oʻz vaqtida uzaytiring! Vaqti oʻtib ketgan qayd, muhojirlik kartasi va patent qonunchilikni buzish sanaladi, buning uchun jarimaga tortishlari va mamlakatdan chiqarib yuborishlari mumkin. Agar siz oʻsha vaqtda ishlamayotgan boʻlsangiz va Rossiyada turish uchun boshqa
asosingiz bolmasa ham, baribir patentni uzaytirishingiz zarur.
Rossiyada koʻpgina vijdonsiz vositachilar (tashkilotlar va fuqarolar) faoliyat yuritadi, ular sizga hujjatlarni rasmiylashtirishda
pullik yordam koʻrsatishni taklif etishadi. Ehtiyot boʻling, aldanib qolmang!

Hatto ularni yaxshi bilsangiz ham, «xususiy shaxslar» – yurtdoshlar, brigada boshliqlari yordamidan foydalanmang: aynan ular
koʻpincha qalbaki hujjatlar rasmiylashtirishadi. Unutmang, sizda
qalbaki hujjatlar topilgan holatda aynan siznu jarimaga tortishlari
va hatto Rossiyadan chiqarib yuborishlari mumkin! Bundan tashqari, vositachilar aslida bepul koʻrsatiladigan yo juda oz mablagʻ
olinadigan xizmat uchun pul olishlari mumkin.
Unutmang: biron-,bir tashkilot yoki xususiy shaxs siz uchun
hujjatlar olish huquqiga ega emas. Siz oʻz hujjatlaringizni
отделении по вопросам трудовой миграции УВМ МВД dan
SHAXSAN oʻzingiz olishingis zarur.

POLISIYA

Agar siz va atrofingizdagi odamlar uchun xavf tugʻdiradigan
vaziyat yuzaga kelsa, agar siz jinoyat guvohi yo qurboni boʻlsangiz – tezda polisiyaga murojaat eting: uyali telefondan 102
yoki 112 raqamlariga.
Oʻzingiz bilan quyidagi hujjatlarni olib yuring (ular polisiya tomonidan hujjatlar tekshirilganda kerak boʻladi):
rasport;
muhojirlik kartasi;
muhojirlik qaydi (registrasiya)ga qoʻyishga oid bildiruv;
toʻlov haqidagi cheklari bilan ishlash uchun patent (EOIH mamlakatlari uchun zarur emas);
ixtiyoriy tibbiy sugʻurta (ДМС) yoki majburiy tibbiy sugʻurta
(ОМС) ning amaldagi tibbiy polisi.
Yoʻqolib qolish hollarini koʻzda tutgan holda bu hujjatlarning
nusxasini tayyorlab oling.
Unutmang: sizdan boshqa hech kim sizning hujjatlaringizni
saqlash, pasportingiz, yuali telefoningizni tortib olish huquqiga ega
emas– agar bu sodir boʻlsa, tezda polisiyaga murojaat etmoq zarur!
Polisiya xodimlariga pora bermang. Pora bermoq jinoyat sanaladi!
Polisiya xodimlari tomonidan qonun buzilganda, murojaat etimg:
«Горячую линию» МВД РФ ga: 8 (800) 222-74-47
«Телефону доверия» ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области dan: 8 (812) 573-21-81
(sayt: 78.mvd.ru)
Прокуратуру ga: 8 (812) 315-48-53, 8 (812) 318-26-11,
8 (812) 318-26-12.

XAVFSIZ TURAR-JOY IJARASI VA ISH

Turar-joy ijaraga olayotganingisda doimo ijara shartnomasini rasmiylashtiring! Ogʻzaki shartnomadagi turar-joy ijarasi oʻta xavflidir: xojayin toʻlov shartlarini oʻzgartirishi va hatto
siznu haydab yuborishi mumkin. Turar-joy egasini sizga turgan
joy boʻyicha registrasiya zarur boʻlishi borasida ogohlantiring–
qonunga koʻra siz yashayotgan manzilingiz boʻyicha registrasiyadan oʻtishingiz (muhojirlik qaydida turish) zarur.
Ish beruvchining oʻzi va ish sharoiti sizga maʻlum boʻlmagan
holatda vositachilar orqali ishga joylashmang. Ish beruvchi
bilan uchrashing, ish haqining aniq hajmi, maosh toʻlanadigan
vaqti, ish hajmini bilib oling. Agar shunday imkoniyat boʻlsa,
boʻlajak ish joyingizni koʻproq bilib olish uchun xodimlar bilan
suhbatlashing.

Sizga mehnar huquqlarini himoya qilish uchun maslahatlat
beramiz:
albatta mehnat shartnomasi tuzing va uning ish beruvchi
imzolagan nusxasini saqlab qoʻying;
ish kundaligi yuriting: bajargan ishlaringiz, qacjon va qancha
ish haqi olganingizni yozib boring;
qoʻlingizda koʻchirmalar, hizob-kitob varaqalari, ish joyiga
kirishga ijozatnomalar, qayd daftarlari nusxalari, ish vaqti tabeli, tovarlar va maxsus kiyimlar olishga hujjatlar va ishga oid
boshqa hujjatlar boʻlsin;
sizning bajargan ishingiz va ish haqingiz hajmini tasdiqlay oladigan oʻrtoqlaringiz va ishdagi rahbarlaringiz nasabi, ismi,
ular bilan muloqot qilish yoʻllarini albatta eslab oling;
murakkab vaziyatlarda va ish beruvchi bilan muzokaralarda ovozni
yozib oling va tasvirga oling, ish beruvchining vakili bilan yozishmalarni saqlang, ish joyingizda tushgan suratlaringiz boʻlsin.
Agar ish haqingizni vaqtida berishmasa, ish beruvchiga uozma shikoyat bilan murojaat etishingizni maslahat beramiz, agar shunda ham ish haqi berishmasa Государственную
инспекцию труда va Прокуратуру ga murojaat eting.
Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге:
8 (812) 408-90-15, git78.rostrud.ru
Прокуратура Санкт-Петербурга:
8 (812) 315-48-53, epp.genproc.gov.ru

SALOMATLIK VA TIBBIYOT

Oz sogʻligingizni nazorat eting!
Unutmang, Rossiyada tez tibbiy yordam koʻrsatish bepul,
hatto sizda polisingiz boʻlmasa ham (tez yordam chaqirish
uchun 112 yoki 103ga qoʻngʻiroq qilmoq zarur).
Rejali yordam koʻrsatish pullik asosda amalga oshiriladi (agar
sizda ОМС polisi boʻlmasa). Xizmatlarning bir qismi ДМС
polisi bilan qoplanishi mumkin.
Biz sizga tibbiy malakasi, tibbiy xizmatlar koʻrsarish uchun litsenziyasi boʻlmagan, shuningdek, yashirin ishlaydigan mutaxassislarga murojaat etishni tavsiya etmaymiz. Ularga murojaat
etish sogʻligingiz uchun zarar etkazishi va natijada davolash
qimmatga tushishi mumkin.
Agar tibbiy xizmat koʻrsatishda qiyinchiliklar tugʻilsa, murojaat eting:
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга ga:
8 (812) 635-55-64, 8 (812) 571-34-06, 8 (812) 635-55-63,
zdrav.spb.ru
Территориальный орган Росздравнадзора по г. СанктПетербургу и Ленинградской области ga: 8 (812) 314-67-89,
78reg.roszdravnadzor.gov.ru

BOLALAR TAʻLIMI

Rossiya qonunchiligiga koʻra barcha bolalar maktabga borish
huquqiga ega va majburdirlar.
Agar bolani maktab yo bolalar bogʻchasiga joylashtirishda qiyinchilikka uchrasangiz, unda oʻzingiz qayddan oʻtgan rayon
maorif boʻlimi (РОНО) ga murojaat eting.

