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IJTIMOIY VA TIBBIY YORDAM. 
BOLALAR TAʻLIMI 

Tez tibbiy yordam olish uchun uyali telefondan  
103 yoki 112 raqamlariga qoʻngʻiroq qiling. 
Hayot va sogʻlikka xavf tugʻilgan holatda sizga 
bepul tibbiy yordam korsatishlari zarur,  hatto 
sizda tibbiy polis va hujjatlaringiz boʻlmasa ham!

Aажеo tinniy polis va hujjatlaringiz noʻlmasa 
hamepul  boʻlim boshligʻi emas. n. hsa,gar tibbiy 
yordam olishga oid muammo tugʻilsa, siz Ми-
нистерства здравоохранения ning “Ishonch 
telefoni”: 8 (800) 200-03-89 ga, Комитета по 
здравоохранению Ленинградской области  
ning “Ishonch telefoni”  8 (812) 679-60-04 ga 
murojaat etishingiz mumkin.

Rossiya hududida doimiy yashaotgan yashash 
huquqiga ega boʻlgan chet ellik fuqarolar, 
fuqaroligi yoʻq kishilar va qochqinlar ijtimoiy 
qoʻllov olishlari mumkin. Ijtimoiy qoʻllov 
olish uchun davlat aholini ijtimoiy himoyalash 
maqomotlariga murojaat eting.

Chet ellik fuqarolarning bolalari davlat bolalar 
bogʻchalari va davlat maktablariga bepul 
qatnash huquqiga egadirlar. Maktab yoshidagi 
bolalarning ota-onalari qonunga koʻra ularni 
maktabga berishlari shart!

Bolalar bogʻchasiga joylash uchun qayddan 
oʻtilgan erda МФЦ ga murojaat etmoq zarur. 
Maktabga joylash uchun районный отдел об-
разования ga yo rayoningizdagi maktabga 
murojaat eting.

Agar sizga maktabda  rad erishsa, районный 
отдел образования ga murojaat eting, u erda 
rayoningisdagi maktablardan biridan joy ajratib 
berishlari shart.

Agar bola rus tilini yomon bilsa, rus bolalar bilan 
qiynalib muloqot qilsa, siz ijtimoiy tashkilotlarga 
yordam soʻrab murojaat etishingiz mumkin.

IJTIMOIY VA MADANIY 
MEʻYORLAR  

Sizga Rossiyaga tezroq moslashib ketish uchun 
mahalliy aholi bilan koʻproq muloqotda boʻlishni, 
doʻstlar orttirishni, bayramlarda qatnashishni, 
kino, muzey,teatr, kutubxonalarga borishni, rus 
tilini oʻrganishni tavsiya etamiz. 

Rus tilidan bilimingiz  darajasini sayt va ilovalar 
yordamida oshiring, masalan: «Россия для всех» 
(oʻzbekcha), TORFL GO, pushkininstitute.ru 
–«Образование на русском» portali.  Rus tili, 
Rossiya tarixi va qonunchiligini bilishdan test 
topshirishga tayyorlanish uchun mazkur saytlardan 
foydalanish mumkin: testcons.ru, testmigr.rudn.ru

Xalqaro mavzudagi tadbirlarni Комитет по мест-
ному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области, Дом дружбы Ленинградской 
области, ijtimoiy tashkilotlar oʻtkazadi. Leningrad 
viloyatiga yaxshiroq moslashish, madaniyati va 
anʻanalarini bilish va yangi doʻztlar topish ucun sizga 
bu tadbirlarda qatnashishingizni maslahat beramiz.

Siz tekin yoʻl-yoʻriq va yordam olish uchun 
davlat va ijtimoiy taskilotlarga murojaat 
etishingiz mumkin.

DAVLAT TOMONIDAN 
MUHOJIRLARNI QOʻLLAB-
QUVVATLASH VA XIZMAT 

KOʻRSATISH 
Комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области:
sayt: msu.lenobl.ru
tel.: 8 (812) 539-52-33

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

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

Паспортно-визовый сервис МВД 
России, филиал по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области:
sayt: spb.pvsmvd.ru
tel.: 8 (812) 318-01-22

Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) 
Ленинградской области:
sayt: mfc47.ru
tel.: 8 (800) 500-00-47

Yagona zudlik bilan yordam tarmogʻi - 112 
(shahar telefoni yo uyali telefondan) – favqulodda 
holat, hayot va salomatlik uchun xavf tugʻilgan 
paytda.

Bepul huquqiy yordam 
 «ПСП-фонд» xayriya jamgʻarmasi:
8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09, 
psp-f.org, vk.com/pspfond

Foydali maʻlumotlar:
migrantlenobl – Комитета по местному само-
управлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской 
области ning Mehnat muhojirlari va ularning oila 
aʻzolari uchun «Dobro pojalovat v Leningradskuyu 
oblast!» mobil ilovasi va sayti 

migrussia.ru – Migrasuya i migranti» (muhojirlar 
va ular bilan ishlaydigan mutaxassislar uchun 
axborot portali  - moslashuv va huquqiy qoʻllovga 
oid bir necha tildagi maslahatlar, axborot 
materiallari, davlat va ijtimoiy tashkilotlarning 
foydali muloqot qilish vositalari) 
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Agar Siz Leningrad viloyatiga ishlash uchun 
kelgan boʻlsangiz, oʻz huquq va burchlaringizni 
bilishingiz jyda muhimdir. Sizga zarur 
hujjatlarni qanday rasmiylashtirish, ishga 
joulashish, zarur koʻmak olish va tovlamachilar 
hamda vijdonsiz ish beruvchilarnimg qurboniga 
aylanib qolmaslik uchun bir necha foydali 
maslahatlar yordam beradi.  

UMUMIY MASLAHATLAR 
Leningrad viloyatidagi chet ellik fuqarolarga 
yordam beruvchi davlat va jamoatchilik 
tashkilotlari bilan muloqot vositalarini bilib 
oling.

Siz Rossiyaga kelgan chiptangiz  va oʻtqazish 
talonini saqlang.

Ozingiz bilan har doim passport, muhojirlik 
kartasi, qaydga olish, patentni toʻlov haqidagi 
cheki bilan, amaldagi tibbiy polisni olib yuring.  

Passport, muhojirlik kartasi, qaydga olish, 
patent, amaldagi tibbiy polis, mehnat 
shartnomangizning barcha sahifalarinuing 
nusxasini koʻchirtirib olimg,  ular hujjatlar 
yoʻqolib qolgan hollarda zarur boʻladi. 

Rossiya muhojirlik qonunchligidagi 
oʻzgarishlarni kuzatib boring. Zarur maʻlumotlar 
qidirilayotgan paytda rasmiy davlat saytlaridan 
foydalaning.

MUHOJIRLIK QAYDI VA 
PATENT OLISH 

Muhojirlik qaydida oʻzingiz yashaydigan 
manzil boyicha turmoq muhimdir, yoʻqsa, sizni 
jarimaga tortishlari mumkin.

Leningrad viloyatida qonuniy patentni faqat 
«Паспортно-визовом сервисе» МВД России 
da rasmiylashtirish mumkin spb.pvsmvd.ru 

Siz  ishlash uchun patent tayyor boʻlganligi 
va uning haqiqiyligini  mazkur saytdan bilib 
olishingiz mumkin https:// mvd.rf/servisi-guvm

Patent uchun toʻlov har bir tolangan davr 
tugashiga 1 kun qolishiga kechiktirmasdan  
amalga oshiriladi. Toʻlovni ishlash uchun patent 
olingan sanadan boshlab 12  oy muddatga tolash 
mumkin. 

ISHGA JOYLASHISH VA ISH 
Faqat barcha ish sharoitlari va ish haqi yozilgan 
rasmiy yozma shartmomaga koʻra ishlang, 
yoʻqsa, sizni aldashlari mumkin.  Albatta ish 
beruvchingiz tomonidan imzolangan mehmat 
shartnomasi nusxasini oling. 

Ish izlash uchun rasmiy saytlardan foydalaning, 
masalan: «Работа в России» trudvsem.ru  
yoki Leningrad viloyatidagi boʻsh ish oʻrinlari 
roʻyxati czn47.ru

Vositachilarga murojaat etmang  – ular sizdan 
tekin ish kuvhi sifatida foydalanishlari mumkin.

Unutmang, faqat patentingizda korsatilgan 
ixtisos va mintaqada ishlashingiz mumkin. 
Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati –  turli 
mintaqa! 

Ishlayotgan tashkilotingiz nomi va manzilini, 
rahbaringisning vazifasi, familiyasi, ismi, 
telefonini bilmoq muhimdir. Bu maʻlumotlar 
Sizga  agar oʻz huquqlaringizni himoya qilishga 
toʻgʻri kelib qolsa, qoʻl keladi.

Pulni nomingizga ochilgan maxsus bank kartasida 
yoki buxgalteriyada hisob-kitob varaqasini olgan 
holda shaxsan imzolab oling. Agar ishda Sizdan 
pul qarzi boʻlsa, tilxat talab qiling.

Imzolayotgan har bir narsani diqqat bilan oʻqib 
chiqing, uning nusxasini talab eting. Agar 
imzolayotgan narsangizga rozi boʻlmasangiz, 
imzolashni rad qilishingiz mumkin. Hujjatlarni 
tushunmasangiz, ularga qoʻl qoʻymang.

Hech kimga hujjatlaringisni saqlash uchun 
bermang: Sizdan tashqari hech kimning 
ularni saqlashga, shuningdek, sizning erkin 
harakatingisni cheklashiga, telefoningiz 
va hokazolarni tortib olishga huquqy yoʻq. 

Paspotrni olib qoʻyish va  erkinlikni cheklash 
–  jinoyat: bunday holatda tezda polisiyaga 
murojaat eting!

Siz xavfsiz joyda ishlashingiz zarur, siz bir kunda 
8 soat va haftada 40 soatdan koʻp ishlashga majbur 
emassis, toʻliq faoliyat bilan band boʻlganingizda 
ish haqingiz miqdori mehnatga haq toʻlashning 
eng oz ish haqi   (МРОТ ) dan past boʻlmasligi 
zarur.  Leningrad viloyatida МРОТ 01.09.2021dan 
13350 rublni tashkil etadi.

Agar ish haqi berishni 15 kunlik muddatdan 
kechiktirishsa,  siz ч.2 ст.142 ТК РФ ga 
muvofiq ish beruvchiga ish haqi berilmagani 
bois ishni toʻxtatish haqida yozma ariza berish 
huquqiga egasiz. Shuningdek bunday holatda 
ish beruvchiga yozma shikoyat yozish hamda 
Государственную инспекцию труда va Про-
куратуру ga murojaat etishni maslahat beramiz.

POLISIYA  
BILAN HAMKORLIK 

Agar siz jinoyat qurboni yo unga guvoh boʻsangiz, 
polisiyaga murojaat eting: shaxsan yo shahar 
telefonidan  02  raqami, uyali telefondan  102 yoki 
112 raqamlari orqali, sayt - www.мвд.рф

Agar polisiya xodimlari qayddagi maʻlumotlar 
boʻyicha hujjatlarni tekshirish uchun sizni eng 
yaqin polisiya nuqtasiga borishingizni soʻrashsa, 
qarindoshlaringiz yoki doʻstlaringizga qoʻngʻiroq 
qilishingizni, qaerda turganingiz va kim bilan 
gaplashayotganingizni xabar berishingizni 
maslahat beramiz.  Kimdir siz bilan nimalar sodir 
boʻlayotganini bilmogʻi muhimdir.  

Hujjatlarni tekshirish paytida polisiya xodimlari  
oʻz xizmat vazifalarini bajarish ustida, polisiya 
kiyimida boʻlishlari va  maxsus koʻkrak 
nishonlari (jeton) boʻlishi zarur–  uning 
raqamini yodlab  va yozib oling, shuningdek 
xizmat guvohnomasini koʻrsatishni soʻrang  va 
u bilan tanishing.

Unutmang: pora berish jinoyat sanaladi. 
Polisiyachilarga pul bermang!

Agar sizni ushlashsa, siz telefonda soʻzlashish 
huquqiga egasiz, agar rus tilini yomon bilsangiz, 
himoyachi va tarjimon talab qilishingiz mumkin.
Ushlash va maʻmuriy huquqbuzarlik haqidagi 
protokol  nusxasini berishlarini albatta talab 
qiling. Agar siz  ushlash protokoli mazmuniga 
rozi boʻlmasangiz,  «С протоколом не со-
гласен/не согласна»  deb yozing va sababini 
koʻrsating. Agar siz  protokolda yozilganlarni 
tushunmasangiz, bunday deb yozing: «Текст на 
русском не понимаю».

Agar sizni noqonuniy ushlashgan va polisiyada 
noqonuniy ushlab turishgan boʻlishsa, Обще-
ственную наблюдательную комиссию (ОНК) 
ga murojaat eting   tel.: 8 (911) 955-08-52.

Sud qarorigacha sizni 48 soatdan koʻp muddatga 
ushlab turishlari mumkin emas. Polisiya 
xodimlarining jarima uo boshqa bir toʻlov 
uchun sizning hujjatlaringizni olib qoʻyishga 
huquqlari yoʻq  - bu noqonuniy. Jarima faqat sud 
yo muhojirlik masalalariga oid boʻlim boshligʻi 
qaroriga koʻra chiqarilishi mumkin. Ishingizni 
sudda koʻrishayotganda albatta qatnashing  va 
qarorni qoʻlingizga oling. Siz uning ustidan 10 
kunlik muddat davomida shikoyat qilishingiz, 
yoki 30 kun davomida jarima toʻlashingiz 
mumkin.

Agar polisiya xodimlari sizning huquqingizni 
buzishsa, ariza qabul qilishni rad etishsa, oʻz 
burchlarini bajarishmasa, pora talab etishsa 
yoki zoʻravonlik qilishsa, siz yordam soʻrab 112 
yo 02  telefonlariga uo МВД РФ ning «Ishonch 
telefon»iga: 8 (800) 222-74-47, ГУ МВД по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
ning «Ishonch telefon»iga: 8 (812) 573-21-81 
qoʻngʻiroq qilib, murojaat etishingiz mumkin.

Agar sizni Центр временного содержания ино-
странных граждан ga joylashtirishgan boʻlishsa, 
hujjatlaringisni tezroq tiklashga harakat qiling. 
Albatta oʻz mamlakatingiz konsulligi bllan 
bogʻlaning yoki ijtimoiy tashkilotlarga bepul 
huquqiy yotdam koʻrsatishni soʻrab murojaat 
eting. Sizga Общественная наблюдательная 
комиссия (ОНК) yordam koʻrsatishi mumkin.
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