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Дӯстони азиз!

Мигратсия ба кишвари дигар - вазифаи осон 
нест, ва вақте ки касе метавонад ба шумо 
маслиҳат диҳад, хеле хуб аст. Махсус мас-
лиҳатҳои хуб аз ҷониби одамоне, ки таҷри-
баи мигратсионй доранд, дода мешавад, 
онҳое ки ҳаёташонро дар Россия беҳтар гар-
дониданд ва мушкилиёти зиёдеро аз сар гу-
зарониданд.

Дар ин китобча Шумо маслиҳатҳои дӯстонаи 
муҳоҷирон аз Озарбойҷон, Қирғизистон, Луб-
нон, Сурия, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Украи-
на, ки бо вазъияти душвори муҳоҷиратй дар 
Россия алоқаманд мебошад, пайдо карда 
метавонед. Мо умедворем, ки ин маслиҳатҳо 
ба Шумо муфид хоҳанд буд.

Ба Шумо барорй хоҳишмандем!

Бо эҳтиром,
Ҳайати ФХ «Фонди ПСП».
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ОМОДАГӢ БА САФАР  
БА РОССИЯ

Омодагӣ барои сафар - шумо бояд 
худатон бо даъваткунанда гуфтугӯ кунед ва 
на бо ёрии дӯстон.

Эфраим 

Аввалин чизе, ки муҳоҷирон бояд иҷро 
кард, ин ҷамъоварӣ ва хондани қоидаҳо 
мебошад ва қонунҳоро низ инчунин бояд ки 
риоя кунанд. 

Дилноза 

Омодагӣ ба сафар ин яке аз 
муҳимтарин вазифаи муҳоҷир аст. То ҳатти 
имконият, бояд ҳуҷҷатҳоро муфассалнок 
омӯзед, қоидаҳои ворид ва хориҷ шудан аз 
кишвар, мӯҳлати будубошро донед. Дар ин 
метавонад портали давлатии «Госуслуги» 
ерй диҳад, қонуни муҳоҷиратии Рассия, 
гурӯҳҳои гуногун дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки 
ба ин мавзӯъ бахшида шудаанд, ҳамчунин 
тавсия медиҳам, ки шумо бо барномаҳои 
давлатӣ шинос шавед, масалан, барномаи 
Давлатй оид ба кӯчонидани ихтиёрии ҳам-
диёрон ба Федератсияи Россия. Шояд шумо 
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зери амали ӯ қарор гирифта шавед, ва он 
гоҳ бо расмиятдаровардани ҳуҷҷатҳо хоҳад 
хеле осонтар шавад. Мураккабтарин ал-
батта, ин аст, ки ҳамаи ин кафолати 100%  
намедиҳад, зеро дар қонунҳо хеле бисер 
нозукӣҳо ҳаст, ва дар як субекти Федерат-
сияи Россия қоидаҳои худ муқаррар карда 
мешаванд, аз ин рӯ, беҳтар аз ҳама пайдо 
кардани одамоне мебошад, ки ба воситаи 
ин барнома гузаштаанд ва метавонанд 
кумак расонан, ки чӣ тавр дуруст амал кард.

Марина

Дар аввал, пеш аз сафар барои пулкоркунй 
ва ё барои истироҳат, ақаллан дар борай ин 
кишвар бояд хонед. Донистани маданияти ин 
кишвар, анъанаҳо ва ғ. хеле лозим аст. Ва аз 
ҳама муҳим, шумо бояд ба курсҳои забони русӣ 
биравед, агар мо ба мисол Россияро гирем. Агар 
шахс пулкоркунй омада бошад, ӯ аллакай бояд 
забонро донад, ва на дар ин ҷо онро омузад, ин 
ҷо забономузй наомдааст ку. Махсусан ин насли 
ҷавонро дахл дорад.

Пеш аз сафар ба кишвари дигар 
шахс бояд қонунҳои ин кишварро донад. Ки 
вай расида худро дар байни мардум  гум 
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накунад ва дар аввал бевосита ба хадамоти 
муҳоҷиратй муроҷиат кунад, ки ҳуҷҷатҳои 
худро омода созад.

Нуриддин

Аз ҳуҷҷатҳои зарурӣ бояд омӯхт, ки 
дар куҷо зиндагӣ бояд кард, чӣ гуна иҷора 
гирифт, чӣ гуна кори хубро пайдо кард. Пеш 
аз ҳама, ҷои зист, ҳуҷҷатҳо ва кор. Ман ба 
ҳама мегӯям, ки бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ, 
ба монанди «ПСП-фонд» ва бо консулгарии 
маслиҳат кунанд.

Севара

Бисёр одамон кӯшиш мекунанд, ки 
дар ин ҷо кори хуб пайдо кунанд, қарз 
мегиранд. Пас, ин тавр кардан зарур нест, 
дар аввал бояд корро пайдо кунед ва сипас 
оед. Агар касе шинос дар ин ҷо надошта 
бошед, беҳтар аст, ки бо пул биёед. Дар 
аввал на камтар аз 40 ҳазор рубл зарур аст. 
Ва забони русӣро бояд омӯхт, зеро акнун 
имтиҳон гирифта мешавад. Ҷустуҷӯи корро, 
масалан, дӯстоне, ки аллакай дар Россия 
мебошанд кӯмак хоҳад дод.

Шукурджон
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Дар тӯли 25 сол, Тоҷикистон дар 
истиқлолият қарор дорад ва дар ин муддат 
муҳоҷирон озод мераванду меоянд. Як 
насл ба воя расидааст. Одамоне, ки ин ҷо 
меоянд, бояд донанд ва фикр кунанд, ки 
ба куҷо ва барои чи мераванд. Инчунин 
инро бояд падару модари муҳоҷир донист, 
касоне ки кудаконро омада мекунанд ва 
инчунин худашон ба муҳоҷирй меоянд – ӯ 
бояд ба таври дақиқ бидонад, ки чӣ тавр ӯ 
пул хоҳад кор кард. Чӣ тавр пул кор кардан 
- дар сохтмон ва ё боз ягон таври дигар? Ӯ 
бояд фаҳмад. Ӯ бояд аввалан ба шиносҳо 
ва наздикон занг занад, пешаки дар бораи 
ҷои зист маслиҳат кунад, сармояи ибтидои 
дошта бошад, бояд донад, ки хароҷоти ӯ 
чй қадар хоҳад буд – ҳамаи инро ӯ бояд 
ба ҳисоб гирад. Инчунин, ба расмият да-
ровардани патент 25-27 ҳазор рубл, гирем 
30 ҳазор рубл барои манзил, ки ӯ боз дар-
ди сари касе нашавад, ақаллан дар як моҳ 
5 ҳазор барои хурок ҷудо кунад – мумкин, 
ки бо ӯ хоҳад касе кумак кунад, аммо ӯ ба 
ин бояд омода бошад. Бояд, ки пешакй бо 
пешвозгир маслиҳат кард. Вақте, ки онҳо ба 
ин ҷо меоянд, волидон бояд фарзандони 
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худро огоҳ кунанд, ки онхо ба Россия ме-
раванд. Ин кишварест, ки ба мо имконият 
медиҳад, ки пул ба даст орем, вале Россия 
- ин миллатест, ки фарҳангу,  урфу ва 
анъанаҳои худро дорад. Дар ин ҷо ба мисли 
мо, ба хонаи бегона омада, шумо бояд 
қоидаҳо ва одатҳои муайянро иҷро кунед. 
Ӯ дар меҳмони аст. Ба чанде ӯ тарбия ва 
фарҳанги хуб дошта бошад, ҳамон қадар 
бо ӯ хуб рафтор мекунанд, дар куҷое, ки ӯ 
кор накунад. Кӯдакро хамеша бо  хайрбоди 
падару модар равон мекарданд, ки дар он 
ҷо ҳамаи чиз низ мумкин нест, ки дар ин 
ҷо қонунҳои худро доранд. Пас аз ин ҳол 
барояш осонтар хоҳад буд.

Бахтибек Бердиев

Аввалин чизе, ки ба хотир меояд, 
ин корти муҳоҷиратй аст. Бояд донист, 
ки чӣ гуна ва чӣ дар куҷо пур кардан 
лозим аст, махсусан нуқтаи «мақсади 
воридшавй». Шояд барои муҳоҷирони 
меҳнатӣ ин алакай фаҳмо бошад. Аммо 
ман бо чунин мушкилот дучор шудам. 
Одатан мақсади воридшавй барои қабул 
ба кор муҳим набуд. Вақте ки ман парвоз 
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мекардам, дар корти муҳоҷиратй ман 
«омӯзиш» қайд кардам, зеро илова ба кор 
ман ба аспирантура дохил шуданй будам. 
Маълум шуд, ки се ҳафта пеш аз омадани 
ман қоидаҳо тағйир ёфтаанд: акнун, 
барои, ки шуморо ба кор қабул кунанд, 
бояд ҳатман қайд кард, ки «ҳадафи 
воридшавй – кор» мебошад. Ба сабаби 
ин хато ва надонистани қонунгузорй ман 
маҷбур шудам ки, аз сар ФР тарк кунам ва 
корти муҳоҷиратиро аз нав кунам.

Марина Г. 

Назари 
коршинос 

Тайерӣ ба сафари Россия хеле саҳнаи 
муҳими муҳоҷиратй аст. Мутаассифона, 
бисере аз муҳоҷирон инро эътино 
мекунанд, ба умеди ёрии дӯстон, шиносон 
ва хешовандон мешаванд. Аммо дар 
байни шиносони Шумо, мутаассифона, 
метавонанд беинсофҳо ва миенаравҳо 
бошанд, барои, ки аз ин рў, Шумо қарздор 
нашавед, ба дасти фиребгаро нағалтед 
ва қурбонии хариду фурўши одамон 
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нашавед, мо тавсия намедиҳем, ки Шумо 
пурра ба кӯмаки ҳамватанони худ такя 
кунед. 
Ҳангоми омодагӣ ба сафар мо ба Шумо 
тавсия медиҳем пешакӣ қарор кунед, ба 
кадом мнтақаи Россия Шумо мехостенд 
сафар кунед: ҳар як минтақаи Россия бе-
назир аст, ва фарҳангу хусусиятҳои худро 
дорад. Сатҳи зиндагӣ ва имкониятҳои 
музди меҳнат дар минтақаҳои гуногуни 
ФР низ ба таври назаррас фарқ мекунад. 
Бисер имкониятҳо вуҷуд доранд ки, бо 
ҷойхои кории холи шинос шавед ва ба 
дили худ кор ёбед: такя ба иқбол ё кӯмаки 
миенаравҳо хатарнок аст. Пешниҳодҳои 
расмй аз тарафи корфармоен дар тамоми 
минтақаҳои Россия дар ин сомона пайдо 
кардан мумкин аст: http://trudvsem.ru/ - 
ин базаи корҳо дар Россия аз ҷониби 
Вазорати меҳнат ва шуғли Федератсияи 
Россия мебошад.
Хеле муҳим аст, ки қонунгузории 
Россияро омӯзед: ҳамин тавр, 
шаҳрвандони кишварҳои ИДМ метавонанд 
дар ФР бе расмият даровардани патент 
барои кор на бештар аз 90 рӯз дар 
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мудати 6 моҳ бошанд. Дар мудати 6 
моҳ  шумо метавонед чанд бор Россия 
оед, аммо вақти умумии Шумо будана-
тон дар Россия набояд зиёд аз 90 рўз 
бошад. Шаҳрванди хориҷй, омада ба ФР 
бо мақсади кор, ҳатман бояд дар корти 
муҳоҷиратй ҳадафи воридшавй – «кор» 
нишон диҳад. Бе нишон додани чунин 
ҳадафҳои воридшавй ҷои кор ефтан дар 
Россия бо расмият номумкин аст. 
Нағз мешуд, агар пеш аз омадан санҷед, 
ки ба Шумо воридшавй ба Россия 
мумкин ҳаст е не: агар Шумо қаблан 
аз хизматҳои миенаравон истифода 
бурдаен, дар ҷараени ба расмият 
даровардани патенти кори, ки он комилан 
имконпазир аст, ки ба Шумо ҳуҷҷатҳои 
қалбакй кардаанд, ва воридшавии Шуморо 
ба Россия метавонанд, ки манъ кунанд. 
Воридшавй манъ карда шудааст  ё не – 
инро Шумо метавонед аз намояндагони  
ширкатҳои ҳавопаймоии Россия фаҳмед, 
е бо назардошти бартарии махсус  дар 
сомонаи ГУВМ МВД истифода баред: 
http://services.fms.gov.ru/info-service.
htm?sid=3000. 
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Хеле муҳим аст, ки пешакӣ маълумот 
ва тамосҳои ташкилотҳои ки ба Шумо 
кӯмак карда метавонад, донед: ин 
метавонад мақомоти давлатии ФР 
бошад, намояндагони ҳукумати кишвари 
Шумо (масалан, муассисаҳои консулй 
е намояндагии хадамоти муҳоҷиратй), 
ташкилотҳои ғайридавлатӣ. 

ҶУСТУҶӮИ МАНЗИЛ 
ВА БАҚАЙДГИРИИ 

Манзилро ба воситаи пабликҳо дар 
шабакаи иҷтимоии «Вконтакте» ефта 
мешавад. Масалан, маъмултарин паблик 
бо пешниҳоди иҷораи манзил «Уютное 
гнездышко» https://vk.com/yuytnoe_gnezdishko 
мебошад. Ҳамчунин як ҷомеаи «Сестра 
сестре», ки дар ин ҷо баъзан эълонҳо дар бораи 
дарефти ҳамсоя дар манзил аст https://vk.com/
take_my_hand_girl. Инчунин як ҷомеаи «Kyrgyz 
Union» https://vk.com/kyrgyzunionspb аст, ки ба 
шарофати он, Шумо ҳамаи ахбороте, ки ба 
халқи қирғиз дар Санкт-Петербург дахл дорад 
дода мешавад, огоҳ шавед.

Айым
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Писарам ба воситаи интернет ҷои 
истиқомат пайдо кард ва, ба идораи онҳо 
омад. Аз ӯ пешакй 80000 пардохт талаб 
кардан, ва сипас суроғаи дақиқи хонаи 
истиқоматро медиҳанд. Ӯ ба ман занг зад 
барои маслиҳат пурси, ман гуфтам: рад кун. 
Ӯ рад кард, ба онҳо гуфт, ки пеш аз он лозим 
аст, ки ҳуҷраро аз назар гузаронидан даркор 
аст, ки соҳиби хона иҷораро месупорад ё не. 

Пас, маслиҳати ман: то ҳол шартнома 
имзо нашудааст ва ҳама чизро аз назар 
нагузаронидед, пешакӣ пул надиҳед!

Регистратсияро бояд ҳарчи зудтар 
омода кунед!

Фотима

Баҳисобгирии мигратсионй, мунтазир 
нашавед, ки шиносон ба шумо кӯмак хоҳанд 
дод. Вақте, ки ба Россия омадед ҳар чанде 
тезтар ба назди даъваткунанда равед, ва 
онҳо чи бояд кардро медонанд.

Эфраим

Бо таҷҳизоти корй ва иҷораи манзил 
бояд хеле боэҳтиет бошед, мутаассифона 
якчанд маротиба бо фиребгарон рӯбарӯ 
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шудем, онҳо хеле зиед шудаанд, дар ҳар 
сурат дар идораҳо ва офисҳо пул надиҳед, 
тамоми шартномаҳоро бодиққат хонед, 
барои якчанд китобчаҳои тиббии нофаҳмо 
ва ғайра пул надиҳед. Баъд аз ин кӯшишҳои 
бемуваффақият, бояд мустақилона хона 
пайдо кунед, шахсан мо бо воситаи шиносон 
пайдо кардем.

Марина

Агар мо дар бораи баҳисобгирй ва 
бақайдгирии муҳоҷиратй гуфтугӯ кунем, пас 
ба ширкатҳои ғайриқонунй наравед, то ки 
дар оянда бо мушкилоти ҳифзи ҳуқуқ рубару 
нашавед. Дар бораи хона, шумо метавонед 
бо агентҳои гуногуни амволи ғайриманқул 
муроҷиат намоед. Чуноне ки ман фаҳмидам, 
аксар одамон ба пеши хешу таборашон ва 
дӯстони худ меоянд ва мушкилот бо ҷои 
зист надоранд.

Нуриддин

Шумо метавонед бо тавассути дӯстони 
худ пайдо кунед, бинобар ин беҳтарин роҳ 
аст, е аз тариқи Интернет. 
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Регистратсияро ман тавсия 
намедиҳам, ки бо тавассути миёнаравҳо 
иҷро кунед, бояд ба Раесати оид ба 
масъалаҳои муҳоҷиратй ва е дар марказҳои 
гуногункора муроҷиат кунед. Миёнаравҳо 
баъзан одамонро фиреб медиҳанд.

Севара

Ман шунидам, ки ба зудӣ чемпионати 
ҷаҳон оид ба футбол сар мешавад, ва қонун 
ба амал меояд, ки дар давоми 24 соат 
регистратсияро кардан лозим мешавад, 
он хеле душвор хоҳад буд. Ҷустуҷӯи корро 
беҳтар хоҳад буд аз ҷониби дӯстон кунед, 
на тавассути миёнаравҳо.

Шукурджон

Зарур аст, ки онҳо ҷойҳои зисти худро 
пайдо кунанд ва ҳамон ҷо регистратсия 
кунанд, он хуб хоҳад буд. Бисёриҳо ин корро 
намекунанд ва онҳоро тафтиш хоҳад қапид.

Иҷораи манзил - беҳтар аст аз онҳое, ки 
аллакай зиндагӣ доранд ё кор мекунанд мас-
лиҳат гиред, чи арзонтар аст - зист дар хобгоҳ ё 
ин ки дар квартира бо чанд нафар ҳамроҳшуда.

Едгорбек Мухтаров
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Вақте ки манзилро иҷора мекунед, аз 
ягон касе кӯмак пурсед, ки бо забони руси 
хуб ҳарф занад. Ҳамин тавр, шуморо фиреб 
намекунанд ва пули зиед талаб намекунанд. 
Ҳамин тавр низ бо расмият овардани 
ҳуҷҷатҳо – агар имконият дошта бошед ягон 
дусти русро кумак пурсед.

Ангелина Сауле

Назари 
коршинос: 

Ҳангоми иҷораи манзил Шумо бояд ҳаме-
ша шартномаи иҷоравй бандед. Зиндаги 
бе шартнома хатарнок аст, боз ҳамин, ки 
ҳангоми санҷиш Шуморо метавонанд ҷа-
рима кунанд барои вайрон кардани қои-
даҳои будубош дар ФР. Хеле муҳим аст, 
ки соҳибхона омода бошад Шуморо бо 
суроғаи воқеии истиқомат е кор ба қайд 
гирад - дар ин ҳолат Шумо худро аз вай-
ронкунии қоидаҳо мигратсионй нигоҳме-
доред. 
Аз шартномаҳои даҳонакии ҳамдиёрона-
тон тарсон шавед – аз онҳо шартномаи 
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иҷоравй пурсед: мумкин аст, ки худи онҳо 
иҷора нишин ҳастанд ва ҳуқуқ надорад, ки 
ин манзилро боз ба Шумо низ супоранд, 
зеро соҳибхона нестанд. Ба ҳеҷ кас ба-
рои гарав ва е барои нигоҳдорӣ ҳуҷҷатҳои 
шахсии худро надиҳед, ҳеҷ кас ба ғайр аз 
шумо ҳуқуқ надорад, ки шиносномаи Шу-
моро нигоҳ дорад. 
Омада ба Россия, ҳар шаҳрванди хо-
риҷй вазифадор аст, қи дар ҳисобги-
рии муҳоҷиратй бошад (регистратсия) 
бо ҷои зисташ дар муддати 7 рӯзи корӣ. 
Тартиб ва мӯҳлатҳои бақайдгирй дар 
баҳисобгирии муҳоҷиратй метавонад 
тағйир дода шавад, бо назардошти ҳо-
латҳои махсус: аз рӯи ин, бо мақсади 
таъмини тартибот ҳангоми гузарони-
дани чорабиниҳои варзишии оммавӣ 
ба шаҳрвандони хориҷӣ ҳатман аст ки, 
дар мӯҳлати 24 соат аз рӯзи расидан 
бояд ба қайди мигратсионй гирифта 
шаванд. Чунин тартиб ба амал хоҳад 
омад дар Санкт-Петербург аз 25 май 
то 25-уми июли соли 2018 дар робита 
бо Чемпионати ҷаҳон оид ба футбол. 
Бодиққат бошед! 
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Регистратсияро (баҳисобгирии мигратси-
онй) мумкин аст, дар бинои истиқоматие, 
ки дар он ҷо Шумо зиндагӣ мекунед ё дар 
суроғаи ҷои кор кунед. Мо ба Шумо тав-
сия медиҳем, ки танҳо дар ҷойи зисти 
воқеии худ регистратсия кунед!
Регистратсия бо мӯҳлати на бештар аз 90 
рўз аз лаҳзаи гузашти сарҳад карда меша-
вад ва барои кор дар ФР ҳуқуқ намедиҳад. 
Имконоти асосии иҷоранишини дар Россия: 
ичораи мустақилонаи истиқомат бо тавас-
сути агентҳои амволи ғайриманқул; иҷораи 
манзили истиқоматӣ бевосита аз моликон; 
дар хобгоҳҳо е хонаҳои фоидаовар сикинй 
кардан, аз ҷумла бо ёрии корфармо. 
Агар ба Шумо пешниҳод кунанд, бе басти 
шартнома манзилро иҷора кунед - Шумо 
хеле таваккал мекунед: соҳиби манзил е 
миенарав дар ҳар лаҳза метавонад Шу-
моро пеш кунад то ба охир нарасидани 
мӯҳлати иҷоранишинй, бе баргардонида-
ни гарав!
Соҳиби хона бояд ҳатман Шуморо ба қайд 
гирад. Дар ҳолати зиндагй кардан бе ри-
гистратсия Шуморо метавонанд ҷарима 
кунанд.  
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Бисёр ширкатҳое вуҷуд доранд, ки сокинй 
дар хобгоҳҳо ва хостелҳои шаҳр пеш-
ниҳод мекунанд. Чунин ширкатҳоро ба 
осонӣ метавонед дар интернет ёбед. Ҳат-
ман бо шартномаи зист дар хобгоҳ ё ин 
ки хостели мушаххас шинос шавед ва пас 
шартомаи иҷоравиро бандед.

ГИРИФТАН 
ВА ПАРДОХТИ ПАТЕНТ 

Патенти барои  кор гирифташударо 
бояд новобаста аз он ки шумо кор мекунед 
ё не пардохт кунед.

Эфраим

Мӯҳлати гирифтани патент - ҳамагӣ 
30 рӯз аз лаҳзаи гузашти сарҳад мебошад. 
Ҳуҷҷатҳоро метавонед мустақилона омода 
кунед, сипас ройгон пешниҳод кунед, аммо 
бояд шумо бо як қатори навбати дароз 
омода бошед.

Марина
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Вақте, ки шахс ба Россия меояд, ӯ 
бояд худаш ба хадамоти муҳоҷиратй равад, 
токи миенаравҳо фиреб мекунанд мард-
умро. Патентро лозим аст, ки ҳар моҳ пар-
дохт кунед. Беҳтар аст, ки якбора се моҳро 
пардохт кунед, е ин ки ҳар моҳ. Агар шахс 
бо таври расмӣ кор кунад, пас худи ширкат 
метавонад вайро бақайд гирад. 

Севара

Кӯшиш кунед ки мустақилона кунед дар 
Раесати оид ба масъалаҳои муҳоҷиратй, бе 
кумаки ташкилотҳо. Бародари ман худаш 
кард бе кумаки миёнарвҳо ва инчунин 3 
ҳазор арзонтар.

Шукурҷон

Назари 
коршинос: 

Патент барои кор бояд мустақилона ва 
саривақт ба қайд гирифта шавад, ба ми-
ёнаравҳо такя накунед, ва бевосита ба 
ташкилоти ваколатдор муроҷиат кунед.
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Дар ҳар як минтақаҳои ФР танҳо як 
ташкилоти ваколатдор вуҷуд дорад, ки 
ҳуҷҷатҳоро барои патент қабул мекунад 
– ҳатман тамосҳои ӯро дарёфт куне д ва 
танҳо ба он муроҷиат кунед. Дар ФР би-
сёр  миенаравҳо (ташкилотҳо ё шахсон) 
вуҷуд доранд, ки дар таҳия овардани па-
тент хадамоти пулӣ пешниҳод мекунанд. 
Эҳтиёт бошед, худро намонед, ки фиреб 
кунанд:

 X ба кӯмаки шахсони инфиродӣ такя 
накунед - ҳамватанон, бригадирон, 
миёнаравҳо, ҳатто агар онҳо бо Шумо 
шахсан шинос бошанд; онҳо аксар 
вақт ҳуҷҷатҳои қалбакиро мекунанд;

 X ҳатман шартномаҳои хизматрасонӣ 
бандед, агар Шумо барои ерй дар ба 
расмиятдарории ҳуҷҷатҳо ба ташкило-
ти миенаравҳо муроҷиат карда бошед;

 X Ҳатто вақте, ки Шумо ба миёнаравҳо 
муроҷиат кардед, Шумо бояд шахсан 
аз назари санҷиши тиббй гузаред, 
имтимҳони дониши забони русиро, 
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таърихро ва қонунро супоред. Ҳанго-
ми пешниҳоди ҳуҷҷатҳо, Шумо бояд 
тартиботи регистратсияи  дактило-
скопиро гузаред (гирифтани пайи ан-
гуштон) ва сурат гиред.

 X ҳеҷ як ташкилот е шахси инфиродй 
ҳуқуқ надорад, ки ҳуҷҷатҳои Шуморо 
гирад. Шумо бояд ҳуҷҷатҳои худро дар 
Раёсати муҳоҷиратй шахсан гиред.

Патент танҳо дар минтақаи Россия, ки 
дар он гирифта шудааст, эътибор до-
рад. Патент ҳуқуқ медиҳад, ки дар ҳудуди 
минтақаи ФР дар он нишон додашуда дар 
давоми мӯҳлати амали патент зиндагй ку-
нед ва дар ихтисоси дар патент зикршуда 
кор кунед, бо ҳар гуна корфармоён - ҳам 
шахсони алоҳида ва ташкилотҳо – дар ҳар 
як нуқтаҳои ҳамон минтақа. Патент дар 
мӯҳлати 10 рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди 
ариза ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ ба расмият да-
роварда мешавад.
Барои кор бо патент Шумо бояд ҳар як 
моҳи оянда андозро (НДФЛ) пардохт ку-
нед. 
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Мувофиқи патенти гирифташуда ва 
пардохташ зарур аст ки,  бақайдгирии 
муҳоҷиратиро – мӯҳлати амали 
регистратсияро дароз кунед!

ҶУСТУҶӮИ КОР, 
БО КОР ТАЪМИНКУНӢ, 
БАСТАНИ ШАРТНОМА

Як бор ман дар рӯзнома эълонро ди-
дам ва дар мағоза ба кор даромадам, маро 
дар он ҷо маҷбур мекарданд, ки бисер даву 
тоз кунам, ин ғайриимкон буд, кор бисер 
мушкил буд, ва ман ба қароре омадам, ки 
дигар кор накунам. Инчунин маоши маро на-
доданд. Вале дар дасти ман, ягон шартнома, 
е чизе набуд. Чун ки ман шартномаи меҳнатй 
надоштам, инспектсия меҳнатй ба ман гуфт, 
ки ин корро танҳо бо ёрии суд ҳал карда ме-
шавад. Ба суд ман нарафтам. Бояд ҳамеша 
шартнома доштабошед, зероки шартнома 
муҳим аст, ва ҳеҷ гоҳ шиносномаи худро ба 
дасти ягон корфармо надиҳед.

Шартномаи меҳнатӣ бояд бо рақам 
бошад!
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Рафтам, ки дар офис ба кор дароям, 
дар он ҷо чунин муҳофизат буд, ки ҳатто 
даромадан номумкин буд. Онҳо 3500 рубли 
русӣ аз ҳар як сари инсон пешакй дилхоҳ ме-
карданд, ба гуфташон, ки кор дар минтақаи 
санатории шаҳр мебошад ва ин пул барои 
омодасозии рухсатномаҳо барои мо мебо-
шад. Мегӯянд, ки пулро пардохт кунед, ва мо 
ба шумо баъдтар занг мезанем. Ман рад кар-
дам. Баъд шунидам, ки як ҷуфти ҳамсарон-
ро аз Молдова фиреб доданд, онҳо кӯшиш 
карданд, ки пулашонро баргардонанд, онҳо 
ба он ҷо рафтанд, вале ба онҳо гуфтанд, ки 
ширкат аллакай аз ин ҷо кӯчидааст. Рухсат-
номаро барои кор дар ширкати расмй ройгон 
мекунанд, пул надиҳед ин роҳзанҳоянд!

Дар анбор коргарон лозим буданд, пи-
сарони мо чунин тавр ба дасти роҳзанҳо аф-
тоданд. Онҳо гуфтанд, ки 3000 рубли русӣ  
лозим аст, барои дафтарчаи тиббӣ, гуф-
танд, ки худашон хоҳанд кард. Дар натиҷа 
ба роҳзанҳо занг мезадем аммо онҳо теле-
фонашонро кушта буданд. Дар ед доред, ки 
ҳеҷ кас ба гайр аз Шумо тафтишро барои 
китобчаи тибби гузашта наметавонад!

Фотима
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Дарав кори муносибро пайдо кардан 
мушкил аст, аз ин рў, агар ягон ҳодиса рӯй дод, 
шумо бояд оромона бошед ва сабр кунед.

Дилноза

Пас аз ба даст овардани патент барои 
кор, шаҳрванди хоричй бояд ба кори расмй 
дарояд. Чунки маоши ҳалол гирад, таътил 
дошта бошад, ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатии ху-
дро кунад, агар ягон ҳодиса рӯй дод. Худи 
шахс бояд ба ҳуқуқҳои худ ҷидди аҳмият 
диҳад. Агар ӯ мушкилот бо ҳимояи ҳуқуқҳои 
меҳнатӣ дошта бошад, пас ӯ бояд ба мақо-
моти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунад.

Нуриддин

Барои ба дасти роҳзанҳо нағалтед, 
бояд ба сомонаҳои боэътимод бо воситии 
интернет бо ёрии дӯстонатон нигоҳ кунед. 
Вале бояд расман худро қайд кунед, дар акси 
ҳол бисер фиреб медиҳанд. Агар 50 нафар-
ро барои кор ба ин ҷо биоран, пас ин алла-
кай нохуб аст, шояд инҳо роҳзанҳоянд. Мум-
кин нест, ки шиносномаи Шуморо касе гирад. 
Агар корфармо ҳуҷҷатҳои лозимиро барои 
кори қонунй ба расмият надарорад, пас за-
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рур нест ки шумо дар он ҷо кор кунед, чунки 
онҳо фиребгар хоҳанд буд. Метавонанд як 
моҳ е ду моҳ маоши шуморо пардохт кунанд, 
ва пас онҳо аскар вақт фиреб медиҳанд.  

Севара

Кормандони политсия дар кӯчаҳо 
аз шартномаи меҳнатӣ мепурсанд. Агар 
шартномаи корй надошта бошед бигуед, ки 
дарҳол дар ягон ҷой кор намекунед. Вале 
беҳтар аст, ки шумо доимо шартномаи 
меҳнатиро бо худ гиред.

Шукурҷон

Муҳим аст, ки ин касби шумо бошад. 
Агар шумо касби асоси надошта бошед, 
агар шумо гуногун касб бошед– як чанд им-
кониятҳо аст, ки соҳиби ягон касб шавед. 
Баьд аз гирифтани касб, ту мефаҳми, ки 
ту аллакай мутахассис ҳасти, ва ту хоҳад 
маоши баланд гири, шароити ҳаетат дигар 
хоҳад шуд, онҳоро аллакай худат метавони 
дигар куни. Ин аз инсон вобаста аст – агар ту 
хоҳишу ҳавас дошта боши, пас мумкин аст, 
ки рушди касбӣ ёби, барои чи не. Ман ме-
донам бачагонера, ки дар ҷои корҳои одди 
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кор мекунанд, вале боз ҳам мехонанд – би-
нед, чи ҳел онҳо ҳавас доранд. Айниҳол мо 
дар шаҳр тақрибан 40 муассисаҳои касбии 
таълимии дорем, ки дар он хатумкунанда-
гон оид ба ҳамаи касбҳо ва ихтисосҳои ми-
ена мехонанд. Мисол шумо мехоҳед корку-
ни саноати электрикй шавед – дар шаҳри 
мо 12 муассисаҳои касбии таълимй дар ин 
соҳа мебошад. Масалан боз устои хишткор, 
ки хеле кам мебошанд, ҳаст ин намуд му-
ассисаҳо, ки имкон медиҳанд мутахассиси 
даркорй шавед. Ҳам дар шимол ва ҳам дар 
ҷануби шаҳр ин намуд муассисаҳо ҳастанд, 
ман дидам – занг задам, ва ба дарсҳои ило-
вагй худро номанавис кардам, чанд соате, 
ки мехоҳед - марҳамад. Мана ту патент 
дори, кор мекуни ва дар вақти холигият ме-
тавони ба дарсҳо рави. 

Агар шумо имконият дошта бошед ма-
салан, дар ин ҷо бачаҳо пас аз синфи 11 мео-
янд ва дар давоми як сол дар шўъбаи рўзона 
касбро аз худ мекунанд. Танҳо он гоҳ онҳо 
бояд, ки на ба кор оянд, балки барои таҳсил 
дар корти муҳоҷиратй бояд қайд кунед ки са-
баби омад таҳсил аст. Ва ӯ метавонад андак 
пул кор кунад, баъд оид ба ҳамон касб ме-
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тавонад патент гирад, масалан дарсҳояшон 
соати 15.15 ба анҷом меоянд,  ва пас онҳо 
метавонанд андак пул кор кунанд дар вақти 
холияшон – ин як намуди категорияи алоҳи-
да мебошад ва ин хеле хуб аст. Масалан дар 
бораи адаптатсия – бачагоно мехонан, бо 
ҳамдигар во мехуран, муошират байни ҳам-
дигар мекунанд, дӯстй мекунанд, ва дар оян-
да дар зиндагй онҳо дигар якҷоя мешаванд, 
бачаҳои рус ва бачаҳои муҳоҷир. Онҳо ҳама-
ашон якхел ҳастанд, манфиатҳои якхела до-
ранд, дар ҳамон телефонҳо нишаста, якҷоя 
бозиҳои якхела мекунанд. 

Пеш аз ҳама, шумо на бояд ҳам-
шаҳриҳои худро кобед балки – шумо ба-
рои худ ҳамфикронатонро бояд кобед. Дар 
шаҳри имрӯзаи мо дар назди ҳар як миллат 
диаспораҳо дорем, одамон онҷо муроҷият 
мекунанд ва масъалаҳоро бо мурури имко-
ният ҳал мекунанд. Масалан, ҳоло дар инҷо 
мо 5 е 6 диаспораи тоҷик дорем. Шахс бояд 
дарк намоянд, ки ҳеҷ кас вайро нахоҳад рад 
кард, вале ин вобаста аз худи ӯ аст, ки чӣ тавр 
ӯ рафтору кирдор мекунад. Дар ҳоле 32 сол 
дар инҷо зиндагӣ мекунам , ман медонам, ки 
ҳеҷ як одами лениградй-петербургй туро рад 
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нахоҳад кард, агар ту ба ӯ хуб рафтор хоҳад 
кард. Мардуми рус чй хубй дорад, ки – онҳо 
фикри ин масалаҳоро намекунанд «аз ман – 
аз ман не, хеш – ё хеш не», агар ту одами 
хуб боши – ӯ ба ту хоҳад кӯмак кард, хусусан 
дар касб. Дар инҷо ҳамон роҳнамоест ки, дар 
Иттиҳоди шӯравӣ буд. Бояд инро фаҳмед ва 
шарм надоред, ки кӯмак пурсед – ва мардум 
ба шумо кӯмак мекунад. Зарур нест манфӣ 
муносибат кунед, бахилй кунед ба ҳама, за-
рур нест дар бораи, ки касе дорад – шумо не, 
фикр кардан – оҳиста-оҳиста аз турам ҳама-
аш мешавад.

Ҷустуҷӯи корро ба воситаи шиносон 
оғоз мекунанд, баъд маълум мешавад, ки 
онҳоро фиреб доданд. Калонтарин дархост 
ба ҳамаи онҳое дорам, ки меоянд – онҳо 
бояд худашон ҳамаи ҳуҷҷатҳоро ба расмият 
дароранд. Шартнома лозим аст, мо дар дав-
лати ҳуқуқй зиндагӣ мекунем. Ақалан барои 
осонтар шудани муроҷиат намудан ба мақо-
мотҳо. Дар шартнома бояд ҳамаро хонед, ҳа-
маи ҳуқуқ- ӯҳдадориҳоро, ва низ он гоҳ ба кор 
шуру кунед. Ҳеҷ гоҳ набояд саросема ба кор 
шуру кунед. Ҷурагй – ҷурагй, савдо - бегона. 

Музди миенаи меҳнат дар Петербург – 



31

35-37 ҳазор аст. Ва инсон бояд дарк намоянд, 
ки на албатта ҳамин кадар пул кор кунад, вале 
ки ақалан худро нигоҳу бин карда тавонад.

Бо пулҳои худ, фиристодан ба ватани 
худ, мо онҳоро истеъмолкунандагон мегар-
донем. Онҳо аллакай фарҳангу ананаҳои 
худро қатъ карда истодаанд, ҳеҷ кас дигар 
дар замин кор намекунад, танҳо ба равон 
кардани пул интизор ҳастанд. Онҳо бояд 
фаҳманд, ки ин дирамҳоеро, ки бо мушкилӣ 
дарёфт мекунанд, лозим аст, ки на сарф 
кунанд, вале сармоягузорӣ кунанд. Ман ба 
боғи  бобоям рафтам ӯ дар онҷо боғи калон 
дошт бо себҳои даштй, ширину болаззат – 
вале ҳеҷ кас аз онҳо ягон чизе намекунад. 
Хуб шарбатафшурак харед як сехи хурд ку-
шоед, пештар ҳамеша себро ҷаъм мекар-
дем, ва хушк мекардем…Бо пулҳои худ мо 
набояд мардумро истеъмолкунанда кунем, 
алиш кардани телефони мобилй бо як хоҳи-
ши кӯдакон, ва аввалин чизе ки лозим аст ин 
маориф аст, амо он мутаассифона ройгон 
нест. Ва бо гузашти солҳо саломатӣ нестшу-
да истодааст, бадтар ва бадтар мешавад, 
ва лозим аст, ки ба оянда амонат гузоред.

Бахтибек Бердов
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Ҳатман муҳоҷирон бояд пешакй бо кор-
фармо гуфтугӯ кунанд, масалаи ҳуҷҷатҳоро 
ҳал кунанд, ки масъулияти ба расмият да-
ровардани оҳоро ба худ мегирад, ва ғайра. 

Едгорбек Мухтаров

Агар визаи шумо визаи кори бошад, 
шумо бо ширкати худ пайвас астед. Онҳо 
барои шумо регистратсияро мекунанд, аммо 
боз ҳам метавонанд онро бекор кунанд. Кор-
фармо метавонад аз ин истифода барад ва 
метавонад шартномаи кориро дигар кунад, 
масалан, маҷбур кардан ба кор бештар аз 
соати қарор карда шуда, дер пардохт кар-
дани музди меҳнат. Аксар вақт корфармоен 
пардохти маошро на бо воситаи корт балки 
ба нақдина мекунанд, инчунин ҳаргуна ҷари-
маҳои номаълумро ба сари шумо мебанданд.

Дар сурати дер омадани маош  – ҳамаи 
маошатонро якбора сарф накунед, лозим 
аст ки каме захира кунед. Бисер вақт ба даст 
овардани пул аз ҷасорати шумо вобаста аст: 
масалан ба ман маошамро надоданд, вале 
ман бо ҳуқуқшинос маслиҳат карда ва ба ди-
ректор таҳдид кардам ки ба нозироти андоз 
муроҷиат мекунам. Ва ман пули худро ба 
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даст овардам– амо дигарон не. Агар роҳба-
рият ҳамин тавр кунад - шумо бояд ба рафто-
ри ҷасур омода бошед. Ва фикр накунед, ки 
бо ҳамватанон кор мекунед, онҳо беҳтар ба 
шумо муносибат мекунанд: аксар вақт онҳое, 
ки аллакай бисер вақт дар Россия истодаанд 
ва соҳибкор мебошанд, бо муҳоҷирон муно-
сибати бад мекунанд.

Ангелина Сауле

Назари 
коршинос:

Бидонед  ҳуқуқи худро ва омода бошед 
онро ҳифз намоед, машғули инкишови 
худ ва рушди касбӣ бошед, бояд ҳамеша 
захираи пулӣ дошта бошед ва ҳуҷҷатҳои 
ба кор воридшавиро ба расмият дароред– 
ҳамаи ин хеле маслиҳатҳои муфид аст. 
Ба тавсияҳои поён буда аҳмият диҳед – 
онҳо ба Шумо дар ҳолатҳои мушкил кӯмак 
хаҳанд дод. 
Муносибатҳои меҳнатии Шумо бо 
корфармо бояд ҳатман бо шартномаи 
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меҳнатӣ тасдиқ карда шаванд, нусхаи онро 
корфармо бояд дар давоми 3 рӯз аз лаҳзаи 
Шуморо бо кор таъминкунӣ ба Раёсати оид 
ба масъалаҳои муҳоҷиратй равон кунад. 
Шумо низ бояд нусхаи шартномаро бо имзо 
ва мўҳри корфармо дошта бошед. Шумо 
бояд ном ва суроғаи ҳамон ташкилоте, 
ки дар он кор мекунанд, тамос (вазифа, 
ному насаб, телефони) роҳбари бевоситаи 
худро донед: эҳтиет кунед –  миёнаравҳо 
метавонанд Шуморо ба мисли қувваи кории 
ройгон истифода баранд.
Андозаи музди меҳнат бояд дар 
шартномаи меҳнатй нишон дода шуда 
бошанд. Маоши кории Шуморо бояд бо 
воситаи корти бонкй махсусан ба номи 
Шумо кушода шуда гузаронанд е шахсан 
аз бухғалтерия бо имзои Шумо бояд гиред. 
Дар бухғалтерия ба Шумо вазифадоранд, 
ки варақаи тафтишй диҳанд. Ҳама гуна 
муносибатҳои пулӣ бояд ба расмият 
дароварда шаванд. Агар аз Шумо пул 
қарздор бошанд – пас аз ҷониби корфармо 
забонхат талаб кунед, онро дар дасти худ 
нигоҳ доред. Бодиққат бихонед ҳамаи 
ҳуҷҷатҳоеро, ки имзо мекунед: агар ба 
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шумо пешниҳод кунанд, ки – шартнома, 
табел, забонхат ва ғайра ҳуҷҷатҳоро имзо 
кунед. – Шумо бояд бо он ҳуҷҷатҳое, ки 
имзо мекунед рози бошед. Агар ҳуҷҷат ба 
Шумо шахсан тааллуқ дошта бошад – нус-
хашро талаб кунед. 
Барои кумак муроҷиат кунед: барои 
ҳимояи ҳуқуқҳои худ Шумо метавонед ба 
политсия муроҷиат кунед, Прокуратура, 
Инспектсияи давлатии меҳнатй, УВМ ГУ 
МВД ФР, суд, ба Ваколатдорон оид ба 
ҳуқуқҳои инсон, ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ. 
Ҳатман тамосҳои ҳамаи ин ташкилотҳоро 
дар минтақаи Шумо донед ва нигоҳ доред.

МУОШИРАТ  
БО ПОЛИТСИЯ   

Бо шавҳари ман ошпазони шинос 
кор мекарданд, аммо патентҳои онҳо бо 
касбашон набуд. Санҷишигарон омаданд 
ва тамоми дастаро гирифта бурданд. Ҳар 
як кас 5000 рубли русӣ пардохт кард, вале 
ба онҳо протоколро надоданд ва гуфтанд, 
ки аллакай суд гузашт (бе онҳо гӯе), қарори 
судро надоданд.
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Ҳатман нусхаи протоколро аз 
политсия пурсед, дар бораи шаҳодатномаи 
онҳо пурсон шавед!  Бояд  рақами жетонро 
ҳатман нависед, аскари одамон инро 
намедонанд.

Агар шумо аз худ дилпур набошед 
бо забони русй хуб суҳбат карда натонед, 
ба шумо душвортар мешавад озодона бо 
полис гап задан.

Шумо бояд донед, ки шумо ҳуқуқ доред, 
ки занг занед ҳангоми дастгирй кардан. Вале 
аз одам дарав маълум аст вақте, ки вай 
метарсад ё ин ки бо забони русй хуб гап зада 
наметавонад, лекин дар ёд доред, ки шумо 
ҳуқуқ доред якбор занг занед.

Фотима

Ба наздикӣ дар кӯча чунин ҳолатро 
дидам:  аз зан пул талаб мекарданд, лекин 
дар асл ҳамаи ҳуҷҷатҳояш дар тартибот 
буданд. Дахолат кардам. Гуфтам, ки ба 02 занг 
мезанам ва рақами жетони онҳо мегуям. Онҳо 
дар охири натиҷа занро озод кардан. Ҳама 
ҳуҷҷатҳо дар дасташ буд патент, суғуртаи 
тибби, корти муҳоҷиратй ва регистратсия.

Севара
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Вақте, ки полис Шуморо бозмедорад 
ва ба куҷое мебарад, бояд ба касе аз ши-
носон занг занед, ва бигуед ки ва ба куҷо 
шуморо мебарад, рақами мошинро, рақа-
ми жетонро ва ғ. Агар бо ҳуҷҷатҳо ҳама 
дар тартиби лозимй бошад, бо оромй дар 
бораи ин сухан кунед. Ба корманди полис 
маъқул нест, вақте ки бо онҳо бо овози 
баланд суҳбат мекунанд. Барои ҳимоя бояд 
ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ муроҷиат кунед, 
бояд ба онҳо бовар кунед. Бисери касон 
бовар намекунанд.

Шукурджон

Ман шиносномаи худро дар хона 
мемонам, ва бо худ нусхаи онро бо 
нотариус тасдиқ кардашударо ва тарҷумаи 
шиносномаамро ба забони русӣ мегирам.  
Ин ҳуҷҷати расмй аст, аммо бояд омода 
бошед ба боварӣ ҳосил кунондани чунин 
мардумон – масалан, посбонҳо е полис.  

Ангелина Сауле
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Назари 
коршинос:

Вазифаи политсия – риояи кардани қонун, 
муносибати эҳтиромона бо шаҳрвандон, 
аз ҷумла шаҳрвандони хориҷӣ, роҳ 
надодани ҷиноят ва ҳуқуқвайронкунй. 
Лозим нест ки, аз кормандони полис 
битарсед, вале хуб аст вақте, ки Шумо 
ҳуқуқҳои худро ва чй тавр бо полис 
муносибат карданро медонед.
Ҳуқуқ барои тафтиши ҳуҷҷатҳо танҳо 
ба кормандони полис дода мешавад, 
ки ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ 
мебошанд. Чунин кормандон махсус 
аломат (жетон) дар синаашон доранд  – 
хатман рақами онро дар хотир гиред ё ин 
ки нависед.
Дар хотир доред – додани пора ҷиноят 
аст! Ба полис пул надиҳед! Дар ҳолати та-
лаб кардани пул, фавран бо телефон 112 
хабар диҳед.
Кормандони политсия ҳуқуқ надоранд ки 
ҳуҷҷатҳои Шуморо ба гарави пардохти 
ҷарима ва е дигар пардохтҳо гиранд - ин 
ғайриқонунӣ аст. 
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Дар сурати вайрон кардани ҳуқуқҳои Шумо, 
Шумо метавонед ба Комиссияи назоратии 
ҷамъиятӣ (ОНК) муроҷиат кунед.  Аъзои 
ОНК ҳуқуқ доранд ки шароити нигоҳдории 
шаҳрвандони хориҷиро тафтиш кунанд, 
инчунин метавонанд кӯмаки ҳуқуқии 
ройгон ба Шумо расонанд.
Агар шумо рӯ ба рӯ бо барзиед кардани 
ваколатҳои хизмати кормандони политсия 
задед, бо рад намудани қабули ариза, 
беамалии кормандони полис, порагирй ва 
дигар масъалаҳои корупсионй, пас Шумо 
метавонед барои рафтори номақбули 
полис шикоят кунед.

ГИРИФТАНИ ЕРИИ ТИББӢ

Аз ҳамсинфи ман аппендиситаш варам 
кард, ва духтур гуфт, ки барои ҷарроҳй ва 
палата 20 000 рубл лозим аст, вале ӯ хоҳиш 
кард, ки ба ширкати суғурта занг занем. Дар 
натиҷа ҷароҳиро ройгон карданд. Ва бисере 
касҳо намедонанд, ки бояд ба ширакти 
суғуртавии худ занг зананд.
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Як ҳамкорам захм дор шуд, дасташ 
лат хурд, баъд аз чанд рӯз ӯ ба ширкати 
суғуртавй муроҷиат кард, аммо ба ӯ кумак 
нарасониданд чунки ин холати таъҷили 
набуд. Аз ин рӯй маслиҳат, ба духтур 
фавран муроҷиат кунед!  

Фотима

Бо даст овардани суғуртаи тибби, ба 
шумо ҳуқуқ медиҳад, ки ёрии тибби гиред. 
Агар пул бошад, пас дар ҳамаи ҷо метавонед 
ташхиси духтурро ба пул гузаред.  

Нуриддин

Суғуртаи тиббие, ки мо дорем дар 
дастамон ҳеҷ тавр ба мо кӯмак расонида 
наметавонад. Ӯро дар фурудгоҳ маҷбуран 
мефурушанд ва он дар мудати 3 моҳ 
амал мекунад, вале ӯ дар ҳеҷ чиз кӯмак 
намекунад. Бигзор хоҳад гаронтар бошад, 
аммо кӯмак диҳад.  

Ҳамсояи ман 3 маротиба кӯмаки 
таъҷилиро файрод кард, аммо номаданд, пас 
писараш ба онҳо занг зад ва ба онҳо гуфт, 
ки ба телевизион занг мезанад, онҳо дарҳол 
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омаданд. Агар инсон надонад ба кӯҷо, ба к 
ива чӣ тавр бояд муроҷиат намояд, қонунҳоро 
надонад, пас бо душвориҳо хоҳад рубарӯ шуд.

Ман аппендисит доштам, дар беморхона 
мехостанд, ки ман 20 ҳазор барои ҷарроҳй 
диҳам, вале ман гуфтам ки, ба ширкати 
суғуртавӣ занг зананд.  Онҳо рад карданд, 
аммо вақте шуниданд, ки писари ман ба 
телевизион занг задани буд, ва фаҳмиданд 
ки ман дар профсоюз будам, онҳо дар ҳамон 
лаҳза розигй барои ҷароҳй доданд.

Севара

Бояд бо худ ҳуҷҷати аслии суғуртаи 
тиббӣро гиред. Ба наздикӣ ман ба беморхона 
ғалтидам, маро ерии таъҷилӣ омада буд ва 
бурд. Хуб шуд, ки ман бо худ, доимо суғур-
таи тиббиро мегирам, ба ман ёрии тиббии 
ройгон расониданд. Якҷоя бо патент  суғур-
таро ҳам ба расмият дароварданд. 

Шукурджон

Хело мушкилии калон аст, вақте 
ки нафаре вафот мекунад, ва бояд 
мурдашударо ба хона фиристони – он ба 
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маблағи аз 50 ҳазор аст, хеле гарав аст 
барои хешовандон, хамватанони мо. Беҳтар 
аст вақте, ки да ширкатҳои суғуртавй шарт-
нома мебандед. Аз 100 рубли русӣ суғурта 
50 ҳазор аст, аз 200 рубл суғурта 100 ҳазор 
мебошад.  

Ядгарбек Мухтаров 

Назари 
коршинос:

Ҳатман барои ёри таъҷили муроҷиат 
кунед агар лозим бошад. Ҳангоми 
ҳолати фавқулодда, латҳо, заҳрхӯронӣ 
ё бемории вазбин ерии тиббй РОЙГОН 
дода мешавад бе ягон мутобияти доштани 
суғуртаи тиббй ё не.
Албатта рақами телефон ва номи 
ташкилоти суғуртавӣро дар ёд гиред, 
суғуртаи додашуда аз ҷониби ДМС е 
ОМС – агар Шумо суғуртаи худро нобут 
кардед, Шумо метавонед онро барқарор 
кунед, ба ширкатҳои суғуртавй муроҷиат 
кунед, ё ин ки барои тасдиқ кардани он, 
вақте ки кумаки тиббй зуд лозим мешавад. 
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Хуб аст вақте, ки нусхаи суғуртаро дошта 
бошед.

ДОХИЛ ШУДАНИ КӮДАКОН БА 
МАКТАБ, КӮДАКИСТОН,  

ОМӮЗИШИ КӮДАКОН

Ман рафтам ба мактаб, ки кӯдакамро 
ба мактаб дохил кунам, аммо моро қабул 
накрданд. Дар дигар ҷоеҳам низ қабул 
накарданд. Мо аз координтори «Кӯдакони 
Петербург» пурсон шудем, ба мо гуфтанд, 
ки бояд ба РОНО рафт. Мо рафтем ба он 
ҷо, ва моро ба мактаб дохил карданд. Пас 
бояд дарав ба РОНО равед! Боз справкаи 
шакли 026 ҳатман кӯдак бояд дошта бошад. 
Ва корти тиббӣро бояд кард. Ин гарон аст, 
зеро танҳо ба пул дар клиника мекунанд, 
вале бе ин ба мактаб қабул намекунанд.

Жасгул 

Агар инсон надонад чи кор кард ва ба 
куҷо рафта, мумкин аст ки, ба Раёсати оид 
ба масъалаҳои муҳоҷирати равед, аз онҳо 
аниқ кунед, ки чӣ бояд кард, чигуна мо ҳуқуқ 
дорем, кадом ҳуҷҷатҳо лозим аст. 
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Мо варақаи «Кӯдакони Петербургро» ди-
дем ва дар онҷо забони русиро меомӯзиданд.

Мумкин аст, ки дар майдони бачагон 
низ бо модаро сӯҳбат кунед, онҳо нақл ме-
кунанд, чӣ кор бояд кард.

Мумкин аст, ки ба боғчаи кудакон раф-
та, дар онҷо телефони саркотиб ҳаст, мум-
кин аст, ки ба ӯ телефон кунед ва ӯ ба шумо 
ҳамаашро мефаҳмонад, ки кадом ҳуҷҷатҳо 
лозим аст ва ба куҷо муроҷиат кардан даро-
кор аст. Ё мумкин аст, ки ба РОНО рафт.

Дар ҳама ҷо ва ҳамеша лозим аст, ки 
пурсон шавед. Агар шахси аввал ҷавоб на-
дод, сеюмаш ҳатман ҷавоб медиҳад. Ода-
мон гуногунанд, зарур нест ки хафа шавед, 
бояд танҳо пурсед ва сӯҳбат кунед.  

Ба кӯдакистон ва е ба мактаб ғаир аз 
падару модар, хешовандон ҳуқуқ надоранд, 
ки дохил кунанд!

Шируя

Назари  
коршинос:

Фарзандони шаҳрвандони хориҷӣ 
ба мисли фарзандони шаҳрвандони ФР 
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ҳуқуқ доранд, ки ройгон ба кӯдакистонҳо ва 
мактаб дохил шаванд.

Кӯдакон бояд  дар ФР бо таври қонунӣ 
бошанд, яъне доштани корти мигратсионй 
ва регистратсия.

Кӯдакони синни мактабӣ, ки дар 
Россия зиндагй мекунанд, вазифадоранд, 
ки ба таҳсил ба мактаб раванд: Агар Шумо 
кӯдакро ба мактаб равон накардаед, вайро ба 
кор маҷбур кунед, дар шароитҳои номумкин 
нигоҳ доред - хадамоти васоятй ва полис 
метавонанд Шуморо ба ҷавобгарӣ кашанд ва 
дар ин ҳол кудакон ба ватанашон равон карда 
мешаванд.

ГИРИФТАНИ КЎМАК АЗ  
МАҚОМОТИ ДАВЛАТӢ ВА  

ТАШКИЛОТҲОИ ҶАМЪИЯТӢ

- Мумкин аст ки ба Салиби Сурх, ба 
ПСП-фонд, баъзан ба баъзе мачитҳо му-
роҷиат куненд, онҳо хоҳад кӯмак кард.

- Истифода бурдани кӯмаки ройгон ва 
маслиҳатҳои маркази бисервазифа, онҳо ба 
Шумо ҷавоби дурӯст медиҳанд.

Эфраим
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Шумо метавонед  ба мо муроҷиат 
кунед ба ташкилоти «Кӯдакони Петербург».  
Ман худам дар ин созмон ердамчиям. Мо 
ба фарзандони муҳоҷирон ва гурезагон ерй 
мерасонем. Забони  русиро меомузонем, ба 
осорхона, ба театр ва ба экскурсия мебарем, 
ва лагерҳои шаҳрй ташкил мекунем. Ҳамаи 
ин ройгон аст. Агар фарзанди шумо забони 
русиро надонад, дар мактаб мушкилотҳои 
бисёре дошта бошад, пас шумо метавонед ба 
ташкилоти «Кўдакони Петербург» муроҷиат 
кунед https://vk.com/knowyourlanguage .

Ман низ ҳам ба рузномаи «Гул» ёрй 
мерасонам. Ин рӯзнома барои занони Осиеи 
Марказӣ ва аъзоени оилаҳои онҳо аст. Вай бо 
4 забон аст: ӯзбекӣ, тоҷикӣ, қирғизи ва русӣ. 
Мо дар онҷо мақолаҳои гуногун дар мавзуҳои 
муҳим менависем, масалан чй тавр кӯдакро ба 
мактаб дохил кард, е чй тавр ба донишгоҳҳои 
Россия дохил шуд, чӣ тавр бояд зӯроварии 
хонагиро фаҳмид ва ба кӯҷо муроҷиат кард 
барои кӯмак, дар бораи ташкилотҳое, ки ба 
муҳоҷирон кӯмак мерасонанд менависем. 
Дар худи рӯзнома духтарон ва занон аз Осиеи 
Марказӣ ва Россия кор мекунанд. Маълумоти 
бештар дар бораи рӯзнома гирифтан ва 
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хондани нусхаи электрониро шумо метавонед 
дар ин ҷо: vk.com/gazetagul

Айым

Машваратҳои ройгонро бисер 
маротиба дар ПСП-фонд гирифтам. Ба ман, 
ва шиносони ман кумак карданд.

Севара

Ман ба шумо маслиҳат медиҳам, 
ки ба диаспораҳо муроҷиат накунед, 
масалан. Онҳо метавонанд пул гиранд ва 
масъалаҳоро ҳал накунанд. Ба ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ бояд бовар кунед, онҳо кӯмак 
мерасонанд.  Ман ба яке узбекон рақамҳои 
телефони ОНК (Комиссияи назоратии 
ҷамъиятй) - ро додам, ҳуқуқшиносон аз онҷо 
омад ва ба онҳо кӯмак дод.

Шукурджон

Дар куҷо кӯмак дода метавонанд – 
бештар дар мачитҳо эълон мекунанд, ки 
дар куҷо кӯмаки ройгон ҳаст, дар рӯзномаҳо 
ҳаст, балки беҳтар аст аз ҳамшаҳриоятон 
фаҳмед, ки дар куҷо машварат беҳтар аст.

Ядгарбек Мухтаров
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Назари 
коршинос:

Дар Россия бисер ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ ҳаст, ки дар онҷо метавонанд ба 
Шумо кӯмаки ройгони касбй дар ҳолатҳои 
қин расонанд. Дар баъзе минтақаҳои 
Россия ба муҳоҷирон ташкилотҳои давлатй 
ҳам кӯмак мерасонанд. Бо кормандони 
касбӣ маслиҳат кунед, бо умеди на танҳо 
ҳамшаҳриҳоятон ва шиносҳоятон бошед.

Дар поен – рӯйхати захираҳои 
фоиданок ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ ёфт 
карда мешавад, ки дар онҷо шаҳрвандони 
хориҷӣ метавонанд маълумоти иловагй ва 
кӯмаки ройгони ҳуқуқшинос ё дастгирии 
сотсиалй гиранд.

www.migrussia.ru - Муҳоҷират ва 
муҳоҷирон: портали иттилоотӣ (маслиҳатҳо 
оиди мутобиқсозӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ дар 
Санкт-Петербург ва  дар дигар минтақаҳои 
Россия)
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«МигрАзия» - барномаи мобилй ба-
рои муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи 
онҳо — шаҳрвандони ИИАО (ЕАЭС) ва ИДМ 
(СНГ) (барои Android)

гувм.мвд.рф – сомонаи расмии  Глав-
ного управления по вопросам миграции 
МВД РФ  масъалаҳои мигратсионй

trudvsem.ru – Кор дар Россия: базаи 
иҷтимоии кор дар хадамоти Федералии 
меҳнатй ва шуғли аҳолӣ 

онлайнинспекция.рф - Паёмбари Ха-
дамоти Федералии меҳнат ва шуғли аҳолӣ 
барои қабули шикоятҳои электронӣ дар бо-
раи ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатй

www.aiss.gov.ru – Портал 
«Соотечественники»: сомонаи барномаи 
давлатии кучонидани ҳамватанон ба ФР
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ФХ «ПСП-фонд (ҳифзи ҳуқуқӣ 
ва дастгирии иҷтимоии ройгон барои 
муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаҳои 
онҳо, ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатӣ )

Телефон барои тамос: 8 (812) 337-57-85
Сайт: psp-f.org, migrussia.ru 
Дар шабакаҳои иҷтимоӣ: https://

vk.com/pspfond
Информационно-консультацион-

ный центр Красного Креста (машварати 
шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бе-
шаҳрванд)

к. Красного Текстильщика, х. 15 
(дарича қабулгоҳ)

тел.: 8 (800) 333-00-16 
сайт: spbredcross.org

СПб РОО «Дети Петербурга» 
(кӯмак ба кӯдакони муҳоҷирони меҳнатӣ 
дар омӯзиши забони русӣ, ба мактаб 
даровардан)

Тел.: 8 911 773-77-87
сайт: www.detipeterburga.ru
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Комиссияи ҷамъиятии назоратй 
(мақоми ҷамъиятие, ки назорати риоя 
кардани ҳуқуқҳои инсонро дар маҳбасҳо, 
тавқифгоҳҳои тафтишотӣ, марказҳои нигоҳ-
дории шаҳрвандони хориҷӣ ва ба шӯъбаҳои 
полис мекунад)

Дар ҳар як минтақаи ФР, шуъбаҳои 
комиссияи ҷамъиятии назоратии худро 
доранд. 

http://onk.su/regions/  - ОНК дар ноҳи-
яҳои ФР

http://onkspb.ru – ОНК дар Санкт-
Петербург



52

ҲАМКОРЙ БО АҲОЛИИ 
МАҲАЛЛӢ, АНЪАНАҲОИ 
МАҲАЛЛӢ ВА ҚОИДАҲОИ 

РАФТОР

Ту ҳамеша бояд барои пиронсолон, ка-
лонсолон, ҳомиладорон, духтарон ҷой диҳи 
- ва мардум аз ин миннатдор мешаванд, офа-
рин ба шумо ин дар шумо монда аст. Ва зарур 
нест, ки аз ин изо кашед, ин анъанаи мо аст. 
Дар ҳоле ки шумо дар квартира истиқомат ку-
нед, шумо бояд фахмед, ки бо ҳамсояҳо зист 
доред ва онҳо зиндагии худро доранд, ва бад 
аз кор онҳо монда шуда меоянд ва қоидаҳои 
одоб ҳаст - дертар аз соати 10 шом шумо набо-
яд гуруҳона ҷамъ шавед ва шаб баланд суҳбат 
кунед. Мо бояд дарк намоем, ки шаҳри калон 
фарҳанги худро дорад, ки мардум баъд аз кор 
ба хона истироҳаткуни меоянд, ки деворҳо ғавс 
нестанд, то ки ҳамсояҳоро нашунави, аз ин рӯ, 
бояд ин расмиятро риоя кард. Ту бо ҳамсояҳо 
зист мекуни – ту бояд салом диҳи, вақте ки аз 
пешашон мегузари, дар вақти воҳхури бояд 
табассум карда гузаред. Ин ба одамон сабаб 
медиҳад ки, шуморо ҳурмат кунанд. Дар ҳузу-
ри ҳамсояҳо е дигар одамон зарур нест, ки бо 
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забони  худ гап занед, барои ки ин инсони на-
здик шиштаро бероҳат мекунад. Агар чизе бо 
забони худ гуфтанй шави - дар авал ту ба вай 
муошират карда бахшиш пурс ва бигӯ - ман 
ҳоло бо забони худ суҳбат мекунам бо инсон 
ба ӯ фаҳмондан даркор аст. Ва баъд ҳамсояа-
тон низ бифаҳмонед. Ин мушкил нест, вале ин 
ҳамаро нишон медиҳад, чи гуна инсон ҳастед 
шумо, аз ин руй ба ӯ ва ба шумо осонтар ме-
гардад ва беҳтар аст. Хеле муҳим аст, ки ҳузури 
мо ба ҳеҷ кас бор наорад. Ба метро даромади - 
оромона исто, зарур нест, ки ба ҳаракатҳои но-
лозим, бо сухани баланд ва ба даъвои зиед сар 
занед - ин нигоҳи одамонро ҷалб мекунад ва 
ба фикрҳои номаълум мебарад, зеро ки хеле 
вақти нооромона ҳаст ҳозир. Мо бояд ҳаракат 
кард, ки ҳузури мо ҳеҷ касро бероҳат накунад, 
ва ин хуб мешавад, ҳам барои шумо, ҳам ба-
рои одамони наздик буда. Ва қоидаҳоеки ки мо 
дорем - ин ҳамавақт дар Россия буд, қабул шу-
дааст, ки он аз чанд халқҳо иборат дорад, ва 
аз ҷумла дар русҳо ҳам қабул шудааст, зиндагй 
берун аз шаҳр, дар деҳа, қабул карда шуда аст, 
ки аз пеши одам мегузари – бояд салом диҳи, 
лозим нест ки, дар берун бо танаи лич гардед, 
ин беодоб аст. Ҳамаи ин одамист.



54

Бояд сабру тоққат дошт, бояд аз кам сар 
кунед, вале ҳамеша фикр кунед, ки чӣ тавр аъ-
лотар шавед. Дар Петербург имкониятҳо хеле 
зиеданд, ва имрӯз ту омади ва кор мекуни, ба 
ту маъоши кам медиҳанд боз ту кори душвор 
дори – аммо ту бояд инкишоф ёби, ту бояд дар 
ҷои худ коре куни, ки мунтазам инкишоф ёби. 
Зарур нест, ки омада доимо бо хамдиёрони ху-
датон бошед, ҳаети тӯдаи баред, шикоят, кунед 
ки ҳама чиз бад аст, ҳама дар хона айбдоранд, 
ё ин ки дар ин ҷо... Дар ин ҷо имкониятҳо бисе-
ранд, ва бояд шумо инкишоф кунед. 

Агар шумо фарзандони худро оварда 
бошед - бояд онҳо таълим гиранд ва инкишоф 
ебанд, зеро аз оне ки, чӣ тавр кудакони шумо 
ба воя мерасанд, пирии шумо вобастагй до-
рад. Агар ту имрӯз барои онҳо ҳеҷ чиз накар-
ди, фардо аз онҳо ҳеҷ чизро интизор нашав, ва 
бо гузашти сол қуввати ту кам шудан мегирад. 
Аз ин рӯй, чунин чизҳоро инсон бояд аз аввал 
фикр кунад, ва ман фикр мекунам, ки ягон кас 
аз аввал яке якбора корҳояш хуб намешавад. 
Аллакай бисер мисолҳо ҳастанд вақте, ки ба-
чаҳо ба умедашон расидан, ва имрӯз аллакай 
шаҳрвандӣ доранд, ва ҷои зисти худро доранд, 
шукри Худо, фарзандони онҳо хуб мехонанд 



55

дар муассисаҳои таҳсилотии олӣ – яъне инро 
бояд дар оянда дид ва ба онҷо расиданро кӯ-
шиш кард. Ва албатта набояд фаромӯш кард, 
урфу фарҳанги худро. Донистани фарҳанги 
худ, иҷозат медиҳад, ки урфу адади дигаронро 
эҳтиром куни.

Бахтибек Бердов

Ман мехостам ба шумо маслиҳат 
диҳам, ки на танҳо дар диаспараҳо зиндагӣ 
кунед, балки ин тавр мутобиқ шудан мушкил-
тар аст. Ман бисер ҳолатҳоеро медонам ки, 
вақте ки одамон чунон зиндагй менкунанд, ки 
гуё дар дунеи худашон бошанд, танҳо байни 
худашон гап мезананд ва бо забони худашон. 
Ҳаст одамоне, ки аллакай давоми 20 сол дар 
инҷо зиндагй мекунанд, вале забони русиро 
то ҳол намедонанд. Ва на ҳамеша бояд ба 
диаспораҳои миллй бовар кунед. 

Ҳаст иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, монанди 
ҷамъияти Арабистону-Россия, ки онҳо бисер 
чорабиниҳои фарҳангӣ мегузаронанд.

Ман ба шумо маслиҳат медиҳам, 
ки дар ҷойҳои ҷаъмияти, бо забони худ 
хубтараш суҳбат накунед.

Ангелина Сауле
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Назари  
коршинос:   

Дар Россия меъерҳои рафтор дар ҷойҳои 
ҷамъиятӣ ва муносибат бо одамон вуҷуд 
доранд: масалан, беодобона инҳо ҳисоб 
мехуранд: баланд суҳбат кардан е дар 
нақлиет хурдан, пиво дар кӯча нушидан, 
хошук кардан. Дар нақлиет ва дар ҷойҳои 
ҷамъиятӣ қабул шуда аст, ки ба пиронсо-
лон ҷой диҳед. Кӯшиши ба зурй сӯҳбат 
кардан ва бисер наздик шудан, ба хона 
бе таклиф даромадан, боиси норозигии 
атрофиен мегардад. Мӯътадил рафтори 
одилона ва ношилқина ба ҳисоб меравад.
Россия – кишвари ашрофона аст: намои-
ши рафтори диннй ё ин ки пешниҳодҳои 
диннй дар бораи рафтору кирдор, ли-
боспушй, масчитҳо ва муассисаҳои дин-
нй на дар рӯзҳои идонаи диннй ба назари 
одамон хело ҳам  аҷабона ва нофаҳмо 
метобад.
Россия – кишварест, ки дар он баро-
барҳуқуқии зану ва мард эътироф карда 
шудааст. Он бо қонун муҳофизат карда 
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мешавад. Муносибат дар оила, баро-
барҳуқуқона аст. Занони рус  бомуваф-
фақият ҳам корро ҳам тарбияи фарзан-
донро иҷро мекунад. Занон дӯст медоранд 
зебо либоспӯшй кунанд. Диққат ба зебоии 
худ додан – ин нишондиҳии мустақилият 
мебошад, на омодагӣ ба шиносшавй. Му-
лоқот дар кӯча нафратовар аст.    
Кӯдакон дар Россия, ҳам писарон ва ҳам 
духтарон, ҳатман бояд таҳсил кунанд дар 
мактаб ва сипас, ҳангоми хоҳиши онҳо 
дар коллеҷ е донишгоҳ. Одатан меҳнати 
кўдаконро истифода намебаранд, кори 
душвори хонагй ё ин ки  ёрй дар кори па-
дару модар ба онҳо намедиҳанд.
Аксарияти руссҳо дӯстона мебошанд, ба 
кӯмак кардан дар вазъияти душвор омода 
ҳастанд ва ба саволҳо ҷавоб медиҳанд. 
Сокинони кишварҳои собиқи СССР хеле 
ҷавс дар байни ҳамдигар пайвас хастанд. 
Пеш аз ҳама, мо таърихи умумӣ дорем: 
руссҳо бо эҳтироми зиёде ба хотираи 
қаҳрамонии халқҳои СССР дар Ҷанги Бу-
зурги Ватанӣ муносибат мекунан, қаҳра-
монии сарбозони Армияи советиро ва 
заҳматкашони пуштбударо эҳтиром меку-
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нанд. Шаҳрвандон, чун қоида, бо ҷону дил 
дар бораи ҳаёт ва қаҳрамониҳои гузашта-
гонашон сӯҳбат мекунанд - муносибати 
эҳтиромона ба хешовандон ва таърихӣ 
худ - умумӣ дар мамлакатҳои мо мебо-
шад, ва ин метавонанд барои муноси-
батҳои дӯстона ва дӯстии мо асос шавад.
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ГУЗАРОНИДАНИ  
ВАҚТИ ХОЛЙ

Петербург – шаҳри-осорхона аст. Албат-
та, аз ҳама диқатангез - ин Эрмитаж аст, яке 
аз калонтарин осорхонаҳои ҷаҳон мебошад. 
Чипта дар Эрмитаж бо маблағи 700 рубли 
русӣ аст, агар Шумо шаҳрванди ФР бошед, 
пас метавонед чиптаро ба нархи 400 рубли 
руси харед ҳангоми пешниҳоди шиноснома. 
Аммо дар Эрмитаж рӯзи даромади озод вуҷуд 
дорад, ин якум панҷшанбеи ҳар як моҳ аст. 

Зеро Петербург ва қаблан Ленинград – 
шаҳрест, ки таърихи бой дорад ва як шаҳри 
- қаҳрамон мебошад, ки  872-рӯз блокадаро 
тоққат кард дар солҳои ҷанги Дуюми Ҷаҳон, 
пас ҳатмй аст рафтан ба Осорхонаи мудо-
фиа ва блокадаи Ленинград. Дар осорхона 
нигораҳое пешниҳод карда шудаанд, ки аз 
давраҳои ҷанг мебошанд. Бисер суратҳо, 
мактубҳо, ҳамаи ин дар гирду атроф мубтало 
месозанд дар ҳоле ба он вақт бар мегарди. Ин 
саҳифаи таърихро лозим аст ки дони, осор-
хона шуморо бепарво намемонад. Осорхона 
ҳар рӯз кор мекунад, ғайр аз рузи сешанбе ва 
охирин панҷшанбеи ҳар моҳ, аз соати 10:00 то 
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18:00. Арзиши чиптаҳо – 250 рубли русӣ аст, 
инчунин барои мактаббачагон, донишҷӯен ва 
пенсиянерон - 60 рубли руссй аст.

Айым  

Чи тавр истироҳат, кард ба фикри 
ман, фарҳангӣ. Инчунин дар кӯҷо истироҳат 
кард, инро аллакай инсон худаш интихоб 
мекунад. Метавонам маслиҳат диҳам ки 
ман дар куҷо истироҳат мекунам: театрҳо, 
бо бозиҳои гуногӯн ва ғайра.

Нуриддин

Ман дар вақти холй машваратҳои 
ройгон ба ҳама медиҳам. Китобҳои омузишй 
мехонам ва ба дигарон маслиҳат медиҳам, 
ки онро хонанд.

Севара

Масалан, ба Эрмитаж меравам. Е 
футболро меравам тамошо мекунам. Ба 
дискотекаҳо ва рақсу бозиҳо ман ба шумо 
маслиҳат намедиҳам ки равед, чунки дар 
онҷо бисер занозаниҳо мешаванд ва пули 
зиёд сарф мекунед.

Шукурджон
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Назари 
коршинос:

Барои ки дар Россия зуд одаткунед, тавсия 
медиҳем, ки зиед сӯҳбат кунед бо аҳолии 
маҳаллй, дӯстонро пайдо кунед, дар идҳо 
иштирок кунед, ба кино равед, осорхона, 
театр, китобхона, забони русиро омӯзед. 
Санкт-Петербургро шаҳри фарҳангии Рос-
сия меноманд - дар давоми буданатон дар 
шаҳри мо аз имкониятҳои мавҷуда истифо-
да баред барои фароғату фарҳанги Шумо!
Дар Санкт-Петербург корҳо дар ҷиҳати 
ёрй дар адаптатсия, интегратсия ва ит-
тилооти муҳоҷирони меҳнатӣ гузаронида 
мешавванд, инчунин ба муқобили муҳоҷи-
рати ғайриқонунӣ кор мекунанд:

 X барои муҳоҷирон сомонаи расмӣ 
вуҷуд дорад, ки маълумоти даркорй 
дар борай Санкт-Петербург, 
қонунгузории мигратсионй ва меҳнатй 
дар ФР доранд, инчунин тавсия барои 
муҳоҷирон ва телефонҳои зарурй 
migrantinfo.spb.ru; 
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 X фаъолияти нуқтаҳои иттилоотй барои 
муҳоҷирони меҳнатй «Гушаи муҳоҷир» 
дар асоси китобхонаҳои минтақавии 
шаҳр ташкил карда шудааст - рӯйхати 
китобхонаҳо дар сомона  http://
migrussia.ru/informatsiya-o-regionakh/
sankt-peterburg дар саҳифаи «Ерй».

 X чорабиниҳои иттилоотӣ ва фарҳан-
гӣ барои муҳоҷирон «Дар қаноти 
Санкт-Петербург» дар ноҳияҳои 
шаҳр мавҷуданд: http://gov.spb.ru/gov/
otrasl/kmormp/informacionno-kulturnoe-
merlyrriyatie-dlya-migrantov-pod-krylom-
peterbu/.

 X озмуни ҳарсолаи эҷодӣ байни 
шаҳрвандони хориҷй гузаронида 
мешавад «Санкт-Петербурги хама-
тарафа»: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/
kmormp/tvorcheskij-konkurs-sredi-
inostrannyh-grazhdan-mnogogrannyj-
peterburg/,  https://vk.com/granyspb.
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РВП, ШАҲРВАНДӢ 

- Ҳангоми пешниҳоди ариза барои 
РВП маълумотнома дар бораи даромад 
лозим мешавад (аз кор е нусха аз бонк). 
Дар рӯйхати ҳуҷҷатҳои зарурӣ ин нест, 
аммо ҳангоми пешниҳоди ҳуҷҷатҳо аз шумо 
онро ба ҳар ҳол мепурсанд, бинобар ин, 
фавран маълумотномаро аз кор е аз хисоби 
бонкиятон дар асоси миқдори камтарини 
зистатон таёр карда монед.

- Ҳангоми пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои 
РВП е ВНЖ беҳтар ва осонтар аст танҳо 
як маълумотнома дар бораи даромад бо 
рӯйхат аз бонк гиред.

Наталья

- Агар шумо хоҳед, ки РВП ба даст 
оред, пас ба Раёсати мигратсионй рузи ав-
вали кории соли нав ба онҷо равед. Агар 
шумо ягон маълумот дошта бошед, имкони-
ятҳои шумо баландтар хоҳад шуд.

Эфраим

Квотаро ба даст овардан хеле мушкил 
аст, вале ба ҳар ҳол баъзеҳо мегиранд. Е ин 
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ки, намояндаи забони русӣ шудан мумкин 
аст. Хуб ва роҳи сеюм ин оиладор шудан. 
Ва ҳеҷ вахт набояд ба миенаравҳо сару кор 
кард, ба онҳо чунин пулҳои зиедро надиҳед,  
кушиш кунед ҳамаро худатон ба таври 
расмй омода кунед. Мана як ҳолат буд ки, 
30 паспортҳое, ки 10 сол пеш ба расмият 
дароварда шуда буданд бекор кардан, зеро 
онҳо қалбаки буданд – ин дер е зуд ошкор 
мешавад: ту шиносномаи хориҷи мекуни, ту 
меои, ки барои фарзандонат шиноснома ба 
расмият дарорй, дар охир маълум мешавад 
ки, ин шиноснома қалбаки аст – ва ин ҳама 
ошкор мешавад, зеро ки бояд асос барои 
гирифтани шаҳрвандӣ дошта бошед, ки 
ҳамон фармони Президент дар бораи 
додани шаҳрвандӣ аз рости бошад.

Бахтибек Бердов

- Барои гирифтани шаҳрванди беҳтар 
аст ки,ба ширкатҳои ҳуқуқии устувор 
муроҷиат кунед, ки дар он ба шумо кӯмак 
кунанд, вале бе ерии миенаравҳо, ки мегӯянд, 
«Бие, пулашро пардохт кун мо ҳамаашро 
мекунем», ва ҳеҷ чизро намекунанд.

Ядгарбек Мухтаров
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Дар навбати аввал лозим аст ки, шумо 
ба навбати дароз омода шавед, навбат 
дар ҳама ҷой мебошад, ва фикр кардан 
ҷое мешавад, ки зуд равандро ба расмият 
дарори ин комилан соддагист. Лозим аст ки, 
бо мардум мулоқот кунед, бо шиносон биёед, 
алоқаҳо ва ғ. Лозим аст ки часпак ва боғайрат 
боши, агар даро мепушанд – ба ҳар ҳол боз 
ба пеш рафтан даркор аст. Барои намояндаи 
забони русӣ буданатон бояд, ки ҳуҷҷатро би-
ёред дар бораи хеши наздиктаринатон, ки 
вай дар муддати тулонй да Россия зиндагй 
карда будааст – на зойда, вале маҳз зиндагй 
карда будааст. Агар ин дар Россияи почоҳй 
буд - лозим аст, ки маълумотнома аз идораи 
архив оред, ки чунин Иванов дар чунин деҳа 
дар он замон зиндагӣ мекард, ва агар ин дар 
РСФСР буд - бояд маълумотнома аз ЖЭК 
оред, ки чунин инсон як чанд муддат дар 
инҷо зиндаги мекард, ва ин кифоя хоҳад буд. 
Чанд вақт дар Россия зиндагй мекард зарур 
нест - ҳатто ним сол кофӣ аст, барои шуморо 
намояндаи забони русӣ эътироф намоянд. 
Чунин қоидаи шавқовар.

Пешакӣ бояд аз шаҳрвандии 
пешинаатон даст кашед, бидонед, ки ин 
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раванди тӯлонӣ аст ва на камтар аз ним 
сол, ё як сол аст мегирад. Пеш аз омадан 
ба Россия ба шумо лозим аст, ки ҳамаи 
ҳуҷҷатҳоро ҷамъоварй кунед ва баъд роҳакй 
шавед. То он гоҳе, ки онҳо намояндагии 
забони русии шуморо омода мекунанд – ин 
ҳуҷҷат ҳам тайер хоҳад шуд. Вале ин кам 
аст. Дар инҷо ба воситаи консулгарй ин 
хеле гарон аст ва аз ҳад дер аст.  

Натарсед барои навиштани 
шикоятнома, агар бо вайрон кардани қонун 
рубару шудед.

Дар суҳбаткунй - муфассал ҳамаро 
нависед, дар чи шумо фаъолият мекунед. 
Ҳар бор лозим аст, ки тафтиш кунед, ва 
ҳама вақт аз назоратчй пурсед, аз якчанд 
назоратчиен, ҳатто агар якташ чизе гуфт: 
– ин маънои онро надорат ки, ҳамааш рост 
аст. Дар ин ҷо бояд ҳамаро тафтиш кунед ва 
бо  ҳама маслиҳат кунед, махсусан аз онҳое 
ки, дар навбат шиштаанд, ва аз воситаи чизе 
аллакай гузаштанд, онҳо бештар маслиҳат 
медиҳанд назар аз ҳар каси дигар. 

Ва як мушкилот буд вақте ки, ман 
баҳисоботии мигратсионй наистодам: ман 
навъи зист барои шахсони бешаҳрванд 
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гирифтам, ба ман гуфтанд, ки ман 
метавонам ё дар инҷо худро бақайдии 
ҳисобот гирам ё ин ки дар почта. Маълум 
шуд ки, лозим будааст, ки ман худро дар 
Раесати муҳоҷиратй бояд ба қайд гирам 
ва маҳз дар ҳамин ҷо ва дар назди мизи 
онҳо. Тез ба бинои асосй рафтам, манро 
ҷарима карданд ва танҳо баъд ҳуҷҷатҳоро 
доданд. Бояд ҳамаро тафтиш куни, ва аз 
назоратчиен чанд бор пурсон шави, пас ин 
чунин аст ё не.

Марина Бусыгина

Назари 
коршинос:

Аз хизматҳои миенаравҳо ҳангоми ба-
расмиятдарории ҳуҷҷатҳои иҷозатнома 
барои зисти муваққатй ва шаҳрвандӣ дар 
Россия истифода набаред. – Шумо ҳамеша 
метавонед ба Раёсати оид ба масъалаҳои 
муҳоҷиратй муроҷиат кунед. Бодиққат бо-
шед – махсусан дар шаҳрҳои Москва ва 
Санкт-Петербург Шумо метавонед ба на-
вбати дароз ва дигар мушкилотҳои ҳанго-
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ми барасмиятдарории иҷозатнома барои 
зисти муваққатй рубарӯ шавед: хеле осон-
тар омодасозии шаҳрвандии Россия дар 
дигар шаҳрҳо аст. Ақди никоҳи бардуруғро 
набандед, чуники - ин ҳама метавонанд 
ошкор шавад, ҳангоми ба расмият даро-
вардани ҳуҷҷатҳо, ва шаҳрвандии Шумо 
бекор карда мешавад.
РВП ба шаҳрвандони хориҷй имконият 
медиҳад ки, доимо ва бебаромад дар 
давоми мӯҳлати амали он дар ФР бошед, 
расман бе патент кор кунед, озодона дар 
ФР чарх занед, инчунин додани ариза 
барои зист дар ФР ва баъдан, ба даст 
овардани шаҳрвандии ФР.
Квота барои додани иҷозат барои зисти 
муваққатй,  одатан хеле кам аст махусус 
дар Москва ва Санкт-Петербург, вале 
хеле бисер дар минтақаҳои дигар ва 
камаҳолӣ.
Маълумоти муфассал дар бораи тартиби 
пешниҳоди аризаҳо барои РВП ва 
ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои ин, аз ҷумла 
намунаҳои аризаҳо ва огоҳномаҳо, Шумо 
метавонед ба ин суроға  пайдо кунед 
https://гувм.мвд.рф/gosuslugi/item/12896/
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Агар Шумо хоҳед, ки ба Федератсияи Рос-
сия бикучед ва шаҳрвандии Федератсияи 
Россияро ба даст оред, авлодҳои рус до-
ред, ба Шумо ва ба аъзоени оилаи Шумо 
имконият дода мешавад, ки бартарии бар-
номаи давлатии оид ба кӯчонидани ҳам-
ватанон гузаред. Иштирок дар барномаи 
давлатй ба назар мегирад ба расмиятда-
рории ҳуҷҷатҳои шаҳрвандй, дар давоми 6 
моҳ. Маълумоти бештарро дар бораи бар-
номаи давлатй, минтақаҳои ФР, шароити 
кӯчонидан ва дастгирии давлатӣ, Шумо 
метавонед дар ин сомона ёбед: www.aiss.
gov.ru - Портали «Соотечественники»: 
сомонаи давлатии барномаи кӯчондани 
ҳамватанон ба ФР.
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ТАҲСИЛ БАЪДИ МАКТАБ

Барои дохил шудан ба таҳсили ройгон 
дар Россия ба воситаи квотаи давлатӣ 
(стипендияи давлатй), ба шумо лозим аст 
ба намояндагии Россотрудничество е ба 
сафорати ФР муроҷият намоед ва дар он ҷо 
маълумоти аниқтар гиред дар бораи мавҷуд 
будани ҷойҳои буҷетӣ ва дар бораи дастрас 
кардани самтҳои таълимй.

Пас лозим аст, ки худро дар ин 
сомона номнавис кунед http://russia.study/
registration, саволномаи электрониро пур 
кунед ва дархост намоед. Пас даъватнома-
ро интизор шавед барои иштирок дар оз-
мунҳои санҷишй.

Стипендияи давлатй ба таълими 
ройгон, ҳар моҳ гирифтани стипендия ва 
хобгоҳ (агар донишгоҳи интихобкардаатон 
чунин имкониятро дошта бошад) кафолат 
медиҳад.

Тамос: tjk.rs.gov.ru/ru - дар Душанбе 
uzb.rs.gov.ru/ru - дар Тошканд, kgz.rs.gov.ru/
ru - дар Бишкек.

Бояд ҳатман тарҷумаи муҳри 
аттестати Шумо бошад, агар ӯ бо забони 
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русӣ набошад. Дар бораи ин дар ягон ҷой 
гуфта нашудааст, вале ин лозим аст. То ки 
дар шаҳр бисер накобед, ва инчунин дар 
Питербург ин хеле гарон аст. Масалан, 
мактабам русси буд, аммо муҳраш тоҷикӣ 
ва инро надидам.

Ва боз ин, масалан: ту як сол хонди 
ва дар тобистон дамгирй ба шаҳри худ 
рафти. Албата лозим аст, ки суғуртаи 
тиббӣ порсоларо ва билети студентиро 
бо худ гиред, зеро ҳангоми баргаштан ба 
Петербург, ҳатман суғуртаи тиббӣро хоҳанд 
пурсид. Ва он гоҳ лозим аст ки, ҳатман 
суғуртаи тиббӣ куҳнаро нишон диҳед, ва 
гуфтан лозим аст ки, донишгоҳ суғуртаи 
тиббии инсолаашам мекунад ва аз фуруо-
гоҳ онро нахаред.

Занбур
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УМУМЙ

Лозим аст, ки ҳамаи нусхаи ҳуҷҷатҳоро 
дар хона монед. Дар сурате, агар шумо 
онҳоро аз даст додед, е онҳоро дузиданд.

Лозим нест, ки ба миқдори зиеди пул 
гирд гардед.

Фатима

Лозим аст, ки сабр кунед, токи яке 
якбора ҳамаи корҳои шумо ҳал намешавад. 
Бояд ҳаракат кард то ба самти дуруст равед.  

Ман фикр мекунам, ки бояд ҳалол кор 
кард, дурӯст, ва истироҳати фарҳангӣ кард. 
Зеро ба инҷо омада мо пешниҳоди Ватани 
худро мекунем, бар мо нигоҳ карда, одамон 
фикр мекунанд, дар бораи кишвари мо ва 
тарбияи мо.

Барои хубтар омӯзиши забони русӣ: 
дӯстони ман, хондани китобҳои гуногун -  
лозим аст.

Нуриддин

Мувофиқтар аст вақтеки, ҳамаи 
ҳуҷҷатҳоро тарҷумаашро дошта бошед дар 
қаламрави ФР. Аксар вақт, ин доими аст. 
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Тамоми тарҷумаҳои бояд аз нав карда ша-
вад, чун танҳо дар шиноснома ягон сабти е 
штамп нав пайдо шуд бояд аз нав тарҷума 
кунед.

Марина Г. 

Намедонам барои чй, аммо дилам ба 
Салиби Сурх кашид, мехостам ба кӯдакон 
кумак кунам рӯзҳои якшанбе. Ба ман 
адаптатсия намерасид, дар онҷо кӯдакони 
хуб ҳастанд, фарзандони муҳоҷирон, баъзе 
аз онҳо дар ҳамсоягӣ зиндагӣ мекунанд ме-
биеянд, зеро ки онҳо дар онҷо бози меку-
нанд ва хӯрок мехуранд, падару модарошон 
дар ин вақт каме дам мегиранд. Мумкин аст, 
ки омада ба Салиби Сурх, фарзандонатон-
ро биёред, онҳоро нигоҳ мекунанд, инчунин 
наврасонро, аз ҷумла дар онҷо одамони 
хубанд, дар миени онҳо бисёр духтаро ва 
писарони маҳаллии хуб ҳастанд. Ман фикр 
мекунам ки, ин беҳтарин роҳ барои мутобиқ-
шавӣ аст, дар инҷо низомӣ хуб аст - Сали-
би Сурх ва чунин ташкилотҳо ва фондҳо ин 
беҳтарин ташкилотҳое мебошанд, ки дилро 
пур мекунанд.
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Муҳоҷир бояд донад, ки ӯ ба инҷо 
омад ва мехоҳад, ки дуст пайдо кунад, бо 
касе муошират кунад – ӯ бояд аввалин 
худаш хоҳишашро нишон диҳад. Бо шавқу 
ҳаваси онҳо дар чорабиниҳо, онҳоро қабул 
хоҳад кард.

Марина Бусыгина
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 Маълумот ва маслиҳатҳои 
муфассалро Шумо метавонед дар 
сомонаҳои мо пайдо кунед:
www.migrussia.ru
www.psp-f.org

 Машваратҳои ройгонро Шумо 
метавонед дар инҷо дастрас кунед 
- бо телефони: 
+7 (812) 337 57 85
- дар шабакаи иҷтимоӣ: 
https://vk.com/pspfond
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