شماره های تماس مفید
 #۱۷پولیس
 #۱۱۹دفتر محافظت اطفال
تو میتوانی به سرپرست سوسیال و یا به انجمن های خیریه
مراجعه کنی
اگر در جستجوی اعضای فامیلت استی
و میخواهی که همرایت همکاری و کمک شود ،به دفتر
صلیب سرخ مراجعه کن:
تیلفون 0033144431260 ۰۰۳۳۴۴۴۳۱۲۶۰ / :
ایمیل آدرس recherches@croix-rouge.fr :

میتوانی همرای شان تماس بگیری
و از نزد شان کمک بخواهی
07/2021 — création : tongui.com - Dari

 ۱۸ساله نشدی
از وطن فرار کردی
در فرانسه تنها زندگی میکنی
نمیفهمی که به کی مراجعه کنی
اطفال بی سرپرست

مرحله اول #۱

ارزیابی سن و
سال و اسکان
مراجعه ) (ASEبه دفتر حمایت از اطفال
کن و یا به شماره  119پولیس زنگ بزن
و از آنها درخواست کمک کن .پولیس
ازخودت محافظت میکند .به پولیس
بگوکه زیر  18سال هستی و از نزدش
.درخواست کمک کن

همینکه در فرانسه میرسی  ،حق خانه
موقتی را داری .حکومت فرانسه به خاطر تایید سن
همرایت مالقات میکند .یک مرتبه که طفولیت {زیر
سنی} قبول شد  ،بعدا نظر به ضرورت هایت به مرکز
محافظت اطفال روان میشوی .و در آنجا همرایت
.همکاری میکنند

مرحله سوم #۲

دوم پناهندگی
میتوانی در فرانسه درخواست پناهندگی
بدهی .تو میتوانی همرای سرپرستان و یا
نمایندگان دفاتر خیریه به تماس شوی  ،تا
.اینکه همرایت همکاری کنند
بخاطر درخواست پناهندگی به والیت
.مراجعه میکنی ][Préfecture
.نماینده دفتر اطفال همرایت میرود
همچنان بعضی نماینده های دفاتر خیریه
.هم همرایت کمک کرده میتوانند
.ترجمان همرایت همکاری میکند
– اگر در ممالک اروپایی اعضای فامیلت از قبیل { پدر – مادر – خواهر – برادر – کاکا
ماما – خاله – عمه – پدرکالن – مادر کالن} زندگی میکنند .و اکر آرزو داری که
همرایشان یکجا شوی و آنها هم میخواهند که همرایشان زندگی کنی  ،در آن صورت
.شریک کن ] [Préfectureاین موضوع را در زمان درخواست پناهندگی در والیت

مرحله سوم #۳

بررسی درخواست
پناهندگی
در خواست پناهنگی و یا کیس از طرف دفتر
بررسی میشود .و مامور ] [OFPRAمهاجرین
این دفتر از خودت }{officier de protection
.انتریو هم میگیرد
هنگام مصاحبه از سفر و مشکالت خود سخن
میگویی .نماینده اطفال در مصاحبه همرایت
حاضر میباشد .همچنان مراکز خیریه هم
همرایت کمک میشوند  ،وهم همرایت رفته
میتوانند .متخصصین مسلکی صحت هم بخاطر
.تهیه درخواست پناهندگی همکاری میتوانند
اگر درخواست پناهندگی از سوی افپرا رد شود،
اعتراض کنی .این  CNDAمی توانی نزد محکمه
محکمه درخواستت را دوباره بررسی می کند .نماینده قانونی تو را در جلسه
محکمه همراهی می کند .همچنان ،کارمندان انجمن های خیریه نیز می
.توانند برای جلسه محکمه تو را همراهی کنند

مرحله سوم #۴

کارت اقامت و یکجا
شدن با خانواده
اگر فرانسه برایت پناهندگی داد ،و تو
باالی  16سال سن داشته باشی ،یک
کارت اقامت برایت داده خواهد .باید آن را
از پره فکتور تقاضا کنی .والدینت ،برادران
و خواهران زیر سن ات نیز می توانند به
فرانسه بیایند و با تو یکجا شوند .در اسرع
.وقت برای آن اقدام کن

