 ስምምዕ
ሓንሳብ እቲ ፋይል በቲ ተደልዩ ዘሎ መሰረት ሕጋውነት ምስ ለበሰ፡ ኣወንታዊ ውሳነ ይውሰድ።
ብድሕሪ ምውዳእ ናይቲ ፈተና ድማ፡ በቲ ቆንስል ምስቲ ትራቨል ዶኩመንት ተተሓሒዙ ቪዛ ይወሃብ። እዚ ኸኣ
ንስድራ-ቤትካ ናብ ሃገረ ፈረንሳ ንኽመጹን ናብቲ ኣገልግሎታት ምምሕዳር ኣውራጃ ብምሕታት`ውን ቀዋሚ መንበሪ
ፍቓድ ክወስዱ የኽእሎም።

 ዘይምቕባል

እቲ ምኽንያት ናይ ቪዛ ምንጻግ ድማ ነቲ ኣመልካቲ(ትቲ) ይንገር ብኣገልግሎታት ቆንስል።

 ይግባይ
ቪዛ ምስ ዝንጸግ፡ ንስኻን ወይ ስድራ-ቤትካን ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ናይቲ ውሳነ ምሕባር ናይ ይግባይ ጥርዓን ከተቕርቡ
ትኽእሉ ኢኹም።
ኮሚሽን ይግባይ
ናብ ፈረንሳ ንምእታው ቪዛ ምእባይ እተገብረ ውሳነ
BP 83.609
44036 Nantes Cedex 1

 ጠቐምቲ ኣድራሻታት
ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጕዳያት
ጠቕላሊ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት
ኣብ ፈረንሳ
ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት
ንኡስ ቤት ጽሕፍት ናይ ቪዛ
ቤት ጽሕፈት ንስድራ ቤታት ስደተኛታት
11, rue de la Maison blanche
44036 Nantes Cedex 1
http://www.immigration.interieur.gouv.fr

ቤት ጽሕፈት ፈረንሳ ንዑቑባ
ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎምን (OFPRA)
201, rue Carnot
94136 Fontenay-sous-Bois cedex
Tel : 01 58 68 10 10
Fax : 01 58 68 18 99
http://www.ofpra.gouv.fr

ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉድያት፡ ሓፈሻዊ ዳይረክተረይት ንወጻእተኛታት ኣብ ፈረንሳ፡ ግንቦት 2021

እቲ ኣገልግሎታት ቆንስል ነቲ ቪዛ ክነጽጎ ይኽእል፡

እንድሕር እቶም ናይ መስርሕ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ረቋሒታት ዘይተማልኡ፡

እንድሕር እቲ ናይ ስድራ-ቤት ሓረግ ምስ ዘይረጋገጽ፡

እንድሕር ንህዝባዊ ጸጥታ ኣስጋኢ ኮይኑ፡

እንድሕር ነቲ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣካይዳ ናይ ሓንቲ ስድራቤት ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ዘይተኽብሩ ምስ እትኾኑ፡
ንኣብነት ካብ ሓደ ንላዕሊ መጻምዲ ምምርዓው፡

ንስኹም ተረባሕቲ ናይ ዑቕባ ስደተኛ፡ ሃገር-ኣልቦ
ወይ ተወሳኺ ዑቕባ ኣብ ፈረንሳ ኢኹም፡
ንስኹም ሕጋውያን ነበረቲ ፈረንሳ ኢኹም፡
ስድራ-ቤትኩም ድማ ናብ ፈረንሳ ከተምጽእዎም ትደልዩ።

እዞም ኣብዚ ቀሪቦም ዘለዉ ዓንቀጻት ዝተደረቱ ኢዮም ንካብ ቤት-ጽሕፈት ዑቕባ ስደተኛታትን
ሃገር-ኣልቦ ሰባትን ፈረንሳ (OFPRA) ዝረብሑ ሰባት።

ተረባሕቲ

እቲ መስርሕ

ዓናቕጽ L. 561-2 ክሳብ L. 561-5 / R. 561-1 ክሳብ R. 561-3 ናይ ሕጊ ምእታውን ምጽናሕን ወጻእተኛታት
ከምኡ`ውን መሰል ዑቕባ (ሕጊ ምእታውን ምጽናሕን ወጻእተኛታት ከምኡ`ውን መሰል ዑቕባ) ይድንግግ ኣባላት ናይ
ስድራ-ቤትኩም ክረብሑ ከምዝኽእሉ ካብ መስርሕ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት። እዚ ይምልከት ን፥

 ምምልካት ቪዛ






በዓልቲ ቤትካ / ካልኣይትኻ ብወግዓዊ ኣገባብ ተኣሳሲርካያ ዘለኻ ሰብ። ንሱ ወይ ንሳ አንተወሓደ ግድን 18
ዓመታ ከምኡ`ውን አቲ መርዓ ወይ ወግዓዊ ምትእስሳር ግድን ቅድሚ ዕለት ናይቲ ዑቕባ ዘመልከትካሉ ግዜ
ዘጋጠመ ክኸውን ኣለዎ፡
ዘይተመርዓኻያ ግን መናብርትኻ። ንሱ ወይ ንሳ እንተ ወሓደ ግድን 18 ዓመታ። ግድን ምሳኻ ንንውሕ ዝበለ
ግዜ ኣብ ዝተረጋግእ ኩነታት ብሓንሳብ ቀጻሊ ትነብሩ ከም ዝነበርኩም መረጋገጺ ከተርኢ ይግባእ። እዚ ግን
ግድን ቅድሚ ዕለት ናይቲ ዑቕባ ዘመልከትካሉ ግዜ ዘጋጠመ ክኸውን ኣለዎ፡
ዘይተመርዓዉ ደቂ በይኑ ንመጻምድትኻ 19 ዓመቶም ዘይሓለፉ ክኾኑ ይግባእ፡
ቅድም ካብ ካልእ ዝምድና ዝተወለዱ ደቅኻን ደቂ መጻምድትኻን ትሕቲ 18 ዓመቶም። እዚ የጠቓልል
ንህጻናት፥
-

ብውልድነት ካባኻ ወይ ካብ መጻምድትኻ ሙኻኖም ዝተረጋገጸ ወይ ድማ ወላዲኡ ዝመቶ ወይ ናይ
ወላዲ መሰል ዝተነፍጎ ይኸውን፡
ንዓኻ ወይ`ውን ንመጻምድትኻ ብሕድሪ ዝተዋህብኹም ከከም ኩነታቱ፡ ብመሰል ንዓኻ ዝተወሃቡኻ፡
ንኣብነት ብመሰረት ናይ ወጻኢ ቤት-ፍርዲ ሕጋዊ መሰልካ ናይ ወላዲ ምስ ዝህለወካ። ቅዳሕ ናይዚ
ሕጋዊ መሰልን ፍቓድ ናይቲ ካልእ ወላዲ ማለት ንፈረንሳ ኪኸይድ ከምዘፍቀደሉ ዝገሊጽ ሕጋዊ ፍቓድ
ብምቕራብ፡

ትሕቲ ዕድመን ዘይተመርዓኻን ምስ ትኸውን፡ ይክኣል እንተኾይኑ ስድራኻ ተሰንዮም ብነኣሽቱ ዘትመርዓዉ
ኣሕዋትካን ኣሓትካን ንሶም ሓላፍነት ናይ ዝወስድሎም። ኣስተውዕል፡ ክልትኦም ወለድኻ ኣብ ፈረንሳ
እንድሕር ኣለዉ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ንኣሕዋትካን/ኣሓትካን ኣይምልከትን አዩ።

ስድራ-ቤትካ ንንውሕ ዝበለ ናይ ጻንሖት ግዜ ቪዛ ኣብቲ ዝነብሩ ከባቢ ኣብ ዘሎ ናይ ፈረንሳይ ኤምባሲ ወይ ቆንስል
ከመልክቱ ይግባእ (ብኽብረትኩም ኣቀዲምኩም ቆጸራ ብኸመይ ከም ዝተሓዝ ኣብ https://france-visas.gouv.fr
ርኣዩ ወይ ድማ ነዛ ኣብ ታሕቲ እትርከብ QR-code ስካን ብምግባር)። ነቲ ቤት-ጽሕፈት ስደተኛታት ስድራ-ቤት
ኣቐድሚካ ምጽሓፍ ኣገዳስነት የብሉን። እቲ መስርሕ እቲ ዑቕባ ካብ ዝተዋህበሉ ግዜ ጀሚሩ ክብገስ ይኽእል ኢዩ።

 ክቐርብ ዘለዎ ሰነዳት
ኣባላት ስድራ-ቤትካ ግድን ከማልኡ ኣለዎም፥

ሓንቲ ቪዛ መመልከቲት ንነፍስ-ወከፍ ሓደ ሰብ፡

ብቁዕ ትራቨል ዶኩመንት፡

2 ናይ ፓስፖርት ስእሊ ዝሳነያ ምስ ናይ ኤውሮጳ መለክዒ መሰረት፡

ቅዳሕ ደብዳቤ OFPRA ወይ ኣብቲ ዑቕባ ዘፍቅድ ውሳኔ CNDA ወይ ኣብ ቅዳሕ መንበሪ ፍቓድ
ዘመልክት ኩነታት ዑቕባ ወይ ተረባሒ ተወሳኺ ምክልኻል።

ምሉእ ቅዳሕ ናይ ጥምቀት ከምኡ`ውን/ወይ ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ስድራቤት ከምዝኾንኩም
ዘረጋግጽ ወይ ንሱ ምስዘየረጋግጽ ድማ፡ ዝኾነ ንዕኡ ከረጋግጽ ዝኽእል ሰነድ።

ንሓደ ሰብ 99 € ብናይ'ቲ ዘለኻዮ ገንዘብ።
እቲ መስርሕ ምምርማር መመልከቲ ዝጅምር፡ እቲ ናይ ቪዛ ምምልካት ብጽፉፍ ተወዲኡ ናብ ቤት-ጽሕፈት
ዲፕሎማቲክ ወይ ቆንስል ምስ ዝእቱ ጥራሕ አዩ።

 ምምስራሕ ናይ መመልከቲ

ኣባላት ስድራ-ቤትካ ኣብቲ ናይ ንዑቕባ ዘመልከትካሉ ግዜ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ዑቕባ ስደተኛታትን ሃገር-ኣልቦ ሰባትን
ፈረንሳ (OFPRA) ምምልካት ግዜ ክስመዩ ኣለዎም።

ፋይል በቲ ቆስላዊ ጉዳያት ምስ ተመዝገበ፡ ቅብሊት ነቲ ኣመልካቲ(ትቲ) ይወሃብ። ኣብቲ ቅብሊት ተጻሒፉ ዘሎ ዕለት
አምበኣር ነቲ ናይቶም ቆልዑት ዕድመ ዝጻረየሉ ዕለት ይኸውን።

ካልእ ኣባል ስድራ-ቤት ኣብቲ መስርሕ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ብቑዓት ኣይኮኑን። አቶም ድሕሪ ምምልካት ምጥርናፍ
ስድራ-ቤት ዝተወለዱ ቆልዑት ግን በቲ ልሙድ ሕጊ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት እትዋት እዮም። አዚ መስርሕ ግን ቤትጽሕፈት ኢሜግሬሽንን ምውህሃድን ፈረንሳ (OFII) ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ክጅመር ወይ ክልዓል ይግባእ።

ቤት-ጽሕፈት ስደተኛታት ስድራ-ቤት ይሕግዞ ነቲ ቆንስላዊ ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል ኣብ ተቀባልነት ናይ ምልክታታት
ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከምኡ`ውን ኣቃውማን ስድራ-ቤትን ንኸረጋግጽንል፡ ከምቲ ብOFPRA ተኣዊፉ ዘሎ።
ንመርጋገጺ ኣቃውማ ስድራ-ቤትካ ንምቕባል ንOFPRA ምውካስ ኣየድልን አዩ። ስድራ-ቤትካ ሓንሳብ ንቪዛ ምስ
ኣመልከቱ ኣብቲ ቆንስላዊ ጉዳያት፡ ቤት-ጽሕፈት ስደተኛታት ስድራ-ቤት ባዕሎም ቅጥዒ ክልእኹልካ ኢዮም።

ንዝያዳ ሓበሬታ ርኸቡ ኣብ www.service-public.fr ወይ ኣብ www.refugies.info።

ኣብ'ቲ መስርሕ ናይ ምምልካት ዝኾነ ምድንጓያት መታን ከይፍጠር፡ እዚ ፋይል እዚ ብዝለዓለ ጥንቃቐን ምስቲ ኩሉ
ተጠሊቡ ዘሎ ሰነዳትን ተሰንዩ ክቐርብ ይግባእ።። ብኽብረትኩም እቲ ህሉውን ዝተሓደሰን ኣድራሻኹም ሃቡ ኣብ
OFPRA ከምኡ`ውን ኣብቲ ናይ ቪዛ መመልከቲ ቅጥዒ ዝወሃብ ንኤምባሲ ፈረንሳኾ። እንድሕር ነዚ ቅጥዒ
ዘይተቀቢልክሞ ግን፡ ብኽብረትኩም ኣድራሻኹም ናብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ብፖስታ ልኣኹ። (ጠቀምቲ
ኣድራሻታት ኣብቲ ዝቕጽል ገጽ ተመልከቱ)።

