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1. Şêwen cûda yên parastinê
Gava ku hûn serlêdana penaberiyê dikin, lêniherîna dosya wê dikevi bin berpirsiyariya Fransayê,
serlêdana we ji hêla dezgehek parastinê ve tête lêkolîn kirin, ev jî dibin kontrola Buroya parastina
penaberan û kesên bê hemwelati ya fransayê (OFPRA) û Dadgeha Niştîmanî ya Mafên Penaberan
(CNDA) tê kirin.
Piştî lêkolîn kirina serlêdana we ya penaberiyê û pêve, rayedarên parastinê dikarin parastina
penaberiyê bidin we: an wê ji we re statuya penaberiyê an jî wê mafê sûd wergirtina ji parastina
duyemîn bê dayîn.

1.1. Statuya penaberiyê.
Statuya penaberiyê dikare li ser sê bingehan ji we re bê dayîn:
 li gorî peymana Cenevre ya 28-ê Tîrmeha 1951-an ku têkildarî rewşa penaberan. Statuya
penaberiyê "ji bo hemû kesên ku (...) ji ber nijada xwe,ol, netew, endamtiya xwe ya ji komekî
an ji civakek taybet, an jî ji ber fikir û ramana xwe ya siyasî, ku li welatê wî ti ewlehiya wî ne
mabi û ji ber vê rewşê ew li welatê xwe ne ma karibi bimîne an jî, ji ber vê yek ê ku ne karibi
daxwza parastinê ji welatê xwe bike tê dayin";
 "Destûra Bingehîn"a penaberiyê, di pêşgotina Destûra Bingehin ya 1946 an, di paragrafa 4de wanî tê destnîşankirin. Statuya penaberiyê ji bo hemû "kesên ku beşdarî çalakiyên azadiyê
bûnin û ji ber vê yek ê zilm û zordayi dîtinin tê dayin";
 Peywîrê Komîseriya Bilind a Penaberan ya Neteweyên Yekbûyî (HCR): heger ku we ji hêla
HCR ê, hûn wekî penaber hatibin nasîn, statuya we li ser bingeha bendên 6 û 7 an tête
qebulkirin.

1.2. Parastina duyemîn.
Parastina duyemîn ji bo hemû kesên ku rewşên wan ji bo şertên pejirandina penaberiyê têr nakê, lêbelê
jiyana wan ji ber hin sedemên ciddî di bin xeteriyêdeye û van xeteriyana bi avayek vekirî îspat kiribin,
û ku ji wan hatiye bawerkirin ku ew li welatê xwe dinava xetereyek mezindenin û yek ji êrîşên giran ên
jêrîn dikişînin:
 biryara cezayê mirinê an darvekirinê;
 êşkence, ceza an jî nêzîkatiyên dervî mirovati yê;
 Di rewşa ku jiyana mirovan ya sivîl û teybet ku ji ber hin sedemên wek, gefek ciddî û ji ber
rewşek nakokiya çekdarî an şerê navxweyî an navneteweyî ku jiyana wanî şexsî di nava
xeteriyedeye û xeterek şîdete ciddî ku li ser wan hebe.
Statuya bê welatî
Ev statû li gorî Peymana New York ê ya 28 cotmeha 1954, ku têkildarî rewşa kesên ku bê welatin, û ji
bo hemû kesên ku"ji hêla ti dewletî ve wek hem welatî nayên hesibandin û ji ti qanûnên neteweyekî
sûd wernagrin" tê dayin.
Ev statu ji du formên din ên parastinên ku li jor hatine diyarkirin cûda ye û pêvajoya serlêdanê wê ne
wek pêvajoya penaberiyê ye. Divê ji ber vê yek ê hûn serî li walîtiyê nedin, lê rasterast serî li OFPRA yê
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bidin, ku piştî lêkolîna serlêdana we bi dawî bû, dikari vê statuyê li ser konturola dadgeha îdarî bide
we.

2. Pêvajoya gihandin û qeyd kirina serîlêdana
penaberiyê.
Ji bo ku hûn serlêdana penaberiyê li Fransa bikin, herî baş divê pêşî hûn herin saziyêk pêşwazî kirina
serlêderên penaber (SPADA), ji bo ku ew dikarin di derbarê Pevajoya penaberiyê de we baş agahdar
bikin, û divê ew ji bo we hevdîtinekê ji gîşa yekem bigrin da ku hûn karibin serlêdana xwe ya penaberiyê
bi awayek fermî bikin.
Li gîşa yekemîn serlêdana we ya penaberiyê tê qeyd kirin,û di derbare parastina we, danîna alîkariyên
henin, piştgirî dayina ji bo meşandina karên we, mercên pêşwazikirinê, şertên dayina alîkariyên
materyala tê kirin (cihê mayinê, yarmentiya pêran ji bo serlêderên penaber).
Hûn di bin kî jan şertan de dikarin serlêdana rûniştina penaberiyê bikin?
Hûn dikarin serî li mafê rûniştina serlêdana penaberiyê bidin, ku rewşa mayina we li vir bi awayêk fermî
an ne fermî bê. Ketina we ya Fransa ku ne bi rêke fermî be, nayê wateya ku qeyd kirin û serlêdana we
ya penaberiya bê asteng kirin.
Ketina we ya nava axa Fransayê ku bi vîze bi jî, dive ku hûn zûtirîn serî li serîlêdana mafê penaberiyê
bidin û serlêdana xwe qeyd bikin. Ger ku piştî hatina we ya li Fransayê, di nava 90 rojî de hûn daxwaza
xwe ya serlêdanê pêşkêş nekin, dibe ku daxwaza yarmentiyên we bê red kirin.

2.1. Pêşwazî kirina yekem ya serlêderên penaber.
Berî ku hûn biçin gîşa yekem ya ji bo serlêderên penaber (GUDA), divê hûn pêşî serî li saziya pêşwazî
kirina serlêderên penaberiyê (SPADA) bikin. Ev navendên yekemîn ên ji bo pêşwazî kirina serlêderên
penaberin, prensîbê van navendan ewe ku ji hêla komeleyan ve têne bi rêvebirin, erkê wan ewe ku
alîkariya we ya serlêdaniya penaberiyê bikin û pevajoya wê bi we bidin naskirin.
Ev pêşwazî kirinê yekem dibin berpirsiyarî ya van operatora denin:
 divê ku di derbarê pêvajoya serlêdana penaberiyê de we agahdar bikin;
 li ser bingeha agahdariyên di derbarê rewşa we de, forma yekem a qeyd kirina serlêdana we
ya penaberiyê bi şêwayê enformatîk çê dikin;
 divê ji gîşa yekem ji bo qeyd kirina serlêdana we ya penaberiyê hevdîdtinek ê bigrin. Divê cîh,
roj û seata wê û hûn ê çawa bi karibin biçin nîşanî we bidin, divê ku hûn di dema xwe de li gîşa
yekem amade bin. Li gora prensîba ev serlêdan, piştî gihandina we ya van operatora 3 rojan û
pêve pêk tê. Di rewşek ku qelebalixî zêde be, di be ku 10 roj jî bi dome;
 wêneyên şexsî ên ji bo nasnameyê pêwîste amade bikin, wê li gîşa yekem ji we bê xwestin.
Tevahiya dosya wê bi avayek enformatîk tê qeyd kirin û ji bo gîşa yekem tê şandin.
BALDARÎ: Divê ku hûn hişyarî seat û roja ku ji bo hevdîtinê ji were hatiyê dayin bin û li wir amade bin.
Di rewşa ku hûn dereng herin, hûn nayên pêşwazîkirin û hûn neçarin ku ji nûve xwe bigihînin navenda
yekem a pêşwaziyê ku karibin ji nû de hevdîtinek din ji we re bigrin.
Ger we cîh li Navenda Pêşwazîkirina Serlêderen Penaber (CADA) û navendên din ên cîhê mayinê peyda
nekir, hûn dikarin serî li SPADA yê bidin ew di heman demê ji bi cîh kirina we berpirsiyarin û di destpêka
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serlêdana we ya li gîşa yekemîn, ku hûn qeyda xwe çê di kin yekser daxwaza cîh bikin (li sernava "Hûn
çawa karin navnîşana xwe piştrast bikin?" di nava beşa 2.2.1 binhêrin).

2.2. Qeyd kirina serlêdana penaberiyê li gîşa yekem.
Ji bo hûn serîlêdana xwe ya penaberiyê qeyd bikin, divê li gorî agahdariya nivîskî ku ji hêla SPADA ji
were hatiye dayin, divê hûn biçin gîşa yekemîn (li beşa 2.1 binhêrin).
Hûnê li gîşa yekemîn ji hêla nûnerên walîtiyê û nûnerên Buroya entegrasiyona koçbera ya fransayê
(OFII) ku pêk tê, hûn ê werin pêşwazî kirin, wê civînek taybetî ji bo hatin û pêşwazî kirina we piştrast
bike wê bê kirin.
Li seranserî vê xak ê 33 gîşên yekemîn li nava bajarên mezin henin (hûn dikarin van navnîşana li ser
pêşnûmayê zêdetir bibînin).
Hevdîtina li gîşa yekemîn ji du qonaxa pêk tê:
- qonaxa yekem bi nûnerên walîtiyê, ji bo qeyd kirina serlêdana we (2.2.1);
- qonaxa duyemîn bi nûnerên OFII yê re pêk tê, ji bo bi cîh kirn û alîkariyên ku wê ji we re e bê
dayin tê destnîşankirin (2.2.2).
Ji bo qeyd kirina serlêdana we ya penaberiyê û nameyên ku ji we re tê pêwîstê navnîşanek we
hebi?
Ji bo qeyd kirina serlêdana we ya penaberiyê, pêwîste ku hûn malakê bidin (navnîşanek postayî)
destnîşankirin.
Ev ji bo nû kirina belgeya serîlêdaniya we ya penaberiyê pêwiste (li beşa 2.2.1"dayina belgeya serlêdana
mafê penaberiyê" binhêrin).

2.2.1. Qonaxa yekem: qeyd kirina serlêdana xwe ya penaberîyê li walîtiye bikin.
Ku zarokên we yên bi temenê biçûk li gel we bin?
Ger ku zarokên we yên bi temenê biçûk li gel we bin, wê qeyd kirina van zarokan li ser belga we ya
serlêdaniya penaberiyê bê kirin û li ser belgeya we ev diyar bibe. Ger ku dê û bav her du jî serlêdana
penaberiyê kiribin, wê zarok li ser belgeya dayika xwe bên qeyd kirin, lêbelê di domandina prosedurê
her du jî wekî berpirsiyarê zarokan tên hesibandin. Ev ne belge ya ku koma malbata we diyar dike,
pêşde çûna serlêdaniya we ya penaberiyê destnîşan dike.
 Tespît kirina Dewleta ku ji lêniherîna daxwza serlêdana we ya penaberiyê

berpirsiyarê.
Piştî ku bir rêka saziya yekemîn a pêşwazî kirinê, we di derbarê xwe de agahî da nûnerên walîtiyê ê ku
li gîşa yekemîn, ku ev agahi ji hela nûner hate piştrast kirin û pêve, diyar dibe ka Fransa ji serlêdana we
ya penaberiyê berpirsiyare an na.
Ger ku hûn ji 14 salî û mezintir bin, wê ji her deh tiliyên we tilipandin bê girtin û hevpeyivînek kesane
bi we re tê pêk anîn, ji bo şopandina rêwîtiya we ji derketina welatê we û heta hatina we ya vir, û ku
girêdanik we ên malbatî bi kesek din ku li Dewletên din ên Endam di mîne hebe hûn ê bi karibin li wir
bên parastin .
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Ev li ser bingeha welatê ku ji serlêdana we ya penaberiyê berpirsiyarê û li gora rêziknameya Parlamento
û Konseya Ewropî ya ku 26-ê Hezîrana 2013 bi hejmara 604/2013 da, ku ji bo prosedura Dublîna III ve
hatiye destnîşankirin tê meşandin.
Dewletên ku bi Dublîna III an tekîldarin
Ev 28 dewletên endamên Yekîtiya Ewropa yê ne: Elmanya, Avusturya, Belçîka, Bulgaristan, Xirvat,
Qibris, Danimarka*, Spanya, Estonya, Fînlanda, Fransa, Yewnanîstan, Macarîstan, îrlanda, îtalya,
Letonya, Lîtvanya, Luksembûrg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekîz, Komara Çek, Romanya, Brîtanya,
Slovakya, Slovenya û Swed û çar dewletên têkildar: Îslanda, Norwêc, Swîsre û Lîxtinştayn .
* Tekîliyê Danîmarka bi rêziknameya "Dublîna III" tûneye, lê peymana Dublînê, a ku di 15 Hezîrana sala-1990 de îmzekirî yê,
hîn didome.

Di bê ku, ji dervî Fransayê yek ji Dewletên din ên Ewropî, ji daxwaza serlêdana we ya penaberiyê
berpirsiyarbi, mînak:
 ger ku dewletek din yê endam ji we re destûra mafê rûniştinê an vîzek dabe;
 ger ku hatina we ya nava vê axê bi awayek qaçax bi û we sînorên Dewletên endam bi avayêk
qaçaxî derbas kiribe, sînorê erd, hewa an deryayê;
 ger ku hûn bi qaçaxî ketibin nava axa Dewleta yekemîn a Yekîtiya Ewropa, ku we yekser sînorê
vê Dewleta endam derbas kiribe, an jî we vîze girti be;
 ger ku we serlêdaniya penaberiyê li welatik din ên endam kiribe.
Dibe ku lêniherîna serlêdana we ya penaberiyê di bin berpirsiyarê Dewletek din ên endam de bi?
Prosedura "Dublîna III" wê bê pêkanîn. Walîtî wê bi Dewleta ku ji we bipirsiyare tê keve tekîliyê û wê
daxwaza ku bi rewşa we re eleqedar bibe wê jê bike. Wê belgeyek ku ji bo serlêdana we ya penaberiyê
a mehek ê ji were bê dayin, paştre her ji çar mehan carek tê nûve kirin, bi vê belgeyê destûra we ya
mayina li ser axa Fransayê tê dayin, heya ku şandina we ya ji bo Dewleta berpirsiyar bê te kirin.
Ev şandina we, ji hêla servîsa walîtiyê wê bê bi rêxistin kirin, ku biryara şandina we hate dayin û pêve
hûn ê di derbarê şertên çûyînê de bên agahdar kirin. Ji bo îtiraz kirina vê biryarê divê di nava 15 rojan
de hûn serî li dadgeha îdarî bidin.

 Berbijarî ya serlêdana we ya penaberiyê.
Ger ku lêniherina serlêdana we ya penaberiyê dibin berbirsiyariya Fransayê de bi, ji vê lêniherînê
OFPRA berpirsiyare, dibe ev lêniherîn di nava prosedura normal an jî ya lezgîn bê meşandin. Prensîp ê
sînorê lêniherîna OFPRA yê ji bo pêvajoya lezgîn, 15 roj kêmtire, lê di her du pêvajoyan de garantî yeki.



Serlêdana we bi awayek otomatîk di kevi nava prosedûra lezgîn, li gîşên yekem di du rewşan
de ev tê qeyd kirin:
- ku hemwelati ya we ji welatek ewle tê hesibandin (navên van welatan li ser lîstê an li ser
malpera OFPRA tê peyda kirin);
- gava ku daxwaza we ya yekem a serlêdaniya penaberîyê ku bi tevahî hate bi red kirin, û
ku hûn dixwazin carekdin lêniherîna serlêdana we ji nû de di berçavan re bê derbaskirin.
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Serlêdana we dibe ku tê kevi nava pêvajoya lezgîn, ev jî li gîşa yekem li gorî van rewşên jêrîne:
- ger hûn ne hêlin ku şopa tiliyên we bên girtin;
- ger hûn belgeyên sexte pêşkêş bikin, agahdariyên ne rast an veşartî dayina rayedaran û
bi vî awayi hûn bixwazin wan bi xapînin;
- ger di bin nasnameyên cûda, cûda we serlêdan kiribe;
- ger ku serlêdana we ya penaberiyê pîştî ketina we ya Fransa (zêdetirî 90 rojî bê û li grava
Guyane 60 rojî) bêtirbe;
- ger serlêdana we ya penaberiyê tenê ji bo têkbirina pîvanek berbiçav ê derxistinê be;
- ger hebûna we tehlûkeyek ciddî ji bo nîzama giştî, û ewlehiya giştî an ewlekariya dewletê
dike.

OFPRA dikari serîlêdana we têxe nava pêvajoya normal, ji bilî ku serlêdana we ji ber hin sedemên
berbiçav ên ewlehiya giştî kû tehdît dike û ji ber vê sedemeye ku hûn ketinin nava pêvajoya lezgîn.
Ger pêvajoya serlêdana we ya penaberiyê ketibe nava prosedura lezgîn, we çend kopî ên di derbarê
biryarê we de ku hûn bên agahdari kirin wê ji we re bê dayin. Piştî ku OFPRA serlêdana we ya
penaberiyê red kir, û li dijî vê biryara OFPRA yê hûn serîlêdana îtirazê li CNDA yê dikin, baştire ku hûn
kopî yek ên van belgan jî bişînin.
Rewşên taybet: Ku biryara dersînorkirinê ji we re hatibe dayin, qadexa mayinê we li ser vê axê
hebe û ev biryar ji hêla rêveberî an dadgeha îdarî ve hatibi destnîşan kirin?
Ku biryara derxistinê di derbarê we de hatibi dayin, li pêşiya qeydkirina daxwaza serlêdana we ya
penaberiyê ev biryar nabe asteng.
Ger Fransa ji serlêdana we ya penaberiyê berpirsiyarbe, û ku hûn hatibin girtin an jî hûn li malê di
binçav de bin.
Di rewşêk wihade, OFPRA piştî girtin an jî binçav kirina we û pêve, di nav demek kurt (96 seata) de
daxwazê we ya serlêdanê lêkolîn dike. Ku daxwaza serlêdana we hate red kirin, û pêve mafê we yê
mayînê li ser vê axê di qede. Dema ku CNDA îtiraza biryara we di berçawan derbas dike, hûn dikarin, di
nava 48 seatan de ji bo sekinandina biryara dersînor kirinê, serî li dadgeha îdarî bidin (li beşa 5.1
binhêrin).

 Helbijartina zimanê axaftinê li OFPRA yê.
Ger Fransa ji lêniherîna serlêdana we ya penaberiyê berpirsiyarbe, piştî ku we daxwza xwe ya nivîskî
ji OFPRA yê re şand û pêve, ji bilî îstîsnayan, OFPRA ji bo ku hevpeyvînek kesane bi we re pêk bîne wê
gazî we bike.
Divê ku di dema serîlêdana xwe ya penaberiyêde, zimanê ku hûn dixwazin li OFPRA yê biaxifin helbijêrin
û di haman demede qeyd bikin. OFPRA zêdetirî 115 zimanana ji we re pêşkeş dike û bi zamanê ku hûn
daxwaz dikin hûn ê bên guhdar kirin. Hûn ne di karin vê helbijartina xwe paşde bugherînin û ev zimanê
ku we helbijartiye wê di tevahiya pêvajoya penaberiya we de bê bikar anîn.
Ger we di belgeya agahdariyê de zimanê axaftinê ne helbijarti be, bi zimanê ku hûn baş di zanin hûn ê
bên guhdarkirin.
Ger hûn dixwazin zimanê ku di pêvajoya serlêdana we de hatiye helbijartin biguherînin, hûn tenê di
karin di dema îtiraza ku we li pêş berî CNDA yê ji bo rawestandina biryara OFPRA yê kiriye daxwaz bikin.
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BALDARÎ: Li gora demdirêjî û navaroka hevpeyivîna li OFPRA yê pêdiviya we bi zimanekî ku hûn baş
dizanin heye. Girînge ku zimanê we helbijartiye hûn baş fêm bikin û hûn bikaribin xwe bi wî zimanî pir
baş bînin ziman.
 Dayina belgeya serlêdana mafê penaberiyê.
Piştî Dewleta ji we berpirsiyar hate destnîşan kirin û qeyd kirina pêvajoya serlêdana we ya penaberiyê,
hûn ê belgeyek a serlêdana penaberiyê werbigirin.
Dema ku lêniherîna serlêdana we ya penaberiyê di bin berpirsiya yek ji Dewletên endam de be, wê
demdirejîya belga we ya yekemîn ji bo yek meh ê be. Ew ji bo çar mehan tê nû kirin (li beşa 2.2.1 "Tespît
kirina Dewleta ku ji lêniherîna daxwza serlêdana we ya penaberiyê berpirsiyarê" binhêrin).
Dema ku serlêdana we ya penaberiyê di bin berpirsiyariya Fransayê de be, wê belgeyek yekem a
serlêdana penaberiyê ku ji bo mehekê wê ji we re bê dayîn. Derbasdariya vê belgey ê:

- di pêvajoya normalde, ji bo deh mehan derbasdare ew jî heta ku daxwaziya we bê lêniherîn;
- di pêvajoya lêzgînde, ji bo deh şeş derbasdare ew jî heta ku daxwaziya we bê lêniherîn;
Walîtî tenê dikare belgeya we ya serlêdana penaberiyê di rewşên jêrîn de red bike û nede:
 piştî red kirina daxwaza we ya berê, ku we ji nûv de serlêdana di berçav derbas kirina daxwza
xwe kiri be (li 3.4.binhêrin) ;
 Ku biryarek dawîn a ji bo radest kirina we ji hela welatekî din ku ji bo welatê we hebe, an biryara
girtin û teslîmkirina we li Ewropayê hebe, an daxwazek ji bo radestkirina we ji aliyê dadgehek
cezayê a navnetewî hebe.
Piştî şandina belgeya we di nava 21 rojan de (8 roj ji bo dosya ji nûv de di berçavan derbas kirinê ye li
beşa 3.3 û 3.4 binhêrin), divê hûn forma serlêdana penaberiyê, ya ku ji aliyê walîtî ye ji were hatiyê
dayin hûn ji OPFRA yê re bişînin (li beşa 3.1 "lêniherîna ji aliyê OFPRA" yê binhêrin). Ger dosya ku we
şandiye temam be, wê OFPRA ji were ji bo wergirtin û qebûl kirina dosya we çêbuye wê name kê bişîni.
Ji bo ku hûn karibin belgeya xwe ya a serlêdana penaberiyê ku we wergirtibû bugherînin, divê hûn herin
walîtî ya herema ku hûn lê dimînin. Di her du pêvajoyade, çi normal û çi bi lezgîn, wê belgeya we ji bo
şeş mehan nûve bibe û bê dirêj kirin.
Ji bo her serîlêdana nû kirina belgeya xwe, divê hûn tevî hin belgeyên ku ji hêla walîtî ye tên xwestin
radest bikin, tevî navnîşana ku hûn lê dimînin. Ji bo piştrast kirina serî lê dana we ya CNDA yê, divê ku
hûn belgeya agahdariya wergirtina îtirazê xwe pêşkêş bikin (li beşa 3.2 "lêniherîna Dadgeha Niştîmanî
ya Mafên Penaberan (CNDA)" binhêrin).
Hûn çawa karin navnîşana xwe piştrast bikin?
Ji bo serlêderên penaber ên qeyd kirina xwe ji 1 çilê ya 2019 -an û virde kirinin, hûn dikarin navnîşanê
xwe li gorî şêwayên jêrîn bidin isbat kirin:
- ger hûn li navendek pêşwaziyê ku ji bo serlêderên penaber, an di nava avahiyên din ên ku ji bo
serlêderên penaber hûn dimînin (ji dervî mayina otêlan), bi belgeya ku ji aliyê îdara ku hûn girêdayinin
ji were hatiye dayin;
- ger ku hûn li xaniyê xwe yê taybet an li xaniyek bi kirê an jî di apartmanek ku, ji aliyê pîreka we/zarokê
we/nasê xwe/ku we li mala xwe bi cîh kiribin hûn dimînin, divê hûn vê navnîşana xwe bi belge yek ê
piştrast bikin;
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- di rewşên wekî din, bi vê armancê girêdayi divê hûn cîhe kî ji van navêndên pêşwazî kirinê bigirin û ji
vê derê belgeya ji bo we pêwîste bi dest bixin (li beşa 2.1 binhêrin).
Ji bo serlêderên penaber, ên ku beriya 1 ê Çile ya 2019-an de hatine qeyd kirin, ku pêwîstî hebe dikarin
li gorî ku li jor hatiye diyar kirin bimînin, û di karin wek berê jî jîyana xwe bidomînin.
Ev nû kirina vê belgeya serlêdana penaberiyê heya ku mafê we yê li ser vê axa hebe tê dayin. Li gor
prensîb, di tevahiya dirêjiya serlêdana we ya penaberiyê û heta ku bi dawî bi be ev mafê we heye, bi
dawî hatina vî mafî jî, li ser agahdariya biryara OFPRA yê, an jî di rewşa serlêdana CNDA yê li gorî ku
pêwîst be xwendina biryarê li dadgehê bi awayek vekirî an ragihandina biryarê ji were tê kirin.
Dibe ku, belgeya we ya serlêdana penaberiyê bê vekişandin, an ji were ne yê nû kirin:
- ku OFPRA biryara serlêdanê we ne pejirand ev tê wateya dawiya hatina mafê we yê mayîna li ser vê
axê ye (li beşa 5.1 "biryara red kirinê ji alîyê OFPRA an CNDA yê" binhêrin);
- dema ku serlêdana îtîraza we ji hêla CNDA yê ne hate pejirandin (li beşa 3.2 ya "lêniherîna Dadgeha
Niştîmanî ya Mafên Penaberan (CNDA)" binhêrin).
Baldarî: Bi belgeya serlêdana mafê penaberiyê hûn ne karin li welatên din ên Yekîtiya Ewropîa yê bi
awayek azad bigerin.
 Ji bilî sedemên penaberiyê ji ber hin derfetên din serlêdana rûniştinê.
Ger lêniherîna serlêdana we ya penaberiyê dibin berpirsiyariya Fransayê de be, ji bilî mafê penaberiyê
hûn dikarin ji ber hin sedemên din serî li destûra rûniştandinê bidin.
Agahiyên zêdetir di belgaya ku di serlêdana we de, ku ji we re tê dayîn hûn ê peyda bikin, dem û mercên
serlêdanên dinê ji were bi awayek vekirî tête diyar kirin. Ku hûn vê dema hatiye diyarkirin derbas bikin,
hûn ne karin ji vî mafê rûniştinê sûd werbigrin, ji bîli hin sedemên ku hatinin piştras kirin.

2.2.2. Qonaxa duyemîn: nirxandin û yarmentiyên ji aliyê OFII yê tên dayin.
 Pişgirtiyên we yên yarmentiyê li gorî pêwîstiyên we ên taybetî li gîşa yekemin

tê hesibandin.
Bi serlêdana we ya li gîşa yekemîn û piştî qeyd kirina serlêdana we ya penaberiyê, hûn ê di heman
demede li pêşîngeha OFII yê, ji aliyê nûnerê wê dere werin pêşwazî kirin, ji bo yarmentiyên we yên
şexsî û tewahî pêwîstiyên we ên taybetî wê bê nirxandin.
Ev hevpeyvîn wê bi awayek veşartî bê pêkanîn û niqaşên têkildarî sedemên serlêdana we ya penaberiyê
na yên kirin. Wê rêziknamek ku ji pirsa pêk tê ji we re bê pirsîn, da ku mafê we ji şertên taybet ên
pêşwaziyê sûd wergirtinê heye an tûneye. Ger ku rewşa we li gorî şertên ku tê xwestin be, wê nûnerê
OFII yê wê hewl bide, da ku we li cîhe kî maqûl yê pêşwazî kirinê we bi de bi cîh kirin.
Bersiv dayina pirsan li gorî daxwza we ye, hûn di vî warî de azadin. Di rewşek ku red kirin ê de, ku
xaniyek ne li gorî pêwîstiyên we be û hûn jê derkevin, di warê ragihandina agahiyên OFPRA yê diderbarê
stauya we ku tê kirin ku hûn agahdar ne bin, rêveberî ne berpirsiyare.
Ger ku hûn bi dosyak bijîjkî hatibin Fransayê, wê nûnerê OFII yê dosya we bi awayek ewlehî bişîne cem
bijîşkê OFII yê, da ku li gora biryara wî û rewşa we ji bo pêwîstiyên we li cîhê pêşwaziyî kirin ê bên
pêkanîn. Ger hûn nexweş bin, hûn ê werin derman kirin, an li navenda lênihêrîna lezgîn a li
nexweşxaneya herî nêzîk de.
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Ger ku nûnerê OFII yê rewşek bêhêz bûnê bibîne, ew dikari li ser daxwaza we agahiyê ji OFPRA yê re
bişîne. Armanca vê agahiyê ewe ku pêwîst be, ji bo şertên daniştana we ya li OFPRA yê ku hûn ê herin
hevdîtina ji bo serlêdana xwe ya penaberiyê bên hêsan kirin (mînak, ji bo kesên seqet, çûn û hatina
wan bi awayek hesan an peydakirina tercumanek bi zimanê nîşanî). Pêwistiyên tê dîtin we ji aliyê
OFPRA yê bê kirin.
Kesên ku rewşa wanî ewlehiyê dibin xeteri yê debi, di tevawiya dem dirêjaya prosedura serlêdana xwe
ya penaberiyê de, dibin berpirsiyariya xebatkarên komel û navêndên pêşîwazî kirinê denin, û divê
xebatkar vê xalê her dem di berçavan derbas bikin û di pêvajoya îdarî û civakî de divê ji wan re bibin
alîkar.
 Alîkariyên tên pêşniyar kirin.
Li gîşa yekemîn, alîkariyên ku wê ji we re bên kirin yekser ji aliyê buroya OFII yê ji we re tê pêşkêş kirin,
ku hûn van şertan pêktînin, ewê ev alîkariya van materyalên tên pêşkêş kirin heta ku mafê we yê
mayinê, wek penaberi kî li ser vê axê hebe wê bê dayin.
Ev belgeya pêşniyara ji hêla OFII yê di despêka wevdîtina yekemîn de ji were tê dayin, ev jî li gorî koma
malbata wê, mafê we û materyalên ku pêwîste û li gora mercên di dema pêşwazî kirin ê de tên dayin.
Ev belge ya ji hêla OFII yê ve nû hatiyê çap kirin, di dema ku pêvajoya wê didome ku zarokek xwedê da
an jî ku zaroke kî we xwe nû gîhand we, divê ji bo yarmenti yên we, maf û mercên girtina materyala ku
ji nû de bê hesibandin divê hûn wan agahdar bikin.
Wekî ku di beşa 4 ya vê rêbernamê de hatiye diyar kirin, şertên we yên wergirtina materyala wiha tê
destnîşan kirin:
- ger we daxwaza cîhê mayinê kiribe, lêbelê heta bi niha hûn ne hatibin bi cîh kirin, ji bo dema pêş,
hûn ê li ku derê werin bicîh kirin (li beşa 4.1 "Cîhê mayina serlêderên penaber" binhêrin);
- alîkariya ji bo serlêderên penaber, ji bilî li gora qanûn ê hatiye diyar kirin, (li beşa 4.2 "Alîkariya ji
bo serlêderên penaber (ADA)" binhêrin).
Di rewşek ku derfetên pêşwazî kirinê li herêma ku we serlêdan kiriye ne mabe, OFII dikare we bişîne
heremek din, heta ku pêvajoya we ya serlêdanê bi dawî bi be, hûn ê li wê derê bi cîh bibin (Li beşa 4.1
" Cîhê mayina serlêderên penaber " binhêrin).

2.3. Piştî derbas bûna gîşa yekem rêhevaltiya ku wê bê kirin.
Piştî ku hûn biçin gîşa yekemîn û pêve, di derheqê cîhê rûniştinê de we ji re wê piştgirî bê pêşkêş kirin,
ger ku ev cîh navendek pêşwazîkirina ji bo serlêderên penaber (CADA) an komelgehek lezgîn be (ne
otêl) di demdirejahiya mayina we ya li vir de wê rêhevaltiyek ji were bê kirin.
Ger ku bi cîh bûna we ne li van navendan bi, piştgiriya we, wê ji hêla saziya pêşwazî kirina yekem
(SPADA), a ku ji aliyê OFII yê ve ji we re tê pêşnîyar kirin wê bê meşandin (li beşê 2.1 binhêrin).
Ev piştgirîya civakî, ji bo karên weyên qanûnî û îdarî di tevahiya mayina weya li vê derê tê kirin (li beşa
2.2.1 "Hûn çawa karin navnîşana xwe piştrast bikin?" binhêrin) ger ku Fransa ji serlêdana we ya
penabeiyê berpirsiyar bê, ji bo amedekirina dosya wê ya serlêdana penaberiyê ya ku divê hûn ji OFPRA
yê re ragihînin wê alîkarî bê kirin.
BALDARÎ: Ger hûn li SPADA de cîh digirin, divê ku hûn nameyên xwe bi awayek rêkûpêk bigrin, li gorî
ku ji aliyê SPADA ji were hatî destnîşankirin.
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3. Şertên lêniherîna serlêdaniya penaberiyê
Gava ku lêniherîna dosya wê dikevi bin berpirsiyariya Fransayê, serlêdana we ji hêla dezgehek parastinê
ve tête lêkolîn kirin, Buroya parastina penaberan û kesên bê hemwelati ya fransayê û ev jî dibin
kontrola Dadgeha Niştîmanî ya Mafên Penaberan tê kirin.

3.1. Lêniherîna ji aliyê Buroya parastina penaberan û kesên bê hemwelati
ya fransa yê (OFPRA).
Roja yekem ku qeydkirina serlêdana we ya penaberiyê ji aliyê walîtiyê tê kirin, ji we re formek
serîlêdaniya penaberiyê tê dayin, da ku hûn veya tijî bikin û bişînin ji OFPRA yê re, ji bo ku ev daxwaza
we bê lêkolîn kirin û biryarêk ê di derbarî wede bistîne.
Ku biryara neyînî ji hêla OFPRA yê bê dayin, ev di be mijara doza xwe birina pêşiya CNDA yê ye (li beşa
3.2 "Lêniherîna Dadgeha Niştîmanî ya Mafên Penaberan (CNDA)" binhêrin).
Dema ku hûn serlêdana xwe ya penaberiya dikin, ne hewce ku hûn cûreyên parastina ku hûn dixwazin
diyar bikin (statûya penaberiyê an jî parastina duyêmîn). Di pêvejoya serlêdaniya we ya penaberiyê
qonaxa herî girîng, biryara daxwaza we ya serlêdaniya penaberiyê ji hêla OFPRA yê ve bê lêkolîn kirine,
wê pêşî li gora rewşa penaberiyê bê dest girtin û paşre ku rewşa we ne girêdayî şertên penaberiyê be,
wê li gora parastina duyemîn bê lêniherîn.
 Dagirtina forma OFPRA yê.
Ev forma divê bi zimanê firansî bê nivîsandin, bê îmzekirin û li gel foto kopiya belga serlêdana we ya
penaberiyê, du weneyên ji bo nasnamê û belgeyên we yên rêwîtiye ku di destê we de hebi tê dagirtin
kirin.
Ger ku serlêdana we ya penaberiyê di bin pêvajoya lezgîn de hatî pêkanîn, divê hûn kopiyek belga
agahdariyê ku di dema qeyd kirina serlêdanê de ji we re hatî dayîn bişînin.
Ji bo ku serlêdana we ji hêla OFPRA yê ve bê qeyd kirin pêwîstiya we bi van belgeyan heye.
Ger ku zarokên we yên piçûk di nava xeteriya kesane debin, divê hûn di forma serlêdana xwe ya
penaberiyê de bidin destnîşan kirin. Ger dê û bav her du jî, serlêdana penaberiyê kiribin, wê zarokên
piçûk li ser forma dê werin qeyd kirin.
Agahdariyên ku di serlêdana we ya penaberiyê tê dayin, di bin ewlehiyê de ne û di tu rewşan de bi
rayedarên welatê we re nayê parve kirin.

 Şandina dosyê ji OFPRA yê re.
Ku dosya we bi tevahî hate tijekirin, divê hûn bişînin, li gora prosedura normal herî dereng di nava 21rojan da (8-roj di derheqê daxwaza ji nûve vekirinê de - li beşa 3.3 an ku mafê we yê vekirina doza
penaberîyê hatibe girtin - li beşa 3.4 binhêrin) ji bo ku hûn karibin belgeya serlêdana penaberiyê bi dest
bixin.
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Divê hûn tenê bi rê ka postaxanê bişînin, vê navnîşana jêrîn:
OFPRA
201, rue Carnot
94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX
Mînak, heke ku belgeya serlêdana we ya penaberiyê di 10- ê Çile de hati be dayin, divê hûn dosya xwe
ji OFPRA yê re herî dereng di 31-ê Çile de bişînin. Dîroka ku mohra postê li ser hatiyê xistin, tê esas
girtin.
Ev bi tundî tê pêşniyar kirin ku dosya xwe bi "nameya pejirandina wergirtinê û qeyd kirî" bişînin, navê
xwe li beşa "ji aliyê kê ve" hatiye şandin binivsînin.
Ger dosya we ne temam be, wê OFPRA ji we re baş de bişîne û 8 rojên din ji were tê dayin da ku hûn
dosya xwe temam bikin û ji nû de bişînin (4 roj ji bo kesên ku daxwaza ji nû de an ku carekdin serlêdana
wan di berçavare tê derbaskirin). Ger hûn di vê demêde de dosya xwe ji OFPRA yê re venegerinin, mafê
we yê serlêdanê tê qedandin, bi vê re girêdeyi mafê we yê mayînê li vê qadê bi dawî dibe û serîlêdana
we ya penaberiyê ji nûve nayê kirin.
Hûn dikarin di dema pêvajoyê ku dosya we tê lêkolîn kirin, hûn belgeyên xwe yên nû ku wê bi dest
xistiye bi rê ka postê ji OFPRA yê re bişînin. Hemu kopiyên name yên xwe ên hûn ji OFPRA yê re dişînin,
belgeyên ku we girtiye û kaxizên ku we bi rêka postê şandiye û ji aliyên wan hatiye wergirtin nîşan dide
li gel xwe bigrin û bi parêzin. Her nameya ku hûn ji OFPRA yê re dişînin divê hûn hejmara dosya xwe ya
ku li ser nameya danasîna serlêdana we ya penaberiyê ku ji hêla ofîsê ji we re hatî şandin li ser binivsînin
û veya ji bîr nekin.
Ku di vê pêvajoyêde we navnîşana xwe guhert?
Ger we ji OFPRA yê re navnîşanek têkildarî cihê rûniştinê dabi, ji navnîşana xweya rûniştinê cûda, û ku
we cîhê rûniştina xwe guhert, divê ku hûn zûtirîn OFPRA yê agahdar bikin û hûn dikarin bi riya servisatlf nê hûn dikarin li ser malpera OFPRA peyda bikin (www.ofpra.gouv.fr), sernav "Karûbarên li ser
nettê". Navnîşana ku herî dawî ji aliyê OFPRA yê dê hatiyê naskirn tê esas giritin ev jî, ji bo şandina
nameyên we gelek girînge, ji ber ku şandina vexwendina hevpeyvînê an biryara ku wê ji bo serîlêdana
we ya penaberiyê wê li ser vê navnîşanê bê şandin.
Ger ku hûn li xaniyê xwe yê teybet an li xaniyek bi kirê an jî di apartmanek ku ji/aliyê pîreka we/zarokê
we/nasê we ku we li mala xwe bi cîh kiribin, divê hûn ev navnîşana xwe ji OFII yê re bişînin.
 Delîlên nasandina serlêdanê we ji hêla OFPRA yê ve.
Dema ku we dosya xwe bi awayek temam û di wextê de gihand OFPRA yê, wê di derheqe serlêdana we
de name yek nivîskî ku û hejmara qeyda dosya we ya serlêdana penabriyê li sere, wê ji we re bê şandin.
Bi vê belgeyê OFPRA ji we re dide destnîşan kirin ku bi awayek fermî serlêdana we ya penaberiyê hatiye
qeyd kirin.
Bi vê belgê hûn dikarin belgeya xwe ya serlêdana yekem a penaberiyê nû bikin (li beşên 2.2.1 "Dayina
belgeya serlêdana mafê penaberiyê" binhêrin).
Bi gelemperî, agahdariya hevpeyivînê jî bi vê nameya danasînê ji we re tê şandin. Ev dîroka vexwendina
hevpeyvînê jî li pişta nameya danasînê tê destnîşan kirin. Ger ku ev vexwendin li pişta nameya we ya
danasînê xuya nake, wê paşê re bi name yek cuda wê ji we re bê şandin.
 Lêniherîna serîlêdanê di nava pêvajoya normal an pêvajoya lezgîn.
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Serlêdana we ya penaberiyê ji aliyê OFPRA yê ve, an dibin pêvajoya normal an dibin pêvajoya lezgîn
tête lêkolîn kirin.
Wekî ku di beşa 2.2.1 de hatiye diyar kirin (sernav "Berbijarî ya serlêdana we ya penaberiyê"), di
pêvajoya lezgînde, prensîpê sînorên lêniherînê 15 roj ji pêvajoya normale kêmtire, lê garantiya wan
herdu ya jî eyneyê û hûn ji heman mafan sûd werdigrin. Dema ku pêvajoya serîlêdana we ya penaberiyê
ji hêla OFPRA yê ve tê kevi nava pêvejoya lezgîn, ji ber sedemên ku qeydkirina serlêdana we ya
penaberiyê li gîşa yekeme. OFPRA dikari ku piştî dosya wê girti û pêve serlêdana we derbasî pêvajoya
normal bike, ev jî li gorî rewşa dosya we an rewşa weya taybet tê nirxandin, ger ku hebûna weya li ser
vê axê tû xeteriyekê nedê ewlehiya gelemperî an ewlehiya dewletê tehdit neke.
OFPRA dikari li gorî rewşên jerîn biryara pêvejoya lezgîn bide:
 ku we belgeyên sexte dabin, ji bo xapandina OFPRA yê we agahdarî an belgeyên xelet an ku
rastiya we veşartî dabin;
 ger ku di bin nasnameyên cûda, cûda we serlêdana penaberiyê kiribe;
 ku agahiyên we danin piştgiriya doza penaberiyê nakin û ev pirsgirêkên we tû girêdana wan bi
pêwistiya parastinê tûne bi;
 ku gotinên we ne rast bin, nakokî di nav de hebin, bi awayek eşkere derew bin û li hember
tiştên ku ofis li ser welatê we dizanin hûn ne rast bi axivin.
Ger hûn dixwazin li hemberî vê pêvajoya lezgîn nerazî bûna xwe bidin diyar kirin, hûn tenê dikarin di
dema pêvejoya îtiraz kirina li pêşberî CNDA yê de hû dikarin vê nerazî bûna xwe bikin.
 Hevpeyvîna kesane li OFPRA yê.
Piştî ku we serlêdana xwe ji OFPRA yê re şand, hûn ê vexwendinek hevpeyvînê bigrin.
Hûn tenê di du rewşande ji vê vexwandina hevpeyvînê bêpar dibin:
 gava ku agahdariyên ku we di dosya xwe ya serlêdaniyê şandiye OFPRA yê û ku agahiyên we li
gora statûya penaberî bes be;
 gava ku ji ber sedemên tenduristî, ên gran û ku ji derveyî kontrola we, ku hûn nikaribin herîn û
nikaribin beşdarî hevpeyivînê bibin.
Ger hûn ji bo vexwendina hevpeyivînek bên gazî kirin, divê hûn biçin buroya OFPRA yê, ku li Fontenaysous-Bois ye. Hûn ê ji aliyê nûnerê OFPRA yê bên guhdarkirin, jê re di bêjin "nûnerê ofîsê" ku pêwîstiya
we bi kesêkî ji bo wergerê hebi wê OFPRA ji were kesekî psipor amade bike ev jî li gora zimanê ku we
li gîşa yekem a serlêdana xwe ya penaberiyê kiribu tê amade kirin (li sernava 2.2.1 "helbijartina zimanê
axaftinê li OFPRA yê" binhêrin). Lêbelê, hûn dikarin her gav daxwaza ku bi fransî jî bên guhadarkirin
bikin. Hûn tenê dikarin îtiraza vî zimanê di hevpeyivînê de hatiyê bikar anîn, li pêşiya CNDA yê bikin.
Ger ku hûn beşdarî vê hevpeyivînê nebin, ev ne bûna we dibe sedem ku OFPRA li ser dosya we
biryarê bide an jî ev biryar bibe sedema dawi anîna serlêdana we. Ji ber vê yekê pêwîste ku, di rewşek
astengiyê de ku hûn ne karibin beşdarî vê vexwendanê bibin, divê herî kêm di nava 48 saetande hûn
OFPRA yê agahdar bikin, an jî bi avayek fermî name yekê, ji navnîşana ku li ser belga vexwendana we
hatiye destnîşan kirin re bişînin.
Ger hûn bixwazin, di wexta hevpeyivînê de, parêzerek an nûnerê komele yekê ku ji hêla OFPRA ve
hatiye qebul kirin, ku ji bo di dawiya hevpeyvînê de karibi çavdêriyên xwe bikin dikarin amade bibin.
Ger ku parêzer an nûnerê komeleyê di wexta vê hevdîtinê de ne amade be, ev hevpeyvîn nayê paşve
xistin. Ger seqetiyek we hebe, hûn dikarin daxwaza, di dema hevpeyivînê de ji hêla pisporê tenduristiyê
yê ku rewşa we bi giştî di şopîni an nûnerê komelên ku bi kesên seqet re alîkar dibin amade bivin.
Ger hûn bixwazin, ji ber hin sedemên dijwariya ku li we hatiye kirin, hûn dikarin beriya vê hevdiîdine
daxwaza kesên ku wê tekevin vê hevpeyvînê bi taybetî ku we şideta cinsî an dest dirêjayiyên cinsî li we
hatibi kirin bi vê re girêdayi, hûn dikarin cinsiyeta wan ji OFPRA yê daxwaz bikin bi taybetî ji bo nûner
û/an kesê ku wê wergerê bike.
rSP2020
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Hevpeyvîn dibin ewlehiyedeye. Gotinên we, wê ji hêla nûnerê ku hevpeyvîna we pêk anîye û li gel
îfadeya weya nivîskî ku we şandi bû wê bibê raporek, ger hûn daxwaz bikin wê beriya biryarê ji we re
bê ragihandin (di pêvajoya normal de) an herî dereng li gel biryara we (an di pêvajoya lezgîn de).
Hevpeyivîna wê bi awayê dengek jî tê qeydkirin ku di rewşek biryarek neyînî ji hêla OFPRA yê ji wer hat
hûn dikarin serî li dijî vê biryarê bidin û bigihîjin vê qeyda deng.
Hûn dikarin ji dervî navenda OFPRA yê ku li Fontenay-sous-Bois yê bên guhdarkirin?
Hevpeyvîna we dibe ku ji ber dûrbûna erdnîgariyê (bi taybetî gava ku hûn li derveyî deryayî bin) an
rewşa we ya taybetî (gava, ji ber sedemên tenduristî an malbatî, kû hûn ne karîn rêwîtiyê bikin an heke
hûn li cîhekî azadiya we ji destê we de hatibe girtin), ev hevdîtin li Fontenay-sous-Bois çênabe, lê bi
şêwayek ragihandinê hûn ê bên guhdarkirin.
Di vê rewşêk wiha de, parêzer an nûnerê komeleyê ku we xwestiye, wê li gel we bin. Kesê ku wergerê
dike wê li kêleka nûnerê parastinê be.
Gava ku hûn derveyî deryayî bin an li hin metropole kî herêmêk dûr û ji derve bin, hûn dikarin dîrek ji
aliyê nûnerê OFPRA yê vê bên guhdarkirin, Heke hûn di herema Gûyana, an Cayyene an li navenda
weya wê derê an jî li herêmên din ên grêdayi vê axa bin, ev jî dibin mîsyona OFPRA yê ku girtiyî serxwe
de ye û hûn ê ji aliyê wê ve bên guhdarkirin.
 Lêniherînên bijîjkî.
OFPRA dikare muayeneyek bijîşkî ji we daxwaz bike. Ku hûn daxwaza vê muayeneya bijîjkî red bikin
nabi sedema OFPRA di derheqe doza wede biryarek neyenî bide û li pêşiya biryare nabe asteng. Ger
hûn piçûk bin û serlêdana we ya mafê penaberiyê li ser navê we hatibi kirin û ev jî ji ber sedema xeteriya
sunetkirina keçikan hatibe kirin, çûndinê vê muayeneya bijîşkî ji hêla OFPRA ve tê dayîn. Doktor vê
belgeya bijîşkî rasterast ji OFPRA yê re dişîne, û ewê yek belgeyê jî teslîmî dê û bavên we an kesê ku
berpirsiyariya we bi fermi girtiye serxwe bike.
 Biryara OFPRA yê.
 Dem direjahiya wê
Dem direjahiya bersiv dayina biryara OFPRA yê tê guhertin: Ji bo pêvajoya lezgîn bi kêmanî 15 roj û ji
bo pêvajoya normal heta çend mehan didome. Bêdengî û dirêj kirina OFPRA yê na yê wateya ku
daxwaza we hatiye red kirin. Ger ku OFPRA di nav 6 mehan de biryarekê ne de ewê, we bi nameyekê
agahdar bike. Ji ber vê jî divê hûn ji nameyên xwe hîşyarbin.
 Biryara erenî (li beşa 1 "Şêwen cûda yên parastinê" binhêrin)
Ger ku daxwaza we bi biryarek erenî hatibi pejirandin, hûn ê:
 Ku wekî penaber bê nas kirin, wê OFPRA ji we re biryara di derbarê rewşa we ya
penaberiyê bişîne;
 an jî ku we mafê parastina duyemîn sitend, wê OFPRA vê biryarê bi name yekê ji were
bişîne, ku hûn bikaribin li pêşberî rayedaran bidin destnîşan kirin ku hûn ji mafê parastinê
sud werdigrin.
 Biryara neyînî
OFPRA dikare di derbarê serîlêdana we ya penaberiyê de sê biryarên cûda ên negatîf bîde:
 biryara red kirinê;
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Hûn dikarin vê biryarê li pêşiya CNDA yê îtîraz bikin. Tekîldarê mafê we yê mayîna li ser vê axê, di bin
navê penaberiyê de, di sernava"Dawî hatina mafê îtarazkirina biryara OFPRA yê" tê destnîşankirin li
beşa 3.1 binhêrin.
 biryara neyenî ji ber hin sedeman tê dayin:
- ku we berê mafê parastina penaberiyê li yek ji dewletên endamên Yekîtiya Ewrûpayê
girtibe;
- ku li welatekî sêyemîn statûya penaberiyê an parastinek bi bandor ji bo we hatibi dayin,
an jî hûn di karin mafê rûniştandina xwe ji nû de dirêj bikin.
Hûn dikarin vê biryarê li pêşiya CNDA yê îtîraz bikin. Di rewşek wihade mafê we yê mayina li ser vê axê
wek penaberekî xelas dibe, di hin rewşan de ku we li CNDA yê îtîraz jî kiribe (li beşa 3.1 "Dawî hatina
mafê îtarazkirina biryara OFPRA yê" binhêrin).
 biryara qefaltinê ji ber hin sedeman tê dayin:
- ku we ji OFPRA yê daxwza paşde vekişandina serlêdaniya xwe ya penaberiyê di
hevpeyvînê de an jî bi name yekê kiribi;
- ku we di nav 21 rojan da serlêdana xwe nekirbe an jî hûn beşdarî hevpeyvînê ne bûne;
- ku hûn bi zane bûn agahdariyên bingehîn ên ji bo lêniherîna serlêdana xwe nadin;
- ku we navnîşana xwe di hundurê demek maqûl de neşandiye û ew nikaribin bu we re
tekîliyê dînin.
- ku we serlêdana xwe li gîşên yekemîn qeyd kiriye, lê ji ber sedemek ne girîng, we dosya
xwe ji OFPRA yê re ne şandi be.
Hûn dikarin vê biryarê, ne li pêşiya CNDA, lê belê li pêşiya dadgeha îdarî îtîraz bikin. Di rewşek wihade
mafê we yê mayina li ser vê axê wek penaberekî na mîne (li beşa 3.1 "Dawî hatina mafê îtarazkirina
biryara OFPRA yê" binhêrin). Hûn dikarin, piştî biryara girtina dosya we û pêve di nava 9 mehan de
îtîraza vê biryara qefaltinê bikin û daxwaza ji nûve dosya we bê vekirine bikin (li beşa 3.3 binhêrin).
 Rêbazên şandina biryara OFPRA yê
OFPRA we biryara red kirina serlêdana we bi belge yek nivîskî ji we re bişîne, bi zimanê fransî û zimanê
ku hûn têdighêjin, ev tê wateya ku biryara we ya serlêdanê hatiye red kirin ku nîşanî we dide.
Ma OFPRA dikare nameya weya pejirandina serlêdana weya penaberiyê, vexwendina weya
hevpeyivînek kesane û biryara we bi rêka elektronîk ve ji we re bişîne?
OFPRA bi pergala ku pêşxistiye armanc dike ku, ew ê nameyên di derbarê peşxistina daxwaznameya
weya serlêdana penaberiyê û pejirandina wê, vexwendina weya hevpeyivînek kesane û biryara ku di
derheqê we de hatiye dayin, bi rêka elektronîk ve wê ji we re bişîne. Rewşa nebenîtiyê û ewlehiyê wê
di tevahî ya pêvajoya serlêdana weya penaberiyêde, tê misoger kirin.
Dema ku hûn têkevin nava vê pergalê, û wexta ku hûn serlêdana xwe ya penaberiyê qeyd bikin an jî ku
vegera we a ji bo Fransayê çêbû, û ku ew berpirsiyarê serlêdana weya penaberiyê bê, an jî ku hûn
dinava prosedûra "Dublin" de bin hûn ê agahdar kirin, ên ku dinava xala 2.2.1 de hatî destnîşankirin, jê
feyde nagri. Paştre ji bo pêkanîna vê pergalê hûn ê zêdetirîn bên agahdar kirin.
 Li dijî biryara OFPRA yê îtiraz kirin.
Hûn dikarin vê biryara OFPRA yê pîştî ku biryar giha destê we û pêva di nava mehe kê de li pêşiya CNDA
yê îtîraz bikin (li beşa 3.2 "Lêniherîna Dadgeha Niştîmanî ya Mafên Penaberan (CNDA)" binhêrin). Ger
we di nava mehe kê de daxwza îtîraza vî biryarî ji CNDA yê re ne şandi be, mafê we yê mayîna li ser vê
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axê na mîne, destura mayina we ya li vir bi belgeya we ya serlêdana penaberiyê vê giêdayi yê, ku ev bê
vekişandin an ne yê nû kirin û divê hûn ji Fransayê derbikevin.
Ger ku hûn bixwazin îtîraza xwe li pêşiya CNDA yê bikin û hûn bixwazin ji alîkariya hiqûqî sûd werbigirin,
divê ku hûn ê di nava 15 rojan de piştî agahdarkirina we ya ji biryara OFPRA yê vê daxwazê pêk bînin.
Dema we ya serlêdanê yek mehe divê ji bo girtina alîkariyê û tevahiya karên îtîrazkirina wê demek gelek
kin di mîne ev li gora dîroka ku biryar ketiyê destê we tê hesibandin (li beşa 3.2 "Piştgiriya parêzerekî"
binhêrin).
Biryara CNDA yê di kari ji bo we û ji bo OFPRA yê jî bive mijara çûyina li pêşiya Konseya Dewletê.
 Dawî hatina mafê îtarazkirina biryara OFPRA yê.
Li gorî prensîb, di têvahiya demdirêjiya lêniherîna serlêdana we ya penaberîyê, lêniherîna hiqûqî ji di
nav de mafê we yê mayina li vê derê heye.
Lêbelê mafê we yê mayinê kengî bi dawî dibe, dema ku hûn tê kevin yek ji nav mijarê jêrîn yên biryarên
OFPRA yê:
1. biryara negatîf dibe ji ber sedema ku we li dewletek din parastinek bi bandor girtibe, ger
ku ew Dewlet ne endamê YE be, dikarin wê bişînin (li beşa 3.3 binhêrin);
2. biryara girtinê (li beşa 3.3 binhêrin);
3. dibe biryarek red kirinê di derbarê serlêdana we ya penaberiyê hatibe dayin ku pêvejoya
lêniherîna dosya we di nava pêvajoya lezgîn de bû, ev jî ji ber sedema ku hûn ji welatekî
ewlehî hatinin;
4. dibe biryarek red kirinê di derbarê serlêdana we ya penaberiyê hatibe dayin ku, pêvejoya
lêniherîna dosya we di nava pêvajoya lezgîn hatiye bicîh kirin, ji ber ku hebûna we li ser
axa netewî ji bo ewlehiya giştî xeterek ciddî tê dîtin;
5. dibe biryarek red kirinê li ser daxwaza ji nû de lêniherîna dosya xwe ku we kiri bû ev ne
hatibe pejirandin;
6. biryareke neyenî li ser yekemîn daxwza ji nû ve lêniherîne hatibi dayin;
7. Ku biryara dersînorkirinê ji were hatibe dayin, qedexe yek we ku hûn ne karibin li ser vê
axê bimînin û ev biryar ji hêla rêveberiya îdarî an ji hêla dadwer ve hatibi destnîşan kirin
(li beşa "Ku biryara dersînorkirinê ji we re hatibe dayin, qadexa mayinê we li ser vê axê
hebe û ev biryar ji hêla rêveberî an dadgeha îdarî ve hatibi destnîşan kirin? " di nava beşa
2.2.1 binhêrin).
Di van rewşan de, dibe ku belgeya we ya serlêdana penaberiyê paşve were xistin an jî ne yê nûve kirin
û dibe ku hûn ji nava axa Fransayê bên dersînorkirin (li beşa 5 binhêrin).

3.2. Lêniherîna Dadgeha Niştîmanî ya Mafên Penaberan (CNDA)
 Dem direhêjiya serlêdanê.
Piştî biryara neyenî ya OFPRA yê, di nava mehe kê de divê hûn serîlêdana xwe ji CNDA yê re pêşkêş
bikin. Hûn dikarin:
- di rewşa ku OFPRA biryara negatif an red kirinê da, ji bo betal kirina vê biryarê bi awayek fermî
bidin û daxwaza parasitinê ji dadgehê bikin;
- di rewşê ku OFPRA biryara parastina duyemîn ji we re da bijî, ku hûn bixwazin, daxwaza
parasitina penaberiyê bikin. Di vê rewşê dejî, hûn ê sûd ê ji parastina duyemîn bigrin û hûn ê
mafê parastinê û mayina li vir bigrin (li beşa 6-ê "Sûd wergirtina ji mafê parastinê" binhêrin), ku
statuya we ya penaberiyê ji aliyê CNDA yê ve hîn ne hatibe naskirin jî. Wekî din, ku CNDA statuya
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we ya penaberiyê nas neke, ew nikare parastina duyemîn ku berê ji aliyê OFPRA vê we bidest
xistiye bi paş ve bikişîne.
Divê ku hûn vê îtirazê di nava mehe kê de li pêşiya CNDA yê bikin (mînak, ku we biryara red kirina xwe
ji postê di 20-ê Çile girt, divê îtiraza we herî zêde di 21-ê Sibatê ji aliyê CNDA yê ve we re wergirtin).
Divê îtiraz we ya li pêşiya CNDA bi name yek qeyd kirî û wergirtinê hatibi pejirandin, an jî bi nameya
hêsan an bi faks ve bê şandin. Ji ber vê yekê divê, beriya ku mehek we bi dawî bibe hûn ê ev nama
îtiraza xwe bişînin, ku hûn bi rêka fax-ê jî bişînin divê beriya dema we ya mehek ê bi dawî bibe herî
dereng roja dawîn û deqqeyên dawîn bê şandin. Ger we dinava mehek ê de serî lê ne da, hûn bi ti
cûreyî ne ma dikarin îtiraza xwe bikin, ew tê wateya ku pê lêniherîn û pêyî ku hûn derkevin pêşiya
dadgehê wê hûkmê red kirin ê bê dayin.
 Piştgiriya parêzerekî.
Ji bo rûniştina li CNDA yê hûn dikarin Parezerekî ji bo alîkariya xwe daxwaz bikin ev mafê we ye. Ji bo
vê yekê hûn dikarin serlêdana alîkariya hiqûqî bikin. Tevahiyên çûndinên parêzer ji hêla Dewletê ve tê
dayîn û mafê parêzer tûneyî ku ji we daxwza peran bike.
Ji bo serlêdana vê alîkariya hiqûqî, divê hûn piştî biryara OFPRA yê giha destê we û pêve di nav 15 rojan
da serî li buroya alîkariyên hiqûqî bidin ku daxwza vê alîkariya tekîldarî îtraza biryarê li pêşiya CNDA yê
ye.
Navnîşa Buroya Alîkariya Hiqûqî ya CNDA (BAJ):
Cour nationale du droit d’asile
35, rue Cuvier
93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS
Hûn dikarin navê parêzerê ku ji bo parastina we ya li ser alîkariya hiqûqî ku we li hevkiriye ji CNDA yê
re destnîşan bikin. Ger ku hûn ji alîkariyek hiqûqî sûd werdigirin, û parazerek ji bo we hatiye dayin ne
hewce ye ku hûn pera bidin parêzer, heke ew ji we daxwaz bike jî divê hûn ne dinê.
Ev alîkariya hiqûqî dibe bê rêd kirin ew jî ku daxwaza serlêdana we ya îtirazê ne yê qebûl kirin dibe ev
alîkarî bê red kirin.
Hûn dikarin daxwaza serlêdana alîkariya hiqûqî di nav 15 rojan de bikin, kû hûn karibin serlêdana îtiraza
xwe li pêşiya CNDA yê bikin tenê ku ev serlêdan divê demêde hatibi kirin ev biryar tê rawestandin. Ew
jî ku buroya alîkariya hiqûqî ku di derbarê daxwaza serlêdana we ya alîkariyê bi nama yek ê agahdar
kiribe tê dest pê kirin. Hûn têne dikarin di nava mehek ê de serî li CNDA yê bidin, ji bo vêjî divê piştî
biryara OFPRA yê giha destê we û dîroka ku we ev biryar girtiyê destnîşan dike, divê hûn bi parêzin da
ku hûn bi karibin alîkariya hiqûqî û serlêdana îtirazê xwe bikin.
Mînak, heke OFPRA di 15-ê Çile de we ji biryara red kirinê agahdar kiribe , divê hûn dinava 15-ê rojan
de serlêdana alîkariya hiqûqî bikin. Ger ku hûn di 20-ê Çile de serî li alîkariya hiqûqi bidin, ku piştî
ragihandina biryara OFPRA yê bi 5 rojan, ji bo biryara daxwza we ya alîkariya hiqûqî 26 rojan bi hesibînin
ku, buroya alîkariya hiqûqî biryara serlêdana we bike.
 Îtiraz kirin.
Divê ji şertên jêrîn re rêz bê dayin:
 yekem tişt, divê hûn hemî şiroveyên ku sedemên red kirina OFPRA yê ku li pişta belgeya biryara
red kirinê hatiye diyar kirin baş bixwînin;
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îtîraza we divê bi fransî li ser kaxezekê normal bê nivîsandin (formatek taybetî ji bo vê tûne ye)
divê ku hûn paş navê xwe li ser destnîşan bikin, navê we yî yekem, dîrok û cîhê ji dayik bûnê,
hemwelatî û navnîşana xwe tê de bidin destnîşan kirin.
divê ku hûn îtiraza xwe îmze bikin; ger ku hûn piçûk bin, divê nûnerê we yê fermî wê îmze bike;
li gel vê îtiraza xwe divê hûn kopiyek biryara OFPRA yê ku ji we re şandiyê bişînin;
ger ku serlêdana we ya penaberiyê dinava pêvajoya lezgîn de be, divê hûn kopya agahdariyê
ku di dema qeyd kirina serîlêdana we ya penaberiyê hati bû kirin bişînin (li sernava "Berbijarî
ya serlêdana we ya penaberiyê" beşa 2.2.1 binhêrin);
divê hûn îtiraza xwe baş rawe bikin, ango diyar bikin ka hûn çima bi sedemên red kirinê OFPRA
yê ne razîne an jî ji bo çi sedeman hûn îtîrazî biryara OFPRA yê dikin, da ku hûn ji parastina
duyemîn sûd ê werdigrin û ji bo çi biryara erenî ji bo serlêdana we ya penaberiyê ne hatiye
dayin;
divê hûn tevahî belgeyên ku nasname û netewa we piştrast dike divê hûn pêre bişînin;
divê tevahî belgeyên girêdayi çîroka we û ku wê temam dike divê hûn pêre bişînin;
ger ku hûn dixwazin zimanê ku hûn li OFPRA yê hatine guhdarkirin bê guhertin, divê hûn di
îtiraza xwe de destnîşan bikin û divê ku hûn zimanê dixwazin bêne guhdarkirin bidin diyar kirin.
Ger ku dadgeh vê nakokiyê bibîne lêbelê ku ne karibe tercumanekî ji bo wergera zimanê we
daxwaz kiriye peyda bike, ew dem hûn ê bi zimane ku hûn ê karibin çêtirîn fêm dikin hûn ê bên
guhdar kirin.
divê hûn tevahiya belgeyên xwe yên ji bo îtîraze we şandine kopîk ji wan li gel xwe bigirin;
divê hûn CNDA yê ji tevahî guhartinên navnîşanên xwe agahdar bikin;
piştî qeydkirina serîlêdana we hûn dikarin di derbarê dosya xwe de daxwaza agihadariyê bikin.

Ji bo belgeyên ku hemwelatî bûna we piştrast dikin, tê pêşniyar kirin ku hûn kopiya wan bi dosya xwere
bişînin û eslîya nasname û pesaporta xwe li gel xwe bihêlin. Ku ev belgeyana li gel we bin, hûn ê karibin
name yên qeyd kirî ku ji aliyê CNDA yê bi rêka postê ji were tê şandin bigrin. Roja rûniştina dadgehê ku
dadwer daxwaz bike hûn dikarin orîjînala destnîşan bikin.
Ji bo ku ev belgana îfada we piştrast dikin, kû hûn orîjînalê wan bişînin divê hûn kopiyên van li gel xwe
bihêlin. Heke hûn daxwaz bikin, ew dikarin van belgeyana di roja rûniştinê li we vegerînin, an jî dikarin
paşre bi rêka postayê ve ji we re bişînin. Divê belgeyên ku îfada we piştrast dikin wergerînin Fransî. Ku
wergera wan ne hatibi kirin, CNDA ne dikari wan bikarbîne. Lêbelê, ji bilî belgeyên girêdayî nasname,
rewşa we ya medenî û belgeyên dadgeh an polîs, ne mecbûrî ye ku wergerandina vana, ji hêla
wergerekî sond xwarî bê çêkirin.
Heke ku hûn ji bo rûniştinek giştî ji gel vekirî bên gazîkirin, hûn dikarin agahdariyên zêde bi rêka nivîskî
bişînin, heta dema dîroka ku li ser daxuyaniya we de tê destnîşan kirin.
 Pejirandina wergirtina îtîraza.
Piştî qeyd kirina serîlêdana îtîraza we li CNDA yê, wê belgeyek bi navê "pejirandina qebûl kirina îtirazê"
ji we re bişînin navnîşana ku we destnîşan kiriye. Ev belge qeyd kirina îtîraza we piştrast dike.
Ji bilî îstîsnayan (li beşa jêrîn "Karekterên sekinandina îtîrazê" binhêrin), ev belge destûrê dide ku hûn
belgeya xwe ya serlêdaniya penaberiyê nû bikin û bivê destura statuya CNDA yê hûn ê karibin li Fransa
bimînin.
 Karekterên sekinandina îtîrazê
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Bi gelemperî, mafê we yê sekinanda biryara OFPRA yê li pêşiya CNDA yê îtiraz kirinê heye, û ev îtiraz
bi awayêk otomatîk biryarê dide sekinandin, ango ev tê wateyê ku hemû mafê we didome û mafê we
yê mayinê ser axa Fransayê bivê girêdayiye, ev mafê we heya ku dadgeh biryara xwe ya di derbarê doza
we de bide didome.
Heke ji aliyekî din ve, we mafê mayian li ser axa Fransayê wenda kiribe û ev berî ku biryara serlêdana
we ya penaberiya hatibe kirin be (li beşa 3.1 "Dawî hatina mafê îtarazkirina biryara OFPRA yê"
binhêrin) mafê we heye ku hûn li pêşiya CNDA yê vê biryarê îtîraz bikin, li dijî biryara red kirin an ne
pejirandina OFPRA yê ev îtîraz otomatîk na yê betal kirin:
 ku rewşa we yek ji biryarên jêrîn be îtiraza seknandina biryarê na be û dibe kû hûn têkevin
nava yek ji mijara biryarên jêrîn:
1. biryara negatîf dibe ji ber sedema ku we li dewletek din parastinek bi bandor girtibe, ger ku ew
Dewlet ne endamê YE be, dikarin wê bişînin (li beşa 3.3 binhêrin);
2. biryara girtinê OFPRA yê (li beşa 3.3 binhêrin);
3. piştî serlêdana we ya yekemîn biryara negatîf a OFPRA yê têne ji bo ku hûn mayina xwe ya li
vir dirêj kirinê ku we ev daxwaza ji nû ve lêniherînê kiribe.
 ev biryara seknandina îtirazê otomatîk çê na be, hûn dikarin ji bo seknandina vê biryare serî
li dadgeha îdarî bidin, da kû vê biryarê bide seknandin û dema mayina wê bê direj kirin, ku
serîlêdana we ya pêşiya CNDA yê bê despêkirin, dibe kû hûn têkevin nava yek ji mijara
biryarên jêrîn:
1. dibe biryarek red kirina OFPRA yê ji ber serlêdana we ya penaberiyê keti bû nava pêvejoya
lêniherîna lezgîn û ev jî ji ber ku hûn ji welatek ewlehî hatinin vir;
2. dibe biryarek red kirina OFPRA yê ji ber serlêdana we ya penaberiyê keti bû nava pêvejoya
lêniherîna lezgîn û ji ber ku hebûna we li ser axa netewî ji bo ewlehiya giştî xeterek ciddî tê
dîtin;
3. biryarek red kirina OFPRA yê dibe ji bo ji nû de daxwaza lêniherîna dosya xwe kiribû ev ne
hatibe pejirandin;
4. piştî biryara negatîf a OFPRA yê we daxwza serlêdana we ji nû ve bê lêniherîn kiribû û ev tenê
ji bo sekinandina biryara derxistina we hatibe kirin;
5. ku biryara dersînorkirinê di derbarê we de hatibe dayin, qedexe yek we ya ku li ser vê axê
mayinê ji hêla rêveberiya îdarî an ji hêla dadwer ve hatî bi girtin (li beşa "Ku biryara
dersînorkirinê ji we re hatibe dayin, qadexa mayinê we li ser vê axê hebe û ev biryar ji hêla
rêveberî an dadgeha îdarî ve hatibi destnîşan kirin? " di nava beşa 2.2.1 binhêrin).

Hûn dikarin vê sekinandinê bixwazin, ango di çarçoweya îtîraza we ya dijî fermana derxistina we, ger
ku biryara derxistina we, beriya qeyd kirina serlêdana we ya penaberiyê divê hûn di vê mijarê de bi
awayek fermî hati bin agahdar kirin, hûn ne karibin vî biryarê derxistinê bidin seknandin, dibe kû piştî
vê biryarê dinava 48 seatên de di derheqê we de biyara binçavkirin an xistina kontirola li mala bê
binçavkirin bê derxistin.
 Rûniştina li CNDA yê.
CNDA vexwendina we ya rûniştinê dike da ku îtîraza we binirxîne. Ev agahi ya vexwendinê wê, herî kêm
berî roja rûniştinê bi mehek ê ji we re bi name yekê bê şandin, heke serlêdana we di pêvajoya lezgîn
de bi hûn ê beriya rûniştinê bi 15 rojan werin gazî kirin.
Lêbelê, eger îtîraza we ya li dijî biryara OFPRA yê ji aliyê CNDA yê ciddî neyê dîtin, piştî xwendina dosya
we ya ji hêla raporvan dikare, beyî ku gaziyî weyî rûniştinê bikin îtîraza we bê red kirin.
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Heke pêwîst be, li dadgehê rûniştin pêk tê:
- an li avahiyên CNDA yên, ku li Montreuil yê an jî li navnîşana Palais de Justice (Ile de la Cité) yê;
- an jî ev rûniştin bi rêka ragihandina vîdyoyê li nav avahiyên ku girêdayî wezareta dadê pêk tê.
Baweriya rûniştina li dadgehê û kalîteya ragihandina vîdyoyê tên garantî kirin.
 Lêniherîna dadmendê:
Lêniherîna dadmendê, piştî ku îtiraza we ji hela hakîm ê CNDA yê û ku tê nirxandin û pêve tê birêvebirin.
Ew kesayetiyek prsipore û ji hêla Komîseriya Bilind a Penaberan (HCR) ve hatiye pejirandin û tayîn kirin.
Lênihnerîna dadmendê, piştî guhdarkirina îtîraza we ji hêla raporterek kî, ku ev raporter analiza
serlêdana we ya penaberiyê bi awayek bê alî ku li ser biryara ku wê bê girtin ti bandorî neke şîrove
dike, piştî vê raporê dadwer guhdarî şiroveyên we û ku hebê yên parêzerê wê li ser îtîrazkirina we ya
vê biryare dike.
Gava ku buroya hikûmetê biryara prosedûra lezgîn da, an gava ku ew fêm kir ku ev daxwaza we nayê
qebûl kirin, biryara serlêdana we ya îtîrazê ji aliyê dadwer ê CNDA yê di nav pênc hefteyan de tê dayin.
Dadgeh di kari bi insiyatifa xwe an li ser daxwaza we, bi biryara yek girtî a hevkarê dadmendê, dikare
lêniherîna pêvajoya lezgîn ne di cîh bibine, bi de rakirin û ku wê ev biryar wê bibe sedema pirsgirêkên
ciddî û ji ber vê jî ku nayê qebûl kirin bide.
 Wergerandin:
CNDA ji bo ku hûn baş fehm bikin bi zimanê ku hûn di axivin û ku dema ku we qeyd kirina serlêdana
xwe ya penaberiyê daxwaz kiri bu, bi wî zimanî ji we re tercumanê kî amade dike (li beşa "Helbijartina
zimanê axaftinê li OFPRA yê" yê binhêrin) ku di rewşek ev ne mimkûn be, wê ji bo we bi zimane kî din
ê ku hûn di zanin wê tercumane kî amade bikin. Ger hûn ji wê wergera li pêşiya OFPRA yê ne razîbin û
hûn dixwazin wê bugherînin, divê hûn di dema îtiraza xwe ya li pêşiya CNDA yê vê daxwza xwe bidin
desnîşan kirin. Di dema rûniştina we ya li dadgehê û ku bi şêwayê ragihandinê pêk tê, wê tercumanek
li gel we amade bi da ku wergera we bike. Ger dîtina tercumane kî ku bi fizîkî li gel we amade bi be
neyê dîtin, wê bi biryara dadgehê tercumane kî ku karibi li rûniştina dadgehê amade ne bê, lê ku bi
karibe bi rêka telefonê wergera axwaftina we bike bê peydakirin.
 Amade bûna we ya li rûniştina dadgehê:
Agahdar kirina we ya ji bo amade bûna we ya li rûniştina dadgehê bi rêka name yek pejirandî tê kirin.
Divê ku hûn CNDA yê ji dereng mayian xwe an astengiyên ku derketinin agahdar bikin. Ger hûn ne
karibin beşdarî rûniştinê bibin, hûn dikarin bi daxwaznameyek ê paşve bixin, divê ku hûn sedemên ne
amade bûna xwe bi nivîskî bidin destnîşan kirin. Daxwaza paşve xistinê ne mafek e, tenê serokê
dadmenda CNDA yê di kari biryara paşve xistina rûniştinê bi de û dîrokêk dinê ji bo rûniştina dadgehê
bide.
 Karekterê rûniştina giştî:
Rûniştina bi awa yê giştî. Hûn dikarin ji serokê dadgehê daxwza rûniştina girtî jî bê kirin bikin, ango li
rûniştina dadgehê lêniherîna doza we ji gel re girtî bê meşandin. Di rewşek wihade bi awayek atomatîk
ji giştî re tê girtin. Dive ku serokê dadgehê vê biryar bide.
 Biryara CNDA yê.
Ku CNDA biryara xwe da, wê vê biryarê bi rêka "name yek pejirandî ku hatiye wergirtin û qeyd kirî" ji
we re bişîne.
Ev biryar bi fransî ye, li gel belgeyek ku wateya biryarê bi zimanê ku hûn fam dikin ji we re tê şandin ev
jî, ji ber sedema ku ew bawer dikin ku hûn bi vî zimanî baş fam dikin.
CNDA di nava biryara xwe de, dikare:
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biryara OFPRA yê betal bike û statuya penaberiyê an parastina duyemîn bide we. Ev jî weke ku
we her du mafên parastinê ji aliyê OFPRA yê girtibe, di nav bêra wan de tû cûdayî tûne ye û her
du jî mîna hevin;
biryara ji aliyê OFPRA yê ve hatiye dayin tê betal kirin û parastina duyemîn an statuya penaberî
yê wê ji we re bê dayin;
ku biryara red kirina OFPRA yê bê qebûl kirin û îtîraza wê bê red kirin;
di hin rewşan de, ew di karin biryara OFPRA yê betal bikin û daxwaza serlêdana we ya
penaberiyê ji nû ve di berçawanre bê dersbas kirinê bikin.

biryara CNDA yê dibe bibe mijara îtiraza li pêşberî Konseya bilind a Dewletê. Ew li daxwaza we na neri,
lê tenê ew li hin pirsên dadgerî dineri. Ev pêkanîn gelek dirêj e û pêwîstiya we bi parêzerek kî pispor
heye. Di kari serî li alîkariya hiqûqî bê dayin. Ev îtîraza we mayîna we ya li Fransayê dirêj na ke û pêşî
girtina şandina we ya ji bo welatê we nagiri. Ji bo agahiyên zêdetirîn yên di derbarê vê pêvajoyê de,
baştirîn ewe ku hûn ji komeleyek an parêzere kî agahî bigirin.
 Piştî biryara CNDA yê dawî hatina mafê mayinê.
Mafê we yê mayinê bi dawî dibe:
- piştî xwendina biryara CNDA yê heke ku li dadgeha vekirî tê dîtîn. Hûn ê bi her warî de di der barê vê
biryarê de werin agahdarkirin;
- piştî xwendina biryara CNDA yê, ku bi awayek fermî hate dayin.
Tê wateya bi dawî hatina mafê we yê mayinê ye, divê hûn neçarin ku ji nava axa Fransayê derkevin (li
beşa 5 binhêrin).

3.3. Ji nûve vekirina mafê serîlêdana penaberiyê ku hati bû girtin.
Di rewşa girtina daxwaza serlêdana we (li beşa 3.1 ya "Biryara OFPRA yê" binhêrin), hûn dikarin carek
ê tenê serî li ji nûve vekirin ê bidin, ev jî piştî biryar dayina girtina serlêdana we di nava 9 mehan da pêk
tê. Ji bo vê yekê, divê hûn biçin navenda pêşwaziya yekem ya serlêderên penaber (SPADA) ê û divê hûn
li gîşa yekem hûn ji nû de qeyd xwe bikin (li beşa 2 binhêrin).
Ku qeyd kirina we li walîtiyê çê bû û pêve, ji bo ji nû de vekirina mafê we yî serlêdaniyê wê dosyak ji
we re bê dayin, divê di nava 8 rojan de vê dosyê ji OFPRA yê re hûn bişînin, da ku serlêdana we ya
penaberiya di qonaxa ku ew hatiye seknandin de ji nûve bê destpêkirin.
Ger hûn di nava 9 mehan de carek din serî lê bidin, hûn ê mafê mayina li ser vî erdî bimînin bi dest bixin
û belgeyek serlêdana penaberiyê ji were tê dayîn.
Piştî derbas kirina serlêdana we bi 9 mehan, daxwza we ji nû tê vekirîin û wê wekî daxwazek ji nû bê
lêniherîn (li 3.4 "Ji nûve lêniherîn" binhêrin).

3.4. Ji nûve lêniherîn.
Piştî ku serlêdana we ya penaberiyê ji hêla CNDA yê ve hat red kirin an jî piştî agahdar kirina biryara
OFPRA yê ku we di nava mehek ê de îtiraz ne kiribe, mafê we heye ku hûn ji OFPRA yê daxwza ji nû de
lêniherîna dosya xwe bikin, lêbelê ku "tiştên we yên nû" hebin, mîna:
 ku piştî CNDA yê biryara xweda bi rojek ê, an ji dema ku ev biryar hatiyê girtin û hûn ji vê
biryarê agahdar bûne;
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û ku di rewşa vegerandina we de, îhtîmala ku jiyana we têkevi nava xetereyên ciddî û divê
hûn van xeteriyan bidin xuya kirin.
Hûn dikarin ji komeleyek an parêzerek kî zedetîrîn agahî bigirin.
Ji bo vê yekê, divê hûn biçin navenda pêşwaziya yekem ya serlêderên penaber (SPADA) ê û divê hûn li
gîşa yekem ji nû de qeyd xwe bikin (li beşa 2 binhêrin).
Divê piştî qeyd kirina serlêdana we bi 8 rojan hûn daxwaziya xwe ya ji nû de lêniherînê pêşkêşî OFPRA
yê bikin. Ger daxwaza we ne temam be, wê nûner ji bo temam kirina dosya we 4 rojê dinê bi di wê ji
bo ku hûn karibin dosya xwe temam.
Wê OFPRA dûvre dest bi lêkolîna pêşîn a serlêdana we bike û piştî bi dest xistina daxwza we, wê di
hundirê 8 rojan de biryara qebûl kirina serlêdana we diba an na be bide. Di dema vê lêniherînê de, ji
bo hevpeyvînê ne pêwîste ku hûn bên gazî kirin.
Di encamê vê lêkolînê de di be ku OFPRA, daxwaza we ya ji nû ve lêniherînê qebûl neke, ger ku delîlên
ku we daye kêm bê dîtin û xederiyêk zêde neyê dîtin dibê ev neyê qebûl kirin û îhtîmala girtina mafê
parastina we çê nebi.
Ger OFPRA daxwaza we bipejirîne û qebûl bike, ew ê li gora ku li jêrê hatiyê destnîşan kirin wê bê
lêkolîn û çareser kirin kû ev biryar ne dinava pêvejoya lezgîn de be.
Ku ev biryara lêniherînê carekdin ji hêla OFPRA yê bê red kirin dikari bive mijara ji nû ve îtîraz kirina li
pêşiya CNDA yê (li beşa 3.2 binhêrin).
Piştî ji nûve lêniherîna serlêdana we ya penaberiyê gelo mafê we yê mayina li ser vê axê heye an
na?
Di rewşa yekemîn a daxwaza ji nû de dosya wê be lêniherîn (li beşa 3.1 "Dawî hatina mafê îtarazkirina
biryara OFPRA yê" binhêrin):
- ger ku daxwaza we ji aliyê walîtiyê ve tenê bi mebesta dem dirêj kirinê û ji bo pêşî girtina biryara
derxistin kirinê bê dîtin û ji aliyê OFPRA yê ve ku ev serlêdana we ne yê qebûl kirin, mafê we yê mayina
li ser vê axê bi dawî dibe û piştî biryara ku ji hêla OFPRA yê hate dayin û pêve dibe ku ev biryara dersînor
kirinê bê pêkanîn;
- ger OFPRA biryara serlêdana we qebûl neke, mafê we yê mayina li ser vê axê na mîne, lêbelê ku walîtî
vê serlêdana we tenê ji bo dirêj kirina biryara derxistin kirinê ne bîne hûn dikarin vê biryara derxistin
kirinê ku li piştî biryara OFPRA yê hati ye dayin, heta ku serlêdana vê biryarê li pêşiya CNDA yê bê kirin,
hûn dikarin ji bo rawestandina vê biryara derxistinê serî li dadgeha îdarî bidin;
- ger ku OFPRA biryara lêniherîna serlêdana we bike, lêbelê di dawîde biryara ku serlêdana we red dike
bide, mafê we yê mayina li ser vê axê na mîne, ev piştî biryar dayina OFPRA yê pêve tê hesibandin û
hûn dikarin vê biryara derxistinê ku ji bo we hatiye dayin li pêşiya CNDA yê îtîraz bikin û heta ku ew li
serlêdana we bineri,hûn dikarin ji bo rawestandina vê biryara derxistinê serî li dadgeha îdarî bidin;
Di rewşa ku daxwaza duyemîn a ji nûve lêniherîna serlêdana we de, hûn ne karin ji mafê mayinê sûd
werbigirin. Dibe ku beriya bersiva biryara OFPRA yê di derbare we de biryarek derxistinê bê girtin û ev
biryar bê pêkanîn.
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4. Şert û mercên serlêderên penaber û mafê girtina
materyalên pêşwazî kirinê
Hûn wekî kesekî serlêderên penaber, mafê we heye ku hûn ji maf û mercên materyalên pêşwaziya
kirinê sûd werbigrin:



cihêk mayinê, li navendek pêşwazîkirina serlêderên penaber (CADA) an navendek lezgîn, ji bo
we û endamên malbata we (li beşa 4.1 binhêrin);
alîkariyêk mehane ji bo serlêderên penaber (ADA), mîqdara wê li gora hêjmara malbata we tê
destnîşan kirin (li beşa 4.2 binhêrin).

Pêşniyarek lêniherîn û mercên materyalên wergirtinê di dema serlêdana we ya penaberiyê li gîşa
yekem ji hêla OFII yê, ji we re tê pêşniyar kirin (li beşa 2.2.2 binhêrin).
Her wiha ji bo prosedurên wê yên îdarî û civakî de hûn ji piştevaniyê sûd werdigirin da ku şopandina
pelê serlêdana we ya penaberiyê û gihîştina mafên civakî ku ji we re hatinin dayin, bi taybetî di warê
perwerdehî û tenduristî (li beşa 4.3 û 4.5 binhêrin).

4.1. Cîhên mayina serlêderên penaber.
 Cîhên mayinê.
Cîhên mayinê ji bo serlêderên penaber navendên pêşwazî kirinê (CADA) û tevahiya cîhên lêzgîn ên ji
bo serlêderên penaber (HUDA) ne. Tevahi ya çûyinê cîhên mayinê ji hêla dewletê tê fînanse kirin. Ew
bi piranî ji aliyên komeleyan ve têne birêve birin.
Nêzîkî 100,000 cihên mayine ên ji bo serlêderên penaber li seranserê axa Fransayê hatine belav kirin
henin, bi şêwayê apartmanan, navendên kolektîf an odeyên otêlane. Di be ku hûn li CADA û HUDA yê,
bi hin kes an hin malbatên din re odeyên xwe (metbexê, serşokê, tûwaletê) hevpar bikin.
Ji bo ku hûn mafê mayinê li van cîhan bigrin, divê ku hûn xwediyê belgeya serîlêdana mafê penaberiyê
bin.
Hûn ê li CADA û HUDA yê, desteka îdarî û hiqûqî di pêvajoya penaberiyê û piştgiriya tenduristî û civakî
de sûd werbigirin (vekirina mafên civakî, gihîştina lêniherînên tenduristî, dibistana zarokan, û hwd.).
Ger ku hûn li odeyek otêlek ê de cîh digrin, hûn dikarin ji van alîkariyan li saziya yekem a ji bo pêşwazî
kirina serlêderên penaber (SPADA) sûd ê werbigirin.
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 Şandina cîhê mayinê.
Mercên dayina materyelên pêşwazî kirinê ku ji aliyê (CMA), alîkariya ji bo serlêderên penaber (ADA), ji
hêla OFII yê li gîşa yekem (GUDA) yê, ku hûn yekem car serlêdana xwe ya penaberiyê qeyd dikin ji we
re te pêşkêş kirin:
- ger hûn van pêşniyarên lêniherîna red bikin, hûn ne karin ji nûve ji lêniherînên CMA yê sûd
werbigrin.
- ger hûn van pêşniyarên lêniherînê qebûl dikin, OFII wê li gorî şêwaza weya penaberiyê û li gorî
derfetên henin, li bajar, herêm an li tevahiya nava axa Fransayê, cîhek li CADA an cîhê mayina
lezgîn li (HUDA) yê wê ji we re pêşniyar bike.
Dibe ku cîhek ji derveyî bajar an herema ku we serlêdana xwe ya penaberiyê qeyd kiriye, ji were bê
pêşkêş kirin. Ger hûn vê pêşniyarê red bikin, êdî hûn ê ne ma karibin alîkariya ADA yê bistînin û tu cîhên
din en mayinê ji we re na yê pêşkêş kirin.
Ku ji we re cîh ne yê peyda kirin, wê OFII we bişîne SPADA yê, heya ku ji were li cîhê kî bigere.
 Pejirandin û derketina ji cîhên mayinê.
Ger hûn di CADA an HUDA yê de bêne qebûl kirin, hûn dikarin di tevahiya dem dirêjehiya pêvajoya
xwe ya penaberiyê li (OFPRA û CNDA) wir bimînin.
Lêbelê, di hin rewşên ku biryara negatîf ji hêla OFPRA yê ji bo we hate dayin û pêve hûn tenê di karin
di demek bi sînor li vir bimînin (li sernava "Kengî dayina derfetên materyala ji bo we bi dawî dibe?" li
nava beşa 4.2 binhêrin).
Ger ku ji we re statuya penaberi yê an jî parastina duyemîn hate dayin (biryara dawîn a erênî ji hêla
OFPRA an CNDA), divê hûn di nav sê mehan de ji CADA an HUDA yê derkevin, ji bo yek carê ev tê nû
kirin. Ger hûn di vê demê de ji cîhê mayinê dernekevîn, hûn ê bi biryara dadwer bên derxistin.
Ger ku biryara serlêdana we ya mafê penaberiyê ne erenî hat (biryara dawîn ya OFPRA an CNDA), hûn
neçar in ku ji CADA an HUDA yê derkevin, bi dawî bûna mafê we yê mayina li ser vê axê (li sernavên
"dawiya mafê parastinê" di beşên 3.1 û 3.2 binhêrin) de ji bilî ku di qanûnê de hatiye destnîşan kirin.
Ger hûn di vê demê de ji cîhê mayinê dernekevîn, di bê ku pevajoyek derxistinê ji bo we bê destpê
kirin. Di vê çerçovê de, hûn ê ji hêla walîtî ya bajêr, an rêvebirên CADA yê an jî yên HUDA yê ve werin
derxistin ji bo ku hûn cîhê xwe vala bikin. Di bûyerek wanî de ku hûn pêk neynîn, wê serokê walîtî ya
bajêr, an rêvebir, dikare serî li dadgeha îdarî bide û fermana hûn cîhê mayinê vala bikin derbixe. Ger
pêdivî bê dîtin, hûn ê bi piştgiriya hêza polîsên niştimanî an cendirmeyî bêne derxistin.
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4.2. Alîkariya ji bo serlêderên penaber (ADA).
Bi rêvebirina alîkariya ji bo serlêderên penaber (ADA) ji hêla OFII yê ve tê kirin û pereyên ku ji we re tê
dayin ji hêla Dezgeha xizmet û tezmînê tê dayin.
Ev alîkariya ku ji we re tê dayin, bi rêya kartekê ku ji hêla OFII yê ve ji we re hatî ye dayin pêktê û heya
ku hûn wekî serlêderên penaber bin, û mafê we ya mayîna li ser vê axê hebi, an heya ku şandina we ji
bo dewletek din a berpirsiyar ku heta lêniherîna serlêdana we ya penaberiyê bi dawî bibe tê dayin.
 Şertên ji bo sûd wergirtinê.
Ji bo ku hûn ji alîkariyên serlêderên penaber sûd werbigrin, divê hûn xwediyê:
1- belgeya serîlêdana penaberiyê bin;
2- hûn ne kêmî 18 salî bin;
3-hûn kesek kî ji serlêderên penaber bin, û li gîşa yekemîn we pêşniyaz û defetên ji aliyê OFII' yê ji were
hatiye kirin we qebul kiribi.
Ma ez dikarim ji derfetên materyala bêyî ku belgeya serîlêdana penaberiyê sûd werbigirim?
Wekî ku li jor hatî destnîşan kirin, divê hûn belgeyek serîlêdana mafê penaberiyê bigirin da ku hûn bi
karibin derfetên wergirtina materyala sûd werbigirin.
Lêbelê, heke we daxwza ji nûve lêniherîna serlêdana penaberiyê kiribe an heke we serlêdana xwe ya
penaberiyê pir dereng dabi, bêyî sedemek qanûnî be, ji derfetên girtina materyalên ku ji bo pêşwazî
kirina serlêderên penaber tê dayin hûn ne karin bigrin û ev tê red kirin (li beşa 2.2.1 "Berbijarî ya
serlêdana we ya penaberiyê" binhêrin), tevî ku belgeya we ya serlêdana penaberiyê hebe jî.
Wekî din, ku serlêdana we ji aliyê OFPRA yê ve hatibe red kirin û serlêdana we ya penaberiyê ne ma bê
dirêj kirin, û ku ji ber hin sedeman serlêdana we ya penaberiyê di bin pêvajoya lezgînde ku tê mêşandin
(welatê xilaf ê aram, tehlûkeya ciddî ya ji bo civaka giştî), an jî ku belgeya serlêdana we ya penaberiyê
ji we hatibi sitendin, domandina derfet û mafê dayina materyala heta ku piştî biryara OFPRA yê û di
doza we ya li pêşberî CNDA yê tê dayin, ku dadwer li ser rewşa wê biryar da (dadwerê îdarî an dadwerê
mafê penaberan). Di van rewşan dayina alîkariya maddî dibe kû we re guherandin an li şûna wê
alîkariyê alav bên dayin divê ev yek jî baş bê diyar kirin.
 Formûl kirina daxwazê.
Ger hûn serlêderên penaber bin, piştî qeyd kirina serlêdana we ya penaberiyê mafê we yê alîkariyê li
gîşa yekem tê vekirin, û ev yek ji mijara pejirandina pêşniyara serlêdana we ya penaberiyê ye, ev heqên
we ji hêla OFII yê tên pêşniyar kirin û qebûl kirin vana li ser daxwza we ye.
Hatina vê alîkari yê ji we re piştî radestkirina serlêdana we ya penaberiyê ji OFPRA yê, û piştî qeyd kirina
serlêdana we ya penaberiyê herî zêde piştî 21 rojan pêve tê dest pê kirin.
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 Mîqdarê alîkariyê.
Ji bo ku hûn karibin ji alikariya serlêderên penaber sûd werbigrin, divê çavkaniyên we ên aborî ji hatina
alîkariya mehane (RSA) kêmtir be.
Ev alîkarî li gora hejmara malbata we û pêwîstiyên wan û çavkainiyên we ên aborî û bi şêwayê bi cîh
kirina we tê hesibandin.
 Çawa tê şandin.
Şandina cara yekemîn a vê alîkariya ji bo serlêderên penaber piştî ku daxwza serlêdana we ji aliyê
OFPRA yê hate qebûl kirin û pêve tê destpê kirin. Ger we hejmarêk mobîle dabi OFII yê, ji şandina peran
ser karta we hûn ê bi riya SMS kê bên agahdar kirin.
Şandina vê alîkariyê ji we re heya dawiya meha ku mafê we yê mayîna li ser axa Fransayê heye tê kirin
(li beşên 3.1 û 3.2 "Beşên mafê parastina" binhêrin).
Dayina vê alîkarî heta dawiya meha ku, biryara dawîn a di derbarê serlêdana we ya penaberiyê bê dayin
didome.
 Îtiraz kirin.
Divê hûn buroya wezîfedar ya herêmê OFII yê, ji tevahî guhertinên kesane û ên bi rewşa malbata we
re girêdayî, di derbarê mafê mayina we, çavkaniyên aborî, û kar bi awayek lezgîn agahdar bikin.
Ku niqaşêk di derbarê dayina ADA yê de ji hêla OFII yê derket, hûn dikarin ji bo gilî kirina OFII yê serî li
dadgeha îdarî bidin ev dibin berpirsiyariya we de ye.
Kengî dayina derfetên materyala ji bo we bi dawî dibe?
Sûd wergirtina we ji derfetên materyalên pêşwazî kirinê, di dawiya meha ku mafê we yê mayînê û dawî
hatina dema belgeya we ya penaberiyê di qede bi dawî dibe.
Serlêderên penaber, ku serlêdana we ji aliyê OFPRA yê hatibe red kirin û ku ji ber hin sedeman
serlêdana we ya penaberiyê dinava pêvajoya lezgîn tê mêşandin (welatê we wek welatek ewlehî tê
dîtin, hebûna we tehlûkeya ciddî dide civaka giştî) dikarin ji girtina materyalan sûd werbigrin heta ku
dadgeh biryara derxistinê bigre an heta CNDA serlêdana we ya penaberiyê red bike (li beşa 5.1
binhêrin).
Ger we mafê penaberiyê an jî mafî parastina duyemîn girt, ev alîkarî di dawiya paşiya meha ku hûn ji
biryarê hatinin agahdarkirin bi dawî dibe.
Lêbelê, dibe ku derfetên girtina materyalên pêşwazî kirinê bi dawî bibin:
- ku bê sedemek qanûnî, hûn dev ji cîhê xwe yê mayinê berdin;
- ku hûn rêzgirtinê ji rayadarên berpirsiyar nekin, bersiv nedana daxwazên agahdariyê an jî ku di
derbarê pêvajoya we ya serlêdani ya penaberiyê de we bersiv ne dabi, û hûn ne çûbin hevpeyivîna
kesane;
- ku ji aliyê OFII yê ve biryara şandina we ya cîhê mayinê SPADA an li herêmek din derketi be, lê we
di nava pênc rojên ku pêwîst bû hûn ne çûbin;
- ku ji aliyê OFII yê ve hûn ji bo li herêmek din hatibin şandin û we bêyî destûrê OFII yê we wê derê
terikan dibe;
- ku we çavkaniyên xwe yên aborî veşarti bin;
- ku we agahdariyên derew û ne rast li ser rewşa malbata xwe da bi;
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- ku we di bin nasnameyên cûda, cûda we serlêdana penaberiyê kiribe;
- ku we zagonên cihê mayinê binpê kiri bê an we zerarek ciddî dabi wî cîhî.
Piştî ku rapora nivîskî ya çawdariyên ku li ser we hatinin kirin ji OFII yê re bê şandin û pêve wê di derbarê
wede biryar bê standin. Dibe ku di hin rewşan de vegerandina alîkariya peran ku bi neheqî hatiye dayîn
wê ji we bê daxwaz kirin, wek veşartina çavkaniyên xwe yên aborî, ragihandina agahdariyên şaş li ser
rewşa malbata xwe û serlêdanên penaberiyê yên di bin nasnameyên cûda de.

4.3. Gihandina perwerdê.
Gihandina pergala perwerdê ya ji bo zarokên penaber weke a hemû hemwelatîyane.
Li gorî Qanûna Perwerdehiyê (benda L. 111-2), "her zarok xwedî mafê perwerdehiya dibistanê ye, divê
ku malbata wî bi awayek çalek beşdarî perwerdehiya wî bibe". Tête bîranîn ku "perwerdehî ji bo her du
cinsane, fransî û biyanî, hemû zarokên ku temenê wan di navbera 6 û 16 salîn de mecbûrî ye" (benda L.
131-1 koda ya jorîn).
Qeyd kirina li dibistana seretayî li şaredariyê tê kirin. Pêwîste hûn belgeyên xwe yên ku girêdana we bi
zarok ê we re, navnîşana we û ku zarok ê we hatinin derzî kirin hûn pêşkêş bikin.
Qeyd kirina zarokên we li dibistanek navîn (li lîsê an kolej) rasterast li dibistana herî nêzîkî cîhê ku hûn
rûnidinên pêk tê.
Saziya ku berpirsyarî û piştgirîya we ya îdarî dike di warê, qanûnî û civakî, dayina cîhê mayinê an bi cîh
girtina we ya li saziya pêşwazî kirinê (SPADA) ku hûn dikarin bi cîh bibin an na tevahî girêdayi peymana
ku we bi OFII yê re kiriye pêk tê (li xala 2.1 binhêrin), divê di avêtina van gavan de ji we re bibin alîkar.

4.4. Gihandina lêniherînên tenduristî.
 Li ku dermankirin di be?
 Li gel pisporek tenduristiyê (li derveyî nexweşxaneyê)
Ji bo hemû pirsgirêkên tenduristî, hûn dikarin li gel bijîşkek "giştî" werin lêniherîn û dermanên ku ji bo
we pêwîste wê bê dayin. Heke, pêwîstiya we bi lêniherînek cûda hebe ewê we bişîni berbi bijîşkekê
"pispor" an cîgirê bijîşkî (hemşîre, fîzototerapî, hwd.).


Li dermanxaneyê: hûn dikarin derman bikirin, an jî hûn dikarin pirsên bijîşkî bikin.



Li nexweşxanê: di rewşek awarte de, an ji ku pêwîstî hebe ji were hin test wê bên çêkirin û hûn
ji aliyê kesên şêwirmendên pispor bêne lêniherîn.

Ev derman kirin ne belaşe, lê li gora rewşa we dikari ji hêla sîgorteya we ya tenduristiyê bê dayin (li
paragrafa jêrîn binhêrin).
Dema ku hûn li hêviya vekirina mafê xwe yê lêçûnên tenduristînin, hûn dikarin ji van saziyên jêrîn
dermanê xwe belaş bistînin:
 Ji bo hemû dermankirinê:
o hûn dikarin biçin nexweşxaneyê û hûn dikarin ji bo alîkariya belaş ji bo lêçûnên
tenduristiyê daxwza (PASS) ê bikin, bi gelemperî li nexweşxaneya ev maf tê dayin. Hûn
ê ji hêla bijîjkan ve bêne lêniherîn û wê dermanê wê belaş bê dayin.

rSP2020

28

rSP2020 _____________ Rêbernameya serlêdana penaberiyê a Fransa

o



Hin komeleyên pispor ên mîna (Doxtorên Cîhanê, COMEDE ...) pêşniyarên belaş ên
lêniherîn û derman dayinê dikin, ji bo doxtorê giştî, doxtorê diranan, an pisporên mîna
vana (jinekolojiyê, doxtorên çava , an ên psîkolojîk, hwd.) dikin.
Ji bo pirsgirêkên taybetî:
o Ji bo çavdêriya jinên ducanî, çavdêrî kirin û derzî kirina zarokên dibin ya 6 salî: li
navendên PMI (Parastina Zarok û Dayik ê) tê kirin.
o Ji bo şopandina tuberkulozê (werem): li CLAT (navenda kontrolkirina tuberkulozê)
o Ji bo şopandina AIDS, hepatît û enfeksiyonên cinsî: li van navendên belaş ên agahdarî
û diagnostîkî (CeGIDD).
o Hebên ji bo pêşîlêgirtina ducanî bûnê : li navenda plansazkirina malbatê (CPEF) tê
dayin.
o Ji bo kêsên ku elimandinê xerap: Navenda lênihêrandin, piştgirî û pêşîlêgirtina
elimandinê xerap (CSAPA)

Ji bo ku hûn cîhên van saziyan peyda bikin, serî li saziya ku we pêşwazî kiriyê an nexweşxaneya ku
hûn lê tên derman kirin bidin ji bo ku agahdarî û derman kirina we pêk bê
http ://annuairesante.ameli.fr
Di rewşên awarte de, telefonî hêjmara 15 an jî 112 bikin, an jî ger hûn ne karin telefonê bikin biçin
beşa lezgîn a nexweşxaneya herî nêzîkî we.
 Hûn çawa dikarin alîkariyê ji bo lêçûnên tenduristiya xwe bidest bixin?
Li Fransayê, ji bo lêniherînên tenduristî pere tê dayîn lê hûn dikarin ji mafê lêniherîn û derman kirina
tenduristiyê sûd werbigrin, an hemî an jî perçeyek ji lêçûnên we yên derman kirinê tê dayin.
Vana bi rêka alîkariya Parastina Tenduristiya Gerdûnî (PUMa) û bi Hevkarîya Lênihêrîna Tenduristiye a
Temamkar" (CSS) ne tên dayin. Ev li gor rewş û çavkaniyên we en aborî tên dayin.
Ev îmkanê ku tên dayin, ji bo protezê diranên we, berçavkên we hwd. û ji bo hemî lêniherînên we en
rojanene. Digel vê yekê, bi rêka Lêniherîna Tenduristiya Temamkar hûn dikarinin hemû dermankirinê
xwe û lêniherînê xwe en lezgîn, bi avayek baştir pêk bivin û hûn dikarin ji lêçûnên çûn û hatinê jî sûd
werbigirin.
Hûn dikarin ji wê fona sîgorteya tenduristî ya seretayî ji (CPAM) a herema weya rûniştinê daxwaz
bikin:
-

piştî ku we qeydkirina serlêdana penaberiyê a ji bo zarokên xwe yên piçûk çêkir: divê ku hûn
formên ji bo "Daxwaza vekirina mafê Sîgortaya Tenduristiyê" dagirin û "Daxwaza hevkarîya
Lêniherîna Tenduristiye a Temamkarr" û pêre belgeya serlêdana penaberî ya ku li ser wan xuya
dike bişînin;

-

piştî 3 meh rûniştina we li Fransayê (an ji bo jina we an jî ji bo mêrê we): divê hûn ji nû ve van
forman dagirin û ji wan re bişînin, ji bilî belga serlêdana weya penaberiyê, delîlên ku hûn sê
mehin li Fransayê rûniştinê bidin berhev kirin, mînak:
belgeya weya rûniştinê ya ku ji bo 3 mehên pêşîn ku ji hêla navendek rûniştinê ve ji bo we hatî
amadekirin; belgeya navnîşana weya ku ji zêdetirî 3 mehan hatiye dayin; belgeya weya
daxwaza serlêdana mafê penaberiyê ku ji zêdetirî 3 mehan hatiye dayin; hemû belgeyên ku
divan 3 mehan ve ji hêla saziya pêşwazîkirinê ya serlêderên penaberan (SPADA) ve hatî şandin;
di rewşa rûniştinê ji alîyê kesek e sêyemîn de hatibi kirin, divê belgeyek li ser rûmeta vî mirovî
ku sondê dixwe bi dîroka destpêka rûniştinê bi delîlên navnîşê diyar dike (fatûrê kirê, fatûrên
ceylanê...) en ku ji bo 3 mehên dawîn hatine dayin hwd.
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Heke hûn an jî zarokên we hewceyê bilez dermankirinê ne, hûn dikarin belgeya hewceyê lêniherîna
bilez tekin nav belgeyên xwe, da ku hûn karibin zûtirîn belgeya mafê tenduristiyê bidest bixin û zûtirîn
ji vî mafî sûd werbigirin.
Di vê demê de saziyên ji pêşwazî kirina we ber pirsiyarin (SPADA), navendên mayinê, (CADA, HUDA) û
nevenda ku hûn lê dimînin, çalakgerên civakî ên nexweşxaneyan dikarin divî warîde ji we re bibin alîkar.
Mafê we yê tenduristiyê, roja ku hûn dosyaya xwe ji CPAM-ê re dişînin dest pê dike. Ji ber vê yekê
girîng e ku hûn daxwaziya xwe û a zarokên xwe bêyî ku hûn dereng bikevin (dema ku daxwaziya
weya penaberiyê hate qeyd kirin) bikin, û bi qasî ku hûn dikarin 3 mehên rûniştina xwe a li Fransa ji
bo we û hevalê jiyana we bidin destnîşan kirin.
Hûn ê belgeyek werbigrin û ji bo dermankirinê bijîşkî, nexweşxane an dermanxaneyê re hewce ye ku
hûn vê belgeyê pêşkêş bikin. Ew ji hêla saziya ku li ser formê hatiye diyarkirin ji we re tê şandin: divê
hûn li ser formê navnîşana xwe û cîhê xaniyê xwe baş destnîşan bikin.
Hûn ê di tevahiya pêvajoya penaberiyê de feyde bigrin, û paşê jî eger we mafê parastina navneteweyî
stend jî hûn ê sûd werbigrin. Ji ber ku ev alîkariya tenduristiyê nêzikî 1 salê derbas dibe, divê hûn her
sal dosya xwe ji nû ve amade bikin da ku hûn karibin sûdê ji wê werbigirin, herî baş beriya ku dema
weya salekê bi qedi navbera 4 û 2 mehan de serlêdana xwe nû bikin.
Heta ku hûn li benda vebûna mafên xwe dimînin, weke ku di beşa berê de hatiye destnîşan kirin "li
ku dermankirin di be?" binherin hûn ê karibin li wan saziyana, hemû lêniherînên xwe belaş derman
bikin.

Wê "lêniherîna lezgîn" a we ya li nexweşxaneyê jî bê dayin. Ev dermankirinên ku nikarin bimînin,
mînak: lêniherîna ji bo birînek kûr, şikestinek, şewitandin, nexweşiyek cidî an ku belav dibe, lêniherîna
keçên piçûk û jinên ducanî têne kirin (di nav de pêşîlê girtina nexweşi yên ku di dema ducaniyê de û
piştî wê, ji dayikbûna zarokan, xwedêdan, û hwd.). Dema ku hûn divan rewşande diçin nexweşxaneyê
ji bo hûn belaş bên dermankirin divê hûn belgeya xwe a serlêdana penaberiyê pêşkêşî wan bikin.

BÎRVEANÎN:
Hûn dikarin piştî qeyd kirina serlêdana xwe ya penaberîyê, ji bo zarokên xwe yê piçûk, serî li CPAM
a herema xwe ya ku hûn lê dimînin bidin, lê ji bo we û hevalê jiyana we divê hûn 3 mehan bimînin.
Di dema ku hûn li benda mafê vekirina tenduristiyê ne, hûn dikarin di hin saziyan an jî ji bo
"lêniherîna lezgîn" li nexweşxaneyê belaş bên derman kirin: belgeyq xwe a serlêdana penaberiyê
destnîşan bikin.
Divê hûn CPAM ê ji tevahî guhertin û rewşa xwe agahdar bikin: dema ku we sûd ji parastina
navneteweyî stend, divê kopiyek ji belgeya xwe ya nû ya serlêdana penaberiyê ku we serîli karta mafê
rûniştandinê dayi, û kopîk belgeya navnîşana xwe ya nû, divê hûn bişînin.

4.5. Gihandina bazara xebatê.
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Wekî serlêderên penaber, dibe ku hûn destûra xebatê bistînin ev jî ber sedema ku OFPRA di nava şeş
mehan de di derbarê, danasîna daxwaziya we ya serlêdana penaberiyê de ku ti biryar ne dabe û ev
dem piştî qeyd kirina serlêdana we pêve tê hesibandin.
Divê rewşê de, ji hêla kardêrê wê yê pêşerojê divê daxwazek ji bo destûra xebata wê bê amadekirin û
pêşkêşî servîsa kargêriyê (SMOE) yê DIRECCTE a bajarê ku hûn lê dimînin bikin, ji bo ku hûn karibin
mafê xebatê bi dest bixin.
Biryara serîlêdana destûr dayina kar ji hêla walîtî yê /DIRECTE/SMOE ve tê dayin, bersiva vê
daxwazname di nava du mehan de tê dayin. Ku dinava du mehan de we tû bersiv negirt, wek ku destûr
ji we re ne hatî dayîn tê hesibandin. Ku qebûl bû hûn û karderê we yê pêşerojê tevde têne agahdarkirin,
û ev maf li gora mayinê li ser vê axê tê dayin.
Di rewşa ku biryara erenî hate dayin, wê walîtî ji OFII yê re destûrnameya kâr û peymanên ku zêdetirî
3 mehan dom dikin an peymanên xebatên dem salî wê bişîni.
Lêbelê, ev destûrdayin dikare ji we re ne yê pejirandin, ev jî tekîldarê rewşa karderê we, û ji ber
sedemên herema ku hûn lê dimînin, an sektora ku hûn serî lê didine, ku karê hûn serî lê didin ne di
nava listeya pêşîn a ji bo karên ku pêwîstî lê heye ne hatibe destnîşan kirin.
Ku destûra xebata demkî ji were hate dayin, di rewşa qutkirina peymana we ya kar ku ne bi we
girêdayibe, ku hûn ne hatibin qewirandin an peymana we ya demkin be, piştî bi dawî bûna peymana
we ya kar hûn di karin wek kesekî li kar digeri, serî li Pôle emploi yê bidin û qeyda xwe li vir bikin.
Ger temenê we piçûk be û hûn bi tenê bin hûn dikarin ji destûr dana xebatê a ji bo peymanek şagirtî
an profesyonel ya demîkî sûd werbigrin û hûn dikarin ji bo şopandina peymana xwe alîkariyê bigrin, ku
serlêdana we ya penaberiyê ji 1ê Adara 2019 an û pêvê hatibe kirin.
Di encamde, heger hûn di nava bazara kedê de werin pejirandin, hûn ê ji van şert û mercên ku bi qanûna
kedê ve girêdayi, ji çalakiyên perwerdehiya profesyonelî sûd ê werbigrin.

5. Di encamê red kirina serlêdana mafê we yê
penaberiyê û dawî hatina mafê mayina we li ser vê
axê
5.1. Biryara red kirinê ji alîyê OFPRA an CNDA yê.
 Dawî hatina mafê îtarazkirina biryara OFPRA yê.
 Îtîraz kirina li pêşîya CNDA na yê sekinandin:
Lêbelê we ke kû dinava beşa 3.1 hatiyê destnîşan kirin, mafê we yê mayinê kengî bi dawî dibe, dema
ku hûn têkevin yek ji nav mijarê jêrîn yên biryarê OFPRA yê:
1. biryara negatîf dibe ji ber sedema ku we li dewletek din parastinek bi bandor girtibe, ger ku
ew Dewlet ne endamê YE be, dikarin wê bişînin (li beşa 3.3 binhêrin);
2. biryara qefaltinê (li beşa 3.3 binhêrin);
3. piştî serlêdana we ya ji nû ve lêniherînê hatibi red kirn ku ev serlêdana we tenê ji bo seknadina
derxistinê hatibe kirinê bê dîtin.
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Di van rewşan de, dibe ku belgeya we ya serlêdana penaberiyê paşve we re xistin an jî ne yê nûve kirin
û dibe ku hûn mecbûrî derketina ji nava axa Fransyê bên kirin. Îtîraza we ya li pêşiya CNDA yê na yê
wateya ku biryara we ya dersînorkirinê bê rawestîn û ev biryar dikari di heman demêde we re pêkanîn.
Ger we OFPRA ji vekişîna serlêdana xwe ya penaberiyê agahdar kiri be, hûn mafê xwe yê parastinê
wenda dikin û îtîraza we ya li pêşiya CNDA yê vê biryarê na di seknandin.
 Îtîraz kirina li pêşîya CNDA yê hemû biryara otomatîk na sekînîne:
Mayina we ya li ser vê axa niştîmanî kengî bi dawî dibe, dema ku hûn têkevin yek ji nav mijarê jêrîn yên
biryarê OFPRA yê:
1. piştî serlêdana we ya ji nû ve lêniherînê hatibi red kirin û ku ev serlêdana we tenê ji bo
seknadina biryara derxistinê kirinê bê dîtin.
2. biryarek red kirinê dibe li ser daxwaza ku wê ji bo ji nû de lêniherîna dosya xwe kiribû ev ne
hatibe pejirandin;
3. dibe biryarek red kirinê di derbarê serlêdana we ya penaberiyê hatibe dayin ku pêvejoya
lêniherîna dosya we dinava prosedûra lezgîn de ye û ev jî ji ber ku hûn ji welatek ewlehî
hatinin;
4. dibe biryarek red kirinê di derbarê serlêdana we ya penaberiyê hatibe dayin ku pêvejoya
lêniherîna dosya we dinava prosedûra lezgîn hatiye bicîh kirin, ji ber ku hebûna we ya li ser
vê axa netewî ji bo ewlehiya giştî xeterek ciddî tê dîtin;
5. ku biryara dersînorkirinê ji were hatibe dayin, qedexeyek mayina we ya li ser vê axê ku ji hêla
rêveberiya îdarî an ji hêla dadwer ve hati be dayin (li beşa "Ku biryara dersînorkirinê ji we re
hatibe dayin, qadexa mayinê we li ser vê axê hebe û ev biryar ji hêla rêveberî an dadgeha
îdarî ve hatibi destnîşan kirin? " di nava qismê 2.2.1 binhêrin).
Di van rewşan de, dibe ku belgeyên we yên serlêdana penaberiyê 1 an 4 bêne paşve girtin an jî neyên
nû ve kirin û dibe ku hûn mecbûrî terk kirina ji nava axa Fransyê bên kirin.
Ji ber ku hûn bûne mijarek OQTF (Derxistina Mecbûrî ji nava Axa Fransayê), dibe serlêdana we ya
penaberiyê bi awayek zûtir bê lêniherîn, ji ber hin sedemên ji aliyê ewlehiya gîiştî li malekê an jî li cîhekî
hûn tên şopandin û li wir tên binçav kirin, li ser bingehên daxwaza we ya serlêdana parastinê û an jî ji
bo ewlekariya neteweyî ev yek tê pêkanîn.
Daxwza îtirazê otomatîk na yê sekinandin, hûn dîsa jî dikarin serî li dadgeha îdarî bidin, di çarçoweya
îtiraza we ya li dijî biryara OQTF yê a derxistin û dersînorkirinê, ji bo ev biryar an bê seknandin an jî bê
betalkirin, heta ku hûn li pêşiya CNDA îtîraza xwe ya li dijî biryara OFPRA yê dikin, û ku CNDA biryarê di
derbarê we de bide.
Ji bo bi bîranînê, piştî serlêdana we ya penaberiyê hate red kirin hûn dikarin di nav panzdeh rojan de
serî li dadgeh îdarî bidin ji bo ku biryara OQTF ê bê sekinandin. Dadwer di nava deh hefteyan de biryarê
dide. Dema ku hûn di bin binçav debin an di binçavkirina li malê debin, dema îtirazê kêm di be û di nava
48 saetan tê temam kirin. Di hin rewşande dadwer, di nava 72 seatan de biryarê qawîm dike.
Îtîraz kirina ji bo sekinandina biryara OQTF ê: di dema dayina îtiraza vê birayarêde hûn ne karin bên
derxistin, û di dem direhîjiya îtîraza we ya li hemberî vê biryara jî, ku dadgeha îdarî tû biryar ne girtibe
û ji we re ne ragihandi be hûn nikarin bên derxistin.
Ger ku berî ya serlêdana we ya penaberiyê hatibi kirin û hûn bibin mijara OQTF ê, û îtîraz we vê biryara
OQTF ê nade sekinandin ji ber wê jî, hûn dikarin rasterast serî li dadgeha îdarî bikin ku ev biryar bê
sekindandin, dikari biryara OQTF di nava 48 de bi de rawestandin piştî girtin an binçavkirina we ya li
malê. Ev daxwaz biryara derxistina kirina we radiwestîne.
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Ger ku hûn li dijî vê biryara OQTF îtîraz nekin, an hûn ji bo gilî kirina vê biryara OQTF vê dereng mabin,
hûn ne karin daxwaza rawestandinê bikin, dibe ku hûn di vê demêde bên derxistin û bi tu awahî
daxwaza sekinandina dersxistinê ne ma bê kirin. Mercên dayina materyalên pêşwazî kirinê, piştî vê
biryarê bi mehek ê tê qedandin û ji we tê wergirtin.
Di rewşa 5 de, hûn dikarin, di nav 48 seatên ku biryara OFPRA yê hata dayin û pêve, serî li dadwerê
îdarî bikin ku ev biryar bê rawestan din da ku CNDA îtirazê we di berçaw derbas bike (li beşa sernav "Ku
biryara dersînorkirinê ji we re hatibe dayin, qadexa mayinê we li ser vê axê hebe û ev biryar ji hêla
rêveberî an dadgeha îdarî ve hatibi destnîşan kirin? " 2.2.1 binhêrin).
Piştî daxwaza rawestandina biryara dersînor kirina we kîjan pîvan tên şopandin?
Dadgeha îdarî, divê daxwza we ya sekindandina vê biryarê di berçavan derbas bikê, ku we belgeyên
ciddî ji bo mayina we ya li vê derê pêşkêş kiribi, mîna belgeya we ya serlêdaniya penaberiyê û belgeyên
we yê ji bo îtîraza a CNDA yê.
Di vê rewşê de, dibe ku hûn mafê mayina li ser wê axe bidest bigrin, heya ku heyeta CNDA yê îtirazê bi
binerî an jî heta ku CNDA biryarê di derbarê we de bide. Li gora hin rewşa tê guhertin, dadgeha îdarî
dikari cezeyên girtina malê an binçavkirina we bi dawî bike, ji bilî sedemên fermana giştî. Şertên dayina
metaryalên pêşwazî kirinê, piştî mehe kê ku biryara îtiraza we ji aliyê CNDA yê vê bi encam bû, an ku
dadgeh biryar da û pêve bi dawiya di be.
Ger ku dadgeh daxwaza we ya rawestandina biryara betalkirina dersînor kirinê red bike, dibe ku ev
biryara şandina we zûtirîn bê kirin û şertên pêşwaziya materyala piştî biryara dadgehê bi mehe kê, tê
qedandin ku hûn ji biryara dadgehê ve hatibin agahdar kirin.
Ger ku hûn ketin nava mijara OQTF (biryara Derxistina Mecbûrî ji nava Axa Fransayê) û we bi dilxwazî
çûyîna xwe qebûl kir, ev biryar tê wateya betal kirina, daxwaza seknandina biryara dadgeha îdarî,
têkçûn û betal kirina îtîraza we ya li pêşiya CDNA yê.
 Piştî ragihandina biryara CNDA yê dawî hatina mafê mayinê.
Di rewşên din de, mafê we yê mayina li ser axa Frensayê na mîne ji ber ku serlêdana we ya penaberiyê
hatiye red kirin û bi dawî buye:
- ku piştî biryara OFPRA yê (yek meh) we îtirazê xwe li dijî biryara li pêşiya CNDA yê ku we
nekiribe;
- an ku, we di nava yek mehê de daxwza îtîrazê li pêşya CNDA yê kiribi, roja ku xwendina biryara
dadgehê li civîna giştî hate kirin, an li ser esasên ku roja ev bir yar bi awayek fermî ji we re
hatibi ragihandin.
Di vê rewşê de, divê ku hûn zûtirîn ji Fransa derkevin û dibe ku hûn bibin yek ji mijara ku ji mecbûrî ji
nava axa Fransayê bên derxistin.

Îtiraza we ya li pêşberî Konse ya Dadgeha Bilind a Dewletê destûrê di de ku hûn ji mafê mayinê sûd
werbigirin?
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Derfet ê we heye ku hûn biryara CNDA yê li pêşberî Dadgeha Konseya Bilind a Dewletê îtraz bikin.
Serlêdana îtîraza we ya li Konseya Dewletê divê piştî ragihandina biryara dadgehê ji we re, di nava du
mehan de bê kirin.
Konseya Dewletê hemû hêmanên dozê ji nû ve napejirîne, lê tenê rêzgirtina lêniherîna dadgehê ji
qanuna re dineri, ku di vî warîde xeletiyek hatibi kirin an biryar dayina dadwerê mafê penaberan li ser
rastiya qanûnê mafê penaberiyê dayi an na, tenê li warê qanunî dineri.
Dîsa jî, ev îtiraz kirin na hêle ku hûn ji mafê mayinê sûd werbigirin û hûn dikarin beriya biryara Konseya
Dewletê bên dersînorkirin.

5.2. Alîkariya ji bo vegera welatê xwe.
Ku walîtî di derbarê wede biryara mecburi a derxistina ji nava axa fransayê (OQTF) da ku hûn şertên
heyi pêktînin, ji bo vegera we dikarin bibin alîkar û dema vegerandina we di nava 30 rojan pêk tê.
Di vê demê de hûn dikarin serî li alîkariya ji bo vegerandina welatê xwe bidin û hûn di karin ji vê alîkariyê
sûd werbigrin. Divê ku hûn bi Buroya entegrasiyona koçbera ya fransayê (OFII) re tekîli dînin.
 Alîkariya vegerê
Armanca vê alîkariyê ewe ku ji bo hêsankirina vegera kêsên ku bi rê kên ne fermî ji welatên xwe derketi
bûn û ku nuha bi dilxwazî dixwazin vegerin welatê xwe. Ev alîkarî piştî ku biryara mecbûrî derketina ji
nava vê axa hata dayin û pêve tê dayin. Di vê dema vegerandinê de derfetê ku hûn serî li vê alîkariyê
vegerê bidin û ji vê yekê sûd werbigrin heye.
Ev alikariyên ku bi mebesta piştevanîkirina vegera we ya hêja, ji aliyê OFII yê wiha tête piştgirî kirin:
 alîkariya ji bo amadekirina rêwîtiyê di warê îdarî û madî tête kirin û ev daxwza vegerandina
welatê xwe divê bi dilxwaziya kesê ku serî lê daye û a malbata wî be:
- bilêtên balafirê rezerve kirin;
- alîkariya wergirtina belgeyên rêwîtiyê;
- rêwîtiya ji cîhê rûniştinê li Fransa heta bi balafirgehê û ji Fransayê derketinê;
- li balafirgehê alîkari ya karên fermî ên ji bo pêşwazî kirin û şandinê.
 dayîna lêçûnên vegerê ji cîhê çûyîna Fransayê heya gihiştina welatê xwe, di nav de
veguherandina bagajên wan heta sînorên ku li gorî welatên vegerînê hatiye destnîşankirin;
 alîkariyek peran, di derketina derve ji bo carekê di dema çûyînê de tê dayîn.
 Pêngavên alîkariya zivirandin ê.
Digel alîkariyên jorîn ên vegerê, ji bo biyaniyên ku vedigerin welatê xwe bi karibin ji nûve bi bîc bibin
alîkariyên aborî û civakî ji wan re tê pêşkêş kirin.
Ev alîkarî, di bin hin mercan de, ji kesên serlêdana penaberiya wan ne hati bi pejirandin û ji ber vê jî
vegerî bin welatê xwe ji bo wan û malbatên wan re tê dayîn.
Alîkariyên ji nû de bi cîh bûnê di nava 3 pergala tê saz kirin. Dayina vê alîkariyê girêdayî rewş û
pêwîstiyên wî kesên ku maf girtiyê tê dayin, van alîkarîiyana, li gora profîla sûdmendî tê dayin û bi
hevûdu ve girêdayiye:



alîkarî yek zivirandin ê ji bo jiyana civakî (asta 1);
Alîkariya acîl, madî an alava, dibe ku têkildarî ji bo dîtina xanî an xwarinê ji bo demekî, ji bo
lêçûnên tenduristiyê, bi cîh kirina zarokan li dibistanê û alavên dibistanê.
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Her wiha dibe ku ji bo demekî piştgiriya civakî li gora rewş û pêwîsti yên malbatê, ji wan re tê
pêk anîn.


alîkarî yek zivirandin ê ji bo kar (asta 2);
Ew dikare pêk bê:
o dîtin û bi cîh kirina li kare kî di vegera wanî li welat;
o alîkariya gerandina kare kî;
o alîkariya ji bo perwerdehiya profesyonel.



alîkariya zivirandinê ji bo afirandina karsaziyê (asta 3);

5.3. Bi zorê vegera welatê xwe.
Ger biryara bi dilxwazî derkitinê ji were hatibe dayin, lêbelê ku we ev biryar pêk nanî be û ew dema ku
ji we re hatibû diyarkirin we derbas kiribi tê wateya ku mayina we ya li ser axa fransa qaçaxe.
Di be ku hûn bi destên polîsan bên dersînorkirin. Ev pîvana derxistinê dikare, di serî de bi biryara girtina
li malek ê an jî li navendek binçavkirinê ya îdarî de bê pêk anîn.
Ger hûn di nava mijara OQTF debin û çûyîna we ne bi awayek dilxwazî be, piştî ku hûn di derbarê rewşa
we û biryara ku ji bo we hatiyegirtin, hûn hatin agahdarkirn û pêve di her kêliyê de tehlûkeya dersînor
kirina we heye.
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6. Sûd wergirtina ji mafê parastinê
Ger hûn wekî penaber têne nas kirin an jî sûd ji parastina duyemîn werdigrin, hûn niha di bin parastina
rayedarên Fransî de cîh digirin. Ji ber tirsên ku we jiyan kiri bû, ti tekîliyê we bi rayedarên welatê we na
mine û hûn nikarin serî li wan bidin û vegerin wêlatê xwe.
Ji bo tevahî kar û barên we yên îdarî û qanûnî wê ji aliyê OFPRA yê ku parastina we dike pêk tê, ev tê
vê wateyê ku ev sazî ya ku ji hemû karên we danûstendina rewşa we ya medenî û tevahiya belgeyên
we yên îdarî berpirsiyare û hûn ê vana li vir peyda bikin.

6.1. Mayina li Fransa.
Wekî penaber, mafê we yê kartek rûniştinê ya deh-sale heye, her ji deh-sala tête nû kirin, hûn bi
awayek azad di karin li nava axa Fransî bigerin.
Nameya ku hûn wekî penaber hatinin nas kirin ku ji were hat, divê ku hûn bişînin ji walîtiya navnîşana
we lê ye. Di nava 8 rojan de we belgeyek din ku mafê penaberiya we hatiye qebûl kirin wê ji we re bê
dayin ev belgeya destûra rûniştineye, pêşîn ji bo 6 mehan bi sernavê "wek penaber tê nasîn" wê ji we
re bê dayin.
Bi vê belgeye mafê we yê xebata ku hûn dixwazin dikarin bikin heye. heta ku karta rûniştinê ji we re bê
amadakirin ev tê nû kirin. Dema ku OFPRA rewşa we ya medenî ji nûve saz kir, wê karta rûniştinê ji we
re bê dayin.
Ku hûn wek kesekî ji parastina duyemîn sûd wergirt, ji 1ê Adara 2019-an ve, mafê destûrdana
rûniştinê ya pir-salane ji we re heye, û hûn bi awayek azad di karin li nava axa Fransî bigerin.
Nameya ku parastina we hatiye nas kirin ku ji were hat, divê ku hûn bişînin ji walîtiya navnîşana we lê
ye. Di nava 8 rojan de we belgeyek din ku we mafê penaberiya we hatiye qebûl kirin wê bê dayin ev
belgeya destûra rûniştinê, pêşîn ji bo 6 mehan bi sernavê "ji parastina duyemîn sûd werdigre" wê ji we
re bê dayin. Bi vê belgeye mafê we yê xebata ku hûn dixwazin dikarin bikin heye. Dema ku OFPRA
rewşa we ya medenî ji nû ve saz kir, wê karta rûniştinê ji we re bê dayin.
Karta rûniştina ya deh-salî, ku we carêk ê karta rûniştinê ya çar salan stend û hûn bi awayek birêk û pêk
li vir man pêve wê ji were bê dayîn.

6.2. Mayina malbatê.
 Mafê mayîna endamên malbata we.
Ku hûn wekî penaber hatin nas kirin an jî ku mafê parastina duyemîn ku ji were hate dayin, ew jî ji
hemû mafê ku ji bo we hatiye danin û ji heman destûra rûniştinê sûd werdigrin:
 divê hevparê we Jin an mêrê we kesê ku hûn jiyana xwe pevri didomînin ku temenî wî ji
18 salî û mestir be û zewacek an hevkariya medenî divê ku pêşî li serlêdana we ya
penaberiyê hatibi kirin û bi kêmanî salek li ser vê zewacê derbas bibe;
 hevparê jiyana wê kesê ku hûn bi awayek sivîl we zewaca xwe kiriye ku destura rûniştina
mafê hevbeşiya malbatê ji re hatibi dayin (li jêr beşa"mafê hevbeşiya malbatê" binhêrin);
 zarokên we yên derdorî 18 salî an ji 16 eger ku ew bixwazin bixebitin;
 dê û bavên we (yên di asta yekemîn), ger ku temenê we biçûk bi û hûn hîn ne zewicîbin.
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Divê endamên malbata we ji bo wergirtina destûra rûniştinê bi walîtî ya cîhê ku hûn dimînin re têkilî
daynin.
 Mafê hevbeşiya malbatê.
Ger ku malbata we ji derveyî Fransa bin û we mafê parastinê stendibe, hûn dikarin malbata xwe bînin
Fransaya beyî ku hatinên we yên aborî an ku xanî yê we hebe, li ser mafê hevbeşiya malbatê hûn dikarin
wan bînin.
Bi vî mafî re girêdayi:
 hevparê we Jin an mêrê we kesê ku hûn jiyana xwe pevri didomînin ku temenî wî ji 18 salî biçûktir
be û zewaca we an hevkariya medenî ku di dema serlêdana we ya penaberiyê hatibi kirin;
 hevparê we ku hûn bi fermî ne zewîcînin, ku ji 18 salî mezintir be û beriya girtina mafê we yê
parastinê wê demek dirêj ku jiyanek hevpar pevre derbas kiribe û ku hîn jî vê jiyana pevre di
domînin;
 zarokên we yên ji vê hevpariyê hebin û 19 salî mestir, û ku ne zewicîbin;
 zarokên we yên ku ji dervî vê zewaca we ya fermî, ku di bin ya 18 salî de ne. Ev tekîldarî van zaroka
ne:
 ku zarokên we yên ji zewaca dinê ku dê û bavên wan ku miribin an jî mafê dê û bav tiyê ji wan
hatibi stendin dikarin ji mafê parastinê sûd werbigrin.
 ku li gorî biryara dadgehek biyanî, ji we û hevparê we re, li ser esasê berpirsiyariya dê û baviyê
de ku biryar da be. Divê kopiyek ji vê biryarê û her wiha destûrnameya ji bo hatina Fransa yê a
dê û bavê din ku meriv piçûk be, di bê were radest kirin;
 dê û bavên we (yên di asta yekemîn), ger ku temenê we biçûk bi û hûn hîn ne zewicîbin. Ew dikarin
zarokên xwe yên biçûk yên ku hîn ne zewiciîbin û dibin berpirsiyariya wan denin bînin vir.
Endamên malbata ji bo ku werin Fransayê, divê serî li rayadarên dîplomatîk û yên sefaret ê bidin da ku
vîzaya ya ji bo 3 mehan karibin li vir bimînin bigrin, wê di nava demekî baş de daxwaza we bê lêniherîn
û di cih de wê biryar bê dayin. Ne pêwîste ku pêşnamayek ê ji buroya malbatên Penaberan bişînin.
Heke hûn li gorî prensîbên bingehîn ên ku, li gorî qanûnên komarê, li gorî jiyana malbatê li Fransayê ku
hatiyê destnîşan kirin hûn tev ne geriyabin, dikare ev daxwaza anîna malbata we bê red kirin. Bi heman
awayî, ku yek ji endamê malbata we tevlî sûcekî an hebûna wî li Fransayê tehlûkeyek mezîn li ser
gelemperî ya civakê tê dîtin an ku wek xeter bê dîtin, û hewkarê sûcên giran kiribi ku ev hatbi îspat kirin
wê ji nava hevbêşiya malbatê bê derxistin û tû mafê parastina penaberiyê jêre nayê dayin.
Ku zewaca we piştî girtina serlêdaniya we ya penaberiyê be, divê hûn ji bo kom kirina malbata xwe serî
li OFII yê bidin.
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6.3. Entegrasyon.
 Peymana Integrasyona bi Komarê li gel Buroya entegrasiyona koçbera ya

fransayê (OFII)
Wekî penaberekî an jî hûn wek kesekî ku ji parastina duyemîn sûd werdigrin, berpirsiyariya we ewe ku
hûn Peymana Integrasyona bi Komarê (CIR) re îmze bikin. Armanca ev peymana ku di navbera we û
Dewletê de hatiye imzekirin ewe ku yekbûna weya bi civaka Fransî hêsantir bê kirini.
Destûra gîhandina van tiştan e:
-

-

hûn ê qursek ku ji çar rojan pêktê û li ser perwerdehiya hemwelatî û prensîbên we vedigire
nava xwe, nirx, saziyên komarê, maf û erkên girêdayî jiyana li Fransa û her weha rêxistina
civaka Fransa;
fêrbûna ziman, bi asta we ve girêdayî, ji bo ku hûn zimanê fransî fêbibin. Di dawiya vê
perwerdehiyê de, hûn dikarin belgeyek standart ya asta zimanê xwe bistînin;
bi piştevaniya şêwirmendekî ku ji bo alîkariya we ya projeya kar bike û ku hûn karibin derbasî
xebatê bibin;
piştevaniya li gor hewcedarî û pêdivî yen we û ku hûn karibin şertên pêşwazîkirin û yekbûyinê
hêsantir bike tên dayin.

Ji bo agahdariyên bêtir, hûn dikarin bi buroya OFII yê ya herêma ku hûn lê dimînin têkilî deynin.

6.4. Mafên civakî.
 Gihandina xanî.
Ger di dema prosedura serlêdana we ya penaberiyê de hûn li CADA an navendek din ên di binê pergala
niştimanî ya mafê penaberiyê de we cîh girtiye, piştî ku hûn parastina xwe werdigirin, mafê we ku li vê
navendê de 3 mehan bimîne heye, ev mayin tenê ji bo carek ê tê nû kirin ev jî lo gora ku walîtî desturê
bi de tê mayin.
Hûn wekî kesek mafê parastinê girtiyê, hûn dikarin ji OFII yê daxwaza cihekî li navenda mayina demkî
(CPH) sûd werbigirin. Ger hûn daxwazên pejirandinê bicîh bînin û cîhek peyda bibe, hûn ê ji bo cara
yekemîn û tenê ji bo carek din sê mehan bê dirêj kirin hûn ê werin bicîh kirin.
Wê xebatkarê navendê ji bo rewşa we ya şexsî û giştî we alîkariya we bikin da ku hûn karibin gavên
sazkirina jiyana xwe bikin.
Wekî din, hûn dikarin ji bo xaniyekî serî li saziyên pêwendîdar rasterast bixin an jî xaniyên taybetî ji xwe
re bigrin an jî ji xaniyên civakî sûd werbigirin.
 Gihandina bazara kar.
Ger hûn wekî penaber bêne nas kirin, bi girtina belgeya we ya yekemîn a bi navê " wek penaber
Naskirî" bistînin, hûn mafê gihandina bazara kedê jî bi dest bixin.
Ger hûn xwediyê parastina duyemîn bin, bi girtina belgeya xwe ya yekemîn a bi navê " ji parastinê
duyemin sûd werdigr" ku hûn bistînin, hûn ê mafê gihandina bazara kedê jî bi dest bixin.
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Hûn dikarin peymanek kar ji xwe re peyda bikin an peymanek demkî (CDD) an jî peymanek (CDI) ku ji
bo demek nediyar. Her wiha hûn dikarin li navnîşa kar gerandinê (Pôle Emploi) qeyda xwe bikin û ji
piştgiriya kesane jî sûd werbigirin. Hûn dikarin perwerdehiyê jî bigirin.
Kesên endamê malbatên penaber ên ku kartên rûniştinê stendinin, û kesên endamê malbatên
parastina duyêmin girtinin û mafê rûniştina çend sala bi destxistinin mafê wanî xebatê heye.
Li gora rêziknameya kar, şert û mercên hin karan divê an diploma/an jî hemwelatî ya we hebe. Karta ji
bo niştecîbûnê ku li qadek din an yê derve yî derya yê desturê na de ku hûn bi karibin li nava metropolan
bi xebitin.
 Gihandina lêniherînê tenduristî.
Li ku tê dermankirin? Li paragrafa 4.4. binhêrin "Gihandina lêniherînê tenduristî/Li ku dermankirin di
be?"
Ji bo dermankirinê çawa em dikarin mafê lêniherînên tenduristî bi dest bigirin?


Ger ku we ji bo lêniherînê tenduristiyê we hîn serî li CPAM (sîgorteya tenduristî û temamkar
CMU) ê ne da be:
Li paragrafa 4.4. binhêrin "Gihîştina lêniherînan" / "Hûn çawa dikarin alîkariyê ji bo lêçûnên xwe yên
tenduristiya bidest bixin?" ji bo gav avêtinê.
Belgeyên ku ji bo serlêdana sîgorteya tenduristiya we ve girêdayî ne ev in:
- belgeya ku ji hêla walîtî ye ve hatî dayîn bi gotinên "nasandina penaberîti" an "sûd ê ji parastina
duyemîn werdigire";
- belgeya ku tevahiya malbata we ger ku zarokê hebin a ku ew jî tê de qeyd kirinin;
- belgeya navnîşana we/cîhe ku hûn lê dimînin.
 Ger we berê serî li vekirina mafê tenduristiyê li CPAM ê daye:
We berê ji CPAM ê belgeyek wergirtiye. Heke we daxwaz kiribe hûn li ser sîgorteya tenduristiyê, û CMU
ya temamkar dimînin. Lêbelê, divê ku hûn ji bîr nekin ku dosya xwe ya ji bo nû kirina CMU beriya
qedandina belgeya we bi 2 meha gerek hûn bişînin (li dawiya belga we ya CMU-C li ser destûrnameya
dîroka qedandinê diyare).
Divê ku hûn kopiyek ji wergirtina destûra rûniştinê, û belgeyên rewşa sivîl ya ku ji hêla OFPRA yê ji were
hatiye şandin ji wan re bişînin.
Wê gavê hûn ê belgeyek nû bi hejmarek nû ya ewlehiya civakî werbigirin.
Hûn dikarin ji CPAM a xwe daxwaza "kart Vitale" ê bikin. Ev karta belaşe, ev di kevî dewsa belgeya
tenduristiyê û li her derê ku hûn bên derman kirin derbas dibe.
 Berjewendiyên civakî û malbatî.
Ger hûn daxwazên tên xwestin bicîh bînin, hûn dikarin ji gelek berjiwendiyên civakî (wek mînak,
hatiniya yaramenti ya çalak, prîmê çalakiyê, alîkariya şexsî ji bo xanî, an yarmetiyek ji bo kesê seqet)
sûdê werbigrin, û alîkarîyên ji bo malbatê ku zarokê girêdayî wan hebin.
Feydeyên alîkariyên civakî rê di de, da ku hûn karibin kêmtirîn çavkaniyên xwe yên aborî baştir bikin,
an dahatiyek zêde peyda bikin, û ji we re bibin alîkar, ku hûn karibin lêçûnên xwe yên xanî bidin.
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Armanca vê alîkariyê ewe ku ji bo sivkaiyê li hin lêçûnên wê bike, mînak ji dayik bûna zarokekî, ji bo
yarmentiya lêniherine zarokên we li gel kesên pirspor, despêkirina dibistanê, seqetî, bi gelemperî
pêwîstî û tevahiya lêçûnên ji bo perwerdeya zarokên we.
Ev berjiwendi yên civakî ji bo kes û malbatên ku çavkaniyên wanî aborî bi sînore û têrî wan nake tê
dayin. Ew ji hêla Fona alîkariya malbatê û Fona civakî hevpar û çandinî yê, li nêzî 100 deverên Fransayê
têne dayîn.
Ji bo ku hûn di derbarê van berjewendi ya bêtir agahadar bibin, nas bikin û serî lê bidin, hûn dikarin
biçin fona alîkariya malbatê ya cîhê ku hûn lê rûdînên daxwaza xwe bikin an jî li ser malperê serî lê bidin
(www.caf.fr ; www.msa.fr).
BALDARÎ: Ji bo ku hûn ji RSA û pirîmê çalekiyê sûd werbigrin, divê hûn serlêdana xwe bikin. Mafê we
tenê gava ku we statûya penaberî an parastina duyemin stend û pêve tê hesibandin.

6.5. Rêwîtiya derveyî welat.
Ger ku we ji mafê parastinê sûd wergirt û hûn dixwazin biçin derveyî Fransa, hûn dikarin serî li belgeyek
rêwîtiyê bidin ev belge ji hêla walîtî ya herema ku hûn dimînin tê dayin.
Ger ku hûn penaber bin, belgeyek rêwîtiya penaberî ya ji bo pênc-sala ji were tê dayin. Vêrgî ya ku tê
dayîn 45 Euro ye.
Ger ku we mafê parastina duyemîn girti be, hûn ê nasnameyek û belgeyêk rêwîtiyê ji bo çar-salî
bistînin. Vêrgî ya ku tê dayîn 40 Euro ye.
Van belgeyên rêwîtiyê ne li cîhên dîplomatîk ne jî li konsulxane yên fransî nû dibin. Berî rêwîtiya xwe,
divê hûn li dema belgeya xwe ya rêwîtiya binhêrin ku dema rûniştina we hin derbas dibe an an.
Ger belgeya rêwîtiya we dema ku hûn li derveyî Fransayê bin dema we xelas bibe (an we wenda kiribe
an jî hatibe dizîn), divê hûn bi rayedarên dîplomatîkî an konsolosxaneya Fransî re ya ku li welatê ku hûn
lê nin têkilî daynin ji bo ku belgeyek hûn karibin vegerin Fransayê ji aliyê rayedarê wê derê li gel karta
destûra rûniştina we bê dayin.
Ger hûn penaber an jî hûn ji parastina duyemin sûd werdigrin, zarokên we ye biçûk ku li ser axa fransayê
yêne, lêbelê karta wanî ya parastinê an ya penaberi yê tûneye, dikari karta yek-salî û belgeya rêwîtiyê
jê re bê dayin. Vêrgî ya ku tê dayîn 15 Euro ye.
Hûn dikarin biçin welatê xwe?
Hûn bi van belgeyên rêwîtiyê ne dikarin biçin welatê xwe. Ger ku hûn vegerin welatê xwe, dibe ku
OFPRA bifikiri ku êdî ti tirs û zext li ser we ne maye û dibe ku parastina we bi dawî were (li 6.7 binhêrin).
Lêbelê, ji ber mercên pir awarte (mînak mirin an nexweşiyek ciddî ya xizmekî we), hûn dikarin serî li
walîtiyê bidin ji bo ku hûn bi ewlehî karibin herîn û werin welatê xwe ev destur tenê ji bo na herî dirêj
3 mehan tê dayin.

6.6. Hemwelatî.
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Ger ku hûn wek penaber hatin nas kirin, gava ku hûn statûyê xwe werdigirin hûn di karin serlêdana
hemwelatîbûna Fransî bikin.
Ger ku we sûd ji parastina duyemin wergirtibe, divê hûn 5 salê rûniştina xwe ya qanûnî li Fransayê
îspat bikin û pêve hûn ê karibin serlêdana hemwelatiyê bikin.
Divê ku hûn hin şertan pêk bînin (mînak: zanîna zimanê fransî) ji bo serlêdana hemwelatiyê.
Divê hûn dosya xwe ji platforma hemwelatiyê re bişînin.

6.7. Dawî hatina parasitinê.
 Xapandin: ger ku biryara parastinê ji wer hatiye dayin li ser nerast agahdarkirin û xapandinê
çêbûye, OFPRA dikare parastina we bi dawî bike.
 Ku we hemwelatiyek ji neteweyek din bi dest xwe xistiye, ku di hêle hûn ji parastina
navnetewî sûd werdigrin ev parastina ku we ji Fransayê girtiye be wate dibe.
 Ku li welatê we ti tirs tehlûke ji bo we nema be: OFPRA dikare texmîn bike ku êdî li welatê we
ti tirs û xeterî ji bo we tune, û ji ber vê yekê dikari parastina we bidawî biki, eger:
- hûn bi dilxwazî li welatê xwe mabin;
- ku hûn bi rayadarên welatê xwe re ketibin tekîliyê;
- guhertinek berbiçav di mercên ku ji bo parastin ji we re hati bû dayin ku pêk hatibe.
 Bendên derxistinê: OFPRA parastina we kengî di qedîne, ger ku we tawanek li dijî aşitiyê,
tawanek şer an dijî mirovahiyê, tawanek giran an ji ber kiryarên li dijî armanc û prensîbên
Neteweyên Yekbûyî kiribe.
 Ger ku hebûna we ya li ser vê axê tehlûkeyek ciddî ji bo nîzama giştî, ewlehiya giştî an
ewlekariya Dewletê dike:
- ger ku hûn penaberin, parastina we ji ber van sedeman tête qedandin dema ku:
o ji ber hin sedemên ciddî ku hebûna we ya li Fransayê têkildarî kesayete we, xetereyek ciddî
ji bo ewlehiya Dewletê ku dike;
o ku hûn li Fransa an li welatek endamê Yekîtiya Ewrûpa, an jî li Lihtenştayn, li Swîsre, Norwêc
an li îzlanda we sûcek ku kiryarek terorîzmê kiribe û we deh sal cezayê girtîgehê girtibe, û
ji ber vê sedemê hûn hatibin cezakirin, û hebûna we ya vê derê wek tehlûkeyek ciddî ji bo
civaka Fransayê ku tê dîtin;
- ger ku we sûd ji parastina duyemin wergirtibe, û hebûna we ya li ser vê axê tehlûkeyek ciddî
ji bo nîzama giştî, ewlehiya giştî an ewlekariya Dewletê dike mafê we yê parastina bi dawî di
be.
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ZÊDETIR: navnîşanên pêwîst
Ev lista ne bi dorfirehiye
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1. Navnîşanên nîştîmanî
 Sazî
Office français de protection des réfugiés et appatrides (OFPRA) (Buroya parastina penaberan û
kesên bê hemwelati a fransayê)
201, rue Carnot
94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX
tél: 01 58 68 10 10
fax: 01 58 68 18 99
http://www.ofpra.gouv.fr/
Cour nationale du droit d’asile (CNDA) (Dadgeha Niştîmanî ya Mafên Penaberan)
35, rue Cuvier
93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
tél: 01 48 10 40 00
fax: 01 48 18 41 97
http://www.commission-refugies.fr/
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) (Buroya entegrasiyona koçbera ya
fransayê)
44, rue Bargue
75 015 PARIS
tél: 01 53 69 53 70
fax: 01 53 69 53 69
http://www.ofii.fr
 Rêxistina navnetewî
Haut-Commissariat des Nations-Unies
pour les Réfugiés (HCR) Représentation en France (Komîseriya Bilind a Neteweyên Yekbûyî ji bo
nûnertiya penaberan li Fransa)
7, rue Henri Rochefort
75017 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 43 48 58
Fax: +33(0)1 44 43 48 61
www.unhcr.fr/fr-fr

 Komel
Association des chrétiens pour l’abolition
de la torture (ACAT) (Komeleya Xiristiyana ji bo Rakirina êşkence)
7, rue Georges Lardennois
75 019 PARIS
tél: 01 40 40 42 43 / fax: 01 40 40 42 44
http://www.acatfrance.fr/
Act’up (komeleya milîtanên ku li di jî AIDS şer dikin)
9, rue des Dunes
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75 019 PARIS
tél: 01 75 42 81 25
http://www.actupparis.org/
ARDHIS (Komele ji bo nasandina mafên ên mirovên homoseksuel, transseksuel û ji bo mafên
rûniştina koçberan)
Navenda LGBT Paris-Île-de-France,
63, rue Beaubourg, 75003 Paris
tél: 01 43 57 21 47
https://ardhis.org/WP3/
Amnesty International - section française (Amnesty Navnetewî beşa we ya fransa)
72-76, boulevard de la Villette
75 019 PARIS
tél: 01 53 38 65 65 / fax: 01 53 38 55 00
http://www.amnesty.fr/
Association Primo Lévi (Komela Primo Lévi)
107, avenue Parmentier
75 011 PARIS
tél: 01 43 14 88 50 / fax: 01 43 14 08 28
http://www.primolevi.asso.fr/
Association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France (APSR) (Komeleya
pêşwazîkirina doktor û karmendên tenduristiyê ên Penaberan li Fransayê)
Hôpital Sainte Anne
1, rue Cabanis
75 014 PARIS
tél: 01 45 65 87 50 / fax: 01 53 80 28 19
http://www.apsr.asso.fr
Comité d’aide exceptionnelle aux intellectuels réfugiés (CAEIR) (Komîteya taybet ji bo alîkariya
rewşenbîrên penaber)
43, rue Cambronne
75 015 PARIS tél: 01 43 06 93 02 / fax: 01 43 06 57 04
Centre d’action sociale protestant (CASP) (Navenda çalekiyên Civakî ya Protestana)
20, rue Santerre
75 012 PARIS
tél: 01 53 33 87 50 / fax: 01 43 44 95 33
http://www.casp.asso.fr
CIMADE - Service œcuménique d’entraide
91 rue Oberkampf
75011 PARIS tél: 01 44 18 60 50 / fax: 01 45 56 08 59
http://www.cimade.org
Comité médical pour les exilés (COMEDE) (Komîteya bijîjkî ji bo koçberan)
Hôpital de Bicêtre
78, rue du Général Leclerc
BP 31
94 272 LE KREMLIN BICÊTRE
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tél: 01 45 21 39 32 / fax: 01 45 21 38 41
http://www.comede.org
Croix rouge française (Xaca Sora Fransa)
98 rue Didot,
75694 Paris Cedex 14 tél: 01 44 43 11 00
fax: 01 44 43 11 01
http://www.croix-rouge.fr
Fédération des associations de soutien
aux travailleurs immigrés (FASTI) (Federation û komelên pîşgiriya karmendên koçber)
58, rue des Amandiers
75 020 PARIS
tél: 01 58 53 58 53 / fax: 01 58 53 58 43
http://www.fasti.org
Forum réfugiés (Foruma penabera)
28, rue de la Baïsse - BP 1054
69 612 VILLEURBANNE CEDEX
tél: 04 78 03 74 45/ fax: 04 72 97 05 81
http://www.forumrefugies.org
France Terre d’Asile (FTDA)
24, rue Marc Seguin
75 018 PARIS
tél: 01 53 04 39 99 / fax: 01 53 04 02 40
http://www.france-terre-asile.org
Groupe accueil solidarité (GAS) (Koma piştevaniya pêşwazîkirinê)
17, place Maurice Thorez
94 800 VILLEJUIF
tél: 01 42 11 07 95 / fax: 01 42 11 09 91
http://www.gas.asso.fr/
Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) (Koma agahdarî û piştgiriya
koçberan)
3, villa Marcès
75 011 PARIS
tél: 01 43 14 60 66 / fax: 01 43 14 60 69
http://www.gisti.org
Ligue des droits de l’homme (LDH) Lîga mafên mirovan
138, rue Marcadet
75 018 PARIS
tél: 01 56 55 50 10 / fax: 01 56 55 51 21
http://www.ldh-france.org
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) (Tevgera li dijî
nijadperestiyê û ji bo hevalbendiya di navbera gelan de)
43, boulevard Magenta
75 010 PARIS
tél: 01 53 38 99 99 / fax: 01 40 40 90 98
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https://www.mrap.fr/
Secours catholique CEDRE (hawara Katolîka)
23, boulevard de la Commanderie
75 019 PARIS
tél: 01 48 39 10 92 / fax: 01 48 33 79 70
http://www.secours-catholique.asso.fr
Service national de la pastorale des migrants (SNPM) (Xizmeta keşîşên koçber a neteweyî)
58, avenue de Breteuil
75007 PARIS tél: 01 73 36 69 47
https://migrations.catholique.fr/

2. Navnîşanên herêmî
 Gîşên yekemîn
AUVERGE-RHONE-ALPES
 Isère
12 Place de Verdun, 38000 Grenoble
 Puy-de-Dôme
18 Boulevard Desaix, 63000 Clermont-Ferrand
 Rhône
106 rue Pierre Corneille, 69003 Lyon
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
 Côte-d’Or
51 rue de la Préfecture, 21041 Dijon
 Doubs
8 bis rue Charles Nodier, 25035 Besançon
 Saône-et-Loire
196 rue de Strasbourg, 71000 Mâcon
BRETAGNE
 Ille-et-Vilaine
3 av. de la Préfecture, 35026 Rennes
CENTRE
 Loiret
181 rue de Bourgogne, 45042 Orléans
GRAND-EST
 Marne
38 rue Carnot, 51036 Châlons-en-Champagne
 Moselle
9 rue de la Préfecture, 57000 Metz
 Bas-Rhin
5 place de la République, 67073 Strasbourg
 Haut-Rhin
7 rue Bruat 68020 Colmar
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HAUTS DE FRANCE
 Nord
12/14 rue Jean Sans Peur, 59039 Lille
 Oise
1 place de la Préfecture, 60000 Beauvais
ILE-DE-FRANCE
 Paris
92 boulevard Ney, 75018 Paris
 Seine-et-Marne
12 rue des Saints Pères, 77000 Melun
 Yvelines
1 rue Jean Houdon, 78000 Versailles
 Essonne
Boulevard de France, 91000 Evry
 Hauts-de-Seine
167-177 avenue Joliot Curie, 92000 Nanterre
 Seine-Saint-Denis
13 rue Marguerite Yourcenar, 93000 Bobigny
 Val-de-Marne
13/15 rue Claude Nicolas Ledoux, 94000 Créteil
 Val-d’Oise
5 avenue Bernard Hirsch, 95010 Cergy-Pontoise
NORMANDIE
 Calvados
Rue Daniel Huet, 14038 Caen
 Seine-Maritime
7 place de la Madeleine, 76000 Rouen
NOUVELLE-AQUITAINE
 Gironde
2 esplanade Charles de Gaulle, 33000 Bordeaux
 Vienne
Bâtiment Haussmann, Impasse des Ecossais, 86000 Poitiers
 Haute-Vienne
19 rue Cruveilhier, 87000 Limoges
OCCITANIE
 Haute-Garonne
1 place Saint-Etienne, 31038 Toulouse
 Hérault
34 place des Martyrs de la résistance, 34000 Montpellier
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
 Alpes-Maritimes
17 bd du Mercantour 06200 Nice
 Bouches-du-Rhône
66 bis Rue Saint-Sébastien, 13006
PAYS-DE-LA-LOIRE
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 Loire-Atlantique
6 quai Ceineray, 44035 Nantes
 Maine-et-Loire
Place Michel Debré, 49934 Angers
OUTRE-MER (services « asile » des préfectures) DERVEYÎ-DERYAYÎ (xizmetên "penaberan" li walîtiya)
 Martinique
Rue Victor Sévère, 972000 Fort-de-France
 Guadeloupe
Grand camp, Immeuble situé à côté de la SIG, 97139 Abymes
 Guyane
23 rue Arago, 97300 Cayenne
 La Réunion
6 rue des Messageries, CS 51079 97404 Saint Denis Cedex
 Mayotte
BP 979 97600 Mamoudzou.

 Walîtî
ALSACE
 Haut-Rhin
7, rue Bruat, 68 020 Colmar
 Bas-Rhin
5, place de la République, 67 073 Strasbourg
AQUITAINE
 Gironde
2, esplanade Charles de Gaulle,
33 000 Bordeaux
 Dordogne
2, rue Paul Louis Courier, 24 000 Périgueux
 Landes
24, rue Victor Hugo, 40 021 Mont-de-Marsan
 Lot-et-Garonne
Place de Verdun, 47 920 Agen
 Pyrénées-Atlantiques
2, rue du maréchal Joffre, 64 021 Pau

AUVERGNE
 Puy-de-Dôme
18, boulevard Desaix,
63 000 Clermont-Ferrand
 Allier
2, rue Michel de l’Hospital, 03 000 Moulins
 Cantal
2, cours Monthyon, 15 000 Aurillac
 Haute-Loire
6, avenue du Général de Gaulle
43 000 Le Puy-en-Velay
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BOURGOGNE
 Saône-et-Loire
196, rue de Strasbourg, 71 000 Mâcon
 Nièvre
40, rue de la Préfecture, 58 000 Nevers
 Yonne
Place de la Préfecture, 89 000 Auxerre
 Côte d’Or
53, rue de la Préfecture, 21 041 Dijon
BRETAGNE
 Ille-et-Vilaine
3, avenue de la Préfecture, 35 026 Rennes
 Côtes d’Armor
1, place Général de Gaulle, 22 000 Saint-Brieuc
 Finistère
42, boulevard Dupleix, 29 000 Quimper
 Morbihan
24, place de la République, 56 000 Vannes
CENTRE
 Loiret
181, rue de Bourgogne, 45 042 Orléans
 Cher
Place Marcel Plaisant, 18 000 Bourges
 Eure-et-Loir
Place de la République, 28 000 Chartres
 Indre
Place de la Victoire et des Alliés,
36 000 Châteauroux
 Indre-et-Loire
15, rue Bernard Palissy, 37 925 Tours
 Loir-et-Cher
Place de la république, 41 000 Blois
CHAMPAGNE-ARDENNE
 Ardennes
Esplanade du Palais de Justice,
08 000 Charleville-Mézières
 Aube
2, rue Pierre Labonde, 10 000 Troyes
 Haute-Marne
89, rue Victoire de la Marne,
52 011 Chaumont

 Marne

38, rue Carnot,
51 036 Châlons-en-Champagne
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FRANCHE-COMTE
 Doubs
8, bis Rue Charles Nodier, 2 5035 Besançon
 Jura
8, rue de la Préfecture, 3 9000 Lons-le-Saunier
 Haute-Saône
1, rue de la Préfecture, 70 013 Vesoul
 Territoire de Belfort
Place de la République, 90 000 Belfort
GUADELOUPE
 Palais d'Orléans, Rue Lardenoy,
97 109 Basse-Terre 97109, Guadeloupe
ILE-DE-FRANCE
 Paris : 92, boulevard Ney, 75 018 Paris
 Seine-et-Marne
12, rue des Saints Pères, 77 000 Melun
 Yvelines
1, rue Jean Houdon, 78 000 Versailles
 Essonne
Boulevard de France, 91 000 Evry
 Hauts-de-Seine
167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot Curie, 92 000 Nanterre
 Seine-Saint-Denis
1, esplanade Jean Moulin, 93 007 Bobigny
 Val-de-Marne
21-29, avenue du Général De Gaulle,
94 038 Créteil cedex
 Val d’Oise
5, avenue Bernard Hirsch, 95 010 Cergy-Pontoise
LANGUEDOC-ROUSSILLON
 Hérault : 34, place des Martyrs de la résistance, 34 000 Montpellier
 Aude : 52, rue Jean Bringer,
11 000 Carcassonne
 Gard : 10, avenue Feuchères, 30 000 Nîmes
 Lozère : rue du faubourg Montbel,
48 005 Mende
 Pyrénées-Orientales : 120, avenue Emile Roudayre, 66 000 Perpignan

LIMOUSIN
 Corrèze : 1, rue Souham, 19 000 Tulle
 Creuse : 4, place Louis Lacrocq, 23 000 Guéret
 Haute-Vienne : 1, rue de la Préfecture,
87 000 Limoges
LORRAINE
 Moselle : 9, place de la Préfecture
570 00 Metz
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 Meuse

40, rue du Bourg, 55 000 Bar-le-Duc
 Meurthe-et-Moselle
1, rue Préfet Claude Erignac, 54 000 Nancy
 Vosges : Place Foch, 88 026 Epinal
MIDI-PYRENEES
 Haute-Garonne
1, place Saint-Étienne, 31 038 Toulouse
 Ariège
2, rue de la préfecture Préfet Claude Erignac, 09 000 Foix
 Aveyron
7, place Général de Gaulle, 12 000 Rodez
 Gers
7, rue Arnaud de Moles, 32 000 Auch
 Lot
Cité Bessières, Rue Pierre Mendes France, 46000 Cahors
 Hautes-Pyrénées
Place du Général de Gaulle, 65 000 Tarbes
 Tarn
Place de la Préfecture, 81 013 Albi
 Tarn-et-Garonne
2, allée de l’Empereur, 82 013 Montauban
NORD-PAS-DE-CALAIS
 Nord
12/14, rue Jean sans Peur, 59 039 Lille
 Pas-de-Calais
9, esplanade Jacques Vendroux, 62 100 Calais
BASSE-NORMANDIE
 Calvados
Rue Daniel Huet, 14 038 Caen cedex 09
 Manche
Place de la Préfecture, 50 002 Saint-Lô
 Orne
39, rue Saint-Blaise, 61 018 Alençon

HAUTE-NORMANDIE
 Seine-Maritime
7, place de la Madeleine, 76 000 Rouen
 Eure
Boulevard Georges Chauvin, 27 000 Evreux
PAYS DE LOIRE
 Loire-Atlantique
6, quai Ceineray, 44 035 Nantes
 Vendée
29, rue Dellile, 85 009 La Roche-sur-Yon
 Maine-et-Loire
Place Michel Debré, 49 934 Angers
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 Mayenne

46, rue Mazagran, 53 015 Laval
 Sarthe
Place Aristide Briand, 72 041 Le Mans
PICARDIE
 Oise
1, place de la Préfecture, 60 000 Beauvais
 Aisne
27, rue Paul Doumer, 02 000 Laon
 Somme
51, rue de la République, 80 000 Amiens
POITOU-CHARENTES
 Charente
7-9, rue de la Préfecture, 16 023 Angoulême
 Charente-Maritime
38, rue Réaumur, 17 000 La Rochelle
 Deux-Sèvres
4, rue Duguesclin, 79 099 Niort
 Vienne
7, place Aristide Briand, 86 000 Poitiers
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
 Bouches-du-Rhône
66 bis, rue Saint-Sébastien, 13 006 Marseille
 Vaucluse :
28, boulevard Limbert, 84 000 Avignon
 Alpes-Maritimes
147, boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
 Alpes-de-Haute-Provence
Avenue Demontzey, 04 002 Digne les Bains
 Hautes-Alpes
28, rue Saint-Arey, 05 000 Gap
 Var
Boulevard du 112e régiment d’infanterie,
83 070 Toulon
RHONE-ALPES
 Isère
12, place de Verdun, 38 000 Grenoble
 Savoie
Château des Ducs de Savoie,
73 018 Chambéry
 Haute-Savoie
Rue Louis Revon, 74 000 Annecy
 Rhône
106, rue Pierre Corneille, 69 003 Lyon
 Ain
4,5 avenue Alsace Lorraine, 01 012 Bourg en Bresse
 Ardèche
5, rue pierre Filliat, 07 000 Privas
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 Drôme

3, boulevard Vauban, 26 000 Valence
 Loire
2, rue Charles de Gaulle, 42 022 Saint-Etienne

 Directions territoriales de l’Office français de l’immigration et de

l’intégration (OFII) (Midûriyeta giştî a buroya entegrasiyona koçbera a
fransayê)

Midûriyeta navendî
44, rue Bargue
75 732 Paris Cedex 15
tél: 01 53 69 53 70
Amiens (02, 60, 80)
275, rue Jules Barni – Bât. D
80 000 Amiens
tél: 03 22 91 28 99 / amiens@ofii.fr
Besançon (25, 70, 39, 90)
3, avenue de la Gare d’Eau
25 000 Besançon
tél: 03 81 25 14 39 / besancon@ofii.fr
Bobigny (93)
13, rue Marguerite Yourcenar
93 000 Bobigny
tél: 01 49 72 54 00 / Seine-saint-denis@ofii.fr
Bordeaux (24, 33, 40, 47,6 4)
55, rue Saint Sernin,
33 002 Bordeaux Cedex
tél: 05 57 14 23 00 / bordeaux@ofii.fr
Caen (14, 50, 61)
Rue Daniel Huet
14 038 Caen Cedex 9
tél: 02 31 86 57 98 / Caen@ofii.fr
Cayenne (973
17/19, rue Lalouette BP 245
97 325 Cayenne
tél: 05 94 37 87 00 / cayenne@ofii.fr

Cergy (95)
Immeuble « Ordinal » Rue des Chauffours,
95 002 Cergy Pontoise Cedex
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tél: 01 34 20 20 30 / cergy@ofii.fr
Clermont-Ferrand (03, 15, 63, 43)
1, rue Assas
63 033 Clermont Ferrand
tél: 04 73 98 61 34 / Clermont-ferrand@ofii.fr

Créteil (91, 94)
13/15, rue Claude Nicolas Ledoux
94 000 Créteil
tél: 01 41 94 69 30 / creteil@ofii.fr
Dijon (21, 58, 71, 89)
Cité administrative Dampierre
6, rue du Chancelier de l’Hospital
21 000 Dijon
tél: 03 80 30 32 30 / dijon@ofii.fr
Grenoble (74, 38, 73
Parc Alliance - 76, rue des Alliés
38 100 Grenoble
tél: 04 76 40 95 45 / grenoble@ofii.fr
Lille (59, 62)
2, rue de Tenremonde
59 000 Lille
tél: 03 20 99 98 60 / lille@ofii.fr
Limoges (23, 19, 87)
19, rue Cruveihier
87 000 Limoges
tél: 05 55 11 01 10 / limoges@ofii.fr
Lyon (01, 07, 26, 42, 69)
7, rue Quivogne
69 286 Lyon Cedex 02
tél: 04 72 77 15 40 / Lyon@ofii.fr
Marseille (13, 20, 04, 05, 83, 84)
61, boulevard Rabatau
13 295 Marseille Cedex 08
tél: 04 91 32 53 60 / Marseille@ofii.fr
Antenne Mayotte OFII (976)
N15 Espace Coralium, RN1 – CS 80058 Kaweni, 97 600 Mamoudzou
tél: 02 069 62 23 54 / mayotte@ofii.fr
Melun (77)
2 bis, avenue Jean Jaurès
77 000 Melun
tél: 01 78 49 20 00 / Melun@ofii.fr
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Metz (54, 55, 57, 88)
2, rue Lafayette
57 000 Metz
tél: 03 87 66 64 98 / metz@ofii.fr

Montpellier (30, 34, 48, 66)
Le Régent - 4, rue Jules Ferry
34 000 Montpellier
tél: 04 99 77 25 50 / montpellier@ofii.fr
Montrouge (92, 78)
221, avenue Pierre Brossolette
92 120 Montrouge
tél: 01 41 17 73 00 / montrouge@ofii.fr
Nantes (44, 53, 49, 72, 85)
93 bis, rue de la Commune de 1871
44 400 Rezé
tél: 02 51 72 79 39 / nantes@ofii.fr
Nice (06)
Immeuble SPACE- Bât. B
11, rue des Grenouillères
06 200 Nice
tél: 04 92 29 49 00 / nice@ofii.fr
Orléans (18, 28, 36, 37, 45, 41)
4, rue de Patay
45 000 Orléans
tél: 02 38 52 00 34 / orleans@ofii.fr
Paris (75)
48, rue de la Roquette
75 11 Paris
tél: 01 55 28 19 40 / paris@ofii.fr
Pointe-à-Pitre (971, 972)
Immeuble Plazza - Boulevard Chanzy
97 110 Pointe à Pitre
tél: 05 90 90 01 83 / guadeloupe@ofii.fr
Poitiers (16, 17, 79, 86)
86, avenue du 8 Mai 1945
86 000 POITIERS
tél: 05 49 62 65 70 / reims@ofii.fr
Reims (08, 10, 51, 52)
26/28, rue Buirette
51 100 Reims
tél: 03 26 36 97 29 / reims@ofii.fr
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Rennes (22, 29, 35, 56)
8, rue Jean Julien Lemordant
35 000 Rennes
tél: 02 99 22 98 60 / rennes@ofii.fr
La Réunion (974)
Préfecture de la Réunion, Place du Barachois
97 405 Saint Denis Cedex
tél: 02 62 40 75 69 / ofii-reunion@ofii.fr
Rouen (27,76)
Immeuble Montmorency 1
15, place de la Verrerie
76 100 Rouen
tél: 02 32 18 09 94 / rouen@ofii.fr
Strasbourg (67,68)
4, rue Gustave Doré - CS 80115
67 069 Strasbourg Cedex
tél: 03 88 23 30 20 / strasbourg@ofii.fr
Toulouse (09, 12, 19, 23, 32, 31, 65, 87, 46, 81, 82)
7, rue Arthur Rimbaud, CS 40310
31 203 Toulouse Cedex2
tél: 05 34 41 72 20 / toulouse@ofii.fr
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