
ለብቻቸው ያሉ ታዳጊዎች 

18 ዓመት ያልሞላ ነህ ? 

እና ማንን መጠየቅ እንዳለብህ 

ከትውልድ አገረህ አመልጠሃል
በፈረንሳይ አገር ውስጥ ለብቻህ ትገኛለህ

አታውቅም ?

ጠቃሚ ስልክ ቁጥሮች

መረጃ ካስፈለገ 
አጠገብህ ላሉ የማህበራዊ  ሠራተኞች፥  

አሳዳጊዎች ወይም ማኅበራት ለመተየቅ ወደኋላ እንዳትል። 

የቤተሰብህ አባላት ጠፍተው ለማግኘት ከፈልግክ፣  በቤተሰብ ትስስር 
መልሶ መፍጠር አገልግሎታቸው፣ የተበታተኑ ቤተሰቦችን በማፈላለገና 

በመሰብሰብ ስራ የሚታወቀው 
የፈረንሳይ ቀይ መስቀል ሊረዳህ ይችላል።

ከነሱ ጋር መገናኘት ትችላልህ። 

#119 የህፃናትና የልጆት የህግ ከለላ ማዕከል

+33 (0)1 44 43 12 60 ወይም recherches@croix-rouge.fr

#17 ፖሊስ
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የእድሜ ግምት  የጥገኝነት ጥያቄ 

ስለ መኖሪያ ፍቃድ 
የጥያቄ መርመራ 

ደረጃ #1 ደረጃ #2

ደረጃ #4

ደረጃ #3

እርዳታን ለመጠየቅ ASE 
የተባለ የህፃናትና የልጆት የህግ ከለላ 
ማዕከል መሄድ ወይም ለ119 የስልክ
ቁጥር መደወል ያስፈልጋል።

በ 17 የስልክ ቁጥር ለፖሊስም
 መደወል ትችላለህ፣ አንተን 
የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው
18 ዓመት ያልሞላው እንደሆንክ 
እና እርዳታ እንደሚያስፈልግህ ንገራቸው።

በፈረንሳይ አገር ውስጥ ከገባህ ጊዜ ጀምሮ
ማደሪያ የመሰጠት መብት አለህ። ሁኔታህን እና እድሜህን ለመመርመር
ቃለ መጠይቅ ይደረግልሃል። ሁኔታህ ከተገመገመ እና 18 ዓመት 
ያልሞላህ መሆንህን ከተረጋገጠ በኋላ ለሚያስፈልግህ ነገሮች ምቹ ወደ 
ሆነው የታዳጊዎች ማዕከል ውስጥ ትገባለህ። 

ከአደጋ ለማመለጥ ብለህ ከትውልድ አገረህ 
ከወጣህ በፈረንሳይ አገር ውስጥ የጥገኝነት 
ጥያቄ ማቅረብ ትችላለህ። ህጻናትን ለሚረዱህ 
የማኅበረሰባዊ ሠራተኞች፥ አሳዳጊዎች ወይም 
ማኅበራት አናግራቸው።  

የጥገኝነት ጥያቄ የሚቀረበው በፕሬፌክቱር 
ነው። የጥያቄው ሂደት ላይ አብሮህ እንዲሆን 
እና እንዲወከለህ ሲባል ሕጋዊ ወኪል ወይም 
« አዶክ ወኪል » የተባለ ሰው ይመደብልሃል። 
አስተርጓሚ ሊመጣለህ ይችላል።  

የቤተሰብህ አባል (ማለትም አባት፥ እናት፥ 
ወንደም፥ እህት፥ አጎት፥ አክስት ወይም አያት) ሕጋዊ 
ሆኖ በሌላ የአውሮጳ ኅብረት አገር ውስጥ እየኖረ ካለ 
ከፈለግክ እና እሱም ፈቃደኛ ከሆነ ሄደህ አብረህ ለመኖር ትችላልህ።
እሱንም በፕሬፌክቱር የጥገኝነት ጥያቄ ሂደት ላይ መጠየቅ ይኖርብሃል። 

በፈረንሳይ አገር ውስጥ ለመኖር 
የጥገኝነት መብት ከተሰጠህ እና እድሜህ 
ከ16 ዓመት በላይ ከሆነ በፕሬፌክቱር  
ዘንድ ጥያቄውን በማቅረብ የመኖሪያ  
ፍቃድ ካርድ ይሰጥሃል። ወላጆችህ 
እንዲሁም ከ18 ዓመት በታች የሆኑ 
ወንደሞችህ እና እህቶችህ አብሮህ ለመኖር 
ወደ ፈረንሳይ አገር ሊመጡ ይችላሉ። 
አስቀድመህ ጥያቄውን ማቅረብ ስላለብህ 
በፈጥነት ማድረግ ይኖርብሃል።  

ጥያቄው OFPRA በተባለው የፈረንሳይ 
የሰደተኞች እና የዜግነት አልባ ሰዎች 
ጉዳይ አስተዳደር ይመረመራል።  
« ኦፊስዬ ደ ፕሮቴክስዮ  »
በተባለ የቢሮው ሠራተኛ ተርጦ ቃል 
መጠየቅ ያደርግልሃል። 

በውይይቱ ጊዜ ላይ ስለ ጉዞህ
ማውራት ይኖርብሃል። በውይይቱ ጊዜ 
ሕጋዊ ወኪልህ አብሮህ ይሆናል። 
አስቀድመህ ለOFPRA ጥያቄውን 
በማቅረብ የአንድ ማኅበር አባል ወይም 
የጤና ባለ ሙያ አብሮህ እንዲመጣ
 ማድረግ ትችላለህ።  

OFPRA ለጠገኝነት ጥያቄህ ተቀባይነት ካልሰጠ
CNDA በተባለ የጥገኝነት መብት ብሄራዊ ፍርድ ቤት ዘንድ የይግባኝ 
ጥያቄ በማቅረብ መልሶ እንዲመረመር ማድረግ ትችላልህ። ሂደቱን 
ለመፈጸም ሕጋዊ ወኪልህ ወይም የተወሰኑ ማኅበራት ሊረዱህ ይችላሉ። 

እና መኖሪያ ስለመስጠት 

እና የቤተሰብ 
መሰብሰብ 


