
ДАСТУРУЛАМАЛ
БАРОИ ПАДАРУ
МОДАРОН



ДАВЛАТ «ДАСТРАСӢ ВА РОЙГОНИИ ТАҲСИЛОТИ 
ТОМАКТАБӢ, УМУМӢ, АСОСИИ УМУМӢ, МИЁНАИ 
(ПУРРАИ) УМУМӢ ВА ИБТИДОИИ КАСБИРО 
КАФОЛАТ МЕДИҲАД ВА ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ 
ҲАҚҚИ  ГИРИФТАНИ ТАҲСИЛОТ ДАР БАРОБАРИ 
ШАҲРВАНДОНИ ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯРО ДОРАНД».

Қонуни ФР аз санаи 29.19.2012 «Дар бораи таҳсилот дар Федератсияи Русия» п. 2 
моддаи 78 ҳаққи гирифтани таҳсилоти томактабӣ, ибтидоии умумӣ, асосии умумӣ, 
миёнаи (пурраи) умумӣ ва ибтидоии касбиро дар доираи  барномаи таълимии 
таҳсилоти миёна ва умумӣ ҳамчун дастрас ва ройгон тасдиқ менамояд. 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

ТАКИЕ ЖЕ
ДЕТИ



ШАҲОДАТНОМА ДАР БОРАИ 
ТАВАЛЛУДИ ФАРЗАНД (асл 
ва ё нусхаи аз тарафи нота-
риус тасдиқшудаи он)
ва/ё ҲУҶҶАТИ ТАСДИҚКУ-
НАНДАИ ШАХСИЯТИ ПАДА-
РУ МОДАР ва ё намояндаи 
ҳуқуқии кудак ё ҲУҶҶАТИ 
ТАСДИҚКУНАНДАИ
ПАДАРӢ/МОДАРӢ ва ё 
намояндагии ҳуқуқии

Ба ҷойи ин ҳуччатҳо метавонед 
ҳуҷҷатҳои зеринро биёред:

﹡ шаҳодатнома дар бораи гурезагии 
муваққатӣ ва ё гувоҳномаи гурезагӣ

﹡ гувоҳномаи ҳуҷҷати истиқомат (вид 
на жительство) ва ҳуҷҷатҳои дигар

Факти хешутаборӣ на танҳо тавассути 
шаҳодатнома дар бораи тавваллуди 
кудак:

﹡ балки бо шиносномаи кудак

﹡ маълумотнома аз сафорат ва дигар 
ҳуҷҷатҳо низ тасдиқ карда мешавад

Дар баъзе ҳолатҳо ҳуҷҷати муайянкунан-
даи падару модар ва факти хешутаборӣ 
метавонад ба воситаи як ҳучҷат тасдиқ 
шавад, масалан, дар сурати номнавис шу-
дани кудак ба шиносномаи волидайн ва ё 
дар сурати вуҷуд доштани маълумотнома 
оид ба баррасии гирифтани истиқомати 
муваққатӣ, ки дар он исми кудак сабт 
шудааст.

ҲУЧЧАТИ 
ТАСДИҚКУНАНДАИ ҶОИ 
ИСТИҚОМАТИ ДОИМӢ ВА Ё 
МУВАҚҚАТИИ КУДАК ДАР 
СУРОҒАИ МУАЙЯН

БОЯД ДОНЕД: дар баъзе ҳолатҳо ҷойи 
истиқомат ва ё зисти муваққатиро 
метавонед аз тариқи аҳдномаи иҷора 
ва ё шаҳодатномаи соҳибияти хона дар 
суроғаи муайян тасдиқ намоед.

Дар сурати қабули кудак ба синфҳои аз 
2 боло, расман мактаб ин ҳуҷҷатҳоро 
барои талаб кардан ҳақ надорад.

Ҳамчунин, дар муддати аз 1 июл то 5 
сентябр барои кудакони ба синфи 1 
қабулшаванда низ ҳаққи талаби чунин 
ҳуҷҷатро надоранд.

Бояд дар хотир дошт, ки надоштани 
регистратсия дар ҷойи истиқомат, сабаби 
ҷавоби рад шуда наметавонад.

! Ин ҳуҷҷат барои қабули кудак ба син-
фи 1 аз моҳи декабр то 30 июн зарурӣ 
мебошад, вале аз 1 июл то 5 сентябр 
ҳаққи талаби онро надоранд.

КОРТИ ТИББӢ №026 У-2000

Дорои маълумоти зерин мебошад:

﹡ Муоинаи табибон ва озмоишҳои тиббӣ

﹡ Маълумот оид ба касалиҳои қаблан 
гузаронидашуда, аллергия ва ғайраҳо

﹡ Маълумот дар бораи эмгузарониҳо 
(маълумот аз сертификати эмгузаронӣ 
такрор карда мешавад)

СЕРТИФИКАТИ 
ЭМГУЗАРОНӢ МУВОФИҚИ 
ФОРМАИ 063/У

Бо маълумотҳои эмгузаронӣ, ва ё ҳуҷҷати 
рад аз эмгузаронӣ, ҳамаи эмгузарониҳо 
бояд:

﹡ сана ﹡ серия ﹡ миқдор (доза) ﹡ роҳи 
воридкунӣ ва аксуламалро дошта 
бошанд.

САНАДИ СУҒУРТАИ ТИББИИ 
ИХТИЁРӢ (ДМС) ВА Ё ҲАТМӢ 
ОМС

ОМС (суғуртаи тиббии ҳатмӣ) танҳо барои 
нафароне, ки статуси гурезагӣ доранд ва 
ё онҳое, ки паноҳандагии муваққатӣ ги-
рифтаанд, ҳатмист; ҷуяндагони паноҳан-
дагӣ набояд ин суғуртаро дошта бошанд.

3 – АДАД РАСМИ СИЁҲУ 
САФЕДИ КУДАК БА 
АНДОЗАИ 3*4

СТАТУСИ ГУРЕЗАГӢ ВА Ё 
МАЪЛУМОТНОМА ДАР 
БОРАИ ҚАРОР ДОШТАНИ 
ПАРВАНДА ЗЕРИ БАРРАСӢ 
ДАР СУД

ҲАМАИ ҲУҶҶАТҲО БОЯД 
БА ЗАБОНИ РУСӢ ТАРҶУМА 
ШУДА БОШАНД

МУҲИМ АСТ: Корти тиббӣ, расм, аттестатро(дар сурати қабул шудани кудак ба 
синфи 2 ва ё болотар) шумо метавонед баъд аз ҳал шудани масъалаи қабули кудак, 
вале ҳатман то сар шудани таҳсил, пешкаш намоед.

ҲУҶҶАТҲОИ ЗЕРИНРО ОМОДА НАМОЕД: 

АТТЕСТАТ (тарҷумашуда 
ва аз тарафи нотариус 
тасдиқкардашуда)

Дар вақти қабул шудани кудак ба синфи 2. 
ва ё болотар.



ҚАБУЛИ КУДАК БА СИНФИ 1:

МАКТАБРО ДАР 
МИНТАҚАИ 
(РАЙОНИ) ХУД 
ИНТИХОБ НАМОЕД

Танҳо нафароне, ки дорои регистрат-
сия дар ш. Москва доранд, метавонанд 
худашонро дар сомонаи «Госуслуги» 
номнавис кунанд.

﹡ хатти суроғаи электронӣ

﹡ рамз

﹡ рақами суғуртавии ҳисоби шахсӣ 
(СНИЛС)

﹡ маълумотҳои шиносномаро пур 
кунед

дар қисмати «Получить услугу» Депар-
тамент образования-ро интихоб намо-
ед, «Регистрация заявителей о приеме 
детей в первый класс»,

Cуроғаи худро ворид намоед

﹡ Вдар муддати 30 руз аз мактаб та-
вассути почтаи электронӣ даъватнома 
барои ба расмиятдаровардани ҳуҷҷтҳо 
ва ё ﹡ дар муддати 5 руз ин даъватно-
маро аз тариқи телефонӣ бояд гирифт.

АРИЗАРО ДАР 
СОМОНАИ 
«ГОСУСЛУГИ»
ПУР КУНЕД

БА САЙТ ВОРИД 
ШАВЕД, ДАР 
КАБИНЕТИ ШАХСӢ 
ХУДАТОНРО САБТИ 
НОМ НАМОЕД 

АЗ РУЙХАТИ 
МАКТАБҲО НА 
ЗИЁДА АЗ СЕ 
МАКТАБРО ИНТИХОБ 
НАМОЕД

Дар сурати анҷом нашудан ва нао-
мадани ҷавоб, ба Идораи маорифи 
минтақавии худ муроҷиат намоед ва 
ариза диҳед.

САБТИ НОМ БА СИНФИ 1:
WWW.MOS.RU/PGU/RU/SERVICES/LINK/2154

САБТИ НОМ БАРОИ СИНФИ 1 ДАР ВИЛОЯТИ МОСКВА:
WWW.FIRSTCLASS.USLUGI.MOSREG.RU/FORM/

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

ТАКИЕ ЖЕ
ДЕТИ

http://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/2154
http://www.firstclass.uslugi.mosreg.ru/form/


ҚАБУЛИ КУДАК БА СИНФҲОИ 2-11 МАКТАБҲОИ
ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ:

МАКТАБРО ДАР 
МИНТАҚАИ 
(РАЙОНИ) ХУД 
ИНТИХОБ НАМОЕД

БА МАКТАБ РАФТА ВА 
Ё ТЕЛЕФОНӢ ЗАНГ 
ЗАДА АЗ МУДИРИ 
ИЛМИИ (ЗАВУЧ) он 
мавҷудияти ҷойҳои 
холиро дар синфи ло-
зима муайян намоед

Ҳамчунин метавонед барои номнавис 
кардан аз сайти «Госуслуги» истифода 
намоед. Сабти ном барои ҳамаи син-
фҳо дар ш. Москва:
www.mos.ru/pgu/ru/services/link/2167

ДАР СУРАТИ 
НАБУДАНИ 
ҶОЙИ ХОЛӢ ДАР 
МАКТАБ

ДАР СУРАТИ 
МАВҶУД БУДАНИ 
ҶОЙИ ХОЛӢ ДАР 
МАКТАБ

Барои маслиҳат ба Идораи маорифи 
минтақавии худ муроҷиат намоед, то 
онҳо барои шумо ба кадом мактаб му-
роҷиат намудан ва ариза навиштанро 
тавсия намоянд. 

Аз мудири илмӣ (завуч) пурсед, ки оё 
ниёз барои супоридани имтиҳоноти 
дохилӣ (ва ё маркази сифати таҳси-
лоти ш. Москва ( МЦКО) ва гузаштани 
мусоҳиба ҳаст ё на.

БОЯД ДОНЕД:

МУДДАТИ САБТИ НОМ БА МАКТАБ 
АЗ САНАИ 1 ИЮЛ ТО 5 СЕНТЯБР
Барои истиқоматкунандагон дар терри-
торияи ғайр мебошад. Танҳо ба қабул-
шавандагон ба синфи 1 тааллуқ дорад. 

ДАР СУРАТИ БА ВУҶУД ОМАДАНИ 
МУШКИЛОТҲОИ ҶИДДӢ:
Ба кумитаи «Гражданское содействие» 
муроҷиат намоед.

ДАР СУРАТИ НАБУДАНИ ҶОЙҲОИ 
ХОЛӢ ДАР МАКТАБ:
Бояд аз худи мактаб ҷавоби радди 
хаттии расмӣ дар бораи набудани ҷой-
ро гиред ва бо ин ҳуҷҷат ба Департа-
мент муроҷиат намоед. Ҷавоби радди 
хаттии расмиро ҳатман бояд дошта 
бошед, то ки битавонед бо он ба мақо-
мотҳои болоӣ муроҷиат намоед. 

БА ЯГОН ҲУҶҶАТ ИМЗО 
НАГУЗОРЕД!

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

ТАКИЕ ЖЕ
ДЕТИ


