طرح ﻣﻠﯽ ﭘذﯾرش ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ادﻏﺎم ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن

ھداﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
 ھداﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ای
ﭼﯾﺳت؟

ھداﯾت ﯾﺎ ﺟﮭت دھﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺳﮑﺎن اﺳت ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ای )اﺳﺗﺎن( ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آن ﻗرار
دارﯾد ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘذﯾرش و اﺳﮑﺎن ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت.
ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﯾﮏ ﻣراﻗﺑت در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ دﯾﮕر
ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣدت ﭘروﺳﮫ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﺑﮭره ﻣﻧد
ﺷوﯾد.

ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ھﺳﺗﯾد؟ ﻣﺣل اﺳﮑﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﺛﺎﺑت ﻧدارﯾد؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺷﺧص ﺗﻧﮭﺎ و ﯾﺎ در ﺧﺎﻧواده ھﺳﺗﯾد ،ﺑدون در ﻧظرداﺷت ﺳن و ﯾﺎ
ﻣﻠﯾت ﺗﺎن ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ھداﯾت ﺑرای اﺳﮑﺎن در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﯾد.

 آﯾﺎ ﻣن ﻣﺷﻣول اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﯽ ﺷوم؟

ﺷﻣﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣﯽ دارﯾد؟ در ﺗﻣﺎم ﻓراﻧﺳﮫ ،ﻣراﮐز طﺑﯽ ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣراﮐز ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را
ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﺑﮕﯾرﻧد.
اﮔر در ھر ﺻورت ،ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ھداﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ای و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ دﯾﮕر ﺑرای
اﺳﮑﺎن ﻧﯾﺳﺗﯾد ،اداره اوﻓﯽ از ﺷﻣﺎ ﺳﻧد ﻣوﺟﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧواھد ﮐرد.

 ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھداﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷد؟

ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺟرﯾﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺗﺎن ﺑﺎ اوﻓﯽ در ﮔﯾﺷﮫ ﯾوﻧﯾﮏ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ) (GUDAاﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای اﺳﮑﺎن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﺎﻣور اداره اوﻓﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھداﯾت ﺑرای اﺳﮑﺎن در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﻓراﻧﺳﮫ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،اداره اوﻓﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘذﯾرش )ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اﺳﮑﺎن داده ﻣﯽ ﺷود( ،و آدرس ﻣرﮐز ﭘذﯾرش ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﻧﺟﺎ ﺑروﯾد را ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺧواھد داد .اداره اوﻓﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﮑت ﺗراﻧﺳﭘورت ﺧواھد داد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﯾد در ﻣﮭﻠت  5روز ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣرﮐز ﭘذﯾرش ﻣورد ﻧظر ﺑروﯾد.

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھداﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ای را رد ﮐﻧﯾد .در ﺻورت رد اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ،اداره اوﻓﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
اﺳﮑﺎن دﯾﮕری ﻧﺧواھد داد و ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﭘوﻟﯽ ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ را ﻧﯾز درﯾﺎﻓت ﻧﺧواھﯾد ﮐرد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﭘذﯾرش ﻣوﻗت ﻣﯽ رﺳﯾد ،از داﺷﺗن ﯾﮏ ﻣﺣل
اﺳﮑﺎن ،و ﯾﮏ ھﻣراھﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اداری ﺑرای ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه
ﺑﮭره ﻣﻧد ﺧواھﯾد ﺷد.
در اﯾن ﻣدت ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز اﺳﮑﺎن در ھﻣﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ھداﯾت ﺧواھﯾد
ﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ در ﻣرﮐز ﭘذﯾرش ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﯾﺎ در ﻣرﮐز اﺳﮑﺎن
اﺿطراری ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن طﯽ ﻣراﺣل ﭘروﺳﮫ
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن )ﺗوﺳط اﻓﭘرا و ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺳِﮫ ان ِد آ( اﺳﮑﺎن داده ﺧوھﯾد ﺷد.

 در ﻣﻧطﻘﮫ ﭘذﯾرش ،ﻣن از
ﭼﮫ ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺧواھم
ﺷد؟

آدرس ﭘﺳﺗﯽ ﺗﺎن ﻧﯾز در ھﻣﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﭘذﯾرش و در ﻣرﮐز اﺳﮑﺎن ﺗﺎن داده
ﻣﯽ ﺷود .اﮔر ﺑﮫ ﻣرﮐز اﺳﮑﺎن ﻣورد ﻧظر ﻧروﯾد ،آدرس ﭘﺳﺗﯽ ﺗﺎن در ﻧﮭﺎد
ﭘذﯾرش اوﻟﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺷﮭرﺳﺗﺎن )دﭘﺎرﺗﻣﺎن( ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﭘذﯾرش ﻣﯽ ﺷود،
ﺧواھد ﺑود.

در ﭼﺎرﭼوب ھداﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ای ،ﺷﻣﺎ ﻣﮑﻠف ﺧواھﯾد ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣدت طﯽ ﻣراﺣل ﭘروﺳﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن در ھﻣﯾن
ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد ،در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ﺷﻣﺎ ﺣﻘوق ﺗﺎن در ﭼﺎرﭼوب ﺷراﯾط ﻣﺎدی ﭘذﯾرش اوﻓﯽ را از دﺳت ﻣﯽ دھﯾد.
ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی اﺣﺿﺎرﯾﮫ ھﺎی رﻓﺗن ﺑﮫ اﻓﭘرا و ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺳِﮫ ان ِد آ ،رﻓت و آﻣد ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻖ دﯾﮕر ﻣﻧوط ﺑﮫ اﺟﺎزه ﻗﺑﻠﯽ ﺧواھد ﺑود.

ﺑرای ھرﮔوﻧﮫ ﺳوال در ﻣورد ھداﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ای ،ﺑﮫ ﺷﻣول آدرس ﭘﺳﺗﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ
رﯾﺎﺳت ﻣﻧطﻘﮫ ای اداره اوﻓﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﭘذﯾرش ﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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