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ГИРИФТАНИ ЁРИИ ИҶТИМОӢ 
ВА ТИББӢ, ТАҲСИЛИ 

ФАРЗАНДОН
Барои гирифтани ёрии таъҷилии тиббӣ аз те-
лефони мобилӣ ба рақамҳои 103 ё 112 занг 
занед. Дар ҳолати таҳдид ба ҳаёт ва салома-
тиатон ба Шумо ҳатман бояд ёрии таъҷилии 
тиббӣ расонанд, ҳатто Шумо полиси тиббӣ 
ва ҳуҷҷат надошта бошед ҳам!

Агар барои гирифтани ёрии тиббӣ ба мушки-
лот дучор шудед, Шумо метавонед ба “Хат-
ти доғ”-и Министерства здравоохранения: 8 
(800) 200-03-89. “Хатти доғ”-и Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области: 8 
(812) 679-60-04 муроҷиат кунед.

Дастгирии иҷтимоиро метавонанд шаҳрвандо-
ни хориҷие, ки иҷозати истиқомат доранд, шах-
сони бешаҳрвандӣ, гурезаҳо, ки дар ҳудуди ФР 
доимӣ истиқомат мекунанд, гиранд. Барои ги-
рифтани ёрии иҷтимоӣ ба мақомоти давлатии 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ муроҷиат кунед.

Бачаҳои шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқ доранд, 
ки бепул ба кӯдакистонҳои давлатӣ ва мак-
таби давлатӣ раванд ва таҳсил кунанд. Воли-
дони бачаи синни мактабӣ мутобиқи қонун 
уҳдадоранд, ки ӯро ба мактаб супоранд.

Барои қабул шудан ба кӯдакистон бояд ба 
маркази бисёрҷабҳаи (МФЦ)-и ҷои сабти 
муҳоҷират (регистратсия) муроҷиат кард. 
Барои қабул шудан ба мактаб ба шуъбаи ма-
орифи ноҳия районный отдел образования  ё 
мактаби ноҳияи худ муроҷиат кунед.

Агар дар мактаб ба Шумо ҷавоби рад доданд, ба 
шуъбаи маорифи ноҳия районный отдел образова-
ния муроҷиат кунед, он ҷо вазифадоранд, ки дар яке 
аз мактабҳо барои бачаи Шумо ҷой пайдо кунанд.

 Агар бача забони русиро нағз надонад, бо ба-
чаҳои рус бо душворӣ муошират намояд, Шумо 
метавонед барои ёрӣ ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ 
муроҷиат кунед.

МЕЪЁРҲОИ ИҶТИМОӢ ВА 
ФАРҲАНГӢ

Барои бо муҳити Россия мутобиқ шудан ба 
Шумо тавсия медиҳем, ки бештар бо аҳолии 
маҳаллӣ муошират кунед, дӯстон пайдо кунед, 
дар ҷашнҳо иштирок кунед, ба кино, осорхо-
наҳо, театрҳо, китобхонаҳо равед, забони руси-
ро беҳтар омӯзед.

Сатҳи дониши забони русиятонро бо ёрии сай-
тҳо ва замимаҳои масалан: «Россия для всех» 
(тоҷикӣ), TORFL GO, pushkininstitute.ru – портали 
«Образование на русском» баланд бардоред. Ба-
рои тайёрӣ ба санҷиши тестӣ ин сайтҳоро истифо-
да бурдан мумкин аст: testcons.ru, testmigr.rudn.ru 

Чорабиниҳоро оид ба мавзӯҳои байналмиллӣ 
Комитет по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области, Дом дружбы 
Ленинградской области, ташкилотҳои ҷамъи-
ятӣ баргузор мекунанд. Ба Шумо маслиҳат ме-
диҳем, ки дар ин чорабиниҳо иштирок кунед, 
то ки ба вилояти Ленинград беҳтар мутобиқ 
шавед, дар бораи фарҳанг ва анъанаҳои шаҳри 
мо маълумот гиред ва дӯстони нав пайдо кунед.

Шумо метавонед барои гирифтани машва-
ратҳои бепул ва ёрӣ ба ташкилотҳои дав-
латӣ ва ҷамъиятӣ муроҷиат кунед

ДАСТГИРИҲОИ ДАВЛАТӢ ВА 
ХИЗМАТРАСОНИҲО БАРОИ 

МУҲОҶИРОН
Комитет по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области:
сайт: msu.lenobl.ru
тел.: 8 (812) 539-52-33

Дом дружбы Ленинградской области:
сайт: forumnarodov47.ru
тел.: 8 (812) 670-81-43

Управление по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области:
сайт: 78.mvd.ru/ms
тел. 8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02

Паспортно-визовый сервис МВД России, 
филиал по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области:
сайт: spb.pvsmvd.ru
тел.: 8 (812) 318-01-22

Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ) Ленинградской области:
сайт: mfc47.ru
тел.: 8 (800) 500-00-47

Шабакаи ягонаи ёрии таъҷилӣ - 112 (аз теле-
фони хонагӣ ва мобилӣ) – ҳангоми ҳодисаҳои 
фавқулодда, таҳдид ба ҳаёт ва саломатӣ.

Ёрии бепули ҳуқуқӣ
Фонди хайриявии «ПСП-фонд»:
8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09, 
psp-f.org, vk.com/pspfond

Маълумоти муфид:
migrantlenobl – Замимаи мобилӣ ва сайт барои 
муҳоҷирони меҳнатӣ ва аҳли оилаи онҳо «До-
бро пожаловать в Ленинградскую область!» 
Комитета по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области

migrussia.ru – «Миграция и мигранты» (порта-
ли иттилоотӣ барои муҳоҷирон ва мутахасси-
соне, ки бо онҳо кор мекунанд- маслиҳатҳо оид 
ба мутобиқшавӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ бо чанд 
забон, маводи иттилоотӣ, робитаҳои муфиди 
ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ)
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Агар Шумо ба вилояти Ленинград барои кор 
омадед, донистани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 
худ бисёр муҳим аст. Ба шумо чанд маслиҳа-
ти муфид ба мисли чӣ тавр тайёр кардани 
ҳуҷҷатҳои зарурӣ, даромадан ба кор, гириф-
тани ёрии даркорӣ ва қурбонии фиребгарону 
корфармоёни бевиҷдон нашудан аз аҳаммият 
холӣ нестанд. 

МАСЛИҲАТҲОИ УМУМӢ
Суроғаву робитаҳои ташкилотҳои давлатию 
ҷамъиятиро дар вилояти Ленинград, ки ба 
шаҳрвандони хориҷӣ ёрӣ мерасонанд, донед.

Билет ва талонеро, ки бо он ба Россия даро-
мадаед, бо худ нигоҳ доред.

Ҳамеша шиноснома, кортри муҳоҷират, ре-
гистратсия, патенти корро бо чекҳои пардохт, 
полиси амалкунандаи тиббиро бо худ гиред.

Ҳамаи саҳифаҳои шиноснома, корти муҳоҷи-
рат, регистратсия, патент, полиси тиббӣ, 
шартномаи меҳнатиро нусхабардорӣ кунед, 
ки дар ҳолати гум шудани ҳуҷҷатҳо даркор 
мешавад.

Аз тағйирот дар қонунгузории муҳоҷирати 
Россия доимо огоҳ шавед. Маълумоти зару-
риро аз сайтҳои расмии давлатӣ гиред.

БАҲИСОБГИРИИ МУҲОҶИРАТ 
ВА ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ

Дар суроғае дар қайди муҳоҷират истед, ки 
он ҷо зиндагӣ мекунед, вагарна шуморо ҷа-
рима баста метавонанд.

Патенти расмиро дар вилояти Ленинград 
танҳо дар ин ҷо гирифта метавонед: «Па-
спортно-визовом сервисе» МВД России spb.
pvsmvd.ru 

Дар бораи тайёр шудан ва қонунӣ будани па-
тенти кор шумо аз ин сайт маълумот гирифта 
метавонед: https://мвд.рф/сервисы-гувм

Маблағи патентро на дертар аз 1 рӯзи ба охир 
расидани муҳлати пардохти даврагии он пар-

дохт кунед. Пардохтро пешакӣ ба муҳлати 12 
моҳ аз рӯзи гирифтани патенти кор анҷом до-
дан мумкин аст.

КОРЁБӢ ВА КОР 
Танҳо мувофиқи шартномаи расмии хаттӣ, ки 
дар он ҳамаи шартҳои кор ва музди меҳнат 
сабт шудаанд, кор кунед вагарна шуморо ме-
тавонанд фиреб кунанд. Ҳатман нусхаи аз ҷо-
ниби корфармо имзошударо гиред.

Барои ҷустуҷӯи кор сайтҳои расмиро ис-
тифода баред, масалан: «Работа в России» 
trudvsem.ru ё бонк вакансияҳои вилояти  Ле-
нинградро: czn47.ru

Ба миёнравҳо муроҷиат накунед – онҳо мета-
вонанд шуморо ҳамчун қувваи кории ройгон 
истифода баранд.

Дар хотир гиред, танҳо бо ҳамон ихтисос дар 
ҳамон минтақае кор кардан мумкин аст, ки 
дар патент сабт шудааст. Санкт-Петербург 
ва вилояти Ленинград – минтақаҳои гуногун 
мебошанд! 

Муҳим аст, ки ном ва суроғаи ташкилотеро, 
ки дар он кор мекунед, инчунин вазифа, ному 
насаб ва телефони роҳбаратонро донед. Ин 
маъуломот, вақте ки барои ҳимояи ҳуқуқатон 
талош мекунед, даркор мешавад.

Пулҳоро фақат ба воситаи корти махсуси 
бонкии ба номатон буда, ё шахсан аз муҳо-
сибот бо имзо ва варақаи ҳисобӣ гиред. Агар 
ҷои кор аз шумо қарздор бошад, ҳатман за-
бонхат талаб кунед.

Ҳамаи чизеро, ки имзо мекунед, бо диққат 
хонед, нусхаи онҳоро талаб кунед. Агар бо 
он чизе, ки ба имзо пешниҳод мекунанд, розӣ 
набошед, шумо метавонед аз имзо даст ка-
шед.

Ҳуҷҷатҳои худро барои нигоҳдорӣ ба ҳеҷ 
кас надиҳед: ҳеҷ кас онҳоро ба ғайри шумо 
нигоҳ дошта наметавонад, ҳеҷ кас озодии 
равуои шуморо маҳдуд карда, телефони шу-
моро кашида гирифта наметавонад. Кашида 
гирифтани шиноснома ва маҳдуд кардани 

озодӣ ҷиноят аст: дар ин ҳолатҳо ба политсия 
муроҷиат кунед.

Ҷойи кори Шумо бояд бехатар бошад, Шумо 
уҳдадор нестед, ки рӯзе аз 8 соат ва ҳафтае 
беш аз 40 соат кор кунед, андозаи музди кори 
Шумо ҳангоми машғулияти пурра набояд 
камтар аз ҳадди ақалли маош (МРОТ) бо-
шад (дар вилояти Ленинград аз 01.09.2021 ин 
рақам 13350 рубл буд). 

Агар маошро беш аз 15 рӯз дертар диҳанд, 
Шумо ҳуқуқ доред мутобиқи ч.2 ст.142 ТК 
РФ  ба корфармо оид ба қатъ кардани кор во-
баста ба напардохтани маош ариза пешниҳод 
кунед. Инчунин ба шумо маслиҳат медиҳем, 
ки дар ин ҳолат ба корфармо эътирози хаттӣ 
баён кунед ва ба Государственную инспек-
цию труда ва  Прокуратуру муроҷиат кунед.

ҲАМКОРӢ БО ПОЛИТСИЯ
Агар Шумо шоҳид ё қурбонии ҷиноят гарди-
дед, ба политсия муроҷиат намоед: шахсан ё 
бо рақамҳои 02 аз телефонҳои хонагӣ, 102 ё 
112 – аз телефонҳои мобилӣ,сайт -  www.мвд.
рф

Агар кормандони политсия аз Шумо хоҳиш 
кунанд, ки барои тафтиши ҳуҷҷатҳо муво-
фиқи хазинаи маълумот ҳамроҳашон ба на-
здиктарин нуқтаи политсия равед, маслиҳат 
медиҳем, ки ба хешон ё дӯстонатон занг за-
нед ва хабар диҳед, ки Шумо дар куҷо ҳастед 
ва бо кӣ суҳбат доред. Муҳим аст, ки ягон кас 
аз ҳоли Шумо бохабар бошад. 

Кормандони политсия ҳангоми тафтиши 
ҳуҷҷатҳо бояд дар иҷрои вазифаи хизматӣ бо 
либоси полисӣ ва нишони сарисинагӣ (же-
тон) дошта бошанд – рақами онро ба ёд гиред 
ё нависед, инчунин талаб кунед, ки ҳуҷҷати 
хизматиро ба Шумо барои шиносоӣ нишон 
диҳанд.  

Ба ёд гиред: додани пора ҷиноят аст. Ба кор-
мандони политсия пора надиҳед!

Агар Шуморо боздошт карданд, Шумо ба 
гуфтугӯи телефонӣ ҳақ доред, метавонед 
ҳимоятгар ва агар забони русиро нағз надо-

нед, тарҷумонро талаб кунед. Ҳатман талаб 
кунед, ки ба Шумо нусхаҳои протоколҳои 
боздошт ва ҳуқуқвайронкунии маъмури-
ро диҳанд. Агар бо муҳтавои протоколҳо 
розӣ набошед, нависед: «С протоколом не 
согласен/не согласна» (Ба протокол розӣ 
нестам) ва сабабашро нависед. Агар матни 
протоколро нафаҳмед, нависед, ки  «Текст 
на русском не понимаю» (Матни русиро на-
мефаҳмам).

Агар Шуморо ғайриқонунӣ боздошт кар-
данд ва ё ғайриқонунӣ дар идораи политсия 
нигоҳ медоранд, муроҷиат кунед ба Обще-
ственную наблюдательную комиссию (ОНК)  
тел.: 8 (911) 955-08-52. 

То қарори суд Шуморо метавонанд на  зиёда 
аз 48 соат нигоҳ доранд. Кормандони по-
литсия ҳақ надоранд, ки ҳуҷҷатҳои Шуморо 
ҳамчун замонати пардохти ҷарима ё дигар 
пардохтҳо гиранд – ин ғайриқонунӣ аст! 
Ҷарима танҳо бо қарори суд ё сардори шуъ-
баи масъалаҳои муҳоҷират баста мешавад. 
Ҳатман дар муҳокимаи парвандаатон дар 
суд иштирок кунед ва нусхаи қарори онро 
гиред, Шумо метавонед аз болои қарор дар 
муҳлати 10 рӯз шикоят кунед, ё ба муҳлати 
то 30 рӯз ҷаримаро супоред.

Агар кормандони политсия ҳуқуқҳои Шу-
моро поймол кунанд, аризаҳоро қабул на-
кунанд, уҳдадориҳои худро иҷро накунанд, 
пора талаб кунанд ё зӯровариро истифода 
баранд, Шумо метавонед барои ёрӣ ба те-
лефонҳои 112 ва 02 ё ба «Хатти доғ»-и МВД 
РФ: 8 (800) 222-74-47, “Телефони боварӣ”-и 
ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: 8 (812) 573-21-81 му-
роҷиат кунед.

Агар шуморо дар Центр временного содер-
жания иностранных граждан ҷой карданд, 
кӯшиш кунед, ки ҳарчи зудтар ҳуҷҷатҳои 
худро барқарор кунед. Ҳатман бо консулга-
рии кишвари худ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ 
барои гирифтани ёрии бепули ҳуқуқӣ му-
роҷиат намоед. Ба шумо ин ташкилот ёрӣ 
дода метавонад Общественная наблюда-
тельная комиссия (ОНК).
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