ҶАНБАҲОИ ҲУҚУҚИИ
МУҲОҶИРАТ БА
ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ
МАСЛИҲАТҲО БАРОИ МУҲОҶИРИ
МЕҲНАТӢ АЗ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дӯсти азиз!
Ин хотирнома барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон
аст, ки ба Федератсияи Россия рафтан мехоҳанд ё аллакай
дар муҳоҷирати меҳнатӣ мебошанд.
Ин хотирнома 12 қадами оддиро дар бар мегирад, ки ба
Шумо дар омӯзиши пеш аз сафар ва мутобиқшавӣ дар
моҳҳои аввали будубошатон дар Федератсияи Россия кумак
мекунанд. Дар инҷо Шумо метавонед дар бораи қоидаҳои
гузаштани сарҳад, бақайдгирии муҳоҷиратӣ (регистратсия),
гирифтани патент, ёфтани кор, дастрасӣ ба ёрии тиббӣ ва
ғайра маълумот гиред.
Бо пайрави аз ин маслиҳатҳо Шумо метавонед сафари худро
бехатар созед ва аз мушкилоти қонуншиканӣ пешгирӣ
кунед.
Дар ёд дошта бошед, ки қонунҳои муҳоҷиратии
Федератсияи Россия зуд-зуд тағйир меёбанд. Ҳама
тавсияҳои ин хотирнома бар асоси қонунҳои ҷорӣ дар
моҳи майи соли 2022 навишта шудаанд.
Бо дастгирӣ,
Гурӯҳи лоиҳаи «Саломатии муҳоҷирон»

ҚАДАМИ ЯКУМ:
БО МУТАХАССИСОН
МАШВАРАТ КУНЕД.
Ҳар як шаҳрванди хориҷӣ, ки нияти
ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанро
дорад, бояд:

Дар марказҳои машваратӣ ва
омӯзиши пеш аз сафар барои
муҳоҷирони меҳнатӣ:
ш. Душанбе, к. Айнӣ, х. 121.
Телефон: +992 37 225-07-33
ш. Хоруғ, к. И. Сомонӣ, х. 136.
Телефон: +992 93 567 1500
ш. Худжанд, к. Фирдавсӣ, х. 118.
Телефон: +992 93 900 1222

•

Забони русиро дар сатҳи
кофӣ барои муошират бо
сокинони маҳаллӣ, корфармоён,
мансабдорони давлатӣ донад;

•

Қонунҳои Россия ва қоидаҳои
асосии соҳаи муҳоҷират,
муносибатҳои иҷтимоӣ ва
меҳнатиро донад;

•

Кӯшиш кунад, ки пеш аз сафар
корфармо ёбад ва бо ӯ дар бораи
кори қонунӣ гуфтугӯ кунад;

•

Аз кумаки миёнаравон худдорӣ
кунад, ҳатто вақте ки сухан дар
бораи ҳамшаҳриён, прорабҳо ва
шиносҳо меравад. Онҳо бештар аз
ҳама ҳуҷҷатҳои қалбакӣ мекунанд.
Дар ин ҳолат хатари ҷиддӣ
вуҷуд дорад, ки Шумо қурбонии
истисмори меҳнатӣ ва одамфурӯшӣ
шавед;

•

Бидонад, ки дар ҳеҷ сурат
набояд ягон ҳуҷҷати заруриро
ҳангоми муҳоҷират аз даст харад.
Кормандони марзбонӣ ва ҳифзи
ҳуқуқ ҳангоми тафтиш ҳуҷҷатҳои
қалбакиро зуд муайян мекунанд;

•

Бо худ маблағе дошта бошад, ки
барои иҷораи хона, тайёр кардани
ҳуҷҷатҳо ва хӯрок барои 2-3 моҳи
аввал кифоя кунад.

ш. Бохтар, к. Б. Ғафуров, х. 26.
Телефон: +992 3222 2-82-24; +992
907 39 76 72
Бо мутахассисони ташкилотҳои
ҷамъиятии дӯсту ҳамкор.

ҚАДАМИ ДУЮМ: НОМИ ХУДРО ДАР
«РӮЙХАТҲОИ СИЁҲ» ТАФТИШ КУНЕД
ВА ОЗМОИШИ ВИРУСИ НОРАСОИИ
МАСУНИЯТИ ОДАМ (ВИЧ) СУПОРЕД.
Агар Шумо аққалан як бор ҳам дар Федератсияи Россия будед, бояд
санҷед, ки оё Шумо ба «рӯйхати сиёҳ» дохил нашудаед. «Рӯйхати сиёҳ»
– рӯйхати шаҳрвандоне мебошад, ки омадани онҳо ба Федератсияи
Россия манъ аст. Шаҳрванд метавонад ба хотири ҳар гуна қонуншиканӣ
дар Федератсияи Россия ба ин рӯйхат дохил карда шавад. Худи муҳоҷир
метавонад дар ин бора хабар ҳам надошта бошад, зеро огоҳинома дар
бораи дохил шудан ба «рӯйхати сиёҳ» дар қонунгузории Федератсияи
Россия пешбинӣ нашудааст. Бисёри вақт муҳоҷирон дар сарҳади
Федератсияи Россия аз манъи вуруд огоҳ мешаванд. Дар ин ҳолат,
шаҳрванди хориҷӣ илоҷи дигаре ғайр аз бозгашт ба Ватан надорад.
Бояд номи худро пешакӣ дар
рӯйхатҳо тафтиш кунед.
Шумо метавонед ин корро дар сайти
Вазорати корҳои дохилии Федератсияи
Россия (https://мвд.рф/сервисы-гувм)
анҷом диҳед. Барои ин Шумо
бояд пурсишномаро пур кунед ва
маълумоти шиносномаатонро нависед.

Қонунҳои Федератсияи Россия
маҳдудиятҳое барои омадани
шаҳрвандони хориҷии мубтало ба
ВНМО (ВИЧ) ва будани онҳо дар ин
кишвар доранд:
•

ДИҚҚАТ!
Тафтиши онлайн оид ба манъи вуруд
дар ин сайт танҳо ҳадафи иттилоотӣ
дорад. Вазъияти кор метавонад аз
воқеият каме фарқ кунад.
•

Барои пешгирии ин ҳолат тавсия
мешавад, ки пеш аз сафар озмоиши
ВНМО гузаронед ва вазъи худро донед.
Шумо метавонед озмоиши ВНМО-ро
дар Маркази БНМО (СПИД) ё ташкилоти
ҷамъиятии дӯст гузаред.

•

Агар маълум шавад, ки шаҳрванди
хориҷӣ ВНМО дорад, ӯ бояд
депортатсия карда шаванд.
Танҳо шахсоне, ки аъзои оилаи
онҳо (ҳамсар, фарзандон,
падару модарон) шаҳрвандони
Федератсияи Россия мебошанд,
ва шаҳрвандони хориҷие, ки
дар Федератсияи Россия доимӣ
зиндагӣ мекунанд, истисно
мешаванд;
Барои гирифтани патент
муҳоҷирони меҳнатӣ аз
Тоҷикистон бояд бо ҳуҷҷат тасдиқ
кунанд, ки ВНМО ва як қатор
бемориҳои дигар (нашъамандӣ
ва ғайра) надоранд. Ин ҳуҷҷати
тасдиқкунанда шаҳодатномаест, ки
бояд аз муассисаи тиббии воқеъ
дар Федератсияи Россия гирифта
шавад;
Агар ҳангоми озмоиши тиббӣ
дар Федератсияи Россия маълум
шавад, ки Шумо ВНМО доред,
Шуморо метавонанд депортатсия
ва ба «рӯйхати сиёҳ» дохил кунанд.

ҚАДАМИ СЕЮМ:
ҲАЛЛИ ҲАМАИ МАСЪАЛАҲОИ
ҲУҚУҚИИ ВОБАСТА БА АЪЗОИ
ОИЛАИ ШУМО.
Пеш аз рафтан ба муҳоҷирати
меҳнатӣ дар бораи
фарзандони ноболиғатон, ки
дар хона мемонанд, андеша
кунед! Хешовандеро, ки
фарзанди Шумо назди ӯ
мемонад, ба сурати расмӣ
сарпарасти ӯ таъйин кунед.
Дар бораи волидони
пиронсоли худ андеша кунед.

ДИҚҚАТ: Агар аъзои оилаи
Шумо мехоҳанд ҳамроҳи Шумо
муҳоҷират кунанд ва дар
Федератсияи Россия бимонанд,
онҳо бояд кори расмӣ ёбанд,
иҷозатномаи зисти муваққатӣ
(РВП) гиранд ё ба таҳсили
рӯзона раванд, яъне як асосе
дошта бошанд, ки ба онҳо имкон
диҳад дар Россия беш аз 90 рӯз
бимонанд.

ҚАДАМИ ЧОРУМ:
ГУЗАШТАН АЗ САРҲАДИ
ФЕДЕРАЦИЯИ РОССИЯ.
Варақаи муҳоҷиратӣ аввалин ҳуҷҷатест, ки Шумо
ҳангоми гузаштан аз сарҳади Федератсияи Россия
мегиред. Он аз қисми А ва қисми Б иборат аст.
Қисми А-ро сарҳадчӣ мегирад ва қисми Б дар дасти
Шумо мемонад.
Пас аз он ки корманди Хадамоти сарҳадӣ варақаи
муҳоҷиратиро пур мекунад, ин ҳуҷҷатро бодиққат
хонед, ки оё маълумоти шахсии Шуморо дуруст пур
кардааст.
Дар сутуни «ҳадафи сафар» ҳатман зери
калимаи «кор» хат кашед. Дар акси ҳол, Шумо
наметавонед ба таври расмӣ кор кунед!
ДИҚҚАТ: Ҳадафи сафарро ислоҳ кардан мумкин
нест. Барои ин Шумо бояд Федератсияи Россияро
тарк намуда, дубора баргардед.
Ҳеҷ гоҳ варақаи муҳоҷиратии худро гум накунед!
Ин яке аз ҳуҷҷатҳои асосиест, ки барои қонунӣ
дар Федератсияи Россия мондан ва кор кардан ба
Шумо лозим аст.

ҚАДАМИ ПАНҶУМ:
ҶУСТУҶӮ ВА ИҶОРАИ ХОНА.
Иҷораи расмии хона муҳим аст, зеро бе ризояти
соҳиби хона Шумо наметавонед ба қайди
муҳоҷиратӣ (регистратсия) гирифта шавед!
Беҳтарин роҳ иҷораи хона бо кумаки ширкатҳо
ва сайтҳои боваринок аст!
Ҳатман бо соҳиби хона шартномаи хаттӣ имзо
кунед. Диққат кунед, ки шартномаи иҷора
нуктаҳои зеринро дар бар гирад:
•

Муҳлати муайяни иҷора;

•

Маблағи иҷора дар як моҳ;

•

Рӯйхати амволи мавҷуд дар хона ва ҳолати
воқеии он;

•

Рӯйхати ҳама касоне, ки дар ин хона бо Шумо
зиндагӣ хоҳанд кард. Агар ҳайати иҷоракорон
тағйир ёбад, Шумо бояд як шартномаи иловагӣ
бандед ва дар он рӯйхати иҷоракорони навро
зикр кунед.

ДИҚҚАТ: Ҳар вақте ки Шумо пули
иҷораи хонаро ба соҳиби хона медиҳед
аз ӯ забонхат гиред. Аз ҳама роҳи
бехатар ин аст, ки пули иҷораи хона
ба корти бонкӣ интиқол шавад ва
ҳамроҳи он паёми: «пули иҷораи хона
барои моҳи ___ соли ___» изофа гардад.

Пеш аз бастани шартномаи иҷора
ҳатман ризояти соҳиби хонаро
барои сабти номи Шумо дар қайди
муҳоҷират (регистратсия) бигиред!

ҚАДАМИ ШАШУМ: САБТИ НОМ ДАР
ҚАЙДИ МУҲОҶИРАТ (РЕГИСТРАТСИЯ).
Дар давоми 15 рӯз аз рӯзи омадан ба
Федератсияи Россия Шумо бояд дар
қайди муҳоҷират сабти ном кунед!
Агар Шумо ҳадди аққал 1 рӯз дер
монед Шуморо метавонанд ба Ватан
депортатсия кунанд ва вурудатонро ба
Федератсияи Россия ба муҳлати 5 сол
манъ намоянд.
Сабти ном дар қайди муҳоҷират
дар Маркази бисёрвазифаи «Мои
документы» ё шуъбаи ноҳиявии
Раёсати умури муҳоҷират анҷом
мешавад. Чунин марказҳо дар ҳар як
ноҳияи Маскав мавҷуданд. Шумо бояд
ба маркази ҷои зистатон муроҷиат
намоед. Суроғаҳоро метавонед дар
инҷо пайдо кунед – https://md.mos.ru/
find-your-dcp/structure/
Барои сабти ном дар қайди муҳоҷират
Шумо бояд ҳамроҳи соҳиби хонае, ки
дар он зиндагӣ мекунед, ҳозир шавед
ва ҳуҷҷатҳои зеринро дар даст дошта
бошед: Шиносномаи хориҷии Шумо
(пешакӣ онро тарҷума ва тасдиқи
нотариалӣ кунед), варақаи муҳоҷиратии
Шумо, шиносномаи дохилии соҳиби
хона ва ҳуҷҷате, ки ҳаққи моликияти ӯ
бар хонаро тасқид кунад.
Қайди муҳоҷират монанди сабти
номи аввалия дар қайди муҳоҷират
то поёни муддати эътибори
шартномаи меҳнатӣ ё шартномаи
иҷрои кор / хизматрасонӣ тамдид
мешавад. Ҳамчунин Шумо бояд
шартномаи худро, ки бо муҳри
Хадамоти муҳоҷират тасдиқ шуда
аст, илова кунед. Бе муҳри Хадамоти
муҳоҷират шартнома беэътибор
аст ва тамдиди қайди муҳоҷират
мумкин нест!

Агар Шумо дар ҳамон ҷое, ки кор
мекунед, зиндагӣ мекунед (масалан,
дар вагон ё контейнер), метавонед ба
суроғаи корфармо ба қайди муҳоҷират
гирифта шавед.
Сабти номи аввалия дар қайди
муҳоҷират бо пур кардани «огоҳиномаи
вуруд» (уведомление) сурат мегирад. Бо
сабти номи аввалия Шумо метавонед
дар Россия то 90 рӯз бимонед. Дар ин
муддат бояд тамоми ҳуҷҷатҳои лозим
барои будубоши қонунии тулонитар
дар Федератсияи Россия ва кори
қонунӣ тартиб дода шавад.

ҚАДАМИ ҲАФТУМ:
ХАРИДИ СУҒУРТАИ ТИББӢ.
Суғуртаи ихтиёрӣ пулакӣ аст ва нархи он аз омилҳои
бисёр вобаста мебошад – аз интихоби хадамоти
зарурӣ сар карда то вазъи саломатӣ. Нархи ҳадди
аққал аз 1500-2000 рубл дар сол сар мешавад.

Полиси суғуртаи
ихтиёрии тиббӣ – полиси
барои дарёфти хадамоти
тиббӣ дар доираи
барномаи суғуртаи
интихобшуда мебошад.

Полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ бояд пеш аз рафтан
ё дар рӯзи аввал пас аз омадан ба Федератсияи
Россия харида шавад. Ин корро дар фурудгоҳ ва
истгоҳи роҳи оҳан, дар ҳар шуъбаи алоқа ва почта
метавон кард. Полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ бояд
на камтар аз 3 моҳ — аз рӯзи омадан ба Федератсияи
Россия то охири муҳлати сабти номи аввалия дар
қайди муҳоҷират (регистратсия) — эътибор дошта
бошад. Бастани шартномаи меҳнатӣ бе полиси
суғуртаи ихтиёрии тиббӣ номумкин аст! Надоштани
полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ метавонад сабаби
ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидан ва депортатсия аз
Федератсияи Россия гардад.

ДИҚҚАТ: Агар Шумо полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ надошта бошед,
вақти гузаштан аз сарҳади Федератсияи Россия ва ҳангоми будубошатон
дар Федератсияи Россия Шуморо метавонанд аз 2000 то 7000 рубл
ҷарима кунанд ва шояд депортатсия ва ба «рӯйхати сиёҳ» дохил кунанд.

ҚАДАМИ ҲАШТУМ:
БА КАЙДГИРИИ ДАКТИЛОСКОПИ
ВА СУРАТ
Бақайдгирии изи ангушт
бақайдгирии шаҳрвандоне мебошад,
ки изи ангушти худро медиҳанд.
Ҳама шаҳрвандони хориҷие, ки баъд
аз 29 декабри соли 2021 вориди
Федератсияи Русия шудаанд, бояд
ҳатман сабти давлатии изи ангушт
ва аксбардорӣ шаванд. Муҳоҷирони
меҳнатӣ бояд ин корро дар давоми
30 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи ворид шудан
ба Федератсияи Русия анҷом диҳанд.
Хидмат ройгон аст!

Шумо метавонед изи ангуштро
дар шӯъбаи ҳудудии ВКД дар
маҳалли зист гузаронед. Дар Маскав
инчунин метавонед ба Маркази
бисёрфунксионалии муҳоҷират (МБМ),
ки дар суроғаи зерин ҷойгир аст:
Маскав, деҳаи Вороновское, шоҳроҳи
Варшавское, километри 64, хоҷагии 1,
бинои 47 (https://mc.mos.ru/ru).

ҚАДАМИ НУҲУМ:
ИМТИҲОНИ ЗАБОНИ РУСӢ,
ТАЪРИХ ВА ҚОНУНҲОИ ФР.
Барои кори расмӣ ёфтан Шумо бояд
шаҳодатномаи махсусро дар бораи донистани
забони русӣ, таърих ва қонунгузории
Федератсияи Россия ба даст оред.
Шумо метавонед дар марказҳои махсуси
имтиҳонот имтиҳон супоред ва шаҳодатнома
гиред. Барои ин ба Шумо ҳуҷҷатҳои зерин
лозиманд: шиносномаи хоричӣ, тарҷумаи
нотариалӣ он ба забони русӣ ҳамроҳи нусхааш
(копия) ва варақаи муҳоҷиратӣ бо нусхааш.

Имтиҳон аз се қисм
иборат аст:
1. Забони русӣ (1 соату 20
дақиқа) – грамматика,
навиштан, хондан, гап
задан, гӯш кардан;
2. Таърихи Россия (35
дақиқа) – 20 саволи тестӣ;
3. Асосҳои қонунгузории
Федератсияи Россия (35
дақиқа) – 20 саволи тестӣ.

Ин хизматрасонӣ пулакӣ аст. Нархи тахминӣ 5000 рубл аст.
Шумо метавонед дар сайти www.testmigr.ru имтиҳони санҷишӣ супоред
ва омода шавед.

ҚАДАМИ ДАҲУМ:
МУОИНАИ ТИББӢ.
Барои кори расмӣ шаҳрванди хориҷӣ
бояд маълумотномаи тиббӣ гирад, ки
ба бемориҳои монанди нашъамандӣ,
ВИЧ, сил ва баъзе сироятҳое, ки бо роҳи
алоқаи ҷинсӣ мегузаранд, гирифтор
нест.

Барои муоина Шумо бояд шиносномаи
хориҷӣ, тарҷумаи нотариалии он ба
забони русӣ бо нусхааш, варақаи
муҳоҷиратӣ бо нусхааш ва огоҳиномаи
сабти ном дар қайди муҳоҷират
(регистратсия) бо нусхааш бо худ
дошта бошед.

Барои гирифтани ин маълумотнома
Шумо бояд аз муоинаи тиббӣ
дар ташкилоти тиббии воқеъ дар
Федератсияи Россия гузаред. Нархи
тахминии он 3000-5000 рубл аст.

Натиҷаи муоинаи
тиббӣ дар муддати
3-5 рӯзи корӣ дода
мешавад.

ДИҚҚАТ: Шаҳрвандони Тоҷикистон инчунин бояд
маълумотномаи тиббии шакли 086, ки дар Тоҷикистон
дода шудааст, дошта бошанд. Аммо доштани ин
маълумотнома Шуморо аз зарурати гузаштан аз муоинаи
тиббӣ озод намекунад.

ҚАДАМИ ЁЗДАҲУМ:
ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ.
Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар Федератсияи Россия дар асоси
патент кор мекунанд.
Патент ҳуҷҷате аст, ки ҳақи
шаҳрванди хориҷиро барои кор дар
Федератсияи Россия тасдиқ мекунад.
Патент ба шаҳрванди хориҷӣ ба
муҳлати аз як то дувоздаҳ моҳ дода
мешавад.

ДИҚҚАТ! Патенти корӣ танҳо дар он минтақае, ки Шумо онро
гирифтаед, эътибор дорад.
Патент бояд дар муддати 30 рӯз аз рӯзи омадан ба Федератсияи Россия
гирифта шавад. Барои вайрон кардани муҳлати гирифтани патент
Шуморо метавонанд аз 10000 то 15000 рубл ҷарима кунанд (моддаи
18.20 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Федератсияи Россия).

Барои гирифтани патент Шумо бояд
ҳамаи ҳуҷҷатҳои зеринро дошта
бошед:
•
•
•
•

Варақаи муҳоҷиратӣ;
Ҳуҷҷатӣ сабти ном дар қайди
муҳоҷират (регистратсия);
Ариза барои патент, акси ранга ба
андозаи 30х40 мм;
Ҳуҷҷати пардохтӣ, ки пардохти
андоз аз даромади шахсиро ба
шакли пешпардохти собит то
муҳлати эътибори патент тасдиқ
мекунад. Бақайдгирии аввалияи
патент ба муҳлати на камтар аз се
моҳ анҷом дода мешавад (пардохти
ҳармоҳа дар соли 2021 дар Маскав
тақрибан 6000 рубл аст);

•
•

•
•

•

Ҳуҷҷати шахсӣ (одатан шиносномаи
хориҷӣ бо тарҷумаи нотариалӣ);
Шартномаи (полис) суғуртаи
ихтиёрии тиббӣ ё шартнома дар
бораи хизматрасонии пулакии
тиббӣ, ки бо ташкилоти тиббӣ баста
шудааст;
Маълумотнома тиббӣ;
Шаҳодатномае, ки донистани
забони русӣ, таърихи Россия ва
асосҳои қонунгузории Федератсияи
Россияро тасдиқ мекунад.

Патент дар Маскав дар Маркази бисёрвазифаи
муҳоҷират (ММЦ), ки дар шаҳри Маскав, шаҳраки
Вороновское, шоҳроҳи Варшавское, 64-ум километр,
хонаи 1, бинои 47 ҷойгир аст, дода мешавад.
Cайт: https://mc.mos.ru/ru).

ҚАДАМИ ДУВОЗДАҲУМ:
ҶОИ КОР ВА БАСТАИ ИҶТИМОИИ
КАФОЛАТИИ МУҲОҶИРИ МЕҲНАТӢ.
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Пас аз гирифтани патент Шумо ду моҳ вақт доред
то корфармо ёбед, шартномаи меҳнатӣ бандед
ва нусхаи онро ба Сарраёсати умури муҳоҷирати
Вазорати корҳои дохилӣ фиристед. Агар ин корро
накунед, патенти Шумо бекор карда мешавад;

Ҳатман аз корфармо хоҳиш кунед,
ки бо Шумо шартномаи меҳнатӣ
ё шартнома оид ба иҷрои кор /
хизматрасонӣ бандад. Агар корфармо
аз бастани шартномаи хаттӣ бо Шумо
худдорӣ кунад, эҳтимол дорад Шуморо
фиреб диҳад ва ба истисмори меҳнатӣ
дучор кунад. Кори дигар ҷӯед;

Ҳангоми бастани шартномаи меҳнатӣ
Шумо бояд ҳуҷҷатҳои зеринро дошта
бошед: шиносномаи хориҷӣ, варақаи
муҳоҷиратӣ, дафтарчаи меҳнатӣ,
шаҳодатномаи дар бораи маълумоти
олӣ (агар ҷои кор тахассуси мувофиқро
талаб кунад), патент, полиси суғуртаи
ихтиёрии тиббӣ (ДМС), рақами
мушаххаси андозсупоранда (ИНН),
рақами суғуртаи суратҳисоби
инфиродӣ (СНИЛС).

Дар Федератсияи Россия Шумо
ҳақи суғуртаи иҷтимоӣ доред:
•
•

•
•
СНИЛС рақами суғуртаи суратҳисоби
инфиродӣ мебошад. СНИЛС барои
чамъкардани нафақа лозим аст. Барои
гирифтани СНИЛС Шумо бояд ба
мақомоти минтақавии Фонди нафақаи
Федератсияи Россия (ПФР) ва ё
Маркази бисёрвазифа (МФЦ) муроҷиат
кунед, агар созишномаи ҳамкорӣ
байни ПФР ва МФЦ баста шуда бошад.
Инчунин гирифтани рақами
мушаххаси андозсупорандаро (ИНН)
аз идораи андоз фаромӯш накунед.

Ба сабаби беморӣ
(пардохти рухсатии беморӣ),
Ба сабаби ҳомиладорӣ /
таваллуд
(кӯмакпулӣ ҳангоми
ҳомиладорӣ, барои кӯдак);
Аз садамаҳо ва бемориҳои
касбӣ;
Дар сурати фавти корманд.

Пас аз ба кор даромадан ҳама гуна
ҳуҷҷатҳои бо номи худ ва муҳри
корфарморо ҷамъ кунед: гузарнома,
ҳисобномаҳо, журнали бехатарӣ,
ҷадвали кор, аксҳо аз ҷои кор, сабти
овоз ва навори гуфтугӯ дар бораи
пардохти музди меҳнат, забонхатҳо,
мукотиба дар бораи гирифтани пул,
рӯзномаи шахсии Шумо бо номбар
кардани навбатҳо, кори иҷрошуда
ва дарёфти пардохтҳо. Ҳамаи ин
метавонад барои ҳифзи ҳуқуқи
меҳнат ва гирифтани пасмондаи
музди кор муфид бошад.

ДИҚҚАТ!
Корфармо ҳақ надорад шиноснома, варақаи муҳоҷиратӣ ва
дигар ҳуҷҷатҳои Шуморо гирад! Барои бастани шартнома
Шумо бояд танҳо нусхаҳои ҳуҷҷатҳоро ба ӯ диҳед ва асли
онро фақат нишон диҳед.

ҚАДАМИ СЕЗДАҲУМ:
РАФТОР БО КОРМАНДОНИ ПОЛИС
ВА МУТОБИҚШАВӢ.
Аз кормандони полис набояд битарсед, аммо дар
муносибат бо онҳо ҳуқуқҳои худро бояд бидонед.
Ҳангоми муроҷиат баШумо корманди полис бояд:
•
•
•

Унвон, вазифа ва насаби худро гӯяд;
Шаҳодатномаи худро бо дархости Шумо нишон диҳад;
Сабаб ва ҳадафи тафтиши ҳуҷҷатҳоро шарҳ диҳад
(банди 4 моддаи 5 Қонуни «Дар бораи полис»).

Шумо бояд ҳамеша ҳуҷҷатҳои зеринро бо худ дошта бошед:
•
Шиноснома;
•
Варақаи муҳоҷиратӣ;
•
Огоҳиномаи сабти ном дар қайди муҳоҷират (регистратсия);
•
Патент;
•
Полиси суғуртаи ихтиёрии (ДМС) ё ҳатмии (ОМС) тиббии муътабар.
Дарҳол пас аз омадан ба Федератсияи
Россия тавсия медиҳем нусхаҳои ҳамаи
саҳифаҳои ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро
гиред. Агар имкон дошта бошад,
беҳтар аст онҳоро назди нотариус
тасдиқ кунед. Ин кор барқарорсозии
онҳоро дар сурати гум шудан ё вайрон
шудан осон мекунад.
Агар Шумо ҳуҷҷатҳои лозим барои
будубош дар Федератсияи Россияро
надошта бошед ва онҳоро барқарор
намекунед, пас Шумо қонунҳои
Федератсияи Россияро вайрон мекунед
ва ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида
мешавед. Бинобарин, агар кормандони
Вазорати корҳои дохилӣ ё Хадамоти
муҳоҷиратии федералӣ (ФМС) аз Шумо
хоҳиш кунанд, ки ҳуҷҷатҳои худро
нишон диҳед ва Шумо онҳоро дар
даст надошта бошед, онҳо метавонанд
Шуморо ба ҷавобгарии маъмурӣ
кашанд ва ҳатто бо манъи вуруд аз
Федератсияи Россия хориҷ кунанд.
Эҳтиёт кунед, ки
ҳатто ҷиноятҳои
маъмурии хурд
ҳам содир
накунед.

Дар ёд дошта бошед, ки тамокукашӣ,
нӯшидани нӯшокии спиртӣ дар ҷойҳои
ҷамъиятӣ ва гузаштани роҳ дар ҷои
номатлуб дар Россия манъ аст. Полиси
Россия ингуна қонуншиканиҳоро
бодиққат назорат мекунад. Шуморо
метавонанд аз 500 то 1000 рубл ҷарима
кунанд. Агар чунин қонуншиканӣ ду ё
зиёда аз он бошад, Шумо метавонед ба
«рӯйхати сиёҳ» дохил шавед.

Дар сурати гум кардани ҳуҷҷатҳои
муҳоҷиратӣ ба куҷо бояд муроҷиат кард:
•
Гум кардани варақаи муҳоҷиратӣ:
дар давоми се рӯз ба Раёсати умури
муҳоҷирати Сарраёсати Вазорати
корҳои дохилии Федератсияи Россия
муроҷиат кунед;
•
Гум кардани огоҳиномаи сабти ном
дар қайди муҳоҷират (регистратсия):
ба Раёсати умури муҳоҷирати
Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии
Федератсияи Россия муроҷиат кунед;
•
Гум кардани полиси суғуртаи
ихтиёрии тиббӣ (ДМС): бевосита ба
ҳамон ширкати суғуртае, ки полисро
аз он харидаед, муроҷиат кунед. Агар
номи ширкатро дар хотир надошта
бошед, бояд полиси нав харед;
•
Гум кардани патент: дубликати
онро Шуъбаи муҳоҷирати меҳнатии
Раёсати умури муҳоҷирати Вазорати
корҳои дохилии Федератсияи Россия
дода метавонад;
•
Гум кардани шиноснома: пеш аз ҳама
бояд ба шуъбаи полиси маҳаллӣ (дар
маҳалли гум шудани шиноснома)
муроҷиат кунед ва ариза дар бораи
гум кардани шиноснома / варақаи
муҳоҷиратӣ нависед. Баъд бояд
барои барқарор кардани ҳуҷҷат ба
сафорат ё консулгарии кишвари худ
муроҷиат кунед.
Агар Шумо ба хотири миллати худ,
дини худ ва ғайра мавриди таъқиб,
ҳамла ё таҳқир қарор гирифта бошед,
кӯшиш кунед бе ҷангу ҷидол ҳуқуқҳои
худро ҳимоя кунед. Овози худро
баланд накунед, ҷанг накунед, даст
назанед, суханони қабеҳ нагӯед. Агар
имкон дошта бошад, беҳтар аст зуд ба
рақамҳои 112 ё 102 занг зада, гӯед, ки
ба Шумо ҳамла карданд ва Шумо ба
кумаки кормандони полис ниёз доред.
Суроғаеро, ки дар онҷо ҳастед, ному
насаб ва шаҳрвандии худро гӯед.

СУРОҒА ВА ТЕЛЕФОНҲОИ МУФИД:
Канали ягонаи ёрии таъҷилӣ
112 (аз телефони хонагӣ ё телефони
мобилӣ) – дар ҳолатҳои фавқулодда,
таҳдид ба ҳаёт ва саломатӣ.
Migrussia.ru – «Муҳоҷират ва муҳоҷирон:
Портали иттилоотӣ»: маслиҳатҳо оид
ба мутобиқшавӣ ва дастгирии ҳуқуқии
муҳоҷирон ва мутахассисоне, ки бо онҳо
кор мекунанд.
«МигрАзия+» – замимаи мобилӣ барои
муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаҳои
онҳо – шаҳрвандони Иттиҳоди иқтисодии
АвруОсиё (ЕАЭС) ва Иттиҳоди давлатҳои
мустақил (СНГ) (барои Android) мебошад.
гувм.мвд.рф – сайти расмии Сарраёсати
умури муҳоҷирати Вазорати корҳои
дохилии Федератсияи Россия.
trudvsem.ru – Кор дар Россия: пойгоҳи
иттилоотии умумирусиягии ҷойҳои кори
Хадамоти федералии меҳнат ва шуғли
аҳолӣ.
онлайнинспекция.рф – Портали
Хадамоти федералии меҳнат ва шуғли
аҳолӣ барои қабули дархостҳои электронӣ
дар бораи ҳифзи ҳуқуқи меҳнат.
russia.study – сайти расмии Вазорати
маориф ва илм барои интихоби
шаҳрвандони хориҷӣ барои таҳсил дар
донишгоҳҳои Россия.
Ташкилотҳои давлатӣ
Раёсати сиёсати миллӣ ва робитаҳои
байниминтақавии шаҳри Маскав
https://www.mos.ru/depnpol/
depnpolinfo@mos.ru
8 (495) 633 60 91, 8 (495) 633 60 92
Раёсати умури муҳоҷирати Сарраёсати
Вазорати корҳои дохилии Россия
дар ш. Маскав
https://77.мвд.рф/ms
8 (495) 587 07 87

дар вилояти Маскав
https://увм.50.мвд.рф
8 (926) 224 74 28
Шуъбаи ташкили назорати муҳоҷират
дар ш. Маскав
8 (495) 959 63 28
дар вилояти Маскав
8 (495) 623 67 64
Марказҳои бисёрвазифаи хадамоти
давлатӣ (МФЦ)
Хадамоти ягонаи маълумотдиҳии (МФЦ)
8 (812) 573 90 00
Марказҳои бисёрвазифаи хадамоти
давлатӣ (МФЦ)
https://md.mos.ru/
Муассисаи давлатии «Маркази шуғли
аҳолии» шаҳри Маскав
https://czn.mos.ru/
8 (495)705 75 75
Бозрасии давлатии меҳнат
(дар сурати вайрон кардани
ҳуқуқи меҳнатӣ)
дар ш. Маскав
git77.rostrud.ru
8 (495) 343 91 90
дар вилояти Маскав
git50.rostrud.ru
8 (495) 343 99 54
Прокуратура (ҳимояи ҳуқуқи
шаҳрвандони хориҷӣ, шикоят аз қарорҳо
ва амали ғайриқонунии шахсони
мансабдор)
дар ш. Маскав
mosproc.ru
8 (495) 683 68 74
дар вилояти Маскав
mosoblproc.ru
8 (495) 628 27 88

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон (назорат
аз болои риояи ҳуқуқҳои шаҳрвандони
хориҷӣ аз ҷониби кормандони мақомоти
давлатӣ)
дар ш. Маскав
http://ombudsman.mos.ru/
8 (495) 957 05 85
дар вилояти Маскав
https://upch.mosreg.ru
8 (495) 650 20 38
Кумита ё Раёсати тандурустӣ
(мушкилоти дарёфти ёрии тиббӣ)

Ташкилотҳои ҷамъиятии шаҳри Маскав
ва вилояти Маскав
Кумитаи “Кумаки шаҳрвандӣ”
(ёрии ҳуқуқӣ)
www.refugee.ru
8 (495) 681 18 23
Маркази иттилоотӣ-машваратии
Салиби Сурх (машварат ба шаҳрвандони
хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд)
к. Красного Текстильщика, х. 15 (қабулгоҳ)
8 (800) 333 00 16
spbredcross.org

дар вилояти Маскав
8 (498) 602 03 01

Tong Jahoni (ёрии ҳуқуқӣ)
ш. Маскав, к. Казакова, х. 8, б. 2,
даромадгоҳи “ВайТай”, ошёнаи 4, каб. 5
+7 (926) 834 76 02
https://www.facebook.com/
Tong-Jahoni-494874217251390/

Стансияи ёрии таъҷилии шаҳр
03, мобилӣ – 103

Ҷунбиши «За права человека»
http://www.zaprava.ru/about/

Полис
02 аз телефони хонагӣ,
102 ё 112-2 – аз телефони мобилӣ

Ҷамъияти адвокатҳои Маскав
(Хизматрасонии бепул: Машварат оид ба
бақайдгирии ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратӣ.
Хизматрасониҳои пулакӣ: Дифоъ аз
манфиатҳо дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва
судҳо.)
http://www.mos-yurist.ru/pages/page/pomosch_migrantam

дар ш. Маскав
8 (495) 777 77 77

Маркази шаҳрии ҳуҷҷатҳои гумшуда
Маскав (дар сурати гум кардани
шиноснома ё дигар ҳуҷҷатҳо)
8 (495) 694 86 20
8 (495) 694 99 57
8 (495) 200 99 5
Маркази боздошти муваққатӣ барои
шаҳрвандони хориҷӣ дар Сарраёсати
ВКД Россия
дар ш. Маскав
64-ум километри шоҳроҳи Варшавское,
шаҳраки Вороновское, деҳаи Сахарово
8 (495) 633 32 83,
8 (495) 633 32 80
дар вилояти Маскав
шаҳраки Егорьевск, деҳаи Костылёво,
бинои 107
8 (49640) 56 3 07

Федератсияи муҳоҷирони Россия
Телефонҳои хати доғ:
+7 (495) 778 3288,
+7 (963) 997 4210,
+7 (926) 130 7500
https://www.fmr-online.ru/
Сафорати Тоҷикистон дар Федератсияи
Россия
ш. Маскав, тангкӯчаи Гранатный, 13
E-mail: tajembmoscow@mfa.tj
8(495) 690-41-86

Худро ҳам дар хона ва ҳам дар
муҳоҷират эҳтиёт кунед!
Одамоне ҳастанд, ки Шуморо қадр
мекунанд, дӯст медоранд ва дар
фикри Шумо ҳастанд!

