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 علوماتم

 کرونا ویروس 
 19 -کووید 

 

 کمک ها و حقوق اتباع خارجی
 

 2020می   20

 
 

 (FAQ)  سواالت متداول 

 کاربران پناهندگی 
 
 

 من می خواهم تقاضای پناهندگی کنم

 

ماه می دوباره از   11ماه می و در سایر مناطق کشور از تاریخ  6ثبت درخواست های پناهندگی در استان ایل دو فرانس از تاریخ  •

 سر گرفته می شود.  

 

)پالتفرم تیلفونی در ایل دو فرانس و در دیگر استان ها(، و دسترسی به باجه )گیشه(    SPADA برای دسترسی به نهاد پذیرش اولیه   •

 ، شما باید از شرایط و ضوابط اتخاذ شده در منطقه ای که در آن قرار دارید، پیروی کنید. GUDA   یونیک ثبت درخواست پناهندگی

دیر هنگام تلقی نمی شود و بنابر  روز در خاک فرانسه بوده اید،  90تنها به این دلیل که شما بیشتر از درخواست پناهندگی شما  •

به پایان رسیده   2020ژوئن  23مارس تا  12روز در جریان بین  90که مهلت   در صورتی، این در پروسه سریع قرار نمی گیرد

 باشد. 

 

 GUDAرفته ام، اما به تا هنوز به گیشه یونیک  SPADAمارس به نهاد پذیرش اولیه  16یخ من قبل از تار

 نرفته ام

 

اگر تا هنوز از سوی گیشه یونیک و یا اسپادا برای نهایی کردن درخواست پناهندگی تان تماس گرفته نشده است، از شما دعوت   •

 . مشخص سازیدمراحل بعدی را با آنها می شود فقط از طریق تیلفون با نهاد پذیرش اولیه اسپادا تماس بگیرید تا 

 

 درخواست پناهندگی ام را به افپرا ارسال نکرده ام من در گیشه یونیک ثبت شده ام، اما تا هنوز

 

برای ارسال درخواست پناهندگی تان به آدرس اداره فرانسه برای حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت )افپرا(  روزه    21مهلت   •

ژوئن به تعویق   21ه تاریخ روز ب 21. نقطه آغاز مهلت تعلیق درآمدژوئن به پایان می رسید، به  23مارس تا  12که بین تاریخ 

با این حال، اگر خواسته    .وقت دارید  2020ژوئیه    15شما تا تاریخ  برای ارسال درخواست پناهندگی تان به افپرا،  افتاد. بنابر این،  

 باشید، می توانید درخواست پناهندگی تان را قبل از این تاریخ نیز به افپرا بفرستید.  

تا در نوشتن دوسیه تقاضای پناهندگی تان شما را  تماس با نهاد پذیرش اولیه اسپادا عجله کنید، بنابر این، نیاز نیست که برای  •

 همراهی کند.

  AGUDبر اساس تاریخ ثبت شما در گیشه یونیک  (  ADAبرای بهره مند شدن از کمک پولی برای متقاضیان پناهندگی )حقوق شما   •

 .  محاسبه خواهد شد
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 من در پروسه دوبلین قرار دارم 

من باید به احضاریه های ادارات جواب دهم و در قرار مالقات هایم حاضر شوم، و خودم را با هدایات پره فکتور پولیس مسئول   •

،  شده از سوی ادارات مربوطه من آگاه هستم که هر گونه غیبت و غیر حاضری در قرار مالقات های داده دوسیه ام، تطبیق دهم. 

به معنای عدم رعایت الزامات مقرر از سوی مقامات مسئول پناهندگی تلقی می گردد و می تواند به عنوان فرار در نظر گرفته  

 شود.  

مهلت ترانسفر به کشورهای دیگر، به دلیل وضعیت اضطراری صحی تمدید نشده است ؛ اگر فرانسه مسئول رسیدگی به درخواست   •

یک احضاریه دریافت می کنم تا درخواست پناهندگی من در پروسه نرمال و یا در  طریق پستپناهندگی من شده باشد، من از 

   به هیچ صورت، خودم بدون دریافت احضاریه به پره فکتور نمی روم. پروسه سریع قرار گیرد. 

  

 

 درخواست پناهندگی من در افپرا تحت بررسی است  

مصاحبه ها از متقاضیان پناهندگی که در استان ایل دو فرانس سکونت دارند، افپرا مصاحبه هایش را دوباره از سر می گیرد،  •

 شروع می شود. 

 می دریافت می کنید.   11احضاریه تان برای مصاحبه را از طریق پیامک کوتاه )اس ام اس( و نامه پس از تاریخ  •

اگر آدرس پستی شما در نهاد پذیرش اولیه اسپادا است، این نهاد با شما تماس می گیرد و دریافت نامه را به شما اطالع می دهد.  •

 شما می توانید به شماره تیلفونی فعال در اسپادا محل زندگی تان تماس بگیرید.  رفتن خودتان به اسپادا بی فایده است. 

 

 

 واست پناهندگی ام را دریافت کرده ام و می خواهم علیه آن اعتراض کنم من تصمیم افپرا در مورد درخ

می به پایان می   24مارس تا  12که بین تاریخ   (CNDA) مهلت یک ماهه درخواست تجدید نظر در محکمه ملی حقوق پناهندگی •

ژوئن    25بنابر این شما حداکثر تا  می باشد ؛    2020می    24رسید، تعلیق شد. نقطه آغاز مهلت درخواست تجدید نظر شما از تاریخ  

فرصت دارید تا درخواست تجدید نظر تان را به محکمه ارسال کنید. با این حال، شما اگر خواسته باشید، می توانید قبل از    2020

 این تاریخ نیز درخواست تان را به محکمه بفرستید.  

 ابالغ آن ها از ماه ژوئن دوباره از سر گرفته می شود.  همه تصامیمی که به دلیل شرایط قرنطین تا هنوز ابالغ نشده اند،  •

، بدون این که به دست شما رسیده باشد، به افپرا بازگردانده شده باشد، شما می توانید درخواست  در مورد شما   اگر تصمیم اداره افپرا •

 کنید تا تصمیم را دوباره برای شما ارسال کنند.  

 

 

 عتبار گواهی درخواست پناهندگی ام ختم می شود ا  تاریخمن متقاضی پناهندگی هستم، و 

 

ژوئن به پایان می رسند، به صورت خودکار    15مارس و    16که تاریخ اعتبار شان بین    (ATDA)  همه گواهی درخواست پناهندگی •

 روز تمدید شده اند.  90برای مدت 

 بیهوده است.  برای تمدید گواهی یا اتستسیونی که مدار اعتبار است، بنابر این، رفتن به پره فکتور و یا تماس گرفتن  •

 تاریخ اعتبار که روی گواهی درخواست پناهندگی تان درج شده، تاثیری بر کمک پولی متقاضی پناهندگی )ادا( ندارد.   •

می صادر می گردند، تغییر می کند : برای آنهایی که در پروسه  11تاریخ مدت اعتبار گواهی درخواست پناهندگی که سر از  •

؛ آنهایی   ماه مدار اعتبار خواهند بود 6ماه و دومین آن برای  10نرمال قرار دارند، اولین گواهی درخواست پناهندگی شان برای 

ماهه خواهد بود. برای آنهایی   6دومین آن نیز  ماه و    6که در پروسه سریع قرار می گیرند، اولین گواهی درخواست پناهندگی شان  

   که در پروسه دوبلین قرار دارند، تغییری ایجاد نمی شود. 
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شناخته شده ام، حمایت جنبی یا سوبسیدیر را به   من یک حمایت بین المللی را به دست آورده ام )پناهنده

 شوم؟  دست آورده ام(، چطور می توانم از حقوق اجتماعی ام بهره مند 

 

با ارائه کردن تصمیم افپرا/ محکمه ِسه ان ِد آ، که بر اساس آن شما ذی نفع یک حمایت بین المللی شناخته شده اید، می توانید برای  •

( اقدام کنید، بدون این که منتظر صدور تصدیق )ریسی ِپسه( درخواست کارت اقامت  RSAباز کردن حقوق درآمد همبستگی فعال )

 بمانید.

  ماه( تمدید شده اند.  6روز ) 180ژوئن به پایان می رسند، برای  15مارس و  16همه ریسی ِپسه های که تاریخ اعتبار شان بین  •

روز پس از تاریخ پایان اعتبار که در ریسی ِپسه تان درج شده است، شما می توانید از طریق سایت    180در پایان این مهلت، یعنی  

 ظر تان، درخواست تمدید نمایید و آنجا برای مراحل بعدی آن شما را رهنمایی می کنند. انترنتی پره فکتور مورد ن 
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