
 مالومات

 کورونا ويروس

19 -کويډ   

1 | 3 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Informations-Coronavirus-Questions-Reponses-sur-les-demandes-d-asile  :انترنيتي لينک 

 

د بهرنيانو کمکونه او حقونه  
 

  2020مه مۍ 20نيټه : 

 

 (FAQبيا بيا کيدونکي سوالونه )

 له پناه څخه ګټه اخيستونکي
 

 وکړم غوښتنه پناه د چې غواړم زه
 

 په څخهنيټې  م6 لهۍ مياشت م د به کول ثبت غوښتنې پناه د Ile-de-France رو سيمو څخه په نو اونۍمې 11 ۍ لهم د او ېک

 کيږي.  پيل بيا کې

 د بايد تاسو SPADA سازمان  استقبال لومړني(په Ile-de-France  فارم پليټ يتليفون کې سيمو نورو او )او بيا  لپاره يالسرس ته

 عملي شوو طريقو درناوی وکړئ.  کېسيمه  خپله په ته د السرسي لپاره GUDAد ثبتونې ګيشې يا 

 ې چپر بنسټ  دليل نييوازي د دېجر کې به اچول کيږي، پروسې ګړندي ګڼل کيږي او په نه ناوخته بهغوښتنليک  پناه د ستاسو

 2020م جون 23م مارچ او د 12ه د مودغه د چيرې که ،ياست کې فرانسه په څخه زيات مودې راهسې ورځو 90 د اسوت

 رسيږي.  ته پای مينځتر

 

 نه ته GUDA مګر الړم ته SPADAنه مخکې   16 مارچ د زه

 

 د د خپل راجستريشن د بشپړولو په غرض سره تاسو چيرې که GUDA يا SPADA  ته تاسو نو نيولې شوې نه وي، اړيکهلخوا 

  سره د تليفون له الرې اړيکه ونيسئ. SPADAپه دغه لړ کې د پروسيجرنو د ټاکلو لپاره د  چې کيږي درکول بلنه

 

 سپارلی دی نه ته OFPRA غوښتنليک خپل تر اوسه ال ما مګر يم شوی راجسټر کې GUDA په زه
 

 دفتر او ژغورنې فرانسو ساتنې د خلکووطنه  بې او کډوالو/مهاجرينو د (OFPRAکې د خپلې غوښتنې د سپارلو ل ) 21پاره د 

 وې دې.ځنډول شترمنځ پای ته رسيږي، نو دغه مهلت  2020م جون  کال 23م مارچ او 12، کوم چې به د ورځو وخت يا مهلت

ږي. نو اوس تاسو څخه پيل کي 2020م جون 24ورځو د مهلت د پيل کيدو نيټه به د  21او د غوښتنليک د ورکولو لپاره د 

که چيرې  په دفتر کې معرفي کړئ. خو بيا هم OFPRAپورې وخت شته چې خپل غوښتنليک د  2020م جوالئي 15سره تر 

 د دغه نيټې څخه وړاندې هم جمع کولې شئ.  په دفتر کې خپله غوښتنه OFPRAتاسو غواړئ نو تاسو د 

 په لړ کې د مرستې لپاره د  ليکلو د فايل خپل چې تاسو د نشته ليوالتيا هيڅ لپاره دې د نوSPADA ونيسئ هاړيک سره .  

 غوښتنې په لړ کې ستاسو االؤنس حق پناه د (ADA )په به GUDA کيږي.  ابحس څخه نيټې له ثبت د غوښتنليک د ستاسو کې 
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 يم کې پروسيجر ډوبلين د زه
 

 پره  مسؤلفايل  د زما هت مابايد په هغه هداياتو عمل وکړم کوم چې  او ورکړم دوام ته ويلو ځواب تهبلنو  لخوا ادارې د بايد زه

رت غيرر حارررپ پره  رو هررډولد  څخهبلنې  د لخوا ادارې د چې شوی راکړل هم خبر دا ماته .دي شويراکړل  لخوا فيکتور

ي تښتيدلو يده چې زه د  ممکنهم  دا وکولو د تور سره مخ کيدی شم، ا پوره نه غوښتنو د مسؤل چارواکو د غوښتنې پناه دزه کې 

 .شم کس په توګه وپيژندل

 اينېمعر د غوښرتنې پنراه د زمرا فرانسه چيرې که ؛نه دې  شوی ولځغله امله  حالت ارطراري روغتيايی د يا مهلت وخت ليږد د 

روسريجر کرې پ ګړنردپ يا نورمال په غوښتنه زماوم ترڅو ک ترالسه خبرتيا هيو له الرې پوستې د به زهنو  لري، غاړه په مسوليت

 انده پره فيکتور ته الړ نشم.  خپله له بايد زه ،هم کې حالت يڅه پهواچول شي.  سره له بيا

 

 يم کې جرپروس په OFPRA د زه

 

 OFPRA وم چرې پره     کروي کر پيل يئ بهغوښتونکو څخه  هغو پناه لهاو وي، ک پيل بيا مرکې خپلې سره تدريج پهورو  ورو او  به

Ile-de-France کوي ژوند کې. 

 ه د يو روستو مۍ م11 د به تاسوSMS  ئوک ترالسهيو ليک له الرې يوه بلنه  د اوله الرې. 

 په تاسو چيرې که SPADA له  .درکړي خبر وسيداررخط د  د ته تاسو ترڅو نيسي اړيکه سره تاسونو دوي به  لرئ، استوګنه کې

 روشرمي ګرمرو د شروي ترتيب لخوا SPADA د کې خاوره خپله په شئ کولی تاسو. نلري معنی هيڅته ورتګ  SPADAخپله انده 

 .ونيسئ اړيکه سره

 

 پرې اعتراض کوم زه چې هکړې د ترالسه پريکړه OFPRA د ما

 

 ېمحکم ملي د حق غوښتنې پناه د (CNDA )ميرنځ ترر مرېم 24 مرارچم 12مهلرت کروم چرې د  مياشتې يوې اپيل کولو د د وړاندې 

يول نوو د اپم مرې څخره پيرل پيرل کيرږي ؛ 24کولرو لپراره مهلرت د  اپيل د ستاسو اوس .ې دېشو ځنډولرسيدلې، دغه مهلت  ته پای

يټوې څخوه نپورې مهلت دې. مګر بيوا هوم، کوه چيورې تاسوو غوواړئ، نوو د دغوه  2020م جون کال 25کولو لپاره تاسو سره تر 

 وړاندې تاسو خپل اپيل هم معرفي کولې شئ. 

  هپر خرهڅ مياشرت جرون دخبرتيرا شروې نره وې، نرو د دغره پريکرړو خبرتيرا بره  املره لره يرا رررنطين بنرديز د چرې پريکړې ټولېهغه 

 ډول ورکړل کيږي.  سيستماتيک

 پرې خبر نره وئ،  تاسو چې دې له پرته ،پريکړه ستاسو چيرې کهOFPRA  د شرئ کرولی تاسرووي، نرو  شروي راسرتنيدل بيرترهتره 

OFPRA وکړئ غوښتنهبيا ليږلو  د څخه. 

 

 رسي ته پای سندتصديقي  زما او يم غوښتونکی پناه يو زه

 

 اسناد تصديقي ټول غوښتنې پناه د (ATDA ) و دغه وخت ، نرسيدلي ته پای ترمنځ 2020کال  15 جون او 16 مارچ د چېکوم

 .ده شوي وللپاره غځ ورځو 90 د ډول اتوماتيک په

  يرر نيرول غ اړيکرهره د خپل ت ديقي سند د نوې کلولو لپاره پره فيکتور س ، او يا،په دې لړ کې پره فيکتور ته تلل امله دې لهنو

 رروري دي، ځکه چې ستاسو سند ال تر اوسه معتبر دې.

 په ستاسو ATDA کو لپاره کوم االؤنس چې د پناه غوښتون نلري اغيزهستاسو په هغه االؤنس منفي  موده اعتبار د ليکلې شوې کې

 دې.
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 د ATDA لپرارهسريجر پرو نورمرال د: ، دغره مرودې تغيرر لرري څخه ورکړل کيرږي نيټېمې 11 می د به چې ي، کوممود ياتبار، 

 او تومياشر 6 د بره ATDA لومړی لپاره،پروسيجر  ګړندي دمياشتو لپاره وي ؛  6 ه به ددوهم او مياشتو 10به د   ATDA لومړی

 .نلري شتون بدلون هيڅ لپاره، پروسيجر ډوبلين دبه هم د دغه مودې لپاره وي ؛  دوهمه

 

 خپلو د شم کولی څنګه زه ،(ضمني تحفظ لروونکي کډوال،) يم اخيستونکی ګټهتحفظ څخه يو  نړيوال د زه

 کړم؟ پورته ګټه څخه حقونو ټولنيزو

 

 د OFPRA/CNDA  رسيد د غوښتنېد  جوازد  استوګنې درسمي توګه مني، او  پهتحفظ  ستاسوې په وړاندې کولو سره، پريکړد 

 .کړئ ترالسه پرانسته( RSA) عايدفعال ساليډاريټي  د چې شئ کولی تاسو پرته، کولو انتظاريدو ته د  ادر

 وخت ېچ کله. لپاره غځول کيږي (مياشتو 6) ورځو 180 مينځ ختميږي، د تر م15جون  م او16 مارچ د چې هغه ټول رسيدونه 

يکتور د پره ف خپل د چې شئ کولی تاسو ، نووروسته ورځې 180نيټې څخه  ختميدوستاسو په رسيد ليکلې شوې د  راشي، يعني

ړ کې للو په انترنتي ويب پاڼې له الرې د خپل رسيد د بيا نوی کولو غوښتنه وکړئ، دغه ويب پاڼه د اړين ګامونو پورته کو

 ستاسو الرښوونه کوي. 
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