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بيا بيا کيدونکي سوالونه ()FAQ
له پناه څخه ګټه اخيستونکي
زه غواړم چې د پناه غوښتنه وکړم




د پناه غوښتنې ثبت کول به د مۍ مياشت له 6م نيټې څخه په  Ile-de-Franceکې او د مۍ له 11مې اونۍ څخه په نورو سيمو
کې بيا پيل کيږي.
تاسو بايد د  SPADAلومړني استقبال سازمان (په  Ile-de-Franceاو نورو سيمو کې تليفوني پليټ فارم) ته السرسي لپاره او بيا
د ثبتونې ګيشې يا  GUDAته د السرسي لپاره په خپله سيمه کې عملي شوو طريقو درناوی وکړئ.
ستاسو د پناه غوښتنليک به ناوخته نه ګڼل کيږي او په ګړندي پروسېجر کې به اچول کيږي ،د دې يوازيني دليل پر بنسټ چې
تاسو د  90ورځو څخه زيات مودې راهسې په فرانسه کې ياست ،که چيرې دغه موده د 12م مارچ او د 23م جون 2020
ترمينځ پای ته رسيږي.

زه د مارچ  16نه مخکې  SPADAته الړم مګر  GUDAته نه


که چيرې تاسو سره د خپل راجستريشن د بشپړولو په غرض د  GUDAيا  SPADAلخوا اړيکه نيولې شوې نه وي ،نو تاسو ته
بلنه درکول کيږي چې په دغه لړ کې د پروسيجرنو د ټاکلو لپاره د  SPADAسره د تليفون له الرې اړيکه ونيسئ.

زه په  GUDAکې راجسټر شوی يم مګر ما ال تر اوسه خپل غوښتنليک  OFPRAته نه دی سپارلی





د مهاجرينو/کډوالو او بې وطنه خلکو د ساتنې او ژغورنې فرانسو دفتر ( )OFPRAکې د خپلې غوښتنې د سپارلو لپاره د 21
ورځو وخت يا مهلت ،کوم چې به د 12م مارچ او 23م جون کال  2020ترمنځ پای ته رسيږي ،نو دغه مهلت ځنډول شوې دې.
او د غوښتنليک د ورکولو لپاره د  21ورځو د مهلت د پيل کيدو نيټه به د 24م جون  2020څخه پيل کيږي .نو اوس تاسو
سره تر 15م جوالئي  2020پورې وخت شته چې خپل غوښتنليک د  OFPRAپه دفتر کې معرفي کړئ .خو بيا هم که چيرې
تاسو غواړئ نو تاسو د  OFPRAپه دفتر کې خپله غوښتنه د دغه نيټې څخه وړاندې هم جمع کولې شئ.
نو د دې لپاره هيڅ ليوالتيا نشته چې تاسو د خپل فايل د ليکلو په لړ کې د مرستې لپاره د  SPADAسره اړيکه ونيسئ.
د پناه غوښتنې په لړ کې ستاسو االؤنس حق ( )ADAبه په  GUDAکې ستاسو د غوښتنليک د ثبت له نيټې څخه حساب کيږي.
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زه د ډوبلين پروسيجر کې يم




زه بايد د ادارې لخوا بلنو ته ځواب ويلو ته دوام ورکړم او بايد په هغه هداياتو عمل وکړم کوم چې ما ته زما د فايل مسؤل پره
فيکتور لخوا راکړل شوي دي .ماته دا خبر هم راکړل شوی چې د ادارې لخوا د بلنې څخه د هررډول غيرر حارررپ پره رورت
کې زه د پناه غوښتنې د مسؤل چارواکو د غوښتنو نه پوره کولو د تور سره مخ کيدی شم ،او دا هم ممکن ده چې زه د يو تښتيدلي
کس په توګه وپيژندل شم.
د ليږد وخت يا مهلت د روغتيايی ارطراري حالت له امله غځول شوی نه دې ؛ که چيرې فرانسه زمرا د پنراه غوښرتنې د معراينې
مسوليت په غاړه لري ،نو زه به د پوستې له الرې يوه خبرتيا ترالسه کوم ترڅو زما غوښتنه په نورمال يا ګړنردپ پروسريجر کرې
بيا له سره واچول شي .په هيڅ حالت کې هم ،زه بايد له خپله انده پره فيکتور ته الړ نشم.

زه د  OFPRAپه پروسجر کې يم




 OFPRAبه ورو ورو او په تدريج سره خپلې مرکې بيا پيل کوي ،او له هغو پناه غوښتونکو څخه به يئ پيل کروي کروم چرې پره
 Ile-de-Franceکې ژوند کوي.
تاسو به د 11م مۍ وروسته د يو  SMSله الرې او د يو ليک له الرې يوه بلنه ترالسه کوئ.
که چيرې تاسو په  SPADAکې استوګنه لرئ ،نو دوي به تاسو سره اړيکه نيسي ترڅو تاسو ته د خط د رارسيدو خبر درکړي .له
خپله انده  SPADAته ورتګ هيڅ معنی نلري .تاسو کولی شئ په خپله خاوره کې د  SPADAلخوا ترتيب شروي د ګرمرو شرميرو
سره اړيکه ونيسئ.

ما د  OFPRAپريکړه ترالسه کړې ده چې زه پرې اعتراض کوم





د پناه غوښتنې د حق ملي محکمې ( )CNDAوړاندې د اپيل کولو د يوې مياشتې مهلرت کروم چرې د 12م مرارچ 24م مرې ترر ميرنځ
پای ته رسيدلې ،دغه مهلت ځنډول شوې دې .اوس ستاسو د اپيل کولرو لپراره مهلرت د 24م مرې څخره پيرل پيرل کيرږي ؛ نوو د اپيول
کولو لپاره تاسو سره تر 25م جون کال  2020پورې مهلت دې .مګر بيوا هوم ،کوه چيورې تاسوو غوواړئ ،نوو د دغوه نيټوې څخوه
وړاندې تاسو خپل اپيل هم معرفي کولې شئ.
هغه ټولې پريکړې چرې د بنرديز يرا رررنطين لره املره خبرتيرا شروې نره وې ،نرو د دغره پريکرړو خبرتيرا بره د جرون مياشرت څخره پره
سيستماتيک ډول ورکړل کيږي.
که چيرې ستاسو پريکړه ،پرته له دې چې تاسو پرې خبر نره وئ OFPRA ،تره بيرتره راسرتنيدل شروي وي ،نرو تاسرو کرولی شرئ د
 OFPRAڅخه د بيا ليږلو غوښتنه وکړئ.

زه يو پناه غوښتونکی يم او زما تصديقي سند پای ته رسي




د پناه غوښتنې ټول تصديقي اسناد ( )ATDAکوم چې د مارچ  16او جون  15کال  2020ترمنځ پای ته رسيدلي ،نو دغه وخت
په اتوماتيک ډول د  90ورځو لپاره غځول شوي ده.
نو له دې امله په دې لړ کې پره فيکتور ته تلل ،او يا ،د خپل ت ديقي سند د نوې کلولو لپاره پره فيکتور سره اړيکره نيرول غيرر
رروري دي ،ځکه چې ستاسو سند ال تر اوسه معتبر دې.
ستاسو په  ATDAکې ليکلې شوې د اعتبار موده ستاسو په هغه االؤنس منفي اغيزه نلري کوم االؤنس چې د پناه غوښتونکو لپاره
دې.
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د  ATDAاتباري مودي ،کوم چې به د می 11مې نيټې څخه ورکړل کيرږي ،دغره مرودې تغيرر لرري  :د نورمرال پروسريجر لپراره،
لومړی  ATDAبه د  10مياشتو او دوهمه به د  6مياشتو لپاره وي ؛ د ګړندي پروسيجر لپاره ،لومړی  ATDAبره د  6مياشرتو او
دوهمه به هم د دغه مودې لپاره وي ؛ د ډوبلين پروسيجر لپاره ،هيڅ بدلون شتون نلري.

زه د نړيوال تحفظ څخه يو ګټه اخيستونکی يم (کډوال ،ضمني تحفظ لروونکي) ،زه څنګه کولی شم د خپلو
ټولنيزو حقونو څخه ګټه پورته کړم؟



د  OFPRA/CNDAد پريکړې په وړاندې کولو سره ،ستاسو تحفظ په رسمي توګه مني ،او د استوګنې د جواز د غوښتنې د رسيد
ادريدو ته د انتظار کولو پرته ،تاسو کولی شئ چې د فعال ساليډاريټي عايد ( )RSAپرانسته ترالسه کړئ.
هغه ټول رسيدونه چې د مارچ 16م او جون 15م تر مينځ ختميږي ،د  180ورځو ( 6مياشتو) لپاره غځول کيږي .کله چې وخت
راشي ،يعني ستاسو په رسيد ليکلې شوې د ختميدو نيټې څخه  180ورځې وروسته ،نو تاسو کولی شئ چې د خپل پره فيکتور د
انترنتي ويب پاڼې له الرې د خپل رسيد د بيا نوی کولو غوښتنه وکړئ ،دغه ويب پاڼه د اړين ګامونو پورته کولو په لړ کې
ستاسو الرښوونه کوي.
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