
Imigrație
Documente

Documente - General
Română Arabă
Unde pot găsi un formular pentru ____ ? أين يمكنني إيجاد استمارة

ل________________؟
Solicitare formular

Când a fost emis [documentul]? متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Întreabă când a fost un documentul emis

Unde a fost emis [documentul]? أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Întreabă unde a fost un documentul emis

Când îți expiră ID-ul? متى تنتهي صالحية هويتك؟
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul

M-ați putea ajuta să completez acest formular? هل يمكنك مساعدتي في ملء االستمارة؟
Cere ajutor pentru a completa formularul

Ce documente trebuie să aduc pentru
__________ ?

ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من
أجل______________؟

Întreabă ce documente trebuie să aduci

Pentru a solicita [documentul], trebuie să
prezentați cel puțin_______.

للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم
_______________ على األقل.

Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document

Mi s-a furat [documentul]. تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Declară un document furat

Completez acest formular în numele (lui) _____. إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن
___________________.

Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
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Informația este confidențială. المعلومات سرية.

Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe

Pot primi un număr de înregistrare pentru
această înregistrare?

هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا
التطبيق؟

Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale
Română Arabă
Cum vă cheamă? ما هو اسمك؟

Solicită numele unei persoane

Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii? هل يمكنك إعالمي بمكان وتاريخ الوالدة
الخاصين بك؟

Solicită cuiva locul și data nașterii

Unde locuiți? أين تعيش؟
Solicită unde locuiește cineva

Care este adresa dumneavoastră? ما هو عنوانك؟
Solicită adresa cuiva

Ce cetățenie aveți? ما هي جنسيتك؟
Solicită cetățenia cuiva

Când ați ajuns în [țara]? أين وصلت إلى [بلد]؟
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară

Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră? هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă
Română Arabă
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Starea mea civilă este ___________. حالتي الزوجية هي___________________.

Indică starea ta civilă

Singur عازب
Stare civilă

Căsătorit/ă متزوج
Stare civilă

separat/ă منفصل
Stare civilă

divorțat/ă مطلق
Stare civilă

concobinaj لدي شريك/شريكة في السكن
Stare civilă

într-o uniune civilă متزوجان مدنيا
Stare civilă

necăsătorit/ă شريكان غير متزوجين
Stare civilă

partener/ă de viață في شراكة منزلية
Stare civilă

văduv/ă أرم/ألرملة
Stare civilă

Aveți copii? هل لديك أطفال؟
Întreabă dacă cineva are copii
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Aveți persoane dependente de dumneavoastră
cu care locuiți?

هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește

Aș vrea să mă reunesc cu familia mea. أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare
Română Arabă
Aș vrea să-mi fac înregistrarea. أرغب في التسجيل في المدينة

Indică faptul că vrei să te înregistrezi

Ce documente trebuie să aduc? ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Întreabă de ce documente ai nevoie

Există vreo taxă de înregistrare? هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri

Am venit să-mi înregistrez domiciliul. أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea

Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar. أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن
سلوك

Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar

Vreau să aplic pentru un permis de ședere. أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală
Română Arabă
Am câteva întrebări despre asigurarea
medicală.

أرغب في طرح بعض األسئلة المتعلقة بالتامين
الصحي.

Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate

Pagină 4 24.05.2023



Imigrație
Documente
Am nevoie de asigurare medicală privată? هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟

Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată

Ce este acoperit de asigurarea medicală? ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Întreabă despre acoperirea asigurării

Taxe pentru spitalizare تكاليف المستشفى
Exemplu de acoperire a asigurării medicale

Onorarii ale medicilor specialiști أجور المختصين
Exemplu de acoperire de asigurare medicală

Test de diagnosticare اختبارات التشخيص
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Intervenții chirurgicale العمليات الجراحية
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Tratament psihiatric العالج النفسي
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Tratamente dentare العالج السني
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Tratamente oftalmologice عالج العينين
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză
Română Arabă
De ce solicitați o viză de intrare? لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟

Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
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Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]? هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟

Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară

Cum îmi pot extinde viza? كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Întreabă cum îți poți extinde viza

De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză? لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă

Pot aplica pentru permis de ședere
permanentă?

هل يمكنني التقدم ألصبح مقيما دائما؟
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere
Română Arabă
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare? هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟

Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de
origine

Aș dori să-mi înregistrez vehiculul. أرغب في تسجيل مركبتي.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul

Este permisul meu de conducere valid aici? هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație

Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere
provizoriu.

أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Solicită un permis de conducere provizoriu

Aș vrea să mă înscriu la __________. أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto

testul teoretic اختبار نظري
Tipul de examen
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examenul practic اختبار القيادة

Tipul de examen

Aș dori să schimb ____________la permisului
meu de conducere.

أود تغيير _______________ في رخصة
سوقي.

Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere

Adresa العنوان
Date care se pot schimba

nume االسم
Date care se pot schimba

fotografia الصورة
Date care se pot schimba

Aș vrea să adaug categorii superioare la
permisul meu de conducere.

أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere

Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de
conducere.

أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere

Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere
pentru că ___________.

أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere

pierdut ضائعة
Probleme cu permisul de conducere

furat مسروقة
Probleme cu permisul de conducere
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distrus متضررة

Probleme cu permisul de conducere

Aș vrea să fac apel împotriva suspendării
permisului meu de conducere.

أود استئناف إيقاف رخصتي.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate
Română Arabă
Aș vrea să aplic pentru naționalitate
_______________.

أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة
صفة].

Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate

Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]? أين يمكنني التسجيل الختبار اللغة [لغة]؟
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă

Nu am antecedente penale. لدي سجل إجرامي نظيف.
Menționează că nu ai antecedente penale

Am nivelul necesar de [limbă]. لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
menționează că ai nivelul necasar de limbă

Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură
generală al [țării].

أرغب في الحجز الختبار عن المعرفة العامة
للحياة في [بلد].

Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație

Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei? ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei

Partenerul meu este __________. زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Indică naționalitatea partenerului tău
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