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تماس ها و آدرس هی مفيد
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روزهای ملی: 
1 . و 2. ژانويه - سال نو ميالدی• 

15 . و 16. فوريه  -  Sretenje – روز دولت صربستان• 

1 . و 2. مه - روز جهانی کارگر• 

11. نوامبر –روز آتش بس در جنگ جهانی اول• 

عيدهای مذهبی:
  7. ژانويه - روز اول عيد ميالد مسيح • 

عيد پاک - جمعه ی نيک، روز اول و روز دوم عيد پاک• 

 مسيحيان ارتدکس – روز اول جشن اسالوا• 

 مسيحيان کاتوليک و پيروان ساير جامعه های مسيحی: روز اول عيد ميالد، • 

  جمعه ی نيک، روز اول و روز دوم عيد پاک. • 

 پيروان دين اسالم روز اول عيد فطر و روز اول عيد قربان • 

پيروان دين يهود: روز اول يوم کيپور• 

روزهای ملی بدون تعطيل رسمی  
27. ژانويه – ساوای قديس – روز مدرسه • 

22. آوريل – روز بزرگداشت قربانيان هولوکاست، نسل کشی• 

 و قربانيان ديگر فاشيسم در جنگ جهانی دوم• 

9. مه – روز پيروزی بر فاشيسم• 

28. ژوئن – ويدودان    • 

21.  اکتبر – روز بزرگداشت قربانيان صربی در جنگ جهانی دوم• 

  عيدها و روزهای تعطيل
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سرود ملی: 

 سرود ملی صربستان آواز موقری است به نام) Bože pravde  خدای عدالت( که  توسط يووان جورجويچ نوشته شد و 
آهنگ آن را داوورين ينکو تنظيم کرد.

"ای خدای عدالت، ای که تا امروز،
ما را از باليا نجات بخشيده ای.

بشنو زين پس صدای ما را
و زين پس ما را رهايی بخش ".

روز ملی: درتأريخ 15 فوريه تجليل می شود

 نظام سياسی:

جمهوری صربستان جمهوری پارلمانی است. قوای حاکم به سه شاخه – قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه 
تقسيم شده اند.

مقامات دولت:

مجلس ملی نهاد نماينده ای و عهده دار قوه ی قانون اساسی و قوه ی مقننه می باشد. رئيس جمهور نماينده ی 
دولت در کشور و خارج از کشور است، قوانين را اعالم می کند، فرمانده ارتش است و غيره. رئيس جمهور 
در انتخابات مستقيم برای مدت 5 سال انتخاب می شود. حکومت کشور نهاد عهده دار قوه مجريه و پاسخگوی 
مجلس ملی است. حکومت سياست کشور را تعيين و اجرا  می کند، همچنين مسئول اجرای قوانين تصويب شده 

و پيشنهاد قوانين جديد به مجلس ملی است.

قوانين  ساير  و  اساسی  قانون  طبق  هستند  موظف  هستند.  خودمختار  و  مستقل  خود  کارهای  انجام  در  ها  دادگاه 
چارچوب، قراردادهای بين المللی معتبر و اصول عمومی حقوق بين المللی قضاوت کنند.

نمادهای دولت

پرچم:آرم:
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جمهوری صربستان کشوری واقع در اروپای مرکزی، شبه جزيره ی بالکان و منطقه ی رود دانوب و دارای 
مساحت 88.499 کيلومتر مربع می باشد.

تقسيما های اداری
استان  دو  بر  عالوه  اند.  شده  تشکيل  متوحيا  و  کوزوو  و  وويوودينا  خودمختار  استان  دو  صربستان  قلمرو  در 

خودمختار، واحدهای خودمختاری محلی: شهرداری ها، شهرها و شهر بلگراد وجود دارند.

پايتخت:
بلگراد ( 1.659.440 نفر طبق سرشماری سال 2011)

ساير شهرهای بزرگ کشور: 

نووی ساد، نيش، کراگويواتس، نووی پازار، سوبتيتسا، کروشواتس، لسکواتس

آب و هوا: معتدل قاره ای 

واحد پولی رسمی: دينار صربی است 
زبان رسمی:

زبان صربی و خط سيريليک به عنوان زبان و خط رسمی به کار می روند، اما خط التين نيز کاربرد دارد. اقليت 
های قومی از حق کاربرد رسمی و اداری زبان و الفبای خود در مناطق سکونت ايشان برخوردار می باشند.

جمعيت:
تعداد ساکنان کشور (طبق سرشماری سال 2011) 7.186.862 نفر است. بزرگترين درصد جمعيت را صرب 
ها(%83,3)، مجارها، بوسنيايی ها و کولی ها  تشکيل می دهند. جهموری صربستان يک کشور کثيرالمله است 
که 21 اقليت ملی را در بر می گيرد. قانون اساسی و ساير قوانين جمهوری صربستان ضامن برابری کليه ی 
شهروندان هستند. وضيعت اقليت قومی و حقوق اضافی اقليت ها توسط قانون اساسی و ساير قوانين تنظيم شده اند.

مذهب:
اکثريت مردم %84.6 به مذهب مسيحيت ارتدکس تعلق دارند، %5 از جمعيت مسيحيان کاتوليک  و %3 مسلمان 

می باشند.

 اطالعات اساسی در خصوص
جمهوری صربستان
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ختنه دختران/ ناقص سازی جنسی زنان
طبق آئين دادرسی کيفری جمهوری صربستان، رسم ختنه ی دختران در اين کشور ممکن است موجب پيگرد 

کيفری به علت ايجاد آسيب فيزيکی شديد بشود. حکم اين جرم زندان می باشد.

 خشونت در خانواده
لحاظ  از  کند،  تحقيرشان   کند،  رفتار  نابرابر  شکل  به  ديگران  به  نسبت  شما  ی  خانواده  اعضای  از  يکی  اگر 
فيزيکی آزارشان دهد، به رابطه ی جنسی اجبارشان کند، آزادی حرکت ايشان را محدود کند، تعقيبشان کند، به 
انجام کاری مجبورشان کند يا از اشتغال به کار محرومشان کند و به هر طور خشن حقوق ايشان را نقض کند، 
اين شخص مورد مجازات قانونی قرار خواهد گرفت. طبق قانون هر کسی از حق حمايت از خشونت خانوادگی 

برخوردار است. 

اگر بخواهيد در مورد خشونت خانوادگی گزارش دهد، با  شماره ی تماس اضطراری در پايين به طور رايگان 
تماس بگيريد:

0800 100 007

مرکز خودمختار زنان 

https://www.womenngo.org.rs/
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عقد ازدواج
شهروندان  ازدواج.   بدون  زندگی  شراکت  و  ازدواج  دارند:  وجود  زن  و  مرد  بين  قانونی  شراکت  شکل  دو 

صربستان بيشتر اوقات پس از رسيدن به سن قانونی ازدواج می کنند.

 در موارد استثنايی  ازدواج افراد زير سن قانونی در سن 16 سالگی کامل، با اجازه ی دادگاه و بنابر ارزيابی 
بلوغ فيزيکی و روانی الزم جهت برخورداری از حقوق و برآورده کردن تعهدات ازدواج، امکان پذير است. دو 
شکل شراکت قانونی بين مرد و زن وجود دارند: ازدواج و شراکت زندگی بدون ازدواج ازدواج به معنی زندگی 
مشترک زن و مرد می باشد که توسط قانون تنظيم شده و عقد آن فقط بر اساس رضايت متقابل طرفين ممکن است. 
در جمهوری صربستان دو شريک ازدواج با هم مساوی هستند و اين مبدأ شرط انعقاد، طول و پايان ازدواج است. 

ازدواج بين خويشاوندان خونی مجاز نيست. عالوه بر علت های ديگر، در صورتی که ازدواج با رضايت کامل 
طرفين و توسط مقامات دولتی مربوطه – مأمور ثبت ازدواج انعقاد نشده باشد، اين ازدواج اعتبار نخواهد داشت. 
از نظر قانون دو شکل شراکت زندگی وجود دارند – ازدواج که در حضور مأمور ثبت ازدواج انعقاد می گردد و 
شراکت زندگی بدون ازدواج که از نظر حق و حقوق با ازدواج مساوی است. تصميم گيری آزادانه در خصوص 

بچه دار شدن حق زن است.

طبق قانون جاری، رسم عقد ازدواج مذهبی که توسط نماينده ی جامعه ی مذهبی انجام می شود به عنوان رسم و 
رسوم سنتی تلقی می شود و از نظر مقامات دولتی هيچ اعتباری ندارد. 

تک همسری 
جمهوری صربستان فقط ثبت ازدواج تک همسری را قبول می کند
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 سن قانونی

در جمهوری صربستان سن قانونی 18 سال مکمل شمسی می باشد. با اين وجود، برخورداری از  برخی از حقوق 
قبل از اين سن و سال ممکن است: 

 کودک  در سن 16 سالگی می تواند :
ازدواج کند (صرفاً با اجازه ی دادگاه)• 
نسبت پدری را تأييد کند• 
 گواهينامه ی رانندگی موتورسيکلت به دست بياورد• 

کودک  در سن 15 سالگی می تواند :
مشغول به کار شود و درآمد و دارايی حاصل از کار خود در اختيار داشته باشد • 
در صورت طالق، در مورد اين که مايل است با کدام يکی از والدين زندگی کند تصيم بگيرد به شرطی   • 

که قادر به قضاوت باشد. 
در مورد ادامه ی ارتباط شخصی با يکی از والدين که از او جدا زندگی می کند تصميم گيری کند به شرطی • 

که قدرت قضاوت را داشته باشد  
به انجام اقدامات پزشکی رضايت دهد به شرطی که قادر به قضاوت باشد • 
 در خصوص انتخاب دبيرستان تصميم بگيرد، به شرطی که قادر به قضاوت باشد. • 

قابليت کاری افراد زير سن قانونی

برقراری رابطه ی کاری با فرد زير سن 18 سالگی بنابر رضايت مکتوب والدين، والدين ناتنی يا سرپرست و به 
شرطی که اين شغل به سالمتی، اخالق و آموزش او ضرر نرساند و طبق قانون ممنوع نباشد، امکانپذير است. برقراری 
رابطه ی کاری با فرد زير سن 18 سالگی فقط بر اساس نظر مقامات بهداشتی مربوطه در خصوص قابليت اين شخص 
برای انجام کارهای مورد نظر و عدم وجود ضرر برای سالمتی او امکانپذير است.                                                                                                                         

 ويژگی های فرهنگی و اجتماعی
            زندگی در صربستان
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با توجه به پيچيدگی روند پيوند مجدد خانوادگی، اطالعات مفصل تری در اين خصوص را می توانيد از مشاور 
ادغام خود به دست بياوريد.

.10
 پيوند خانوادگی 
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که ترير جک راسل خود را برای گردش به پارک آورده بود. 

"هوا سرد بود، من لولو را به گردش بردم" ايدا 34 ساله طراح لباس و تصويرگر که تازه از دفتر به خانه رسيده 
و دارد با مواهب استراحت می کند آن روز را به ياد می آورد: "از زمانی که با همديگر آشنا شديم جدايی ناپذير 
شديم. احساس می کرديم انگار يکديگر را از قبل می شناختيم. درمورد تأريخ و همه چيز حرف می زديم ... برای 

گفت و گو موضوع های زيادی داشتيم"

"می دانيد اين قصه از چه قرار است" مواهب می گويد " باهم می رويد قهوه بخوريد و فکری به ذهنتان می آيد 
که خدايا دوست دارم هر روز با اين نفر قهوه بخورم."

مواهب ی  خانواده  متأسفانه  آوردند.  جا  به  مسجد  در  را  مراسمی  سپس  و  کردند  ازدواج  عقد  شهرداری  در 
نمی توانستند از سوريه بيايند و هنوز با ايدا آشنا نشده اند. مواهب اميدوار است، پس از اين که مدارک سفر را به 

دست بياورد، يک روزی بتوانند با ايدا به لبنان مسافرت کنند و از ايشان بازديد کنند. 

ايشان فوری به آتش عشق افروخته شدند، اما روابط گربه فيدل و سگ لولو چنين راحت نبود، به قدری که بايد 
آنها را در دو آپارتمان از هم جدا نگه می داشتند. 

اآلن همه با هم در يک آپارتمان فراخ اجاره ای، آراسته به آثار هنری ايدا زندگی می کنند. لولو شش تا توله سگ 
به دنيا آورد و فيدل بيشتر اوقات در جعبه ی خود در دستشويی از آنها فاصله می گيرد.

سگ و گربه بعضی اوقات شاد می شوند و با هم در آپارتمان می دوند. اين به روحيه يشان مربوط است. "آالن 
ميانه ی بسيار خوبی دارند" مواهب می گويد." فيدل حالت بارداری لولو را درک کرده و ازش خيلی محافظت 

می کند." 
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پس از دريافت پناهندگی فرصت کاريابی در پايتخت صربستان فراهم شد. در حال حاضر مشغول برنامه نويسی 
پيچيده در شرکت آی پی سی انرجی – يک شرکت سراسری مشغول ايجاد راه حل های ديژيتال در رشته ی 
صنعت برق -  می باشد. چهار ماه است که در اين شرکت مشغول به کار است و بنابر دانش تخصصی خود درآمد 

خوبی را برای خود تأمين می کند.

صربستان انرجی  اس  پی  ای  مدير  پتکوسکی  ايوان  بوديم"  کرده  اعالم  معمولی  ی  شيوه  به  را  خالی  "پست 
 می گويد. "حدود بيست نفر را در نظر گرفتيم و از ايشان چهار تا برگزيده شدند و از بين آنها مواهب را انتخاب 
کرديم. مهارتش و تجربه ی  کاری باعث شد که او مناسب ترين کانديد برای اين  کار شود . ديديم که سريع ياد

بنابر  را  او  بود،  آمده  کجا  از  او  نبود  مهم  اصالً  شود.  می  ما  تيم  اعضای  از  يکی  دارد  راحتی  به  و  گيرد  می 
صالحيت هايش انتخاب کرديم."

با اين که زبان صربی يکی از شرايط استخدام به اين شغل که در آن زبان رايانه و انگليسی نقش کليدی دارند، 
آقای پتکوسکی از تسلط فوق العاده مواهب به زبان صربی تعجب کرد. 

مواهب می گويد که: "من به عنوان يک برنامه نويس شانس آوردم، می دانم که در بين پناهندگان مردم تحصيل 
کرده همچو پزشکان و وکيالن نيز وجود دارند که بايد زبان بومی را ياد بگيرند و آموزش اضافی را ببينند. من 

از صفر شروع کردم، عيناً، و می توانم بدون کمک کسی مخارج زندگی خود را تأمين کنم."

راز تسلط عالی مواهب بر زبان صربی احتمال بيشتر به يک مالقات تصادفی دو سال پيش با يک خانم زيبايی 

UNHCR © مواهب و ايدا در خانه ی خود
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مواهب سراج، پناهنده از سوريه دانش خود را به کار برده و به حرف دلش گوش داده  و در صربستان عشق 
واقعی پيدا کرده اشت. وی در طی مسافرت هميشه مشغول به کار خود بود و در اينجا در يک شرکت محلی با 
شرايط خوب استخدام شده است. با يک خانم نقاش اهل صربستان و زن رياهايش، ازدواج کرد. در خانواده ی 
خوشبخت ايشان در بلگراد حتی گربه ای که همراه خود آورده است با سگ خانمش به خوبی با همديگر کنار 

می آيند.

"می دانم   ذانم که شانس آوردم" مواهب 31 ساله می گويد. او آگاه است که ادغام پناهندگان به جامعه ی جديد 
به همين آسانی صورت  نمی گيرد. تصميم گيری درست و سنجيده و عشق واقعی برايش موجب موفقبت 

استثنايی شده اند.

مواهب در سال 2012 ميالدی حلب را ترک کرد. در دانشگاه حلب در رشته ی برنامه نويسی رايانه درس 
می خواند. اين انتخاب هنگام دبنال امنيت و فرصت کار می گشت خيلی خوب از آب درآمده بود. پس از 18 ماه 

در ترکيه آماده بود حتی به عنوان نظافتچی خيابان کار کند. اما کار به آنجا نکشيد. به منظور پرداخت هزينه 
های زندگی از طريق اينترنت در يک شرکت ژاپنی مشغول به کار شد.

اما در استانبول راضی نبود؛ چيزی او را به سوی صربستان می کشاند. "در ترکيه با گردشگران صربی 
آشنا شدم" مواهب می گويد " با ايشان ا حساس راحتی می کردم. ارزش های مشترکی داشتيم – لذت بردن از 

چيزهای ساده، بدون نياز به پول زيادی." 

مواهب دو مرتبه درخواست رواديد گردشگری صربستان را ارائه کرد. بار دوم رواديد را به دست آورد. تنها 
مسأله ای که در استانبول برايش ماند اين بوده که با گربه ای به نام فيدل که هم اتاقيان او را به مواهب سپرده 

بودند، چه کار کند. 

او می گويد:"شايد برای افرادی که حيوان خانگی ندارند اين حرف خنده دار باشد، ولی مراقبت از حيوان 
خانگی يک مسئوليت است. مثل مراقبت از کودک می باشد.

اگر تنها مسافرت می کرد او می توانست راه ارزان تر دريايی و عبور از يونان را انتخاب کند. "در اين 
صورت فقط به يک کولی پشتی نيازمند بودم" می گويد " اما نمی توانستم فيدل را تنها بگذارم". بدين ترتيب 
گربه ی سفيد خود را که اآلن هفت ساله شد، داخل يک قفس مخصوص قرار داده و به صربستان پرواز کرد.

"انتقال گربه آسان است" می گويد. "گربه را به معاينه می بری، امپولی به او می زنند، برگه ها را برمی داری 
و تمام. انجام اين کار برای انسان به مراتب پيچيده تر است."

به زودی پس از رسيدن به  صربستان مواهب درخواست پناهندگی را ارائه کرده است. "مطمئن نبودم که آيا 
اقدام کنم يا نه، از اين می ترسيدم که مرا به مرکز پناهجويی بفرستند،" می گويد. وکيالن به او توضيح دادند که 
با توجه به اين که مشغول به کار بود – هنوز از طريق اينترنت در همان شرکت ژاپنی کار می کرد -  و به اين 
که به دولت صربستان ماليات پرداخت می کرد، خودش می توانست محل سکونت را انتخاب کند. امکان اجاره  

آپارتمان برايش فراهم بود. 

تصميم های حکيمانه و عشق واقعی باعث موفقيت
پناهنده ی سوری در صربستان شد 
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مدارک اساسی مورد نياز جهت ارائه ی درخواست:
فرم تکميل شده ی درخواست صدور مجوز کار شخصی؛  .1

2.   مدرک سفر تبعه ی خارجی يا کارت شناسايی در صورت داشتن آن (کپی و ارائه اصل مدرک)

3.  اجازه ی استقرار دائم يا اقامت موقت تبعه خارجی (کپی و ارائه اصل مدرک)؛

4.  اثبات پرداخت ماليات اداری؛

5.  سند به رسميت شناختن تبعه ی خارجی به عنوان پناهنده يا فرد متعلق به رده ويژه ای از  اتباع خارجی؛

6.   گواهينامه ی تحصيلی ارزيابی و تاييد شده (در صورت داشتن آن)

پس از ثبت نام در آژانس ملی کاريابی جهت دريافت اطالعات در خصوص حق و حقوق و تعهدات، خدمات 
آژانس و امکانات و شرايط استخدام  به يک مصاحبه ی  چهره به چهره با مشاور استخدام دعوت می شويد. 

آژانس  بازار،  نيازهای  بنابر  برويد.  خود  استخدام  مشاور  مالقات  به  بار  يک  ماهی  سه  مرتبهر  هستيد  موظف 
کاريابی دوره های آموزشی  و بازآموزی مختلف را تنظيم می کند وشما می توانيد تا زمانی که گواهينامه ی شما 
ارزيابی و تأييد نگردد يا در صورتی که ارزيابی و تأييد مدرک تحصيلی غير ممکن باشد يا مايل هستيد جهت 

استخدام آسان تر در رشته ی ديگری آموزش ببينيد از ايندوره ها برخوردار شويد.

UNHCR ©                                 افسانه در بازار شبانه ی "جرام" صنابع دستی خود را عرضه می کند               
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نظام استخدام
استخدام در جمهوری صربستان منوط به صدور مجوز کار شخصی می باشد که برای شما دسترسی آزاد به 
بازار کار را فراهم  می کند. اين مجوز مربوط به خود شخص است و نه به کارفرما و مدت اعتبار آن همان مدت 

حمايت اعطا شده با امکان تمديد می باشد.

کارت  از  ای  نسخه  با  همراه  را  خود  درخواست  کاريابی  ملی  آژانس  در  است  الزم  کار  مجوز  دريافت  جهت 
شناسايی پناهنده که پس از اعطای حق پناهندگی برای شما صادر شده است و برگه تأييديه در خصوص شماره  

ثبت اتباع خارجه، ارائه دهيد. 

صدور مجوز کار رايگان نيست. اگر از نظر مالی به گروه بخصوص آسيب پذيری تعلق داريد، می توانيد به 
وکيل خود يا مشاور ادغام مراجعه کرده و از ايشان در مورد امکان معاف شدن از پرداخت ماليات اداری اطالع 

به دست بياوريد. 

آژانس ملی کاريابی 
آژانس ملی کاريابی سرويس دولتی است که استخدام شهروندان صربستان و اتباع خارجه را به عهده دارد و 
در تمام شهرها  و شهرداری های صربستان شعبه های آن پيدا می شوند. طرز کار اين آژانس ايجاد ارتباط بين 
کارفرمايان و کارجويان می باشد. جهت اين که شما هم  در اين روند شرکت کنيد و از برخی از حق و حقوق خود 

برخوردار شويد، الزم است در آژانس ملی کاريابی ثبت نام شويد. 

ثبت نام از طريق مراجعه حضوری و شخصی به شعبه ی آژانس ملی کاريابی بنابر آدرس سکونت دائم يا اقامت 
موقت صورت  می گيرد.

.9
 استخدام و اشتغال به کار 
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 تحصيالت عاليه 
تحصيالت دوره ی عالی در دانشگاه های شامل نهادهای آموزش عالی دولتی و خصوصی (از قبيل دانشکده، 
آموزشگاه هنر و مدرسه عالی فنی و حرفه ای)  صورت می گيرد. ثبت نام در يکی از نهادهای تحصيالت عالی 

منوط به قبولی در کنکور است. سال تحصيل از 1. اکتوبر تا 30. سپتامبر سال آينده دوام دارد. 

و  آموزش  وزارت  سايت  در  توانيد  می  را  عالی  آموزش  نهادهای  در  نام  ثبت  خصوص  در  مفصل  اطالعات 
پرورش، علوم و توسعه ی فناوری، جداگانه در سايت هر دانشکده و نيز از مشاور ادغامتان به دست بياوريد.

در صورتی که شما يک فرد بزرگسال بی سواد باشيد، فرصت دريافت کمک جهت شرکت کردن در برنامه های 
سوادآموزی بزرگساالن را در اختيار داريد. به منظور کسب اطالعات مفصل تر به مشاور ادغام در کميساريا 

مراجعه کنيد. 

 تأييد تحصيالت قبلی 
روش های تأييد مدارک تحصيلی خارجی بنابر دليل تأييد مدارک (ادامه ی تحصيل يا استخدام) متفاوت هستند. 

مرکزENIC/NARICبخشی از آژانس صالحيت ها می باشد که روند تأييد مدارک تحصيلی خارجی را انجام 
می دهد. اين روند طبق مقررات قانون چارچوب ملی صالحيت های جمهوری صربستان انجام می پذيرد مگر 

در مواردی که طبق قرارداد بين المللی تنظيم شده است. 

تحويل مدارک در مرکز در دفتر آژانس صالحيت ها، خيابان Majke Jevrosime 51  صورت می گيرد

ساعت پاسخگويی تلفنی: هر روز کاری از ساعت 12:00 الی ساعت 14:00 

 شماره ی تماس: 724 7455 /011 

 emina.najdanovic@azk.gov.rs    :ايميل
 شماره ی تماس جهت تأييد مدارک تحصيلی دوره ی ابتدايی و متوسطه: 724 7455 /011• 

  شماره های تماس جهت تأييد مدارک تحصيالت عالی به منظور استخدام:   746 3345 /011                   • 

         يا 723 011/7455  

هزينه های روند تأييد مدارک تحصيلی از کشور اصلی و ارزيابی سطح صالحيت های حرفه ای بر عهده ی 
کميساريای پناهندگان  و مهاجرت می افتد.
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بی سوادی مشکل فراش و اسدی نبود، اما ناکامی و نااميدی ايشان در آغاز مانع پيشرفتشان می شد. هر دو جوان 
کوشش کردند که به اروپای غربی برسند و بطور اجباری به صربستان برگردانده شدند – يکی از کرواسی و 
ديگری از مجارستان. "غمگين، گيج و خسته بودم" فراش می گويد. "من احساس بدی داشتم، بدبخت بودم" اسدی 

می گويد.

فاميل اسدی در آلمان است و او هنوز اميدوار است که يک روز به ايشان بپيوندد، اما فراش در  نتيجه ی تالش 
معلمانش و وقتی که برای کمک کردن به او کنار گذاشته اند در صربستان درخواست پناهندگی را ارائه داده و 

اميدوار است در بلگراد مسقر شود.

او اهل کابل است و پدرش در آنجا مأمور پليس بود. بدين دليل کل فاميل مورد تهديد های طالبان قرار می گرفت. 
پس از مسافرت دشوار و عبور از ايران، ترکيه و بلغارستان دو سال پيش به صربستان رسيده است.

وقت همينطور  و  شدم  نمی  متوجه  چيز  "هيچ  گويد  می  آمدم"  کالس  سر  مدرسه  اين  در  که  موقع  "صادقانه، 
می گذراندم " پس از آن متوجه شدم که يادگيری زبان صربی فکر خوبی است و تالش به خرج دادم. نبيچه اش 

را اآلن می بينم. به زبان صربی حرف می زنم و حرف مردم را متوجه می شوم. می توانم به خودم برسم."

در ضمن برنامه ای با پشتيبانی UNHCR به فراش سرپرست تعيين شده بود. در حال حاضر فراش در مرکز 
اسکان کودکان "يووان يووانوويچ زمای" (مزکز شهری مددکاری اجتماعی) به سر می برد. در مقابل کاری که 
در سالن کارواش و فست فود عربی انجام می دهد مقداری از پول به دست  می آورد. اميدوار است در مدرسه 

ی آرايشگری ثبت نام کند و شايد همزمان زبان های خارجی بخواند.  

اما او از اين می ترسد که درخواست پناهندگی اش مورد قبول قرار نگيرد و از ادامه ی تحصيل محروم شود. 
"آن موقع کسی ديگر به جای من تصميم می گيرد" با ترسی در صدا می گويد. 

اما اگر خودش صاحب قرار بود چه چيزی را انتخاب می کرد؟ "انتخاب من واضح است " جواب  می دهد "صد 
در صد دوست دارم در بلگراد زندگی کنم" 

*به منظور حفاظت از کودکان از ذکر اسامی واقعی ايشان خودداری شده است.
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UNHCR/Helen Vomak ©أطفال غير مصحوبين بذويهم يحضرون درًسا في الجغرافيا في مدرسة برانكو بيشيتش االبتدائية

در مدرسه "برانکو پشيچ" معلمان از تعطيالت تابستانی خود گذشته و باهم به چاره جويی مشکل تطابق برنامه 
آموزشی با نيازهای کودکان پناهنده که اکثريت ايشان افغانيان زير سن قانونی و بدون همراه بودند، پرداخته اند. 
حمل و نقل کودکان از مدرسه به جای سکونت ايشان در مرکز پناهجويی توسط UNHCR پشتيبانی شده است.

"در اول اين بچه ها حتی يک کلمه ی صربی بلد نبودند" آقای چيريچ می گويد "معموالً فقط بچه های ديپلومات 
ها  در وضعيتی مثل اين قرار می گيرند. عالوه بر آن هيچ شيوه ای برای آموزش زبان صربی به عنوان زبان 

خارجی را نداشتيم. الزم بود روشی را ايجاد کنيم."

مترجمان فارسی و عربی که سازمان "آدرا" حق الزحمه ی ايشان را می دهد، کار خود را در کالس های مدرسه 
را شروع کرده و درس های همچون جغرافيا و تاريخ را به بچه ها به طور پياپی ترجمه می کردند. درس های 

فشرده اضافی زبان صربی نيز برگزار شدند.

قضيه با رياضيات به اندازه ای آسان تر بود. خانم دوشيتسا مرسنيچ، معلم رياضيات می گويند که "خود رياضی 
يک زبان ويژه ای است و اگر آدم کمترين آموزشی را ديده باشد می تواند اين زبان را بشناسد." اين يک مشکل 
وارد مدرسه نشده بودند و به زبان مادری  بود از آنجايی که 30 % از کودکان پناهنده در کشورهايشان اصالً 

خويش سواد نداشتند. برخی از ايشان برای اولين بار به زبان صربی خواندن و نوشتن را آموخته اند.

"بچه هايی را داشتيم که تا به صربستان برسند 5000 کيلومتر پشت سر گذاشته بودند" آقای چيريچ می گويند، 
"اما جهت های جغرافيايی را بلد نبودند." جهت اين که دانش آموزان نوجوان را با جا دادن بين بچه های کوچک 
شرمسار نکنند، معلمان ايشان را در کالس های باالتر و نزديک تر به سنشان جا می دادند که در آنجا مورد 

رسيدگی ويژه قرار می گرفتند.
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فراش و اسدی سعی داشتند تا به اروپای غربی برسند اما صربستان برای ايشان فرصت فارغ التحصيلی را فراهم 
کرده است.

کمی  دهند. "  می  را  پايان  امتحانات   اسدی  و  فراش  بلگراد  در  ميلنکووسکی  مريانا  و  وومک  هلن  مؤلفان: 
استرس دارم، ولی اين چيز طبيعی است" فراش می گويد. "خوب است" اسدی می گويد. " يک سند به عنوان 
اثبات تحصيالت را به دست می آورم. " دولت صربستان جهت فارغ التحصيل شدن اين دو پناهجوی جوان افغانی 
استقرار الزم را فراهم کرده است. به خصوص يک مدرسه – مدرسه ی ابتدايی برانکو پشيچ – نقش کليدی را 
داشته و به حدود 300 پناهنده و مهاجر شامل اين دو پسر از سال 2016 کمک نموده است. در واقع، اين مدرسه 
چنان کار مهمی و پيشگامی در حوزه ی ادغام اجتماعی را انجام داده است که ناظر آن نناد چيريچ امسال نامزد 

دريافت جايزه ی نانسن شده است. اين جايزه ی معتبر از سوی UNHCR اهداء می شود.

در جواب سوالی که چرا شانه به شانه با کودکان صربستان پناهندگان از مرکز پناهجويی را در مدرسه ی خود 
مشمول كرده است، آقای چيريچ توضيج می دهد که "بدترين اتفاقی که ممکن است برای يک کودک بيفتد اين است 
که هيچ فعاليتی نداشته باشد و هيچ چيزی او را به تفکر برنيانگيزد" و می افزايد که " ما از اين حقيقت دردناک 

که ايشان (پناهندگان کودک) به هيچ وجه مقصر وضعيت کشورهايشان نيستند به خوبی با خبر هستيم."

با توجه به تجربه ی آقای چيريچ و معلمان مدرسه اش در کار ايشان با کودکان به حاشيه رانده شده که شامل 
کودکان کولی نيز است، وزارت آموزش و پرورش به ايشان چراغ سبز داده است که پيش قدم اين فعاليت شوند تا 
مدل مدرسه برانکو پشيچ در سطح ملی يک نمونه ی کار با پناهندگان کودک شده و به مدارس ديگر در شهرها 

که پناهندگان در أن زندگی می کنند، معرفی شده است.

نزديک 3.600  پناهنده، مهاجر و پناهجو در صربستان به سر می برند و حدود 400 کودک به شکل مرتب به 
مدرسه می روند. "خيلی از پناهجويان صربستان را فقط به عنوان کشور ترانزيت می ديدند" هانس شودر، رئيس 
نمايندگی کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صربستان می گويد "اما صربستان  ثبت نام 
فراگير پناهندگان کودک به مدارس را انجام داده و روش های خالقانه به منظور کمک به ايشان را اختراع کرده 

است.

 مدرسه ای در بلگراد پناهندگان جوان را آماده ی
موفقيت می کند
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مدرسه ی ابتدايی
آموزش ابتدايی در جمهوری صربستان الزامی است و 8 سال طول می کشد. والدين موظف هستند بچه های خود 
را در حداقل سن شش و نيم و حداکثر هفت و نيم سالگی در آغاز سال درسی در مدرسه ی ابتدايی ثبت نام کنند. 

تحصيالت دروه ی ابتدايی رايگان می باشد.

مهلت اقدام درخواست ثبت نام جهت اين که کودک از 1. سپتامبر در کالس اول ابتدايی حضور پيدا کند، در تاريخ 
1. فوريه تمام می شود.  سال درسی از ماه سپتامبر شروع می شود و در اواسط ماه جون سال بعدی  پايان می يابد.

در صورتی که سن کودک باالتر از هفت و نيم سال باشد و به دليل بيماری يا علت های ديگر در کالس اول 
ثبت نام نشده باشد، ثبت نام او در کالس اول يا کالس مناسب بر اساس تعيين سطح دانش انجام می شود. تعيين 
سطح دانش توسط تيمی از معلم ها، مشاور راهنما و روانشناس مدرسه و با توجه به معيارهای تعليمی و بهترين 

مصلحت کودک انجام می پذيرد. 

به منظور کسب اطالعات مفصل تر در خصوص مدرسه ی ابتدايی و مدارک مورد بياز جهت ثبت نام کودک به 
مشاور ادغام خود در کميساريا يا به وکيل خود مراجعه نماييد.

مدرسه متوسطه
کليه ی دانش آموزانی که آموزش دوره ی ابتدايی را به پايان رسانده و در امتحان نهايی موفق شدند می توانند در 
مدارس متوسطه ادامه ی تحصيل دهند. تحصيالت دوره ی متوسطه در صربستان به جيمناسيوم ها، مدارس فنی 

حرفه ای و آموزشگاه های هنر تقسيم می شود. مدرسه ی متوسطه رايگان می باشد اما الزامی نيست. 

و  آموزش  نهادهای  در  که  پناهندگی  حق  دارای  قانونی  سن  زير  افراد  صربستان،  جمهوری  به  رسيدن  از  پس 
پرورش ثبت نام می شوند اما در مورد تحصيالت قبلی خود نمی توانند هيچ گواهی ارائه دهند بر اساس تعيين 
سطح دانش وارد نظام درسی می شوند. تعيين سطح دانش و قابليت ها را کميسيون تخصصی ويژه بر عهده دارد.

در ماه مه هر سال  مدارس متوسطه دانش آموزان را به ثبت نام دعوت می کنند. روزهای جمع آوری اطالعات 
را برگزار می کنند که در طی اين روزها کودکان می توانند با برنامه های  درسی مدارس آشنا شوند. هنگام 
ثبت نام در مدرسه ی متوسطه، رده بندی کودکان بر اساس امتيازات کسب کرده ی خود در طی دوره ی ابتدايی 
و امتحان نهايی صورت می گيرد. امتحان نهايی با مجلس اول مهمانی به مناسبت پايان تحصيل ابتدايی همزمان 

می باشد. پس از پايان دوره ی آموزش ابتدايی در ماه جون تمامی دانش آموزان امتحان نهايی را می دهند.
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 .8
آموزش و پرورش

افراد زير سن قانونی و بزرگساالن دريافت کننده ی حمايت بين المللی در حوزه ی آموزش پيش دبستانی، ابتدايی، 
متوسطه و عالی با شهروندان جمهوری صربستان برابر هستند.

مهد کودک
پرورش  پيش دبستانی در مهدهای کودک دولتی و خصوصی صورت می گيرد. کودکان از سن 1 سالگی تا 
سن ورود به مدرسه در مهدهای کودک ثبت نام می شوند. پرورش پيش دبستانی کودکان (از سن 5،5 تا 6،5 

سالگی) الزامی است. 

کودکان را می توانيد در طی تمام سال بر اساس تأييديه ای ثبت نام کنيد. در صورتی که تعداد کودکان ثبت نام شده 
از تعداد جاهای آزاد بيشتر باشد، کميسيون ويژه راجع به پذيرش کودکان تصميم می گيرد.

هنگام پذيرش کودکان به مهد کودک الزم است اسناد ذيل را فراهم کنيد:
تأييديه ی پزشک کودکان راجع به وضع سالمتی کودک . 1

تأييديه ی اشتغال به کار والدين در صورت استخدام ايشان يا تأييده ی آژانس ملی کاريابی در مورد بيکار بودن والدين. . 2

جمهوری . 3 در  پناهنده  شناسايی  کارت  کپی  يا   ،( صدور  تأريخ  به  توجه  بدون  دارد  اعتبار  نيز  آن  (کپی  شناسنامه 
صربستان.

طبق مقررات حمايت اجتماعی، والدينی که کمک هزينه اجتماعی را دريافت می کنند به طور کامل از پرداخت 
هزينه ی مهد کودک معاف می باشند. فرزند سوم نيز از پرداخت هزينه مهد کودک معاف است. معاف شدن از 
پرداخت هزينه منوط به ارائه ی درخواست همراه به قرار صادر از مرکز مربوط مددکاری اجتماعی راجع به 

اعطای کمک هزينه ی اجتماعی به مقامات اداره ای شهرداری می باشد.
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های  جبران  و  بهداشتی  های  مراقبت  حق  شهروندان  ساير  و  شده  استخدام  شهروندان  به  الزامی  بهداشتی  بيمه 
مالی بابت حالت های ويژه ی سالمتی را تأمين می کند. به عبارت ديگر، تا زمانی که بيکار باشيد عهده دار 
پرداخت هزيه های درمان شما ضمن مراقت بهداشتی اوليه جمهوری صربستان می باشد. پس از استخدام، شما و 
کارفرمايتان به پرداخت بيمه بهداشتی الزامی شروع می کنيد که در آينده هزينه های درمان شما و خانواده يتان 

زير پوشش آن قرار می گيرند.

بيمه بهداشتی داوطلبانه نوعی از بيمه فردی و جمعی  است که انعقاد قرارداد آن عالوه بر بيمه بهداشتی الزامی 
ممکن است. امکان انعقاد قرارداد بيمه داوطلبانه به عنوان بيمه فردی و خصوصی (در نهادهای بهداشتی دولتی 
و خصوصی ) و همچنان در موارد عمل جراحی ويا در موارد بيماری های سخت و عواقب آنها فراهم است. حق 

بيمه ی بهداشتی داوطلبانه را خودتان سرمايه گذاری می¬کنيد.
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.7
مراقبت بهداشتی

اگر حق شما به پناهندگی يا حمايت تکميلی در جمهوری صربستان مورده تأييد قرار گرفته باشد، طبق مقررات در 
خصوص مراقبت بهداشتی اتباع خارخه، شما از حق مراقبت بهداشتی برخوردار هستيد. ارائه خدمات بهداشتی 
به اتباع خارجه به همان طور مثل ارائه ی آن به شهروندان صربستان صورت می گيرد. هزينه های مراقبت 
بهداشتی افرادی که پناهندگی يا حمايت تکميلی را دريافت کرده اند از بودجه ی جمهوری صربستان پرداخت

می شود و عهده دار احقاق حق به مراقبت بهداشتی وزارت بهداشت می باشد.

در جمهوری صربستان مراقبت های بهداشتی به سه رده تقسيم می شوند: اوليه، ثانويه و ثالثيه. در رده ی اوليه 
مراقتت بهداشتی رايگان می باشد در حالی که در رده های ثانويه و ثالثيه فقط با همراه داشتن نسخه ی نامه معرفی 

از پزشک رده ی اول از پرداخت هزينه ها معاف می شويد.

بنابر آدرس سکونت در کارت شناسايی شما، نهاد دولتی  مسئول مراقبت بهداشتی اوليه برای شما و خانواده يتان 
تعيين می گردد. اگر شما يا اعضای خانواده شما دچار مشکالت پزشکی شده باشيد، الزم است اوالً به اين نهاد 
مراجعه کنيد. در صورت نياز، پزشکان اين نهاد شما را به نهادهای ديگر معرفی می کنند. موارد اورژانس و 
خطر جان حالت های استثنايی می باشند که در اين موارد با شماره ی 194 با سرويس اورژانس تماس می گيريد 

يا از نزديک ترين سرويس اورژانس کمک می خواهيد.

در جمهوری صربستان برخی از داروها رايگان هستند و برخی هزينه دارند و اين برای همه شهروندان صدق 
می کند.

اگر شما يا يکی از اعضای خانواده يتان از دسترسی به مراقبت بهداشتی محروم شده باشيد به وکيل و مشاور 
ادغام خود مراجعه کنيد.

درجمهوری صربستان دو نوع بيمه بهداشتی الزامی و داوطلبانه وجود دارند. 
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 شکل های کمک مالی
 اگر در مقابل کار خود يا بر اساس دارايی خود يا منابع ديگر، درآمد کمتری از مبلغ کمک اجتماعی مالی را به دست . 1

می آوريد، يعنی اگر درآمد شما برای امرار معاش کفايت نمی کند، حق گرفتن کمک اجتماعی مالی را دارا می باشيد 
(چه برای افراد مجرد وچه برای خانواده ها صادق است). کمک اجتماعی مالی ماهی يک بار پرداخت می شود به 
عنوان شکل اساسی کمک مالی به گروه های آسيب پذير اجتماعی در جمهوری صربستان و اين مبلغ برای همه يکسان 
است. جهت کسب اطالعات در خصوص دريافت اين کمک به مشاور ادغام در کميساريا يا به وکيل خود مراجعه کنيد.

در موارد نياز اجتماعی و درمانی خاص، کميساريا می تواند کمک هزينه ای يک بار پرداخت برای شما تأمين کند. . 2
اندازه ی اين کمک مالی از سوی کميسار تعيين می شود. جهت کسب اطالعات در خصوص دريافت اين کمک به 

مشاور ادغام در کميساريا يا به وکيل خود مراجعه کنيد.  

.با توجه به حق تأمين مسکن موقت به مدت يک سال، در صورتی که فضای مسکونی فراهم نباشد، کميساريا برای . 3
شما کمک هزينه ايی بابت مسکن خصوصی را تأمين خواهد کرد.

اين مبلغ طبق مقرره تعيين شده است و برای همگان يکسان می باشد. جهت کسب اطالعات در خصوص دريافت اين . 4
کمک به مشاور ادغام در کميساريا يا به وکيل خود مراجعه کنيد.

.6
کمک مالی
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  آشنايی با فرهنگ، تاريخ و نظام قانون اساسی صربی
اگر حق پناهندگی شما تأييد شده باشد، فرصت شرکت کردن در برنامه ی آشنايی با فرهنگ، تأريخ و نظام قانون اساسی که 

مدت 30 ساعت در طی يک سال طول می کشد برای شما فراهم می شود.   

کالس آشنايی با فرهنگ صربی توسط کميساريا تنظيم می شود. اين کالس ها هم درس های نظری و هم بازديد از جاهای 
در  را  خود  ی  آينده  زندگی  هستند  مايل  که  افرادی  ی  همه  برای  برنامه  اين  شوند.  می  شامل  را  نهادها  و  ها  موزه  ديدنی، 

جمهوری صربستان سازمان دهند، بسيار مفيد است. در پايان برنامه ارزيابی دانش صورت نمی گيرد. 

اگر بدون دليل موجه در برنامه ی آشنايی با فرهنگ، تاريخ و نظام قانون اساسی صربی ظرف مدت تعيين کرده شرکت نکنيد 
کميساريا موظف نيست ساعت های جديد يا اضافی برای شما تعيين کند. 

UNHCR © سر کالس تاريخ و فرهنگ صربی
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اگر الزم است در جايی دور از محل سکونت خود دوره ی آموزش زبان و خط صربی را بگذرانيد کميساريا 
می تواند هزينه های حمل و نقل عمومی از محل سکونت شما تا محل برگزاری کالس های دوره را جبران کند.  

در صورتی که در طی دوره ی زبان و خط صربی فرصت استخدام فراهم شود، کالس های دوره را می توانيد 
با ساعت های کاری خود هماهنگ کنيد.

در آموزشگاه زبان حضور و غياب شما را کنترل می کنند و اگر بدون دليل موجه دوره ی آموزش زبان و خط 
صربی را ظرف مدت تعيين کرده به پايان نرسانيد کميساريا موظف نيست دوره ی جديد يا کالس اضافی برای 

شما تعيين کند.

 © UNHCR                                                                                                          گذراندن دوره اموزش زبان صربی با موفقيت
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.5
کمک هنگام ادغام اجتماعی 

 برای شما و اعضای خانواده يتان در طی ادغام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جمهوری صربستان به مدت يک 
سال، کمک و پشتيبانی تأمين خواهد شد.

                                                 برنامه ريزی شخصی ادغام
 طبق نيازها، امکانات و قابليت هايتان، کميساريا در همکاری با شما يک برنامه ريزی شخصی ادغام را آماده
 می کند. برنامه شخصی ادغام نقشه ی فعاليت هايی است که در سال آينده می توانند باعث ادغام آسان تر شما
 در زندگی اقتصادی و اجتماعی جمهوری صربستان شوند. شما و کميساريا باهم اهداف و گام های موثر جهت
 رسيدن به اين اهداف را تعيين خواهيد کرد. عالوه بر شرکت کردن در ايجاد برنامه از شما انتظار می رود جهت
 رسيدن به اهداف تعيين شده نقش فعالی داشته باشيد و در اين راستا با مشاور ادغام همکاری کنيد.  به اين منظور

                                                                                       .کميساريا می تواند شما را به ساير نهادها و سازمان های غير دولتی مربوطه معرفی کند

برنامه ريزی شخصی مدت يک سال مد نظر گرفته پس از شش ماه يا در صورت نياز قبل از آن، بازنگری 
با  زبانی که می فهميد  ادغام به زبان صربی تشکيل می شود و شما را به  می شود. برنامه ريزی شخصی 

محتوای آن آشنا می کنند.                      

                                                        آموزش زبان صربی
يا از طريق وکيل در  موظف هستيد ظرف مدت پانزده روز پس از اعطای پناهندگی يا حمايت تکميلی شخصاً 
کميساريا جهت حضور دوره ی زبان و خط صربی ثبت نام کنيد. مشاورتان شما را به آموزشگاه زبان مورد 
انتخاب راهنمايی خواهد کرد و در آنجا پس از آزمون زبان و خط صربی سطح شما را تعيين می کنند. بر اساس 

نتايج آزمون در گروه مناسب جا می گيريد. در مدرسه تمامی وسايل مورد نياز برای يادگيری به شما تعلق 

می گيرد.                                                                                            

حضوری  تحصيلی  نظام  وارد  که  افرادی  برای  درس  حجم 300  در  صربی  زبان  آموزش  ی  دوره  ی  هزينه 
کشور نشده باشند بر عهده ی کميساريای پناهندگان و مهاجرت است.در صورتی که مشغول به کارهای مستلزم 
تحصيالت عالی باشيد عالوه بر اين 300 درس ممکن است با 100 درس اضافی برای شما موافقت کنند. اگر در 
مدرسه آموزش حضوری نيز می بينيد، عالوه بر درس های زبان صربی طبق برنامه ی آموزشی، ممکن است 

140 کالس اضافی زبان و خط صربی برای شما تأمين گردد.                                 

در صورتی که سنتان باالی 65 سال باشد، کميساريا برنامه ی مناسب آموزش زبان و خط صربی شامل 100 
کالس را برای شما آماده می کند. سر اين کالس ها دانش الزم جهت ارتباط روزمره با گويندگان زبان صربی 

را به دست می آوريد.
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.4
مسکن موقت 

از حق تأمين مسکن موقت توسط کميساريا برخوردار هستيد
از لحظه ای که حق شما به پناهندگی يا حمايت تکميلی مورد تأييد قرار گرفته است اجازه داريد از فضای مسکونی 

برای اقامت موقت حد اکثر مدت يک سال استفاده کنيد.

در صورتی که جای سکونت يا شرايط مناسب اقامت موقت فراهم نشده باشد، کميساريا ممکن است همچنان مدت 
يک سال کمک هزينه ای بابت مسکن موقت برای شما تأمين کند.

قانونی؛  سن  زير  فرزندان  از  بيشتر  تعداد  دارای  خانواده  افراد،  بيشتر  تعداد  همزمان  اسکان  نياز  صورت  در 
خانواده ی تک سرپرست دارای فرزند زير سن قانونی، خانواده ها با خانم باردار، خانواده دارای اعضای زياد؛ 
خانواده دارای عضوی که مورد شکنجه، تجاوز يا شکل ديگری از خشونت روانی، فيزيکی يا جنسی قرار گرفته 

بود؛ خانواده با شرايط نامساعد کاری (افراد سالخورده، افراد دارای معلوليت و غيره ) اولويت دارند.

جهت احقاق حق به مسکن موقت موظف هستيد سر کالس زبان صربی که برای شما و اعضای خانواده يتان 
توسط کميساريا تنظيم می شود، حضور پيدا کنيد. به منظور دريافت اطالعات مفصل و ارائه درخواست مسکن 

موقت می توانيد شخصاً يا از طريق وکيل به مشاور ادغام مراجعه نماييد.
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کارت بانکی
پس از دريافت کارت شناسايی و شماره ی ثبت اتباع خارجه می توانيد در بانک مورد انتخاب خود درخواست 
افتتاح حساب شخصی را ارائه دهيد. در هماهنگی با بانک می توانيد کارت بانکی به دست بياوريد و از طريق آن 
در دستگاه عابر بانک پول نقد را برداريد يا در مغازه ها خريد کنيد. راجع به شکل های مختلف کارت و خدمات 

بانکی به کارمندان بانک مورد انتخاب مراجعه کنيد. 

 گواهينامه رانندگی
که  صورتی  در  است.  شده  تنظيم  رشته  اين  خاص  مقررات  طبق  رانندگی  ی  گواهينامه  آوردن  دست  به  روند 
گواهينامه ی رانندگی جمهوری صربستان نداشته باشيد و مايل به دريافت آن هستيد يا گواهينامه ی رانندگی کشور 
اصلی خود داشته باشيد و می خواهيد در جمهوری صربستان ماشين برانيد، جهت کسب اطالعات بيشتر به اداره  

پليس ترافيک منطقه ی شما مراجعه کنيد  

در صورت داشتن گواهينامه ی رانندگی کشور اصلی خود می تواند روند ترجمه ی اين گواهينامه را شروع 
نماييد. با اين وجود، اگر گواهينامه ی شما از سوی مقامات صادرکننده آن نامعتبر، منسوخ، پس کشيده يا ابطال 
شده باشد، تبديل گواهينامه با گواهينامه جمهوری صربستان امکانپذير نخواهد بود. در اين صورت نيازمند به 

قبولی مجدد در امتحان رانندگی می باشيد                         

در هر کدام از آموزشگاه های رانندگی در جمهوری صربستان می توانيد امتحان رانندگی را بدهيد. اين امتحان 
هزينه ای دارد. هر آموزشگاه نظام خاصی از لحاظ جدول درس ها، امتحانات و هزينه ی خدمات را دارد.                                                                               
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کارت شناسايی
دفتر امور پناهندگی به هر دريافت کننده ی پناهندگی باالی سن 15 سالگی کارت شناسايی را صادر می کند.

به منظور صدور کارت شناسايی افرادی که حق پناهندگی ايشان مورد تأييد قرار گرفته است الزم است به دفتر 
پناهندگی درخواست صدور را به همراه دو عکس اندازه 2,5x3,5 سانتی متر و اطالعات راجع به آدرس سکونت 

کنونی شخصاً يا توسط وکيل ارائه دهند. 

به  تکميلی  حمايت  از  مند  بهره  افراد  برای  و  سال  مدت 5  به  پناهندگی  حق  دارای  افراد  برای  شناسايی  کارت 
مدت اعتبار 1 سال با امکان تمديد صادر می شود. هر تغيير آدرس سکونت باعث صدور کارت شناسايی جديد

می شود. کارت شناسايی را هميشه همراه خود داشته باشيد.

در صورت گم کردن يا به سرقت رفتن کارت شناسايی بالفاصله يا حد اکثر ظرف مدت 3 روز، در اين باره به 
وزارت امور داخله،  مشاور ادغام و وکيل خود اطالع دهيد.

شماره ی ثبت اتباع خارجه
پس از دريافت تصميم مثبت درخصوص درخواست پناهندگيتان، الزم است به جهت به دست آوردن شماره ی ثبت 
اتباع خارجه و برخورداری از حقوق به عنوان پناهنده به دفتر پناهندگی مراجعه نماييد. به اين منظور الزم است 
شخصاً يا با کمک وکيل به دفتر امور پناهندگی با ذکر دليل اقدام،  درخوست صدور شماره ی ثبت را ارائه  دهيد. 

 مدرک سفر
ببنابر قانون پناهندگی و حمايت تکميلی، حق داشتن مدرک سفر ويژه ی  پناهندگان مد نظر گرفته شده است، در 
حالی که افراد دارای حمايت تکميلی می توانند در موارد استثنايی و به داليل بشر دوستانه مدرک سفر را دريافت 
کنند. شرايط الزم جهت صدور مدرک سفر طبق  قوانين کنونی فراهم نشده است، بنابر اين صدور مدرک سفر 
پس از فراهم شدن اين شرايط شروع خواهد شد. جهت  کسب اطالعات در خصوص امکان مسافرت خارج از 

صربستان مستقيماً به دفتر پناهندگان مراجعه کنيد.

.3
اسناد
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پس از دريافت جواب مثبت به درخواست پناهندگی شما که بر اساس آن پناهندگی يا حمايت تکميلی به شما اعطا 
می شود، از حق اقامت قانونی در خاک جمهوری صربستان برخوردار می شويد. 

دفتر پناهندگی سند تأييديه ی خاصی در خصوص حق اقامت در جمهوری صربستان را صادر نمی کند، اما سند 
اعطای پناهندگی/ حمايت تکميلی و کارت شناسايی پناهنده حق اقامت شما را به اثبات می رسانند. 

از حق اقامت در آدرس مورد انتخاب خود برخوردار هستيد، با اين وجود، موظف هستيد درباره ی هر تغيير 
آدرس به دفتر پناهندگی و مشاور ادغام اجتماعی در کميساريا اطالع دهيد.  خودتان يا در صورت داشتن وکيل، 
وکيلتان بايد اطالعات در خصوص آدرس سکونت يا تغيير آن را ظرف مدت 3 روز به دفتر پناهندگی ابالغ 
کنيد. آدرس سکونت در کارت شناسايی پناهجو يا پناهنده ثبت می شود و در صورت تغيير آدرس کارت شناسايی 

جديد صادر می گردد.     

.2
 حق اقامت در جمهوری  صربستان
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جهت برخورداری از حق و حقوق مرقوم در اين بروشور سازمان هايی از قبيل دو سازمان ذيل در طی مراحل 
پناهجويی وکالت و کمک قانونی رايگان را ارائه می دهند: 

مرکز حقوق بشر بلگراد

 KnezaMiloša4

   11000بلگراد   

تلفن: 381113085328+،381648245508+

bgcentar@bgcentar.org.rs :ايميل 

مرکز حمايت و کمک به پناهجويان

 Mišarska 16

   11000بلگراد   

تلفن: 381113085328+،381648245508+

bgcentar@bgcentar.org.rs  :ايميل

به غير از اين سازمان ها می توانيد به  سازمان های غير دولتی ديگر مراجعه نماييد  و طبق امکانات خود اين 
سازمان ها يا به شما کمک می کنند يا  شما را به سازمان ها  و نهادهای مربوطه معرفی می کنند. پس از دريافت 
تصميم مثبت در خصوص درخواست پناهندگی شما، به منظور برقراری ارتباط با مشاور ادغام الزم است شخصاً 
يا از طريق وکيل خود به کميساريا مراجعه کنيد. مشاور ادغام که برايتان تعيين می شود شما را با حق و حقوق 

و تعهداتتان آشنا می کنند.

.1  
     کمک حقوقی رايگان
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هر تغييری بايد ظرف مدت 15 روز از تاريخ وقوع آن به مشاور ادغام ابالغ شود. موظف هستيد در خصوص 
تغيير آدرس ظرف مدت سه روز از روز انتقال به آدرس جديد شخصاً يا از طريق وکيل به دفتر پناهندگی اطالع 

دهيد.

مشورت حقوقی پناهجويان در کرنياچا با وکيل مرکز حقوق بشر بلگراد
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حق و حقوق و تعهدات شما

حق و حقوقتان (مشمول اين بروشور)
حق داشتن اطالعات کامل و به موقع در خصوص حقوق، امکانات و تعهدات • 

حق اقامت در جمهوری صربستان• 

حق داشتن مدارک شخصی • 

حق داشتن مسکن موقت• 

حق دريافت کمک هنگام ادغام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جمهوری    صربستان• 

حق پشتيبانی اجتماعی • 

حق کمک مالی در موارد نياز خاص بهداشتی يا اجتماعی • 

 حق حمايت بهداشتی • 

حق آموزش دوره ی ابتدايی و متوسطه رايگان• 

دسترسی بالمانع به بازار کار • 

حق پيوند مجدد خانوادگی • 

تعهدات شما
در صورت دريافت پناهندگی موظف هستيد به قانون اساسی، قوانين،       مقررات و آيين نامه های عمومی جمهوری • 

صربستان احترام بگذاريد.

حضور در مدرسه ابتدايی ( برای کودکان)• 

حضور در کالس های زبان صربی که توسط کميساريا تنظيم و برگزار می شوند.• 

ابالغ مقامات مربوطه درباره ی تمامی تغييرهای وابسته به احقاق حق و انجام تعهدات:• 

 تغيير آدرس سکونت • 

 تغيير نام و نام خانوادگی • 

تغيير وضعيت تأهل• 

تغيير وضعيت اشتغال • 

دريافت کمک مالی اجتماعی، درآمد های دولتی و ساير درآمدها• 
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 ادغام اجتماعی افراد دارای
حق پناهندگی 

ادغام اجتماعی يک روندی هست که دولت پذيرش جهت شمول آسان تر و سريع تر شما در محيط جديد 
در طی اين روند برنامه ها و فعاليات گوناگونی را به شما عرضه 

می کند. برنامه ی ادغام 1 (يک) سال دوام دارد و شامل تمامی افراد که حق پناهندگی را دريافت کرده 
اند می باشد. بدون همکاری شما در برنامه ها، ادغام اجتماعی بطور کامل موفق نخواهد بود.

ارگان رسمی جمهوری صربستان که ادغام اجتماعی را به عهده دارد کميساريای پناهندگان و مهاجرت 
(در ادامه ی متن "کميساريا") است. 

پس از دريافت پناهندگی به کميساريا مراجعه نماييد. در آنجا يک مشاور برای شما تعيين خواهد شد که 
در راستای ادغامتان در جامعه صربستان به شما کمک خواهد کرد.

با توجه به اطالعات، مهارت ها، امکانات و آرزوهايتان، در هماهنگی با شما مشاور مسئول ادغام 
برنامه ريزی فعاليات به منظور کمک در ادغام (برنامه ريزی شخصی ادغام) را آماده می کند.

 در اين بروشور می توانيد راهنمايی های مفصلی و اطالعات اضافی را دريافت کنيد.

کميساريای پناهندگان و مهاجرت

آدرس: Narodnih heroja 4، 11070، بلگراد 
تلفن: 72 72 311 011
فکس:72 72 311 011

تلفن همراه :2536 838 064   
integracija@kirs.gov.rs :ايميل

ساعت کاری و پذيرش ارباب رجوع:
دوشنبه – جمعه – 7:30  15:30





  کميساريای پناهندگان به عنوان سازمان خاصی در سيستم اداری دولت بر اساس قانون پناهندگان
 در سال 1992 و به منظور انجام کارهای حرفه ای وساير کارهای مربوط به رسيدگی، بازگشت
 و ادغام پناهندگان طبق مقررات قانون نامبرده و کارهای اداره ای مبروط، تأسيس شده است. پس
 از تصويب قانون مديريت مهاجرت در سال 2012 به دليل صالحيت های تعيين شده در اين قانون
 و قوانين ديگر، به کميساريای پناهندگان و مهاجرت تغيير نام داده و به کار خود ادامه می دهد.
 کميساريا به دامنه ی وسيعی از فعالت ها مشغول می باشد. در چارچوب مأموريت اصلی خود به
 پناهندگان از درگيری های 1991-1995 و مهاجران اجباری داخلی از کوزوو و متوحيا کمک
 ارائه می کند، دنبال افراد گم شده در جنگ های يوگسالوی سابق می گردد، مشکالت اشخاص
 برگردانده بر اساس توافق نامه تحويل را حل می کند، به مهاجران از آسيا و آفريقای شمالی اسکان

می دهد و به افراد دارای حمايت بين المللی جهت ادغام ايشان رسيدگی می کند.

 فعاليت های کميساريا کارهای مختلفی را همچون ثبت نام، آمار، دريافت حق پناهندگی، کار ميدانی
 جمع آوری اطالعات در خصوص نيازهای کنونی، ارائه کمک مادی و اشکال ديگر کمک، اسکان

گروه های آسيب پذير و غيره، در بر می گيرند.

مراقب کند،  می  اداره  را  پذيرش  مرکز  تا  و 14  پناهجويی  مرکز  تا  کميساريا 5  حال،  عين   در 
 افراد که بر پايه ی توافق نامه تحويل به صربستان برگردانده می شوند و ادغام اجتماعی دريافت
پيشنهاد را  مهاجرت  ی   حوزه  در  قانونی  های  حل  راه  و  ها  رويکرد  است.  پناهندگی  کنندگان 
  می کند و درآوردن آنها به مرحله ی اجرا را دنبال می گيرد. کميساريای پناهندگان و مهاجرت
 عضوی از هيئت ها و کميسون های مربوط به امور مهاجرت است. به طور نزديک با نهادهای
 دولتی، وزارت ها، خودمختاری های محلی  و غيره همکاری دارد. در عين حال با سازمان ها و
 نهادهای بين المللی، اهدا کنندگان، بخش غير دولتی بومی، انجمن های مدنی و رسانه ها همکاری
 توسعه  يافته بين المللی  و منطقه ای را دارا می باشد. کميساريا نيز شامل شبکه ای از اعضای

هيئت در 181 شهرداری سراسر صربستان است.

تأسيس دفتر کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در تأريخ 14 . دسامبر 1950 صورت گرفته است. در سال 1976 بنابر دعوت 
حکومت جمهوری فدرال سوسياليستی يوگسالوی آن زمان،  UNHCR دپفتر خود را در بلگراد 
پايه گذاری کرد. در آغاز، آژانس سازمان ملل متحد مشغول ارائه ی حمايت بين المللی و اعطای 

حق پناهندگی، ادغام و انتقال پناهندگانی که از اروپای شرقی و آفريقا فرار کرده و در يوگسالوی به 
امنيت می رسيدند. به منظور بهبود بخشيدن و تأمين راه حل های پايدار برای افراد مورد حمايت ما در 

اين کشور با مقامات دولتی جمهوری صربستان همکاری می کنيم. از سال 1992، آژانس پناهندگان 
سازمان ملل متحد بابت برنامه های حمايت و ادغام اجتماعی پناهندگان، مهاجران اجباری داخلی و 

افراد فاقد تابعيت در صربستان، بيش از 500 مليون يورو خرج کرده است.



اين بروشور نتيجه ی تالش های مشترک کميساريای عالی سازمان ملل متحد در 
امور پناهندگان و کميساريای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان می باشد 
و توسط پروژه ی منطقی IPA II  - پشتيبانی منطقه ای به مديريت مهاجرت در 

بالکان غربی و ترکيه، مرحله ی دوم، سرمايه گذاری شده است.



روش های شمول اجتماعی
                    فرهنگی و اقتصادی

اطالعات ويژه ی افراد دارای حق پناهندگی در جمهوری صربستان

بلگراد 2020



 توسط اتحاديه اروپا 
سرمايه گذاری شده است 

پشتيبانی منطقه ای به مديريت
حساس به حفاظت  مهاجرت

 در منطقه ی بالکان غربی و ترکيه
مرحله 2  



روش های شمول اجتماعی
 فرهنگی و اقتصادی

 اطالعات ويژه ی افراد دارای حق پناهندگی در جمهوری
صربستان

FA


