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1. பாதுகாப்பின் ெறககள்  

 

 

நீங்கள் தஞ்சம் ககாாி உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதச் சைர்ப்பித்தவுடன் அது ஃப்ரான்ஸ் நாட்டினால் பாிசீலிக்கப்பட கெண்டியது என்று 

வதாிந்ததும் உங்கள் ெிண்ைப்பம் தஞ்சம் அளிக்கும் சட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் கதசிய நீதி ைன்ைத்தின்(CNDA) கட்டுப்பாட்டில் 

இருக்கும் அகதிகள் ைற்றும் நாடற்கைாருக்கான பாதுகாப்புக்கான ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு அலுெைகத்தினால்(OFPRA) 
பாிசீலிக்கப்படுகிைது.  

 

தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதப் பாிகசாதித்தவுடன் உங்களுக்கு அதிகாாிகளால் தஞ்சைளிக்கும்கட்டைாக : அகதி எனும் நிறைறை 

அங்கீகாிக்கப்படைாம் அல்ைது இரண்டாம் கட்ட பாதுகாப்புச் சலுறககள் ெழங்கப்படைாம்.  

 

1.1. அகதியின் அந்தஸ்து .  

 

அகதி எனும் அந்தஸ்து உங்களுக்கு மூன்று அடிப்பறடகளின் கீழ் ெழங்கப்படைாம் : 

 28 ஜூறை 1951 ஆம் கததி அகதிகளுக்கான சட்டப்படி வஜனிொ ககாட்பாட்டின் கீழ் ‘ தன் இனம், ைதம், நாடு, 

ஏதாெது ஒரு குைிப்பிட்ட சமூகக் குழுெின் அங்கத்தினர் எனும் காரைத்தினால் அல்ைது அெரது அரசியல் 

வகாள்றகயினால் தான் குடியுாிறை வபற்ை நாட்றட ெிட்டு வெளிகயைியிருந்தால் அந்த நாட்டின் 

பாதுகாப்றபக் ககார முடியாைல் இருந்தாகைா அல்ைது அச்சப்பட்டாகைா தன் நாட்டிற்குத் திரும்ப 

முடியாத நிறையில் அகதி எனும் அந்தஸ்து ெழங்கப்படுகிைது.  

 அடிப்பறட சாஸன ாீதியான தஞ்சம், இது 1946 ஆம் ஆண்டு அரசியல் சாஸனத்தின் முன்னுறர ஷரத்து 4 

இன் கீழ் ெிடுதறைக்காகப் கபாராடியதால் வகாடுறைக்குள்ளாகும் அறனெருக்கும் ெழங்கப்படுகிைது. ;  

 ஐக்கிய நாடுகள் சங்கத்தின் உயர் ைட்டக் குழுெின் (HCR) முடிவு காரைைாக:நீங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் 

சங்கத்தின் உயர் ைட்டக் குழுெின் சட்டப் பிாிவுகள் 6 ைற்றும் 7 இன் கீழ் அகதி என்று 

அங்கீகாிக்கப்பட்டால். 

 

1.2. இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்பு .  

 

முழு நிறை அகதி என்று அங்கீகாிக்கப்பட முடியாத நிறையில் உள்ள ஆனால் நிச்சயைான காரைங்களுடன் தங்கள் நாட்டில் 

கீழ்க்கண்டெற்ைில் ஒரு உண்றையான ஆபத்துக்குள்ளாகக் கூடியெராக இருந்தால் இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்பு ெழங்கப்படுகிைது:  
 ைரை தண்டறன ; 

 சித்ரெறத அல்ைது ைனிதத்தன்றையற்ை நடத்றதக்குள்ளாதல் ; 

 அெரது உயிர் அல்ைது உடலுக்குச் கசதம் ெிறளெிக்கக்கூடிய யார் என்று பாராைல் ைற்ைெர்களுக்குப் பரெக்கூடிய ஒரு 

உள் நாட்டு அல்ைது சர்ெ கதசப் கபார் ஆபத்து ெிறளெிக்கக் கூடிய நிறையில் இருந்தால். 

 

நாடற்ை நிறைறை 
நாடற்கைார் பற்ைிய 28 வசப்வடம்பர் 1954 ஆம் ஆண்டு ந்யூ யார்க் ககாட்பாட்டின் கீழ் ‘எந்த ஒரு நாட்டின் சட்டத்தின் கீழும் அந்த 

நாட்டிலிருந்து வெளிகயைியெர்’ என்று கூைப்பட முடியாதெருக்கு ‘நாடற்ைெர்’ என்ை அந்தஸ்து ெழங்கப்படைாம்.  

கைகை குைிப்பிட்ட இரண்டு ெறகப் பாதுகாப்பிலிருந்து இது கெறுபட்டது. தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்திலிருந்து இது 

ெழங்கப்படுெதில்றை. காெல் துறை மூைைாக ெிண்ைப்பிக்காைல் கநரடியாக ஓஎஃப்பீஆர்ஏ ( l’OFPRA) வுக்கு ெிண்ைப்பிக்க 

கெண்டும், அது உங்களு ெிண்ைப்பத்றதப் பாிசீலித்து நிர்ொக நீதி ைன்ைத்தின் கைற்பார்றெயில்  ஒருெறர அகதி என்று 

அங்கீகாிக்கைாம்.  
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2. நறடமுறை ைற்றும் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதப் பதிய 

றெத்தல் 

 

ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் தஞ்சம் ககாாி ெிண்ைப்பிக்க நீங்கள் தஞ்சம் ககாருகொருக்கான முதல் நிறை  அலுெைகத்றத 

(SPADA)அணுக கெண்டும். அங்கு உங்களுக்கு ெிண்ைப்ப நறடமுறை பற்ைி ெிளக்கப்படும் ைற்றும் அந்தப் பகுதிக்கான தகுந்த 

தஞ்சம் ெழங்கும் அலுெைகத்தில் சந்திப்பு ஏற்படுத்தித் தரப்படும்.  

அந்த அலுெைகத்தில் உங்கள் ெிண்ைப்பம் பதிவு வசய்யப்படும். எந்த ெறகறயச் சார்ந்தது என்று நிர்ையிக்கப்படும் ைற்றும் 

உங்கள் கதறெ என்னவென்று ெறகப்படுத்தப்படும். கைலும், நிபந்தறனகளுக்குட்பட்டு, உங்கள் ெரகெற்பிற்கான 

நிபந்தறனகளும் உங்களுக்கு ெிளக்கப்படும் ( தங்குதல், உதெித் வதாறக கபான்ைறெ)).   

 

தங்குெதற்கான எந்த நிறைகளில் நீங்கள் தஞ்சம் ககாாி ெிண்ைப்பிக்க முடியும்? 

நீங்கள் முறைப்படிகயா அல்ைது கெறு ெிதைாககொ எப்படி ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிற்கு ெந்திருந்தாலும் தஞ்சம் ககாாி 

ெிண்ைப்பிக்கைாம். ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிற்குள் நீங்கள் சாியான முறையில் நுறழயெில்றைவயன்பது உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் 

ெிண்ைப்பத்றதப் பதிவு வசய்ய ஒரு தறடயாக இருக்காது.  

ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிற்குள் நுறழந்ததிலிருந்து எவ்ெளவு சீக்கிரம் முடியுகைா அவ்ெளவு சீக்கிரம் ெிண்ைப்பத்றதப் பதிவு வசய்யுைாறு 

பாிந்துறரக்கப்படுகிைது. நறடமுறையில் இருக்கும் ெிசாவுடன் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிற்குள் ெந்திருந்தாலும் உடகன பதிவு வசய்யவும். 

ஃப்,ரான்ஸ் நாட்டிற்குள் நுறழந்ததிலிருந்து 90 நாட்களுக்குள் ெிண்ைப்பத்றதச் சைர்பிக்காெிட்டால் உங்களுக்கு உதெி 

நிராகாிக்கப்படைாம்.  

 

2.1. தஞ்சம் ககாருகொாின் முதல் ெரகெற்பு .  

 

தஞ்சம் ககாருகொருக்கான தனிப்பட்ட சாளரத்திற்குச் வசல்லும் முன் (GUDA), நீங்கள் தஞ்சம் ககாருகொருக்கான 

முதல் நிறை அலுெைகத்திற்குச் வசல்ை கெண்டும் (SPADA). சங்கங்களால் நிர்ெகிக்கப்படும் இந்த அலுெைகங்கள் 

தஞ்சம் ககாரும் உங்கள் நடெடிக்றகக்கு உதெி வசய்யும்.  

இந்த முதல் நிறை அலுெைர்கள் கெறை: 

 தஞ்சம் ககாரும் தறடமுறைகள் பற்ைி உங்களுக்கு ெிளக்குெது: 

 உங்கள் நிறைறைக்கு ஏற்ைாற்கபாை உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் பதிவு வசய்யும் ெழி பற்ைி ெிளக்குெது: 

 தனிப்பட்ட சாளரத்தில் உங்களுக்காக கநரம் வபற்றுத் தருெது ைற்றும் அறத உங்களுக்குத் 

வதாியப்படுத்துெது. இந்தத் தபாலில் நீங்கள் கண்டிப்பாக தனிப்பட்ட சாளரத்திற்குச் வசல்ை கெண்டிய 

இடம், கததி ைற்றும் கநரம் குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும். வபாதுொக, இந்தச் சந்திப்பு அதிகபட்சைாக நீங்கள் 

முதல் நிறை அலுெைக்த்திற்குச் வசன்ைதிலிருந்து மூன்று நாட்களுக்குள் இருக்கும். தகுந்த காரைம் 

இருந்தால் சந்திப்பு 10 நாட்கள் ெறர ஒத்திப் கபாடைாம்: 

 உங்களுக்குத் தனிப்பட்ட சாளரத்தில் ககட்கப்படும் அறடயாளப் புறகப்படம் எடுக்கப்படும். 

ைின்னணுக் ககாப்புகளாக உங்கள் ெிெரங்கள் தனிப்பட்ட சாளரத்திற்கு அனுப்பப்படும். 

கெனத்திற்கு : உங்கள் அறழப்பில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள கததி ைற்றும் கநரத்றதத் தெைாைல் பின்பற்ை கெண்டும். 

தாைதைானால் உங்கறள சந்திக்க இயைாது. அப்படிவயன்ைால் நீங்கள் ைீண்டும் முதல் நிறை அலுெைகத்திற்குச் 

வசன்று சந்திப்பிற்கான அனுைதி வபை கெண்டும்.  

உங்களுக்கு தஞ்சம் ககாருகொருக்கான ெரகெற்பு றையத்தில் (CADA) அல்ைது கெறு றையத்தில் இடம் 

அளிக்கப்பட்டிருக்காெிட்டால் தனிப்பட்ட சாளரத்தில் உங்கள் ெிண்ைப்பம் பதிவு வசய்யப்பட்டவுடன் உங்களுக்குத் 

தங்குெதற்கு இடம் இந்த முதல் நிறை அலுெைகத்தின் மூைம் ஏற்பாடு வசய்யப்படும். (பகுதி 2.2.1 இல் பார்க்க 

தறைப்பு - உங்கள் தங்குைிடத்றத எவ்ொறு நிர்ையிப்பது?). 
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2.2. தனிப்பட்ட சாளரத்தில் ெிண்ைப்பத்றதப் பதிதல். 

 

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதப் பதிவு வசய்ய நீங்கள் தனிப்பட்ட சாளரத்திற்கு ஸ்பாடா (SPADA) ெினால் 

ஏற்பாடு வசய்யப்பட்ட அறழப்பில் குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும் படி நீங்கள் வசல்ை கெண்டும். (பார்க்க 2.1). 

இந்த அலுெைகத்தில் காெல்துறை ைற்றும் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு குடிகயற்ைம் ைற்றும் ஒருங்கிறைப்பு அலுெைகத்த்றதச் 

(OFII) கசர்ந்த அதிகாாிகள் உங்கள் ெரகெற்பிற்காக இருப்பார்கள்.. 

ஃப்ரான்ஸ் நாட்டின் பகுதிக்குள் வைாத்தம் 33 அலுெைகங்கள் இருக்கின்ைன. (இறைப்பில் பட்டியறைக் காைைாம்).  

தனிப்பட்ட சாளத்தில் சந்திப்பு இரண்டு நிறையில் நறட வபறுகிைது: 

- முதலில் காெல் துறை அலுெைர்களுடன் உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் பதிவு வசய்ய  (2.2.1) ; 

- இரண்டாெது நிறையாக OFII அதிகாாிகளுடன் உங்கள் கதறெகறளப் புாிந்து வகாள்ளவும் உங்கறளப் 

வபாறுப்கபற்பதற்கான ெழிமுறைகறள நிர்ையிக்கவும் (2.2.2). 

 

 

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதப் பதிவு வசய்ய உங்களுக்கு ஒரு ெிைாஸம் கதறெயா?  

உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் பதிவு வசய்ய உங்களுக்கு ஒரு ெிைாஸம் அெசியைில்றை.  

ைாைாக, உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் பதிறெப் புதுப்பிக்க ெிைாஸம் அெசியம் கதறெ  (பகுதி 2.2.1 இல் <தஞ்சம் 

ககாரும் ெிண்ைப்பத்தின் சான்றை அனுப்புதல்> என்ை தறைப்றபக் காைவும்).   

 

2.2.1. முதல் நிறை : காெல் துறையில் உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதப் பதிதல்  

 

உங்களுடன் உங்கள் றைனர் குழந்றதகள் இருக்கிைார்களா? 

உங்களுடன் உங்கள் றைனர் குழந்றதகள் ெந்திருந்தால் அெர்களும் உங்கறளப் கபாைகெ தஞ்சம் ககாருகொராகக் 

கருதப்படுொர்கள். அெர்களின் ெிெரங்கள் உங்கள் பதிெில் பதியப்படும். வபற்கைார் இருெரும் 

ெிண்ைப்பதாரர்களாக இருந்தால் றைனர்களின் வபயர் தாயாருடன் பதியப்படும். நறடமுறை முழுக்க அெகர 

குைிப்பிட்ட வபற்வைாராகக் கருதப்படுொர். இந்தப் பதிவு உங்கள் குடும்பத்தின் வைாத்த உறுப்பினர்கறளக் 

குைிக்காது, ைாைாக நடப்பில் உள்ள ெிண்ைப்பதாரர்கறள ைட்டும் குைிக்கும்.  

 

 உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் பாிகசாதிக்கும் நாட்றடத் தீர்ைானம் வசய்தல் . 

 
முதல் நிறை அலுெைகத்தால் தனிப்பட்ட சாளரத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட ெிெரங்கறளச் சாி பார்த்தபின், காெல் 

துறைறயச் சார்ந்த அதிகாாி உங்கள் ெிண்ைப்பத்றத ஃப்ரான்ஸ் நாடு பாிசீலிக்க கெண்டுைா என்று தீர்ைானிப்பார்.  

அதற்கு, உங்களுக்கு 14 ெயது அல்ைது அதற்கு கைல் இருந்தால் உங்கள் றக கரறககறளப் பதிவு வசய்து 

ஒவ்வொருெருடனும் சந்தித்து முக்கியைாக உங்கள் ஆரம்ப நாட்டிலிருந்து உங்கள் பயைத்றதப் பதிவு வசய்து ைற்ை 

உறுப்பு நாடுகளில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வதாடர்புகறள, குடும்பத்தினர் கபான்று, நிரையம் வசய்ொர்.  

இந்தத் வைாத்தத் தகெல்களின்  அடிப்பறடயில் ஐகராப்பிய பாராளுைன்ைத்தின் சட்டம் ெிதி 604/2013 ைற்றும் ஜூன் 

26 2013 கததியின் டப்ளின் III நறடமுறை என்று அறழக்கப்படும் சட்டத்தின் படி எந்த நாடு உங்கள் 

ெிண்ைப்பத்றதப் பாிசீலிக்க கெண்டும் என்று தீர்ைானிக்கப்படும். 

 

டப்ளின்  III நடெடிக்றகயில் சம்ைந்தப்பட்ட நாடுகள்  

இது ஐகராப்பிய ஐக்கியத்தில் உள்ள 28 உறுப்பினர்கள்: வஜர்ைனி, ஆஸ்திாியா, வபல்ஜியம், பல்ககாியா, 

க்கராகயஷியா, றசப்ரஸ், வடன்ைார்க்*, ஸ்வபயின், எஸ்கடானியா, ஃபின்ைாந்து, ஃப்ரான்ஸ், க்ாீஸ், ஹங்ககாி, 

அயர்ைாந்து, இத்தாலி, வைட்கடானியா, லித்துொனியா, ைக்ஸாம்வபர்க், ைால்டா, வநதர்ைாந்து, கபாைந்து, 

கபார்ச்சுகல், வசக் குடியரசு, ருகைனியா, ஐக்கிய அரசு, ஸ்கைாகெக்கியா, ஸ்கைாகெனியா ைற்றும் ஸ்வீடன் ைற்றும் 

நான்கு உப உறுப்பினர் நாட்கள்: ஐஸ்ைாந்து, நார்கெ, ஸ்ெிட்ஸர்ைாந்து ைற்றும் லிக்வடனஸ்வடய்ன்.  
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* வடன்ைார்க் டப்ளின்  III" வசயல்முறையில் ெரெில்றை, ஆனால் ஜூன் 15, 1990 இல் றகவயழுத்திடப்பட்ட 

டப்ளின் ககாட்பாட்டிற்கு உட்படுகிைது. 

சையத்தில், ஃப்ரான்ஸ் நாட்றடத் தெிர கெறு ஒரு ஐகராப்பிய நாடு உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் பாிகசாதிக்க 

கெண்டியிருக்கைாம். உ.ம்.:  

 கெறு ஒரு நாடு தங்க அனுைதித்திருந்தால் அல்ைது ெிசா அளித்திருந்தால் ;  

 நீங்கள் முறையின்ைி, தறர, ெிைானம் அல்ைது கப்பல் மூைம் கெறு ஒரு உறுப்பினர் நாட்டின் எல்றைறயக் 

கடந்துள்ளீர்கள் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் ; 

 நீங்கள் ஐகராப்பிய ஐக்கியத்தினுள் முதலில் கெறு ஒரு நாட்டினுள் நுறழந்து அங்கு ெிசா 

அளிக்கப்பட்டிருந்தால் ; 

 ஏற்கனகெ கெறு ஒரு உறுப்பிடனர் நாட்டில் தஞ்சம் ககாாியிருந்தால். 

 

ெிண்ைப்பத்தின் பாிகசாதறன கெறு ஒரு நாட்டின் வபாறுப்பு என்று கண்டைிய்ப்பட்டால்?  

<டப்ளின்  III> என்ைறழக்கப்படும் ெிதி நறடமுறைக்குக் வகாண்டு ெரப்படும். உங்கறளப் வபாறுப்கபற்கும்படி 

காெல் துறை அந்த நாட்றடக் ககாரும். அப்வபாழுது உங்களிடம் ெிண்ைப்பித்த்தற்கான சான்று ெழங்கப்படும். 

உங்களுக்கு ஒரு ைாத அெகாசம், (கைலும் நான்கு ைாதங்களுக்குப் புதுப்பிகக் கூடியது) ஃப்ரானஸ் நாட்டில் 

தங்கியிருக்க, கெறு நாட்டிற்கு ைாற்ைப்படும் ெறர அனுைதி கிறடக்கும்.  

இந்த இட ைாற்ைம் காெல் துறையினால் றகயாளப்படும். அெர்கள் உங்களுக்கு இட ைாற்ைம் வசய்ெதற்கான 

முடிறெயும் முறைறயயும் வதாியப்படுத்துொர்கள். அதற்குப் பிைகு கைல் முறையீடு வசய்ய உங்களுக்கு 15 நாட்கள் 

அெகாசம் ெழங்கப்படும்.  

 

 

 
 உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் கதர்வு  

 

உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் பாிசாலிக்க கெண்டியது ஃப்ரான்ஸ் நாடாக இருந்தால் ஓஎஃப்பீஆர்ஏ (OFPRA) சாதாரை 

அல்ைது துாிதப்படுத்தப்பட்ட ெறகயில் றகயாளும். துாித முறையில் OFPRAெினால் காை அெகாசங்கள் 15 நாட்கள் 

ெறர குறைக்கப்படும் ஆனால் வகாடுக்கப்படும் உத்திரொதங்கள் இரண்டு முறைகளிலும் அகததான்.  

 

 உங்கள் ெிண்ைப்பம், தனிப்பட்ட சாளரத்திலிருந்து இரண்டு காரைங்களுக்காக கநரடியாக, துாித 

முறையில் எடுத்துக் வகாள்ளப்படும் : 

- பாதுகாப்பான பிைப்பு நாடு என்று கருதப்படும் நாட்டுப் பிரறஜயாக நீங்கள் இருந்தால் (அந்த 

நாடுகளின் பட்டியல் காெல் துறையிடம் உள்ளது அல்ைது OFPRA ெின் இறைய தளத்தில் 

காைைாம். ; 

- நீங்கள் ஏற்கனகெ ஒரு முறை ெிண்ைப்பித்திருந்து அது நிராகாிக்கப்பட்டிருந்து நீங்கள் ைறு 

பாிசீைறன ககாாியிருந்தால். 

 

 

 உங்கள் ெிண்ைப்பம், தனிப்பட்ட சாளரத்திலிருந்து கீழ்க்கண்ட காரைங்களுக்காக துாித முறையில் 

எடுத்துக் வகாள்ளப்படைாம் : 

- நீங்கள் உங்கள் றககரறககறளப் பதிவு வசய்ய ைறுத்தால்; 

- நீங்கள் வபாய்யான ஆெைங்கறளச் சைர்ப்பித்கதா, தெைான தகெல்கறளத் தந்கதா அல்ைது சிை 

தகெல்கறள ைறைத்கதா அதிகாாிகறளத் தெறு வசய்யத் தூண்டினால் ; 

- வெவ்கெறு வபயர்களில் பை ெிண்ைபங்கறளச் சைர்ப்பித்திருந்தால் ; 



 ஜீடீஏ2020_____________  ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் தஞ்சம் ககாருகொருக்கான றககயடு 
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- ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் நுறழந்த பிைகு ெிண்ைப்பம் சைர்ப்பிக்கத் தாைதித்திருந்தால் (90 நாட்களுக்கு 

கைல் ைற்றும் கயானாெில் 60 நாட்களுக்கு கைல்) ; 

- ெிைக்கி றெக்கப்படுெறதத் தெிர்ப்பது ைட்டும் உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் குைிக்ககாளாக 

இருந்தால் ; 

- நீங்கள் இருப்பது வபாது அறைதி, வபாது பாதுகாப்பு அல்ைது கதசத்தின் பாதுகாப்புக்கு இறடயூைாக 

இருந்தால்: 

 

துாிதப்படுத்தப்பட்ட முறையில் றெக்கப்பட்ட ெிண்ைப்பத்றதப் பதியும் சையத்தில், வபாது அறைதி கருதி துாித 

முறைக்குக் வகாண்டு ெரப்பட்டிருந்தாவைாழிய, சாதாரை முறைக்கு ைாற்ை OFPRA ெிற்கு அதிகாரம் உண்டு.  

உங்கள் ெிண்ைப்பம் துாித முறையில் றெக்கப்பட்டிருந்தால் உங்களுக்கு பை நகல்களில் அைிக்றக அளிக்கப்படும். 

OFPRA ெிடம் ெிண்ைப்பத்றதச் சைர்ப்பிக்கும் வபாழுது ஒரு நகறைத் தருெது நல்ைது.  OFPRA ெின் தீர்ப்பின் ைீது 

கைல் முறையீடு வசய்யும் சையத்தில் CNDA ெிடம் ஒரு நகல் சைர்ப்பிக்கைாம். . 

 

குைிப்பிட்ட நிறை: நீங்கள் வெளிகயற்ைப்படுபெரா அல்ைது நிர்ொகம் அல்ைது நீதி ம்ன்ைத்தினால் நாட்டினுள் 

நுறழய தறட ெிதிக்கப்பட்டெரா?  

இந்த ெறகயில் ெிைக்கி றெக்கப்பட கெண்டிய நடெடிக்றகக்குள்ளாெது உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதப் 

பதிவு வசய்ெதற்குத் தறடயாக இருக்காது.  

உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் பாிசீைறன வசய்ெது ஃப்ரான்ஸ் நாட்டின் வபாறுப்பாக இருந்தால் நீங்கள் வீட்டுக் 

காெலில் றெக்கப்படைாம் அல்ைது றகது வசய்யப்படைாம்.  

அந்த நிறையில், நீங்கள் வீட்டுக் காெலில் றெக்கப்பட்டதிலிருந்து அல்ைது றகது வசய்யப்பட்டதிலிருந்து, OFPRA 

உங்கள் ெிண்ைப்பத்றத குறைக்கப்பட்ட காை அெகாசத்தில் பாிசீலிக்கும் (96 ைைிக்குள்). ெிண்ைப்பம் 

நிராகாிக்கப்பட்டால் அல்ைது அனுைதிக்கப்படாெிட்டால் இந்த நாட்டில் உங்கள் உதெி முடிவுக்கு ெரும். 

ெிரும்பினால், 48 ைைி கநரத்திற்குள், நீங்கள் நிர்ொக நீதிபதியிடம் CNDA உங்கள் கைல் முறையீட்றடப் பாிசீலிக்கும் 

காைம் ெறர உங்கறள வெளிகயற்றுெறதத் தள்ளிப்கபாடுைாறு ககாரைாம். (பகுதி 5.1 பார்க்கவும்). .    

 
 

 OFPRA(ஓஎஃப்பீஆர்ஏ ) அலுெைக சந்திப்பிற்கு வைாழித் கதர்வு . 

 

உங்கள் ெிண்ைத்றதப் பாிசீலிக்க கெண்டியது ஃப்ரான்ஸ் என்று நிச்சயிக்கப்பட்டால்OFPRA ெிடம் உங்கள் 

ெிண்ைப்பம் எழுத்து மூைம் சைர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன், சிை ெிைக்குகள் தெிர ைற்ை கநரங்களில், ஒரு கநர்காைல் மூைம் 

OFPRA ெினால் ககட்கப்படுவீர்கள்..  

உங்கள் ெிண்ைப்பம் பதியப்படும் சையத்தில் நீங்கள் OFPRA ெில் உறரயாடும் வைாழிறயத் கதர்ந்வதடுக்க 

கெண்டும்.. அந்தச் சையத்தில் OFPRAெில் உபகயாகத்தில் இருக்கும் வைாழுகளின் பட்டியல் வகாடுக்கப்படும், சுைார் 

115 வைாழிகள். ஒரு முறை கதர்ந்வதடுத்த பின் நீங்கள் வைாழிறய ைாற்ை முடியாது. உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் 

ெிண்ைப்த்தின் ைீதான பாிசீைறன முடியும் ெறர அந்த வைாழி ைட்டுகை உபகயாகிக்கப்படும்.  

அட்டெறையில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள வைாழிகளில் ஒன்றை நீங்கள் கதர்ந்வதடுக்காெிட்டால் உங்களுக்குத் 

கதறெயான அளவு பாிச்சயைான வைாழியில் ககட்கப்படுவீர்கள்.  

 

தஞ்சம் ககாரும் நடெடிக்றகயின் கபாது உபகயாகப்படும் வைாழித் கதர்றெ எதிர்க்க ெிரும்பினால் நீங்கள் அறத 

உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் ைீதான OFPRA ெின் முடிெின் ைீதானகைல் முறையீடு என்கிை ெிதத்தில் தான் CNDA வுக்கு 

முன் முறையிட முடியும்.  

கெனம் : OFPRA ெில் நறடவபறும் கநர்காைலின் தன்றை ைற்றும் கநர அளெின் காரைைாக ஒருெருக்கு வைாழியில் 

ஓரளெிற்குத் கதர்ச்சி கதறெ. ஆககெ, நீங்கள் கதர்ந்வதடுத்த வைாழிறய நீங்கள் நன்கு புாிந்து வகாள்ள முடியும் 

ைற்றும் அந்த வைாழியில் நீங்கள் உங்கள் எண்ைங்கறள வெளிப்படுத்த கெண்டும்.  

 

  தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பச் சான்று ெழங்குதல் 
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gDA  2020                           9 

 

எந்த நாடு உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் பாிசீலிக்க கெண்டும் என்று முடிவு வசய்யப்பட்டு ெிண்ைப்பத்தின் ைீதான 

நறடமுறை கதர்வு வசய்யப்பட்டபின் ெிண்ைப்பம் வபைப்பட்டதற்கான சான்று ஒன்று உங்களுக்கு ெழங்கப்படும்.  

 

உங்கள் ெிண்ைப்பம் பாிசீலிக்கப்படும் வபாழுது கெவைாரு நாடு அறதப் பாிசீலிக்க கெண்டும் என்று 

கண்டைியப்படைாம் எனும் காரைத்தினால் முதல் முறை ெழங்கப்படும் சான்று ஒரு ைாதத்திற்குச் வசல்லும். அறத 

நான்கு ைாதங்களுக்குப் புதுப்பித்துக் வகாள்ளைாம் (பகுதி 2.2.1 இல் எந்த நாட்டு ெிண்ைப்பத்றத எடுத்துக் வகாள்ள 

கெண்டும் என்ை தறைப்றபப் பார்க்கவும்).  

 

ஃப்ரான்ஸ் நாடு ெிண்ைப்பத்றதப் பாிசீலிக்க கெண்டும் என்று கண்டைியப்பட்டால் முதல் சான்று ஒன்று உங்களுக்கு 

ெழங்கப்படும். இந்தச் சான்று: 

- சாதாரை முறையில் உங்கள் ெிண்ைப்பம் பாிசீைறன வசய்யப்படுெதாக இருந்தால் பத்து ைாதங்களுக்கும் 

- துாிதப்படுத்தப்பட்ட முறையில் பாிசீைறன வசய்யப்படுெதாக இருந்தால் ஆறு ைாதங்களுக்கும் 

வசல்லுபடியாகும். 

கீழ்க் கண்ட காரைங்கள் தெிர ைற்ை சையங்களில் காெல் துறை இந்துச் சான்றை உங்களுக்கு ெழங்க ைறுக்க 

முடியாது:  

 முதல் முறை வசய்த ைறு பாிசீைறன ைனு நிராகாிக்கப்பட்டபின் கெவைாரு ைறு பாிசாைறன ைனு றெ 

அளிக்கிைீர்கள். (3.4 பார்க்கவும்)) ; 

 உங்கள் வசாந்த நாட்றட ெிட்டு கெவைாரு நாட்டிற்கு உங்கறள நாடு கடத்து முடிவு வசய்யப்பட்டுள்ளது 

அல்ைது ஐகராப்பிய நாட்டில் றகது வசய்ெதற்கான முடிெில் சலுறக அளிக்க வசய்யப்பட்ட முடிவு அல்ைது 

ஒரு சர்ெ கதச குற்ைெியல் நீதி ைன்ைத்தின் கட்டறளக்கிைங்க சலுறக ெழங்க முடிவு வசய்யப்பட்டிருந்தால்.  

 

 

கைற்வசான்ன சான்று ெழங்கப்பட்டபின் 21 நாட்களுக்குள் (ைறு பாிசீைறன ைனு வசய்யப்பட்டிருந்தால் 8 

நாட்களுக்குள் பகுதிகள் 3.3 ைற்றும் 3.4. பார்க்கவும்), காெல் துறையால் தரப்பட்ட தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்தின் 

படிெத்றத OFPRA வுக்கு அனுப்ப கெண்டும் (பகுதி 3.1ல் <OFPRA ெினால் பாிகசாதறன> பார்க்கவும்). உங்கள் 

ககாப்பு முழுறையாக இருந்தால் OFPRA அறதத் தபால் மூைம் ஒப்புக் வகாள்ளும்.  

 

 

உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் வபற்றுக் வகாண்ட சான்ைிறன புதுப்பிக்க நீங்கள் ெசிக்கும் பகுதியின் காெல் 

நிறையத்திற்குச் வசல்ை கெண்டும். இந்தச் சான்று சாதாரை ெழிமுறையில் ைற்றும் துாிதப்படுத்தப்பட்ட ெழிமுறையில் 6 

ைாதங்களுக்குப் புதுப்பிக்கப்படும்.   

ஒவ்வொரு முறை புதுப்பிக்கக் ககாரும் வபாழுதும் உங்கள் ககாாிக்றகறயப் பைப்படுத்த காெல் துறை ககட்கும் 

ஆெைங்கறள, முக்கியைாக நீங்கள் ெசிக்கும் இடத்திற்கு சான்ைாக உள்ளெற்றைக் வகாடுக்க கெண்டும். CNDA 

ெிடம் முறையீடு வசய்துள்ளீர்கள் எனபதற்குச் சான்ைாக முறையீட்றடப் வபற்றுக் வகாண்டதற்கான அத்தாட்சிறய 

இறைக்க கெண்டும் ( பகுதி 3.2 ெில் <தஞ்சம் சம்ைந்தப்பட்ட சட்டத்தில் கதசிய நீதிைன்ைத்தின் ஆய்வு> தறைப்றபப் 

பார்க்கவும்).  

 
 
 
 
 

உங்கள் இருப்பிடத்றத எப்படி நிரூபிப்பது? 

2019 ஆம் ஆண்டு ஜனொி 1ஆம் கததிக்குப் பிைகு பதியப்பட்ட தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் ெிஷயைாக நீங்கள் 

கீழ்க்கண்ட ெிதங்களில் உங்கள் ெசிக்குைிடத்றத நிரூபிக்கைாம்:: 

- நீங்கள் தஞ்சம் ககாருகொறர ெரகெற்கும் றையத்தில் அல்ைது தஞ்சம் ககாருகொருக்கான தங்குைிடத்தில் 

தங்கியிருந்தால் (கஹாட்டல் கபான்ை இடங்கறளத் தெிர்த்து) தங்குைிடம் குைித்த அைிெிப்றபச் சைர்ப்பிப்பதன் 

மூைம்.: 

-நீங்கள் தங்கியிருக்கும் இடத்தின் வசாந்தக்காரராககொ, ொடறகதாரராககொ இருந்தாகைா அல்ைது உங்கள் 

கைென்/ைறனெியினால்/ குழந்றத/ வபற்கைாரால் ொடறகக்கு எடுக்கப்பட்டகதா அல்ைது அெர்களுக்குச் 

வசாந்தைானகதா என்ைால் ெசிப்பதற்கான சான்றைக் வகாடுக்கைாம்:; 
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- இல்றைவயன்ைால், நீங்கள் அதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட முதல் நிறை றையத்தில் தங்கியிருக்க கெண்டும். அதற்கான 

அைிக்றகறய அளிக்க கெண்டும் (பகுதி 2.1 பார்க்கவும்).  

ஜனொி 1 2019 குகி முன் பதியப்பட்ட ெிண்ைப்பங்களுக்கு கைற்வசான்ன ெிதங்களில் நீங்கள் தங்கியிருக்கைாம், 

அல்ைது கெறு இட்த்தில் வதாடர்ந்து தங்கியிருக்கைாம்.  

 

இந்த ெிண்ைப்பம் வசய்ததின் சான்று நீங்கள் இந்நாட்டில் தங்கியிருக்கும் காைம் முழுெதும் நீங்கள் 

தங்கியிருப்பதற்கான உதெி வபறும் ெறரயில் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்க கெண்டும். வபாதுொக, உங்கள் ெிண்ைப்பம் 

பாிசீைறன வசய்யப்பட்டு OFPRA ெின் முடிவு அைிெிக்கப்படும் ெறர அல்ைது கைல் முறையீடு வசய்திருந்தால் CNDA 

ெின் தீர்ப்பு அைிெிக்கப்படும் ெறர அல்ைது வபாது ைக்கள் ைத்தியில் ொசிக்கப்படும் ெறர உங்களுக்கு 

தங்குெதற்கான உதெி ெழங்கப்படும்.  

இருந்தாலும், தஞ்சம் ககாரும் உங்கள் ெிண்ைப்பம் வபைவபபட்ட சான்று கீழ்க்கண்ட நிறைகளில் திரும்பப் 

வபைப்படைாம் அல்ைது புதுப்பிக்கப்பட நிராகாிக்கப்படைாம்:  

- OFPRA ெிண்ைப்பத்றத நிராகாித்து அல்ைது வபை இயைாது என்று முடிவு வசய்து உங்களுக்கு அைிெித்தால் 

இந்நாட்டில் தங்கும் உாிறைக்கு முடிவு ெரும் (OFPRA அல்ைது CNDA ெின் நிராகாிப்பு எனும் தறைப்பில் பகுதி 

5.1 இல் பார்க்கவும்)  

- குைிப்பிட்ட காை கட்டத்திற்குள் CNDA ெிடம் கைல் முறையீடு சைர்ப்பிக்கப்படெில்றை என்று அைிய ெந்தால் 

(<தஞ்சம் சம்ைந்தப்பட்ட சட்டத்தில் கதசிய நீதிைன்ைத்தில் ஆய்வு> என்ை தறைப்பில் பகுதி 3.2 பார்க்கவும்). 

 

கெனம்:ெிண்ைப்பம் வபற்றுக் வகாண்டதற்கான சான்று உங்களுக்கு ஐகராப்பிய ஐக்கியத்தின் ைற்ை நாடுகளில் 

வசன்று ெர உங்களுக்கு உாிறை ெழங்காது.  

 

 தஞ்சம் தெிர ைற்ை காரைங்களுக்காகத் தங்குெதற்கு அனுைதி ககாருதல்  

 

தஞ்சம் ககாரும் உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின்ஆய்ெில்ஃப்ரான்ஸ் நாட் உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் பாிசீைறன வசய்யு 

வபாறுப்புறடயது என்று வதாிய ெந்தால் நீங்கள் தஞ்சம் தெிர ைற்ை காரைங்களுக்காகத் தங்குெதற்கு அனுைதி வபை 

முடியும் என்று உங்களுக்கு ெிளக்கப்படும்.  

ஒரு தகெல் அைிெிப்பு உங்களுக்கு அனுப்பப்படும். அதில் நீங்கள் எந்த காைத்திற்குள் அவ்ொறு ககாரைாம் என்று 

குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும். அந்த காைத்திற்குப் பின், தகுந்த புதிய காரைங்களின்ைி, நீங்கள் தங்குெதற்கு அனுைதி ககார 

முடியாது.  

 

 

2.2.2.இரண்டாம் நிறை  :  கதறெகறளக் கண்டைிதல் ைற்றும் OFII (ஓஎஃப்ஐஐ) ஆல் வபாறுப்கபற்ைல் . 

 
  உங்களின் தனிப்பட்ட கதறெகறள உங்கள் சாளரத்தினால் கண்டைியப்படல் . 

 

தனிப்பட்ட சாளரத்திற்கு நீங்கள் ெரும் வபாழுது, உங்கள் ெிண்ைப்பம் காெல் துறையிடம் பதியப்பட்டபின் OFII 

யின் அதிகாாி உங்கறள கநாில் சந்தித்து உங்கறள அனுைதிப்பது குைித்து உங்கள் கதறெகள் பற்ைித் வதாிந்து 

வகாள்ள உறரயாடுொர்.  

இந்தச் சந்திப்பு இரகசியைாக றெக்கப்படும் ைற்றும் தஞ்சம் ககாருெதற்கான உங்கள் கநாக்கங்கள் 

ெிொதிக்கப்படைாட்டா. உங்களுக்கு ஏதாெது சிைப்பு உதெிகள் கதறெயா என்று புாிந்து வகாள்ள சிை ககள்ெிகள் 

ககட்கப்படும்.உங்கள் நிறைறைப்படி கதறெப்படுைானால், OFII அதிகாாி அந்த காரைங்கறளக் கைக்கில் வகாண்டு 

உங்கறளத் தகுந்த தங்குைிடத்திற்கு அனுப்புொர்.  

அந்தக் ககள்ெிகளுக்கு ெிறடயளிப்பகதா அளிக்க ைறுப்பகதா உங்கள் இஷ்டம். நீங்கள் ைறுக்கும் பட்சத்தில் 

உங்கறளத் தகுந்த தங்குைிடத்திற்கு அனுப்பாததற்ககா உங்கள் நிறைறை பற்ைி OFPRA ெிடம் 

வதாியப்படுத்தாதற்ககா நிர்ொகம் வபாறுப்பாகாது.  

நீங்கள் ஃப்ரான்ஸுக்கு ெரும் வபாழுது ைருத்துெ ஆெைங்களுடன் ெந்திருந்தால் OFII  அதிகாாி இரகசியக் ககாப்பில் 

அந்த ஆெைத்றத OFII யின் ைருத்துெருக்கு அனுப்பி றெப்பார். அெர் உங்களுக்கு ஏதாெது தனி ஏற்பாடு கதறெயா 
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என்று முடிவு வசய்ொர். நீங்கள் கநாய்ொய்ப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் ஒரு சுகாதார றையத்திற்கு அல்ைது அருகில் உள்ள 

ைருத்துெ ைறனயின் அெசர சிகிச்றசப் பிாிெிற்கு அனுப்பப்படுவீர்கள்.  

உங்களுக்கு ஏதாெது குறைபாடு இருப்பதாக OFII யின் அதிகாாி கருதினால் உங்கள் அனுைதியுடன் OFPRA ெிடம் 

வதாிெிப்பார். இந்தத் தகெலின் கநாக்கம், கதறெக்ககற்ப,OFPRA ெினால் வகாடுக்கப்படும் உங்கள் 

ெிண்ைப்பத்தின் ைீதான அைிவுறரகள் உங்கள் கதறெக்ககற்ைொறு இருக்குைாறு கெனத்தில் வகாள்ளல் (உ.ம். 

ஊனமுற்கைாருக்கான ெசதிகள், அல்ைது றசறக வைாழியில் தகெல் பாிைாற்ைம் வசய்யக் கூடிய 

வைாழுவபயவரப்பாளர் உதெி). OFPRA  கதறெயான ஏற்பாடுகள் பற்ைி முடிவெடுக்கும்.  

உடல் ஊனம் காரைைாக கெண்டும் கதறெகறள தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைத்றத பாிசீலிக்கும் காைம் முழுெதும் 

தங்குைிடங்களில் இருக்கும் சமூக நை ஊழியர்களால் அல்ைது நிர்ொக ைற்றும் சமூக நை கதறெகளுக்கு உங்களுக்கு 

உதெ நியைனம் வசய்யப்பட்ட சங்கங்களால் கென்த்தில் வகாள்ளப்படும்.  

 

  உதெி அளிக்க ஒப்பளிப்பு. 

 

தனிப்பட்ட சாளரத்தில் சந்திப்பின் வபாழுது OFII உங்களுக்கு உதெிக்கான சூசறனறய முன் றெக்கும். இதன் மூைம் 

இந்த நாட்டில் அகதி என்ை முறையில் உங்களுக்கு உாித்தான அறனத்து உதெிகளும் கிறடக்க ஏதுொக இருக்கும்.  

உங்களுக்கு சாளரத்தில் வகாடுக்கப்படும் உதெியளிக்கும் ஒப்புதல் ஆெைம் உங்கள் குடும்ப அறைப்றப 

ெிொிக்கிைது. இது உங்கள் உாிறைகறள நிர்ையிக்க உதவும். இந்த ஆெைம்  OFII யினால் ஒரு குழந்றத பிைக்கும் 

வபாழுகதா அல்ைது வபற்ஓைருடன் கசரும் வபாழுகதா புதுப்பிக்கப்படுகிைது. அதனால் ெரகெற்பிற்கான உாிறைகள் 

பற்ைி நிர்ையிக்க முடியும்.  

இந்தக் றககயட்டின் பகுதி 4 இல் குைிப்பிட்டுள்ளபடி, அனுைதிக்கும் நிபந்தறனகளின்படி உங்களுக்கு கீழ்க்கண்ட 

உாிறைகள் உண்டு :  

- உங்களுக்கு ஏற்கனகெ ஒரு தங்குைிடம் இல்ைாைலிருந்து நீங்கள் உதெி ககாாியிருந்தால் ஒரு தங்குைிடத்திற்கு 

ெழி காட்டப்படுவீர்கள் ( <தஞ்சம் ககாருகொருக்கான தங்குைிடம்>தறைப்பில் பகுதி 4.1 பார்க்கவும்). ; 

- சட்டத்தினால் தறட வசய்யப்பட்டிருந்தாவைாழிய தஞ்சம் ககாருகொருக்கான உதெித் வதாறக ெழங்கப்படும் 

(<தஞ்சம் ககாருகொருக்கான உதெித் வதாறக>தறைப்பில் பகுதி 4.2 பார்க்கவும்). 

ஒரு பிராந்தியத்தில் தங்குைிடத்தில் இடம் இல்றைவயன்ைால்  OFII உங்கறள கெவைாரு பிராந்தியத்திற்கு 

அனுப்பைாம். உங்கள் ெிண்ைப்பம் பாிசீைறன வசய்து முடிக்கும் ெறர நீங்கள் அங்கு தங்கியிருக்க கெண்டும். < 

தஞ்சம் ககாருகொருக்கான தங்குைிடம் >எனும் தறைப்பில் பகுதி 4.1 பார்க்கவும்).  

 

2.3. தனிப்பட்ட சாளரத்தில் சந்தித்தபின் உதெி  
 

தனிப்பட்ட சாளரத்திற்குச் வசன்ைபின், உங்கள் தங்குைிடத்தில் உதெி அளிப்பதற்கான ஏற்பாடு வசய்யப்படும், அது தஞ்சம் 

ககாருகொருக்கான ெரகெற்பு றையைாக இருந்தாகைா அல்ைது (CADA), அல்ைது ஒரு நிறையான (கஹாட்டல் அல்ைாத) அெசர 

காை தங்குைிடைாக இருந்தாகைா எதுொக இருந்தாலும் சாி.  

அந்த ைாதிாி ஒரு இடத்தில் நீங்கள் தங்க றெக்கப்படாெிட்டால் உங்களுக்கான உதெி  OFIIஉங்கறள அனுப்பும் முதல் நிறை 

ெரகெற்பு றையத்தினால்(SPADA) உறுதி வசய்யப்படும். ( பகுதி 2.1 பார்க்கவும்).  

இந்த சமூக. சட்ட ைற்றும் நிர்ொக ாீதியான உதெியில் முக்கியைாக உங்களுக்கு ஒரு ெிைாஸம் அறைத்தலும் கசரும் (பகுதி 2.2.1 இல் 

தறைப்பு <உங்கள் ெசிப்பிடத்றத எப்படி நிரூபிப்பது? >பார்க்கவும்).கைலும் உங்களு ெிண்ைப்பத்தின் பாிகசாதறனயில் அது 

ஃப்ரான்ஸ் நாட்டின் வபாறுப்பு என்று வதாிய ெந்தால் நீங்கள் OFPRA ெிடம் வகாடுக்க கெண்டிய தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்தின் 

ககாப்றபத் தயார் வசய்ெதும் கசரும்.  

கெனம்: :  நீங்கள் SPADAெில் தங்கியிருந்தால், SPADAெினால் வகாடுக்கப்பட்ட அைிவுறரகளின்படி உங்கள் தபாறை 

அவ்ெப்வபாழுது கதடிச் வசல்ெது உங்கள் வபாறுப்பாகும்.  
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3. தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்தின் நிபந்தறனகள் 
 

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்தின் பாிகசாதறன ஃப்ரான்ஸ் நாட்டின் வபாறுப்பு என்று கண்டைியப்பட்டால் 

தஞ்சம் ெழங்குெதற்கான சட்டம் சம்ைந்தப்பட்ட கதசிய நீதி ைன்ைத்தின் கீழ் இயங்கும் அகதிகள் ைற்றும் 

நாடற்கைாருக்கான பாதுகாப்பு ெழங்குெதற்கான ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு அலுெைகத்தினால் பாிகசாதிக்கப்படும்.  

 

3.1.ஃப்ரான்ஸ் நாட்டின் அகதிகள் ைற்றும் நாடற்கைார் பாதுகாப்பு அலுெைகத்தின் மூைம் 

பாிகசாதறன(OFPRA). 
 

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதப் பதியும் வபாழுது காெல் துறை உங்களிடம் ஒரு தஞ்சம் ககாரும் 

படிெத்றதக் வகாடுத்திருக்கும். அறத நீங்கள் பூர்த்தி வசய்து  OFPRAெிடம் அறதப் பாிகசாதறன வசய்து ஒரு 

முடிவெடுக்க ஏதுொக இருக்கும்.  

OFPRA ெின் எதிர் ைறையான முடிவுக்கு கைல்  CNDA ெிடம் கைல் முறையீடு வசய்ய முடியும். ( பகுதி 3.2 ெில் ‘தஞ்சம் 

ெழங்குெதற்கான சட்டம் சம்ைந்தப்பட்ட கதசிய நீதி ைன்ைத்திடம்’ முறையீடு வசய்ய முடியும்)  

 

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதச் சைர்ப்பிக்கும் சையத்தில் உங்களுக்கு எந்த ெிதைான பாதுகாப்பு கெண்டும் 

என்று குைிப்பிட்டுச் வசால்ை கெண்டிய அெசியம் இல்றை (அகதி என்ை தகுதிகயா அல்ைது இரண்டாம் நிறை 

பாதுகாப்கபா). அது ஒரு தனிப்பட்ட நறடமுறை. அதில் உங்கள் ெிண்ைப்பம் OFPRA ெினால் முதலில் அகதி என்ை 

ெிதத்திலும் பிைகு உங்கள் நிறைறையில் கதறெப்பட்டால் இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்பு என்ை ெிதத்தில் 

பாிகசாதிக்கப்படும்.  

 
 OFPRAஓஎஃப்பீஆர்ஏ படிெம் பூர்த்தி வசய்தல். 

 

இந்தப் படிெம் ஃப்வரஞ்சு வைாழியில் நிரப்பப்பட கெண்டும், றகவயாப்பைிடப்பட்டு அதனுடன் கூட அைலில் உள்ள 

தஞ்சம் ககாாிய ெிண்ைப்பத்தின் ஒப்புதல் சான்று, இரண்டு புறகப்படங்கள் அறடயாளத்திற்காக ைற்றும் 

உங்களிடம் இருக்கும் ஏகதனும் பயைத்திற்கான ஆெைம் ஆகியெற்றை இறைக்க கெண்டும்.  

உங்கள ெிண்ைப்பம் துாிதப்படுத்தப்பட்ட நறடயுறையில் எடுத்துக் வகாள்ளப்பட்டால் ெிண்ைப்பத்றதப் பதிவு 

வசய்யும் வபாழுது உங்களிடம் வகாடுக்கப்பட்ட கநாட்டீஸின் நகறையும் இறைக்க கெண்டும்.  

OFPRA ெினால் உங்கள் ெிண்ைப்பம் பதியப்பட கெண்டும் என்ைால் கைற்கண்டறெ அெசியம். . 

உங்களுடன் ெந்திருக்கும் றைனர் குழந்றதகளுக்கு ஏகதனும் ஆபத்து இருந்தால் அறதப்பற்ைி உங்கள் படிெத்தில் 

குைிப்பிடுெது நல்ைது. இரு வபற்கைாருகை தஞ்சம் ககாருபெர்களாக இருந்தால் குழந்றதயின் நிறைறை பற்ைி தாயின் 

படிெத்தில் குைிப்பிடப்படும்.  

 

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்தில் நீங்கள் குைிப்பிடும் அறனத்துத் தகெல்களும் இரகசியைாககெ 

பாதுகாக்கப்படும். எந்தக் காரைத்திற்காகவும் உங்கள் தாய் நாட்டு அதிகாாிகளிடம் வதாிெிக்கப்படைாட்டாது.  

 

 

 OFPRAஓஎஃப்பீஆர்ஏ உக்குக் ககாப்றப அனுப்புதல் . 

 

 

உங்கள் ககாப்பு முழுறையாகிய பின் அறத உங்கள் ெிண்ைப்பம் வபற்றுக் வகாண்டதற்கான சான்று 

ெழங்கப்பட்டதிலிருந்து நீங்கள் அதிக பட்சம் 21 நாட்களுக்குள், (திரும்வும் பாிகசாதிக்கக் ககாாியிருந்தால் 8 
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நாட்களுக்குள் – பகுதி 3.3. – மூடப்பட்ட ெிண்ைப்பத்றத ைறுபடியும் திைத்தல் – அல்ைது ைறு பாிசீைறன – பகுதி 3.4 ைறு 

பாிசீைறன பார்க்கவும்) அனுப்ப கெண்டும்.  

கீழ்க்கண்ட ெிைாஸத்திற்குத் தபால் மூைம் ைட்டுகை அனுப்பப்பட கெண்டும் : 

OFPRA 
201, rue Carnot 

94136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX 

உதாரைத்திற்கு, உங்கள் ெிண்ைப்பச் சான்று ஜனொி 10 ஆம் கததி ெழங்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் உங்கள் 

ககாப்றப OFPRA வுக்கு அதிக பட்சம் 31 ஜனொிக்குளு அனுப்பியிருக்க கெண்டும். அதற்கு அத்தாட்சி தபால் 

முத்திறரயாகும்.  

உங்கள் ககாப்றப ‘வபற்றுக் வகாண்டதற்கான ரசீதுடன் கூடிய பதிவுத் தபாலில்’ அனுப்புைாறு 

பாிந்துறரக்கப்படுகிைது. உங்கள் வபயறரத் வதளிொக <அனுப்புனர்> என்ை இடத்தில் குைிப்பிடவும்.  

உங்கள் ககாப்பு முழுறையறடயாைல் இருந்தால்,OFPRA உங்களுக்கு அறதத் திருப்பி அனுப்பும். அப்வபாழுது 

உங்களுக்குக் கூடுதைாக 8 நாள் அெகாசம் தரப்படும் (ைறு பாிகசாதறனக்குக் ககாாியாருந்தால் 4 நாட்கள்). இந்தக் 

காைத்திற்குள் நீங்கள் அனுப்பாெிட்டால் OFPRAஉங்கள் ெிண்ைப்பத்றத மூடிெிடும். உங்களுக்கு உதெி வபறும் 

உாிறை முடிவுக்கு ெரும் ைற்றும் ெிண்ைப்பம் வபற்றுக் வகாண்டதற்கான அத்தாட்சி புதுப்பிக்கப்படைாட்டாது.  

உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் ைீதான நடெடிக்றக நடந்து வகாண்டிருக்கும் காைத்தில் எப்வபாழுது கெண்டுைானாலும் 

OFPRA ெிற்குக் கூடுதல் ஆெைங்கறளத் தபால் மூைம் அனுப்பைாம். OFPRAெிற்கு அனுப்பிய ைற்றும் அங்கிருந்து 

வபற்றுக் வகாண்ட அறனத்துத் தபால்களுக்கும் நகல் ைற்றும் தபால் அனுப்பியதற்கும் ைற்றும் வபற்றுக் 

வகாண்டதற்கும் அத்தாட்சிகறள றெத்துக் வகாள்ள கெண்டியது அெசியம். OFPRA.ெிற்கு அனுப்பும் அறனத்துத் 

தபால்களிலும் உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட ெிண்ைப்ப அைிமுகக் கடிதத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள ககாப்பு எண்றைக் 

குைிப்பிட ைைக்காதீர்கள்.  

 

ெிண்ைப்ப நறடமுறையின் வபாழுது ெிைாஸம் ைாற்றுகிைீர்களா? 

OFPRAெிடம் நீங்கள் தங்குைிடத்துடன் சம்ைந்தப்பட்ட, உங்கள் ெிைாஸத்திலிருந்து ைாறுபட்ட இடத்றதக் 

குைிப்பிட்டிருந்து தங்குைிடத்றத நீங்கள் ைாற்ைினால் அறதப் பற்ைி OFPRAவுக்குக் கூடிய சீக்கிரம் தகெல் வதாிெிக்க 

கெண்டியது ைிக அெசியம், முடிந்தால் இதற்காக றெக்கப்பட்டுள்ள, OFPRAெின்  (www.ofpra.gouv.fr) இறைய 

தளத்தில், ‘இறைய தள நடெடிக்றககள்’ என்ை தறைப்பில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள வதாறைகபசி கசறெ மூைம் 

வசய்யவும். தன்னிடம் உள்ள உங்கள் கறடசியாக் வகாகடுக்கப்பட்டுள்ள ெிைாஸத்திற்கு தான், சந்திப்புக்கான 

அறழப்புகள் ைற்றும் உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் ைீதான தன் முடிவுகறளப்பற்ைிய தன் தபால்கறள OFPRA 

உங்களுக்கு அனுப்பும். 

நீங்கள் உங்கள் வசாந்த இடத்திகைா அல்ைது உங்கள் ொடறக இடத்திகைா அல்ைது உங்கள் துறைெர் அல்ைது 

குழந்றத அல்ைது வபற்கைாருக்குச் வசாந்தைான அல்ைது அெர்களால் ொடறகக்கு எடுக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து 

உங்கள் ெிைாஸத்றத நீங்கள் ைாற்ைினால் நீங்கள் OFII க்குத் தகெல் அளிக்க கெண்டும். . 

 

 OFPRAஓஎஃப்பீஆர்ஏ இலிருந்து ெிண்ைப்பம் வபைப்பட்டதற்கான அத்தாட்சி. 

உங்கள் ககாப்பு முழுறை வபற்று குைிப்பிட்ட காைத்திற்குள் அனுப்பப்பட்டிருந்தால் OFPRA உங்களுக்கு ஒரு தபால் 

அனுப்பும். அதில் அலுெைகத்திடம் உங்கள் ெிண்ைப்பம் ெந்தது பற்ைிக் குைிப்பிட்டு உங்கள் ககாப்பி எண்றைக் 

குைிப்பிட்டு இருக்கும்.  

இதுகெ உங்கள் ெிண்ைப்பம் OFPRA ெிடம் சைர்ப்பிக்கப்பட்தற்குச் சான்ைாகும்..  

இதுதான் உங்கள் முதல் ெிண்ைப்ப அத்தாட்சிறயப் புதுப்பிக்க உதவும் (பகுதி 2.2.1 தறைப்பு <ெிண்ைப்பம் 

வபற்றுக் வகாண்ட அத்தாட்சி ெழங்குதல்> பார்க்கவும்). 

சையங்களில், சந்திப்பிற்கான அறழப்பு அகத கநரத்தில் அனுப்பப்படைாம். இந்த அறழப்பு அந்தக் கடிதத்தின் பின் 

பக்கம் காைப்படும். கடிதத்தின் பின் புைம் அறழப்பு இல்றைவயன்ைால் அது தனியாக பிைகு கெவைாரு தபாலில் 

அனுப்பப்படும். 

 

 

http://www.ofpra.gouv.fr/
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 சாதாரை முறை ைற்றும் துாித முறையில் ெிண்ைப்பத்றதப் பாிகசாதித்தல் . 

 

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் OFPRAெினால் சாதாரை அல்ைது துாிதப்படுத்தப்பட்ட நறடமுறையில் 

பாிகசாதிக்கப்படும்.  

பகுதி 2.2.1 இல் ( தறைப்பு < உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் கதர்வு>), ெிண்ைப்பத்றதப் பாிசீலிக்கும் காைம் 15 

நாட்களாகக் குறைக்கப்படும் ஆனால் சாதாரை நறடமுறையில் வகாடுக்கப்படும் அகத உத்தரொதங்கள் 

உங்களுக்குக் வகாடுக்கப்படும். தனிப்பட்ட சாளரத்தில் உங்கள் ெிண்ைப்பம் துாிதப்படுத்தப்படுகிைது என்று 

பதியப்பட்டிருந்தால் அது OFPRA ெினால் துாிதப்படுத்தப்பட்ட முறையில் எடுத்துக வகாள்ளப்படும்.  OFPRA 

உங்கள் ககாப்பின் பின்னைியில் அல்ைது உங்கள் நிறைறை கபான்ைெற்றைக் கருத்தில் வகாண்டு, நீங்கள் 

இங்கிருப்பது வபாது அறைதிக்ககா வபாதுப் பாதகாப்பிற்ககா அல்ைது கதசிய பாதுகாப்பிற்ககா குந்தகம் 

ெிறளெிக்கக்கூடியது என்ைில்ைாைல் இருந்தால்,  எப்வபாழுது கெண்டுைானாலும் ெிண்ைப்பத்றதச் சாதாரை 

நறடமுறைக்கு ைாற்ைைாம். 

கீழ்க்கண்ட நிறைகளில் OFPRA துாித முறையில் பாிகசாதிக்க முடிவு வசய்யைாம்:: 

 OFPRA றெத் தெைிறழக்கத் தூண்டும் ெறகயில் நீங்கள் தெைான ஆெைங்கறளக் வகாடுத்தள்ளீர்கள், 

தெைான தகெல்கறளக் வகாடுத்துள்ளீர்கள் அல்ைது தகெல்கறள அல்ைது ஆெைங்கறள 

ைறைத்துள்ளீர்கள்;  

 கெறு வபயர்களில் கைலும் பை ெிண்ைப்பங்கறளச் வசய்துள்ளீர்கள் ; 

 உங்கள் ெிண்ைப்பத்திற்காக நீங்கள் பாதுகாப்பிற்குச் சம்ைந்தம் இல்ைாத ககள்ெிகறள எழுப்பியுள்ளீர்கள் ; 

 உங்கள் அைிக்றககள் சம்ைந்தைில்ைாதறெ, எதிர் ைறையானறெ, தெைானறெ அல்ைது நறடமுறைக்கு 

ஒவ்ொதறெ ைற்றும் உங்கள் நாட்றடப்பற்ைி இந்த அலுெைக்த்திற்குத் வதாிந்தெற்ைிற்கு எதிரானறெ. 

துாிதப்படுத்தப்பட்ட நறடமுறையில் உங்கள் ெிண்ைப்பம் றெக்கப்பட்டறத நீங்கள் எதிர்க்க ெிரும்பினால் CNDA 

ெில் உங்கள கைல் முறையீட்டின் வபாழுது ைட்டுகை வசய்ய முடியும்.  

 

 OFPRAஓஎஃப்பீஆர்ஏ ெில் கநர்முகம் . 

 

உங்கள் ெிண்ைப்பம் OFPRAெிடம் சைர்ப்பிக்கப்பட்டதும் கநர்முகச் சந்திப்பிற்காக உங்களுக்கு ஒாி அறழப்பு 

அனுப்ப்படும். 

இந்த கநர்முகச் சந்திப்பில் இருந்து இரண்டு சையங்களில் ைட்டும் ெிைக்களிக்கப்படும் : 

 உங்கள் ககாப்பில் நீங்கள் வகாடுத்துள்ள தகெல்கள் அடிப்பறடயில் OFPRA உங்களுக்கு அகதி எனும் 

அந்தஸ்றத அளிக்கப் கபாதுைானறெயாக உள்ளன.; 

 ைருத்துெ ாீதியான காரைங்கள், நீடித்தறெ ைற்றும் உங்கள் ெிருப்பத்தில் இருந்து சுதந்திரைானறெ கநர் 

முக சந்திப்பில் பங்கு வகாள்ளத் தறடயாக இருக்கின்ைன.  

உங்கறள ஒரு கநர் முகச் சந்திப்பிைகு அறழத்திருந்தால் நீங்கள் Fontenay-sous-Bois ெில் உள்ள OFPRA ெின் 

அலுெைகத்திற்கு ெர கெண்டும். அங்கு நீங்கள் <பாதுகாப்பு அலுெைர்> என்ைறழக்கப்படும் OFPRA ெின் 

அதிகாாிறயச் சந்திப்பீர்கள். கதறெப்பட்டால் OFPRA ெினால் ஏற்பாடு வசய்யப்பட்ட, தனிப்பட்ட சாளரத்தில் 

ெிண்ைப்பத்றதப் பதியும் வபாழுது நீங்கள் கதர்வு வசய்த வைாழி அல்ைது உங்களுக்குத் கதறெயான அளவு 

வதாிந்துள்ள வைாழி அைிந்த வைாழி வபயர்ப்பாளர் உடனிருப்பார். (தறைப்பு < OFPRA ெில் சந்திப்பின் கபாது 

வைாழித் கதர்வு> பகுதி 2.2.1 இல் பார்க்கவும்). நீங்கள் எப்வபாழுது கெண்டுைானாலும் ஃப்வரஞ்சு வைாழியில் 

கபசைாம். இந்தச் சந்திப்பின் கபாது உபகயாகிக்கும் வைாழித் கதர்றெ எதிர்த்து CNDA ெில் வசய்யும் கைல் 

முறையீட்டில் ைட்டும் தான் ெிண்ைப்பிக்க முடியும்.  

நீங்கள் அந்த கநர் காைலுக்குச் வசல்ைெில்றைவயன்ைால் நீங்கள் இல்ைாறை காரைைாக OFPRA உங்கள் 

ெிண்ைப்பத்தின் ைீது ககாப்பில் உள்ள தகெல்களின் கபாில் முடிவெடுக்கைாம் அல்ைது அறத முடிவுக்குக் வகாண்டு 

ெரைாம்.. ஆககெ, ெர முடியாத சந்தர்பத்தில் OFPRA வுக்கு குறைந்த பட்சம் 48 ைைி கநரத்திற்கு முன்னால் 

வதாிெிக்க கெண்டும் அல்ைது அறனத்துக் காை தாைதத்திற்கும் உங்கள் அறழப்பில் காணும் ெிைாஸத்திற்கு வையில் 

அனுப்ப கெண்டும்.  
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நீங்கள் ெிரும்பினால் உங்களுடன் இந்த கநர் காைலுக்கு ஒரு ெழக்கைிஞறரகயா அல்ைது OFPRAெினால் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட சங்கத்தின் உறுப்பினறரகயா அறழத்து ெரைாம். அெர்கள் கநர் காைலுக்குப் பின் கதறெயான 

ெிெரங்கறளத் வதாகுக்க உதவுொர்கள். அந்த ெழக்கைிஞகரா அல்ைது சங்க உறுப்பினகரா கநர்காைலுக்காக 

நிர்ையிக்கப்பட்ட கநரத்தில் ெரெில்றைவயன்ைால் ச்ந்திப்பு ஒத்தி றெக்கப்படைாட்டாது. உங்களுக்கு ஏதாெது 

உடல் ஊனைிருந்தால் கநர் காைலின் கபாது உங்களுக்கு ெழக்கைாக உதவும் ைருத்துெ உதெியாளர் அல்ைது 

ஊனமுற்ைெர்களுக்கு உதவும் சங்கத்தின் பிரதிநிதிறய உடனிருக்கக் ககாரைாம்.  

நீங்கள் ெிரும்பினால், உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் பாலியல் கநாக்கம் காரைைான ெிஷயங்கறள ெிளக்க 

முக்கியைாகப் பாலியல் வகாடுறை பற்ைி, ெிொிக்க கநர் காைல் உங்களால் கதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட அலுெைக பிரதிநிதி 

அல்ைது பாலியல் ெிெரங்கறள ெிளக்கக்கூடிய நிபுைாின் முன்னிறையில் நடக்க கெண்டும் என்று ககாரைாம். இறத 

நீங்கள் கதர் காைல் தினத்தன்று OFPRA ெிடம் முன் கூட்டிகய வதாிெிக்கைாம்.  

கநர் காைல் இரகசியைானது. நீங்கள் சைர்ப்பிக்கும் தகெல்கள் சந்திப்பு அைிக்றகயில் உங்கறளச் சந்தித்த பாதுகாப்பு 

அதிகாாியால் கசர்க்கப்படும். நீங்கள் ெிரும்பினால், (சாதாரை நடெடிக்றகயில்) ஒரு முடிவெக்கும் முன்கபகயா 

அல்ைது (துாிதப்படுத்தப்பட்ட நறடமுறையில்) அதிக பட்சம் முடிவெடுக்கும் சையத்திகைகயா உங்களுக்குத் 

வதாிெிக்கப்படும்.  

இந்த கநர்காைல் ஒலிப்பதிவுக்கும் உள்ளாகும். ஆனால் இந்தப் பதிவு உங்களுக்கு OFPRA ெின் எதிர் ைறையான 

முடிொக இருந்தால் ைட்டுகை கைல் முறையீடு வசய்ெதற்காக உங்களுக்கு அளிக்கப்படும்.  

 

Fontenay-sous-Bois ெில் உள்ள OFPRA ெின் அலுெைகத்றதத் தெிர கெவைங்காெது கநர்காைல் நடக்கைாைா ?  

நீங்கள் அதிகத் வதாறைெில் இருந்தால் (குைிப்பாக நீங்கள் கடல் தாண்டி இருந்தால்) அல்ைது உங்கள் சிற்ப்பான 

நிறைறையினால் (உடல் நிறை அல்ைது குடும்பக் காரைங்களுக்காககொ உங்களால் பயைம் வசய்ய 

முடியெில்றைவயன்ைால்  அல்ைது காெலில் றெக்கப்பட்டிருந்யால்), கநர்காைல் Fontenay-sous-Bois ெில் 

இல்ைாைல் வதாறைக்காட்சி கநர் காைல் மூைம் நறடவபறும்.  

அந்தச் சையத்தில், உங்களுக்கு உதவும் ெழக்கைிஞர் அல்ைது சங்கத்தின் பிரதிநிதி சாதாரைைாக உங்களுடன் 

இருப்பார். வைாழி வபயர்ப்பாளர் பாதுகாப்பு அதிகாாியுடன் இருப்பார்.  

நீங்கள் சிை சையங்களில் கடல் கடந்த சிை இடங்களில் அல்ைது சில் உள்நாட்டுப் பகுதிகளில் இருந்தாலும் நீங்கள் 

ஒரு OFPRA அதிகாாிறய கநாில் சந்தித்து உங்கள் பதில்கறளத் தர முடியும். அது நீல்கள் கயானாெில் ெசித்தால் 

Cayenne நகரத்தில் உள்ள  OFPRA ெின் அலுெைகத்திகைா அல்ைது கெறு பிரகதசங்களில் OFPRA ெின் 

அைிவுறரப்படகயா நடக்கைாம்.  

 

 ைருத்துெப் பாிகசாதறன. 
 

OFPRA உங்கறள ைருத்துெப் பாிகசாதறனக்குச் வசல்ை கெண்டைாம். இந்த ைருத்துெப் பாிகசாதறனக்குச் வசல்ை 

ைறுப்பது காரைைாக உங்கள் ெிண்ைப்பம் பூர்த்தி அறடயெில்றை என்று கருத முடியாது. OFPRA தன் முடிறெ 

அைிெிப்பதிலிருந்து தடுக்க முடியாது. நீங்கள் ஒரு றைனராக இருந்தால், உங்கள் வபயாில் பாலின உறுப்புச் கசதம் 

ஏற்பட்க்கூடும் எனகிை பயத்தின் காரைைாக தஞ்சம் ககாாி ெிண்ைப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்தப் 

பாிகசாதறனக்கான வசைவு OFPRA ெினால் ஏற்றுக் வகாள்ளப்படும். ைருத்துெர் ைருத்துெச் சான்ைிதறழ கநரடியாக 

OFPRA வுக்கு அனுப்புொர் ைற்றும் ஒரு நகறை உங்கள் வபற்கைார் அல்ைது சட்ட ாீதியான பிரதிநிதியிடம் 

வகாடுப்பார்.  

 

 OFPRAெின் முடிவு . 
 

 காைக் வகடுக்கள் 

 

OFPRA ெின் முடிறெப் வபறுெதற்கான காைக் வகடு ைாறுபடும்.: வபாதுொகத் துாித்ப்படுத்தப்பட்ட நறடமுறையில் 

15 நாட்களும், சாதாரை நறடமுறையில் சிை ைாதங்களும் ஆகைாம். OFPRA ெின் நீண்ட வைௌனத்திற்கு உங்கள் 

ெிண்ைப்பம் நிராகாிக்கப்பட்டுெிட்டது என்ை அர்த்தம் இல்றை. OFPRA ெினால் 6 ைாதங்களுக்குள் முடிவெடுக்க 

முடியவுல்றைவயன்ைால் அெர்கள் தபால் மூைம் உங்களுக்குத் தகெல் அளிப்பார்கள். ஆககெ நீங்கள் உங்கள் 

தபாறைக் கெனித்து ெர கெண்டும்.  
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 சாதகைான முடிவு (பகுதி 1 இல் <பாதுகாப்பின் ெறககள்> பார்க்கவும்) 

உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் ைீது சாதகைான முடிவெடுக்கப்பட்டால் நீங்கள்:: 

 அகதியாக அங்கீகாிக்கப்படுவீர்கள் ைற்றும் OFPRA உங்களுக்கு அகதி அந்தஸ்து ெழங்கப்பட்டறதத் 

வதாிெிக்கும் ; 

 இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்புக்கு உாியெராவீர்கள் ைற்றும் OFPRA உங்களுக்கு இரண்டாம் நிறை 

பாதுகாப்பு ெழங்கப்பட்டறத உறுதி வசய்து தபால் அனுப்பும் ைற்றும் நிர்ொகத்திடம் உங்கள் 

பாதுகாப்றப நிரூபிக்க ஒரு தபாறையும் அனுப்பி றெக்கும்.  

 

 சாதகம் இல்ைாத முடிவு 

OFPRA உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் ைீது மூன்று ெிதைான சாதகைற்ை முடிவுகறள எடுக்கைாம் : 

 நிராகாிக்கும் முடிவு ; 

இந்த முடிவுக்கு எதிராக நீங்கள் CNDAெில் கைல் முறையீடு வசய்யைாம். நாட்டில் உங்கறள றெத்திருப்பது பற்ைிய 

நிபந்தறனகறள பகுதி 3.1 இல் தறைப்பு < OFPRAெின் தீர்ைானம் அைிெிக்கப்பட்டவுடன் உதெிக்கு முடிவு.> 

பார்க்கவும்.  

 வபற்றுக் வகாள்ள முடியாறை முடிவு : 

- ஏற்கனகெ ஒரு ஐகராப்பிய ஐக்கியத்றதச் சார்ந்த நாட்டில் அகதி என்ை முறையில் பாதுகாப்புப் 

வபற்று ெருகிைீர்கள்;  

- ஒரு மூன்ைாம் நாட்டில் நீங்கள் அகதி அந்தஸ்றதப் வபற்றுள்ளீர்கள் ைற்றும் உங்களால் அங்கு 

ைீண்டும் திரும்பிச் வசல்ை முடியும். 

இந்த முடிவுக்கு எதிராக நீங்கள் CNDAெில் கைல் முறையீடு வசய்யைாம். உங்களுக்கு நாட்டில் இருக்கும் உாிறை 

வதாடராது, நீங்கள் CNDA ெில் கைல் முறையீடு வசய்திருந்தாலும். (பகுதி 3.1 இல் தறைப்பு < OFPRAெின் தீர்ைானம் 

அைிெிக்கப்பட்டவுடன் உதெிக்கு முடிவு.> பார்க்கவும்).  

 ெிண்ைப்பத்றத மூடுெதற்கான முடிவு எடுகப்கப்படைாம்:  

- OFPRA ெிடம் நீங்கள் கநர் காைல் சையத்திகைா அல்ைது தபால் மூைைாககொ உங்கள் 

ெிண்ைப்பத்றதத் திரும்பப் வபற்றுக் வகாள்ெதாகத் வதாிெித்தால்;  

- 21 நாள் காைக் வகடுெிற்குள் உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதச் சைர்ப்பிக்கெில்றை அல்ைது கநர் காைலுக்கு 

நீங்கள் ெரெில்றை;; 

- உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் பாிசீலிக்கத் கதறெயான தகெல்கறள கெண்டுவைன்கை தர 

ைறுக்கிைீர்கள் ; 

- உங்கறளத் வதாடர்பு வகாள்ள முடியெில்றை, சாியான கநர்த்திைகுள் அலுெைகத்திற்கு உங்கள் 

ெிைாஸத்றதத வதாிெிக்கெில்றை.  

- உங்கள் ெிண்ைப்பம் தனிப்பட்ட சாளர்த்தில் பதியப்பட்டுெிட்டது ஆனால், தகுந்த காரைைில்ைாைல் 

உங்கள் ககாப்றப நீங்கள் OFPRA அலுெைகத்திற்கு அனுப்பெில்றை. . 

இந்த முடிவுக்கு எதிராக நீங்கள் CNDA ெில் இல்றை நிர்ொக ஆறையத்திடம் முறையீடு வசய்யைாம். உங்களுக்கு 

நாட்டில் இருக்கும் உாிறை வதாடராது, நீங்கள் CNDA ெில் கைல் முறையீடு வசய்திருந்தாலும். (பகுதி 3.1 இல் 

தறைப்பு < OFPRAெின் தீர்ைானம் அைிெிக்கப்பட்டவுடன் உதெிக்கு முடிவு.> பார்க்கவும்). நீங்கள் ெிண்ைப்பம் 

மூடப்பட்டதற்கான முடிவு அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து 9 ைாதங்களுக்குள் உங்கள் ககாப்றபத் திரும்ப்ப பாிசீைறன 

வசய்யக் ககாரைாம். (பகுதி 3.3 பார்க்கவும்). . 

 OFPRAமுடிறெ அனுப்பும் முறைகள் 

OFPRAஉங்களுக்கு தன் முடிறெ ஃப்வரஞ்சு வைாழியில் எழுதி அனுப்பும். கைலும் ஒரு ஆெைத்றத உங்களுக்குப் 

புாியும் என்று நம்பப்படும் வைாழியில் அனுப்பி றெக்கும். அதில் உங்கள் ெிண்ைப்பம் நிராகாிக்கப்பட்டிருந்தால் 

அறதப பற்ைி ெிளக்கி இருக்கும்.  
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OFPRA உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் சைர்ப்பிக்கப்பட்டதற்கான சான்று,  கநர்காைலுக்கு ெரச்வசால்லும் 

அறழப்பு ைற்றும் அதன் முடிறெ உங்களுக்கு ைின்னணுெியல் மூைம் வதாிெிக்கைாைா? 

OFPRA ஒரு தனிப்பட்ட கைக்கு மூைம் ைின்னணுெியல் ெழியாக உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் 

சைர்ப்பிக்கப்பட்டதற்கான சான்று,  கநர்காைலுக்கு ெரச்வசால்லி அறழப்பு ைற்றும் அதன் முடிவு ஆகியெற்றை 

அனுப்புெதற்கான ஏற்பாட்றட உருொக்கியுள்ளது. பாதுகாப்பான இந்த முறை தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் 

முழுறையாக இரகசியைாகப் பாதுகாக்கப்படுெறத உறுதி வசய்கிைது.  

 

இந்த முறை உங்களுக்குக் றகயாளப்பட்டால் உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதப் பதியும் வபாழுகதா அல்ைது 

பிாிவு 2.2.1ல் குைிப்பிட்டுள்ளபடி உங்கள் <டப்ளின்> நடெடிக்றக முடிவுக்கு ெராைல் இருந்தால் உங்கள் 

ெிண்ைப்பத்றதப் பாிசீைறன வசய்யும் வபாறுப்பு ஃப்ரான்ஸ் நாட்றடச் கசர்ந்தது என்று முடிவு வசய்யப்பட்டு 

அந்நாட்டிற்கு ைாற்றும் வபாழுது  உங்ளுக்குத் வதாிெிக்கப்படும்.  

 

 OFPRAெின் முடிவுக்கு எதிரான முறையீடு 

 

OFPRA ெின் முடிவுக்கு எதிராக நீங்கள் CNDA ெில் கைல் முறையீடு வசய்ய முடியும் இறத நீங்கள் அந்த முடிவு 

அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஒரு ைாதத்திற்குள் வசய்ய கெண்டும் ( தறைப்பு<CNDA ெினால் பாிகசாதறன> பகுதி 3.2 

ெில் பார்க்கவும்). நீங்கள் குைிப்பிட்ட காை கட்டத்திற்குள் முறையீடு வசய்யெில்றைவயன்ைாகைா அல்ைது ஒரு 

ைாத்த்திற்கு கைல் வசய்தாகைா நாட்டில் நீங்கள் தங்கியிருக்க்க் வகாடுக்கப்பட்ட உாிறை முடிவுக்கு ெரும், உங்கள் 

ெிண்ைப்பத்தின் ைீதான பதிவு திரும்ப்பப்வபைப்படும் அல்ைது புதுப்பிக்கப்படைாட்டாது. நீங்கள் உடனடியாக 

ஃப்ரான்ஸ் நாட்றட ெிட்டு வெளிகயை கெண்டும்.  

நீங்கள் CNDAெில் கைல் முறையீடு வசய்ெதற்கு சட்டம் சம்ைந்தப்பட்ட உதெி வபை ெிரும்பினால் அதற்கான 

ககாாிக்றகறய நீங்கள் OFPRA ெின் முடிவு அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் சைர்ப்பிக்க கெண்டும். 

இந்த ஒரு ைாத காைக் வகடு நிறுத்தி றெக்கப்பட்டு உங்கள் சட்ட உதெி ககாரும் ெிண்ைப்பத்தின் ைீதான முடிவு 

உங்களுக்கு அைிெிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ைீண்டும் கைக்கிடப்படும் தறைப்பு <ெழக்கைிஞாின் உதெி > பகுதி 3.2 

பார்க்கவும்).  

 CNDAெின் முடிவு உங்களால் அல்ைது OFPRAெினல் கதசிய சறபக்கு முன்னால் கைல் முறையீட்டிற்கு ஆளாகைாம்.  

 

 OFPRAெின் தீர்ைானம் அைிெிக்கப்பட்டவுடன் உதெிக்கு முடிவு 

 

வபாதுொக, தஞ்சம் ககாரும் உங்கள் ெிண்ைப்பம் பாிசீலிக்கப்படும் காைம் முழுெதும், சட்ட ாீதியான முறையீடு 

உட்பட, நாட்டில் தங்கியிருக்க உங்களுக்கு உாிறை உண்டு.  

எனினும், இந்த உாிறை OFPRA ெின் கீழ்க்கண்ட ஏகதனும் ஒரு முடிவு உங்கள் ைீது எடுக்க்ப்பட்டால், முடிவுக்கு 

ெரும்:  

1. உங்களுக்கு கெறு ஒகரா நாட்டில் பாதுகாப்பு கிறடக்கிைது ைற்றும் அந்ந்த நாட் ஐக்கிய 

ஐகராப்பாெில் உைிப்பினர் இல்றை என்ை காரைத்தினால் நீங்கள் அந்த நாட்டிற்குத் திரும்பிச் வசல்ை 

முடியும் என்கிை காரைத்தினால் அனுைதிப்பட முடியாறை. (பகுதி 3.3).;  

2. ெிண்ைப்பத்றத மூடுெதற்கான முடிவு (பகுதி 3.3 பார்க்கவும்.); 

3. துாிதப்படுத்தப்பட்ட நறடமுறையில் உள்ள ெிண்ைப்பம், நீங்கள் ஒரு நிறையான நாட்டிலிருந்து 

ெருகிைீரகள் என்பதால் தள்ளுபடி வசய்யப்படுதல்  

4. துாிதப்படுத்தப்பட்ட நறடமுறையில் உள்ள ெிண்ைப்பம் நீங்கள் நாட்டில் இருப்பதால் வபாது 

அறைதிக்குப் பங்கம் ெிறளயும் என்பதால் தள்ளுபடி வசய்யப்படுதல் 

5. ஏற்றுக் வகாள்ளக் கூடியது என்று கருதப்பட்ட ைறு பாிசீைறன ைனு தள்ளுபடி வசய்யப்படுதல் ; 

6. முதல் முறை ைறு பாிசீைறன ககாாிக்றகயில் ஏற்றுக் வகாள்ள முடியாத நிறை; 

7. உங்கறள நிர்ொக அல்ைது சட்ட ாீதியான பிரகதசத்திலிருந்து வெளிகயற்றும் முடிெின் ெிறளொக 

வீட்டுக் காெலில் அல்ைது சிறையில் றெக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் என்ை காரைத்தினால் ைனு ஏற்றுக் 
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வகாள்ளப்பட முடியாத நிறை ( தறைப்பு <நீங்கள் வெளிகயற்ைப்படுபெரா அல்ைது நிர்ொகம் அல்ைது 

நீதி ைன்ைத்தினால் நாட்டினுள் நுறழய தறட ெிதிக்கப்பட்டெரா?> பகுதி 2.2.1 இல் பார்க்கவும்).  

அப்படிப்பட்ட நிறையில், ெிண்ைப்பம் வபற்றுக் வகாண்டதற்கான சான்று உங்களிடைிருந்து திரும்ப்ப வபற்றுக் 

வகாள்ளப்படும் அல்ைத் புதுப்பிக்கப்படைாட்டாது, கைலும் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு எல்றைறய ெிட்டு வெளிகயை 

கெண்டிய தீர்ைானம் உங்ளுக்கு எதிராக எடுக்கப்படைாம் (பகுதி 5 பார்க்கவும்).  

 

3.2.CNDA மூைம் பாிகசாதறன . 

 
 முறையீட்டுக்கான காை அெகாசம் .  

 

OFPRA ெினால் உங்கள் ெிண்ைப்பம் நிராகாிக்கப்பட்டவதன்று அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஒரு ைாதத்திற்குள் 

நீங்கள்  CNDA ெில் முறையீடு வசய்யைாம் : 

- ெிண்ைப்பத்றதப் ஏற்றுக் வகாள்ள முடியாது அல்ைது நிராகாிக்கப்பட்டது என்று  OFPRA ெின் முடிவு 

ெந்தால் நீதிைன்ைத்திடம் முடிறெ ரத்து வசய்யகொ பாதுகாப்பு ககாாிகயா முறையிடைாம்;  

- இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்பு அளிப்பதாக முடிவு வசய்யப்பட்டால் அகதி என்று அங்கீகாிக்கக் ககாரைாம். 

அந்த நிறையில் உங்களுக்கு இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்பு ைற்றும் உாிறைகள் CNDA ெினால் அகதி என்ை 

அங்கீகாரம் அளிக்கப்படும் ெறர வதாடரும் (தறைப்பு <பாதுகாப்புப் வபறும் நபாின் உாிறைகள் > பகுதி 6 

இல் பார்க்கவும்). கைலும், CNDA உங்களுக்கு அகதி என்ை அந்தஸ்றதத் தரெில்றைவயன்ைாலும் ஏற்கனகெ 

OFPRA ெினால் வகாடுக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்றபத் திரும்ப வபை முடியாது. 

CNDA ெில் வசய்யும் முறையீடு அதற்கான காைக் வகடு முடிெறடெதற்குள் வசய்யப்பட கெண்டும் (உ.ம். நீங்கள் 

உங்கள் நிராகாிப்பு சம்ைந்தப்பட்ட தபாறை ஜனொி 20 ஆம் கததி வபற்றுக் வகாண்டிருந்தால் உங்கள் கைல் 

முறையீடு ஃபிப்ரொி 21ஆம் கததி நள்ளிரவுக்குள்  CNDA வுக்குப் கபாய்ச் கசர கெண்டும்). கைல் முறையீடு CNDA 

அலுெைகத்திற்கு வபற்றுக் வகாண்டதற்கான ரசீதுடன் கூடிய பதிவுத் தபாலில், சாதாரைத் தபாலில் அல்ைது 

ஃகபக்ஸ் அனுப்பப்பட கெண்டும். இந்த முறையீடு குைிப்பிட்ட காைக் வகடுவுக்குள் நீதி ைன்ைத்திைகுப் கபாய்ச் 

கசரெில்றைவயன்ைால் அது ஏற்றுக் வகாள்ளப்படைாட்டாது. அதாெது, ககட்கப்படாைல், பாிசீலிக்கப்படாைல் 

நிராகாிக்கப்படைாம். 

 

  ெழக்கைிஞாின் உதெி 

 

CNDA ெில் உங்கள் முறையீட்டின் கபாது உங்களுக்கு உதவு ஒரு ெழக்கைிஞாின் உதெி வபை முடியும். அதற்கு நீங்கள் 

சட்ட ாீதியான உதெி ககாாி ெிண்ைப்பிக்கைாம்.. ெழக்கைிஞருக்கான வசைவு அரசால் ஏற்கப்படும். ஆககெ அெர் 

உங்களிடம் பைம் ககட்க முடியாது.  

சட்ட உதெி ககார நீங்கள் CNDA ெின் சட்ட உதெி றையத்றத OFPRA ெின் நிராகாிக்கும் முடிவு 

அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் அணுக கெண்டும்:  

CNDAெின் சட்ட உதெி றையத்தின் ெிைாஸம் 

Cour nationale du droit d’asile 

35, rue Cuvier 

93558 MONTREUIL-SOUS-BOIS 

சட்ட உதெி ெழங்க ஒப்புக் வகாண்ட ெழக்கைிஞாின் வபயறரக் குைிப்பிடைாம் அல்ைது நீங்கள் CNDA வுடம் ஒருெறர 

நியைிக்கக் ககாரைாம்.  நீங்கள் சட்ட உதெி வபறும் பட்சத்தில் ஒரு வபாழுதும், அெர் ககட்டால் கூட, நியைிக்கப்பட்ட 

ெழக்கைிஞருக்குப் பைம் வகாடுக்கக் கூடாது.  

சட்ட உதெி ககாரும் உங்கள் ெிண்ைப்பம் அந்த முறையீடு ஏற்றுக்வகாள்ளத் தகுதியற்ைது என்று 

கைவைழுந்தொாியாககெ வதாிந்தால் ைட்டுகை நிராகாிக்கப்படைாம்.  

குைிப்பிட்ட 15 நாள் வகடுவுக்குள் சட்ட உதெி ககாாி நீங்கள் ககட்டிருந்தால் ைட்டுகை அந்த ெிண்ைப்பத்றதப் 

பாிசீலிக்கும் காைத்தில் CNDAெின் முன் உங்கள் முறையீட்றடச் சைர்ப்பிக்கும் காை அெகாசம் நிறுத்தி றெக்கப்படும். 

உங்கள் ககாாிக்றகயின் ைீதான சட்ட உதெி றையத்தின் முடிவு அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து ைீண்டும் 



 ஜீடீஏ2020_____________  ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் தஞ்சம் ககாருகொருக்கான றககயடு 
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முறையீட்டிற்கான காை அெகாசம் கைக்கில் எடுக்கப்படும். ஆககெ ஒரு புது காைக் வகடு ஆரம்பிக்கிைது. அதன் 

அளவு ஒரு ைாத அெகாசத்தில் நீங்கள் சட்ட உதெி ககாாி ெிண்ைப்பம் வசய்த ெறரகடந்த நாட்கள் கபாக ைீதமுள்ள 

நாட்களாகும். 

 

உதாரைைாக, OFPRA ெிண்ைப்பத்றத நிராகாிப்பதாக ஜனொி 15 ஆம் கததி அைிெிக்கிைது என்று றெத்துக் 

வகாண்டால், சட்ட உதெி ககாாி நீங்கள் ெிண்ைப்பிக்க 15 நாள் அெகாசம் உண்டு. நீங்கள் சட்ட உதெி ககாாி 

ஜனொி 20ஆம் கததி ெிண்ைப்பித்திருந்தால், அதாெது, OFPRAெின் முடிவு அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து 5 நாட்களில் 

ெிண்ைப்பித்திருந்தால் உங்களுக்கு சட்ட உதெி றையத்தின் முடிவு அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து கைல் முறையீடு 

வசய்ய 26 நாட்கள் அெகாசம் உண்டு.  

 

 முறையீடு 

 

கீழ்க்கண்ட நிபந்தறனகறளப் பூர்த்தி வசய்ய கெண்டும் : 

 முதலில், நிராகாிக்கப்பட்டதாக அைிெிக்கப்பட்ட OFPRAெின் முடிெின் பின் காைப்படும் அறனத்து 

ெிளக்கங்கறளயும் நன்கு படிக்கவும் ;  

 கைல் முறையீடு ஃப்வரஞ்சு வைாழியில் வெற்றுத் தாளில் எழுதப்பட கெண்டும் (இதற்காகத் தனிப் படிெம் 

கிறடயாது) அதில் உங்கள் முழுப் வபயர், பிைந்த கததி, நாடு ைற்றும் ெிைாஸத்றதக் குைிப்பிட கெண்டும்.  

 உங்கள் முறையீட்டில் நீங்கள் றகவயழுத்திட கெண்டும், றைனராக இருந்தால் உங்கள் பிரதிநிதி 

றகவயழுத்திட கெண்டும்; ;  

 முறையீட்டுடன் கட்டாயைாக OFPRA ெின் முடிெின் நகறை இறைக்க கெண்டும்;  

 உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் துாிதப்படுத்தப்பட்ட நறடமுறையில் இருந்தால் உங்கள் ெிண்ைப்பம் 

பதியப்பட்ட வபாழுது வகாடுக்கப்பட்ட தகெல் அைிக்றகயின் நகறை இறைக்க கெண்டும். ( தறைப்பு <

 உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் கதர்வு>பகுதி 2.2.1 இல் பார்க்கவும்) ; 

 நீங்கள் உங்கள் முறையீட்டிற்கான காரைங்கறளக் குைிப்பிட கெண்டும், அதாெது OFPRA உங்கள் 

ெிண்ைப்பத்றத நிராகாித்ததன் அல்ைது உங்கறள அகதி என்று அைிெிக்காைல் இரண்டாம் நிறை 

பாதுகாப்பிற்கு உத்தரெிட்டதின் காரைங்களுடன் நீங்கள் ஏன் ஒத்துப் கபாகெில்றை என்று ெிளக்க 

கெண்டும்;  

 உங்கள் அறடயாளம் ைற்றும் நாடு பற்ைிக் கூறுை ஆெைங்கறள இறைக்க கெண்டும் ;  

 உங்கள் கூற்றைப் பூர்த்தி வசய்யும் ஆெைங்கறளயும் இறைக்க கெண்டும் ;  

 OFPRA ெில் உங்களுடன் உறரயாடிய வைாழிறய எதிர்க்க ெிரும்பினால், நீங்கள் எந்த வைாழியில் 

உறரயாட ெிரும்புகிைீர்கள் என்று குைிப்பிட கெண்டும். நீதி ைன்ைம் உங்கள் ககாாிக்றகறய ஏற்றுக் 

வகாண்டபின் அந்த வைாழியில் ஒரு வைாழி வபயர்ப்பாளறர நியைிக்க முடியெில்றைவயன்ைால் அது 

உங்களால் புாிந்து வகாள்ள முடியும் என்று எண்ணும் வைாழியில் உங்கறளக் ககள்ெிகள் ககட்கும்.  

 உங்கள் கைல் முறையீட்றட அனுப்பிய ைற்றும் வபற்றுக வகாண்டதற்கான சான்றுகறளயும் அெற்ைின் 

நகறையும் பத்திரைாக றெத்திருக்க கெண்டுை. ;  

 அறனத்து ெிைாஸ ைாற்ைங்கறளயும் CNDAெிற்கு நீங்கள் வதாிெிக்க கெண்டும்;  

 கைல் முறையீடு பதிவு வசய்யப்பட்டபின் உங்கள் ககாப்பின் ெிெரங்கறளக் ககட்கைாம்.  

 

உங்கள் நாட்றடப் பற்ைி ெிளக்கும் ஆெைங்கறள இறைக்றகயில், ககாப்பில் அெற்ைின் நகறை இறைத்துெிட்டு 

பாஸ்கபார்ட் அல்ைது கதசிய அறடயாள அட்றடயின் அசறைப் பத்திரைாக றெத்திருப்பது நல்ைது. இந்த 

ஆெைங்கறள றெத்திருப்பது CNDA உங்களுக்குப் பதிவுத் தபாலில் அனுப்பும் கடிதங்கறளப் வபற்றுக் வகாள்ள 

உதவும். தீர்ப்பு ெழங்கப்படும் வபாழுது கதறெப்பட்டால் நீங்கள் அெற்ைின் அசறைக் காண்பிக்கைாம்.  

உங்கள் கூற்றை நிரூபிக்க உதவும் ஆெைங்கறளப் வபாறுத்த ெறரயில் அசல் ஆெைங்கறளக் ககாப்பில் 

இறைத்து, நகல்கறள உங்களுடன் றெத்திருப்பது நல்ைது. இந்த ஆெைங்கள் நீதிைன்ற்த்தில் தாொ எடுத்துக் 

வகாள்ளப்படும் தினம், நீங்கள் ககட்டால், திருப்பி அளிக்கப்படைாம் அல்ைது கறடசியாக தபாலில் அனுப்ப்படைாம். 

உங்கள் கூற்றை நிரூபிக்கும் ஆெைங்கள் ஃப்வரஞ்சு வைாழியில் வைாழி வபயர்த்திருக்கப்பட கெண்டும். வைாழி 

வபயர்ப்பு இல்ைாெிட்டால் CNDA ெினால் அெற்றை உபகயாகிக்க முடியாது. அரசு சான்ைிதழ்கள், நீதி ைன்ை அல்ைது 
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gDA  2020                           20 

 

காெல்துறை ஆெைங்கள் தெிர ைற்ைறெ அங்கீகாிக்கப்பட்ட வைாழி வபயர்ப்பாளரால்தான் வைாழி 

வபயர்க்கப்பட்டிருக்க கெண்டும் என்று அெசியைில்றை.  

உங்கறள ஒரு வபாது ெிசாரறைக்கு அறழத்திருந்தால், நீங்கள் உங்களுக்கு அறழப்பில் குைிப்பிடப்பட்ட கததி 

ெறரயிைான தகெல்கறள எழுதி எடுத்துச் வசல்ைைாம்.  

 

 முறையீடு சைர்ப்பிக்கப்பட்டதின் சான்று  
 

உங்கள் கைல் முறையீடு பதிவு வசய்யப்பட்டபின் CNDA உங்களுக்கு, நீங்கள் வகாடுத்துள்ள ெிைாஸத்திைகு <கைல் 

முறையீடு வபற்றுக் வகாண்டதற்கான அத்தாட்சி> என்ை ஆெைத்றத அனுப்பும். இந்த ஆெைம் உங்கள் கைல் 

முறையீடு பதிவு வசய்யப்பட்டுெிட்டவதன்று கூறும்.  

சிை ெிதி ெிைக்குகள் தெிர, (தறைப்பு <முறையீட்டின் தறட ெிதிக்கும் தன்றை>கீகழ பார்க்கவும். இந்த ஆெைம் 

நீங்கள் தஞ்சம் ககாாி வசய்த ெிண்ைப்பத்றதப் புதுப்பிக்கக் ககார உதவும், ஏவனனில், CNDA உங்கள் 

ெிண்ைப்பத்தின் ைீதான தீர்ப்றப அைிெிக்கும் ெறர நீங்கள் ஃப்ரானஸ் நாட்டில் தங்கியாருக்க அனுைதி உண்டு.  

 

 முறையீட்டின் தறட ெிதிக்கும் தன்றை  

 

வபாதுொக,CNDAெின்முன்நீங்கள்உங்கள்ெிண்ைப்பத்றதநிராகாிக்கும்OFPRAெின்முடிவுக்குஎதிராககைல்முறையீ

டுவசய்யும்உாிறைஉண்டு .முறையீடுவசய்தவுடன்OFPRAெின்முடிவுக்குத்தறடெிதிக்கப்படும்.  அதாெது 

ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கும் உாிறை, கைல் முறையீடு வசய்ெதற்கான காைக் வகடு முடியும் ெறரயில் 

அல்ைது முறையீடு வசய்திருந்தால் நீதி ைன்ைம் தன் தீர்ப்றப ெழங்கும் ெறர வதாடரும்.  

ஆனால், உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்தின் ைறுதளிப்புக்கு முன் நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கும் 

உாிறைறய இழந்திருந்தால், ( தறைப்பு < OFPRA ெின் தீர்ைானம் அைிெிக்கப்பட்டவுடன் உதெிக்கு முடிவு>பகுதி 

3.1.இல் பார்க்கவும்) ெிண்ைப்பம் நிராகாிக்கப்பட்டறத அல்ைது ஏற்றுக் வகாள்ள ைறுத்த முடிறெ எதிர்த்து CNDA 

ெின் முன் முறையீடு வசய்யும் உாிறை உங்களுக்கு உண்டு ஆனால் அந்த முறையீடு தானாககெ தறட ெிதிக்கும் 

தன்றை வகாண்டதல்ை : 

 கீழ்க்கண்ட ஏதாெது ஒரு முடிவு உங்கறளப் பற்ைி எடுக்கப்பட்டிருந்தால் இந்தமுறையீடுதறடெிதிக்காது 

ைற்றும் உங்கறள ெிைக்கி றெக்கும்:: 

1. நீங்கள் ஏற்கனகெ கெவைாரு நாட்டில் தகுந்த பாதுகாப்பு வபறுகிைீர்கள் என்றும் அந்த நாடு ஐக்கிய 

ஐகராபாபெில் உறுப்பினர் இல்றை என்றும் நீங்கள் அந்த நாட்டிற்குத் திரும்பச் வசல்ை முடியும் என்பதால் 

OFPRA ெினால் உங்கள் ைனு ஏற்றுக் வகாள்ளத் தக்கதல்ை என்று முடிவு வசய்யப்பட்டிருந்தால் (பகுதி 3.3 

பார்க்கவும்).  

2. OFPRAெினஉங்கள் ைனுறெ மூடுெது என்ை முடிவு (பகுதி 3.3 பார்க்கவும்.); 

3. உங்கறள வெளிகயற்ை கெண்டுவைன்ை நடெடிக்றகறயந் கநால்ெியறடயச் வசய்ெதற்காககெ 

வசய்யப்பட்ட முதல் ைறு பாிசீைறன ைனு ஏற்க OFPRA ெின் ைறுப்பு.  

 கீழ்க்கண்ட ஏதாெது ஒரு முடிவு உங்கறளப் பற்ைி எடுக்கப்பட்டிருந்தால் கைல்முறையீடு தானாகத் தறட ெிதிக்காது, 

நீங்கள்உங்கள்கைல்முறையீடுகாைம்ெறரஉங்கறளவெளிகயற்றுெதற்குத்தறடெிதிக்கநிர்ொகொாிய்த்

திடம்ககாராைம்: :  

1. துாிதப் படுத்தப்பட்ட நறடமுறையில் றெக்கப்பட்ட ெிண்ைப்பத்றத OFPRA நீங்கள் ஒரு குைிப்பிட்ட 

நாட்டிலிருந்து ெருகிைீர்கள் என்ை காரைத்தினால் நிராகாித்துள்ளது; ; 

2. நீங்கள் இந்த நாட்டில் இருப்பது வபாது அறைதிக்குப் பங்கம் ெிறளெிக்கக்கூடியது என்று கருதி OFPRA 

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ைனுறெ நிராகத்திருந்தால் 

3. ஏற்றுக் வகாள்ளக்கூடியது என்று கருதப்பட்ட ைறு பாிசீைறன ைனுறெ நிராகாிப்பது என்ை OFPRAெின் 

முடிவு ; 

4. உங்கறள வெளிகயற்றுெறதத் கதாற்கடிக்கும் கநாக்கத்துடன் வசய்யப்பட்ட ைறு பாிசீைறன ைனுறெ 

நிராகாிக்க OFPRA ெின் முடிவு; 
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gDA  2020                           21 

 

5. உங்கறள வெளிகயற்ை முடிவு அல்ைது ஒரு நிர்ொக அல்ைது சட்டாீதியான பிரகதசத்தில் தறட ைற்றும் 

நீங்கள் வீட்டுக் காெல் அல்ைது சிறைக் காெலில் உள்ளீர்கள் என்ை காரைத்தினால் ைனு ஏற்றுக் 

வகாள்ளப்பட ஏதுொனதில்றை அல்ைது நிராகாிக்க முடிவு  (தறைப்பு < உங்கறள வெளிகயற்ை முடிவு, 

அல்ைது ஒரு இடத்தில் நுறழய நிர்ஆங்கத்தினால் ெிதிக்கப்பட்ட தறட> பகுதி 2.2.1 இல் பார்க்கவும்). 

 

 

நீங்கள் உங்கறள வெளிகயற்றும் நடெடிக்றகயின் எதிராக முறையீடு வசய்யைாம் அல்ைது, உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் 

ெிண்ைப்பம் பதியுமுன் உங்கறள வெளிகயற்றும் நடெடிக்றக உங்களுக்கு அைிெிக்கப்பட்டு ெிட்டது ைற்றும் 

அதற்கு எதிரான கைல் முறையீடு இனியும் எடுக்க முடியாத நிறையில் உங்கறள வீட்டுக் காெலில் றெத்தாகைா 

அல்ைது சிறையில் அறடத்தாகைா அவ்ொறு வசயத்தற்கு 48 ைைி கநரங்குக்குள்ளாக இந்தத் தறட ககாரைாம்.  

 

 CNDAெில் கநரடி ெிசாரறை .  

 

CNDA உங்கள் கைல் முறையீட்றடப் பாிசீலிக்க உங்கறள அறழக்கும். இந்த அறழப்பு உங்களுக்குத் தபால் மூைம் 

கநரடி ெிசாரறை கததிக்கு ஒரு ைாதம் முன்னால் அனுப்பப்படும். உங்கள் ெிண்ைப்பம் துாிதப்படுத்துப்பட்ட 

முறையில் இருந்தால் இந்த அறழப்பு ெிசாரறைக்கு 15 நாட்கள் முன்னர் அனுப்பப்படும்.  

எனினும், உங்கள் முறையீட்டில் OFPRA ெின் முடிறெப் பாிசீலிக்கப் கபாதுைான தகுந்த ஆதாரங்கள் 

இல்றைவயன்ைால் CNDA, உங்கள் முறையீட்டு ைனுறெப் படித்துெிட்டு உங்கறள ெிசாரறைக்கு 

அறழக்காைகைகய நிராகாித்து ஆறையிடைாம்.  

சாதாரைைாக இந்த ெிசாரறை:  

- Montreuil இல் உள்ள CNDAெின் இடத்திகைா, அல்ைது Palais de justice (Ile de la Cité) இகைா ; 

- காவைாலி கநர் காைல் மூைம் நீதித் துறை அறைச்சக அலுெைகத்திகைா தறட வபறும். காவைாலி மூைம் 

நறடவபறும் ெிசாரறையில் தரம் ைற்றும் இரகசியத் தன்றைக்கு உத்தரொதம் அளிக்கப்படுகிைது.  

 

 தீர்ப்றபமுடிவுவசய்தல் : 

CNDAெில் ெிசாரறை ைற்றும் தீர்ப்புக்கு ஒரு ைாஜிஸ்டிகரட் தறைறை தாங்குொர்.அது முக்கியைாக ஐக்கிய 

நாடுகளின் உயர் இயக்குநரால் (le Haut-Commissaire des Nations-Unies pour les Réfugiés 

(HCR)நியைிக்கப்பட்டெராொர்.  ைன்ைத்தின் தீர்ப்பு உங்கள் முறையீட்றட ஒரு அதிகாாியின மூைம் படிக்க றெத்து 

பாரபட்சைின்ைி ெிளக்க றெத்து ைற்றும் உங்கள் ெிளக்கங்கள் ைற்றும் உங்கள் ெழக்கைிஞாின் ெிளக்கங்கள் 

ஆகியெற்றை கைக்கில் எடுத்துக் வகாண்டு ெழங்கப்படும்.  

அலுெைகம் உங்கள் ைனுறெத் துாிதப்பட்த்தப்பட்ட முறையில் எடுத்துக் வகாள்ெது என்று முடிவு வசய்தாகைா 

அல்ைது உங்கள் ைனு ஏற்றுக் வகாள்ளத்தக்கதல்ை என்று நீர்ைானித்தாகைா CNDAெின் ஒற்றை நீதிபதி உங்கள் 

முறையீட்டடின் ைீது ஐந்து ொரங்களுக்குள் நீர்ப்பு ெழங்குொர்.  

நீதி ைன்ைம், உங்கள் ைனு துாிதப்படுத்தப்பட்ட முறைக்கு ஏற்ைதல்ை என்கைா அல்ைது ஏற்கப்படத் தகுந்ததல்ை 

என்கைா கூை ஒப்பெில்றைவயன்ைால் தானாககொ அல்ைது உங்கள் கெண்டுககாளின்படிகயா ஒரு குழுறெ 

அறைக்கைாம்.  

 வைாழிவபயர்ப்புச்கசறெ : 

 

CNDA நீங்கள் உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் பதியுை சையத்தில் குைிப்பிட்டுள்ள வைாழியிகைா அல்ைது 

முடியாத பட்சத்தில் உங்களுக்குப் கபாதுைான பாிச்சயம் உள்ள வைாழியிகைா ஒரு வைாழி வபயர்ப்பாளறர நியைிக்கும் 

(தறைப்பு <ஓஎஃப்பீஆர்ஏ (OFPRA) அலுெைக சந்திப்பிற்கு வைாழித் கதர்வு> பார்க்கவும்). OFPRAெில் 

ெிசாரறையில் வைாழிப்பிரச்சிறன இருந்தவதன்று நீங்கள் கருதினால் அறத CNDA ெின் முன் றெக்கப்படும் கைல் 

முறையீட்டில் நீங்கள் குைிப்பிட கெண்டும். காவைாலி கநரடி சந்திப்பில் ெிசாரறை நடந்தால் ெிசாரறை நடக்கும் 

அறையில் உங்களுடன் ஒரு வைாழி வபயர்ப்பாளர் இருப்பார். உங்களுடன் இருப்பதற்கு ஒரு வைாழி வபயர்ப்பாளர் 

கிறடக்கெில்றைவயன்ைால் நீதி ைன்ைம் ஒரு வைாழி வபயர்ப்பாளர் ைன்ை அறையில் இருக்கிைார் என்று வதாிந்த 

பின்கன ெிசாரறைறய றெத்துக் வகாள்ளமுடியும்.  
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 ெிசாரறையில்உங்கள்பங்ககற்பு : 

ெிசாரறை சையத்தில் நீங்கள் இருக்க கெண்டும். ெரமுடியெில்றை என்ைாகைா அல்ைது தாைதம் ஏற்படும் 

என்ைாகைா CNDAெிடம் வதாிெிப்பது நல்ைது. ெிசாரறைக்கு உங்களால் ெர முடியாவதன்ைால் எழுத்து மூைம் 

நீங்கள் ெர முடியாதத்திற்கு ெிளக்கைளித்து ெிசாரறைறயத் தள்ளிப்கபாடக் ககாரைாம். தள்ளிப் கபாடுதல் ஒரு 

உாிறை யல்ை. CNDA ெின் தீர்ப்புக் குழுெின தறைெர் ைட்டுகை உங்கள் ெிசாரறைறய கெவைாரு நாறளக்குத் 

தள்ளிப் கபாடுெது பற்ைி முடிவெடுக்கக்கூடியெர்.  

 திைந்தைன்ைத்தில்ெிசாரறை : 

ெிசாரறை திைந்த ைன்ைத்தில் நறடவபறும். நீங்கள் ைன்ைத் தறைொிடம் மூடிய அறையில் ெிசாரறை வசய்யக் 

ககாரைாம். அதாெது உங்கள் ைனு வபாது ைக்கள் இல்ைாைல் நடக்கும். அப்படிவயன்ைால் மூடிய அறை ெிசாரறை 

உடனடியாக அங்கீகாிக்கப்படும். ைன்ைத் தறைெரும் தானாககெ அவ்ொறு முடிவெடுக்கைாம்.  

 

 CNDAெின் முடிவு. 

 

முடிவெடுத்தவுடன், CNDA தன் முடிறெ ‘வபற்றுக் வகாண்டதற்கான ரசீதுடன் கூடிய பதிவுத் தபாலில் அனுப்பும். 

முடிவு ஃப்வரஞ்சு வைாழியில் இருக்கும். அதனுடன் கூட உங்களுக்குப் புாியக்கூடும் என்று நிஐனக்கக்கூடிய 

வைாழியில் தீர்ப்பின் சாராம்சம் இறைக்கப்பட்டிருக்கும். . 

தன் முடிெில் CNDA :  

 OFPRAெின் நிராகாிப்பது என்ை முடிறெ ரத்து வசய்து உங்களுக்கு அகதிஎன்ை அந்தஸ்து ெழங்க முடியும் 

அல்ைது இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்புக்கு உத்தரெிட முடியும். அவ்ொறு உத்தரெிட்டால் OFPRA ெினால் 

வகாடுக்கப்படும் இரண்டு பாதுகாப்புகளுள் ஒன்று உங்களுக்குக் கிறடக்கும்.  

 OFPRA ெின் இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்பு ெழங்கும் முடிறெ ரத்து வசய்து உங்கறள அகதியாக 

அங்கீகாிக்க முடியும் ;  

 OFPRA ெின் முடிறெ அங்கீகாித்து உங்கள் முறையீட்றட நிராகாிக்கைாம்.  

 குைிப்பிட்ட சையங்களில் OFPRA ெின் முடிறெ ரத்து வசய்து உங்கள் ைனுறெ ைறு பாிசீைறன வசய்யுைாறு 

OFPRA வுக்கு உத்தரெிடைாம்.  

CNDA ெின் முடிவு கதசிய நீதிைன்ைத்தின் கைல் முறையீட்டுக்குக் கட்டுப்பட்டது. இங்கு உங்கள் ைனு முழுெதும் 

பாிசீலிக்கப்படைாட்டாது. சிை சட்ட ாீதியான ககள்ெிகள் ைட்டுகை எடுத்துக் வகாள்ளப்படும். இந்த நடெடிக்றக 

நீளைானது ைற்றும் அதற்குச் சிைப்பு ெழக்கைிஞாின் உதெி அெசியம் கதறெ. சட்ட உதெி ககாரைாம். இந்த கைல் 

முறையீட்டால் நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் தங்கியிருப்பது நீட்டிக்கப்படைாட்டாது ைற்றும் உங்கள் நாட்டிற்கு நீங்கள் 

திரும்ப அனுப்பப்படுெதற்குத் தறடயாகாது.இந்த முறையீடு பற்ைி நீங்கள் ஒரு சங்கத்திடகைா அல்ைது 

ெழக்கைிஞாிடகைா ஆகைாசறன வபற்று முடிவெடுப்பது நல்ைது.  

 

 CNDAெின் முடிறெத் வதாடர்ந்து உதெிக்கு முடிவு  

 

உதெி வபை உங்கள் உாிறையின் முடிவு: 

- CNDA ெின் முடிவு திைந்த ைன்ைத்தில் ொசிக்கப்பட்டால் அப்வபாழுது. அந்த முடிவு உங்களுக்கும் வதாிெிக்கப்படும் ; 

- CNDA ெின் முடிவு வெளியிடப்பட்ட சையம் அது முடிவுக்கு ெரும்.  

தங்குெதற்கான உாிறை முடிெறடந்தால் நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்றட ெிட்டு வெளிகயை கெண்டும் ைற்றும் 

ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு பரப்றப ெிட்டு வெளிகயை கெண்டிய கட்டாயத்திற்குள்ளாவீர். (பகுதி 5 பார்க்கவும்).  
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3.3. மூடப்பட்ட ெிண்ைப்பத்றத ைறுபாிசீைறன வசய்தல் 
 

உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் கைைான பாிசீைறன மூடப்பட்டிருந்தால் (தறைப்பு < OFPRAெின் முடிவு> பகுதி 3.1 இல் 

பார்க்கவும்) ஒரு முறை ைட்டும் நீங்கள் அந்த முடிவு அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து 9 ைாதங்களுக்குள் ைனுறெ மூட 

முடிவெடுத்தறத எதிர்த்து திரும்பத் திைக்க ெிண்ைப்பிக்கைாம். அதற்கு நீங்கள் தஞ்சம் ககாருகொருக்கான முதல் 

நிறை ெரகெற்பு றையத்றத அணுக கெண்டும்  (SPADA) பிைகு தனிப்பட்ட சாளரத்றத அணுகி புதிதாகப் பதிவு 

வசய்ய கெண்டும் (பகுதி 2 பார்க்கவும்). 

அதன் பிைகு காெல் துறையிடம் பதிவுக்குப் பிைகு 8 நாட்களுக்குள் உங்கள் ைனுறெத் திரும்பத் திைக்குைாறு 

OFPRAெிடம் ககார கெண்டும். உங்கள் ககாப்பு எந்த நிறையில் தறடபட்டகதா அங்கு ைீண்டும் திைக்கப்படும்.  

9 ைாதங்களுக்குள் உங்கள் ைனுறெத் திரும்பத் திைக்கக் ககாாினால் உங்களுக்கு ைீண்டும் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் தங்க 

உாிறை கிறடக்கும் ைற்றும் தஞ்சம் ககாாி ெிண்ைப்பம் சைர்ப்பித்த்தற்கான அத்தாடசி உங்களுக்குத் தரப்படும்.  

9 ைாதங்களுக்கு கைல் ைனு வசய்தால் ைறுபடி திைக்கக் ககாரும் உங்கள் ைனு ஒரு ைறு பாிசீைறன ைனுொகக் 

கருதப்படும். (<ைறு பாிசீைறன> பகுதி 3.4 பார்க்கவும்). 

 

3.4. ைறு பாிசீைறன  

 

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ைனு CNDAெினால் நிராகாிக்கப்பட்டால் அல்ைது நீங்கள் OFPRAெின் முடிவு 

அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஒரு ைாதத்திற்குள்கைல் முறையீடு வசய்யெில்றைவயன்ைால் நீங்கள் OFPRAறெ உங்கள் 

ெிண்ைப்பத்றத ைீண்டும் புதிதாகப் பாிகசாதிக்கக் ககாரைாம். ஆனால் அவ்ொறு வசய்ெதற்கு ஆதரொக உங்களிடம் 

ஏதாெது << புது ெிஷயம் >> இருக்க கெண்டும். அதாெது:  

 CNDA ெின் முடிவுக்குப் பிற்பட்ட கததியில் இருக்க கெண்டும் அல்ைது அதற்கு முந்றதயதாக இருந்தாலும் 

உங்களுக்கு அந்தத் கததிக்குப பின்தான் வதாியெந்தது ;  

 கைலும் அந்த ெிஷயம் நீங்கள் உங்கள் நாட்டிற்குத் திரும்பிச் வசன்ைால் உங்களுக்கு ைிகப் வபாிய அபாயம் 

காத்திருக்கிைது என்பறத நியாயப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க கெண்டும்.  

நீங்கள் ஒரு சங்கத்திடகைா அல்ைது ஒரு ெழக்கைிஞாிடகைா ஆகைாசறன வபைைாம். .  

ைறு பாிசீைறன ைனுச் வசய்ய நீங்கள் தஞ்சம் ககாருகொருக்கான முதல் நிறை றையத்றத அணுக கெண்டும், பிைகு 

தனிப்பட்ட சாளரத்றத அணுகி புதியதாக உங்கள் வபயறரப் பதிய கெண்டும். (பகுதி 2 பார்க்கவும்).  

அதன் பிைகு இந்தப் புதிய பதிெிற்குப் பின் 8 நாட்களுக்குள் OFPRA ெிடம் ைறு பாிசீைறனக்கான உங்கள் ைனுறெச் 

சைர்ப்பிக்க கெண்டும். உங்கள் ைனு முழுறையானதாக இல்ைாெிடில் அலுெைகம் உங்கறள கைலும் 4 நாட்களுக்குள் 

பூர்த்தி வசய்ய அெகாசம் வகாடுக்கும்.. 

 

அதன் பிைகு OFPRA உங்கள் ைனுறெ முதல் கட்ட ஆய்வுக்கு எடுத்துக் வகாண்டு அறத ஏற்றுக் வகாள்ெறதப் பற்ைி 

8 நாட்களுக்குள் முடிவெடுக்கும். இந்த ஆய்ெின் வபாழுது உங்கறளச் சந்திக்க கெண்டும் என்ை அெசியம் இல்றை. 

அதற்குப் பிைகு, நீங்கள் முன் றெத்த புள்ளிகள் உங்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க கெண்டிய அெசியத்றத 

ெலுப்படுத்தாெிடில் OFPRA உங்கள் ைறு பாிசீைறன ைனுறெ எடுத்துக் வகாள்ள முடியாது என்று அைிெிக்கைாம்.  

 

ஒரு கெறள OFPRA உங்கள் ைனுறெ ஏற்றுக் வகாள்ளக்கூடியதாகக் கருதினால் அது முழுறையாகப் 

பாிசீலிக்கப்படும் ைற்றும் கெறு ெிதைான முடிவு இல்ைாெிட்டால் துாிதப்படுத்தப்பட்ட முறையில் எடுத்துக 

வகாள்ளப்படும்.  

 

OFPRA ெின் முடிெின் படி உங்கள் ைறு பாிசீைறன ைனு ஏற்றுக் வகாள்ளமுடியாததாக இருந்தால் அல்ைது 

நிராகாிக்கப்பட்டால்  CNDA ெின் முன் கைல் முறையீடு வசய்யைாம். (பகுதி 3.2. பார்க்கவும்).  
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உங்கள் ைறு பாிசீைறன ைனு நிலுறெயில் இருக்கும் வபாழுது நாட்டில் நீங்கள் தங்கியிருக்க உாிறை உள்ளதா? 

 

முதல்ைறுபாிசீைறனைனுஎன்ைால் (தறைப்பு «OFPRAெின் முடிவு அைிெிக்கப்பட்டவுடன் உதெிக்கு முடிவு» பகுதி 3.1 

பார்க்கவும்): 

- காெல் துறையின் அனுைானத்தில் நீங்கள் இந்த ைறுபாிசீைறன ைனுறெ உங்கறள வெளிகயற்ை முயற்சிப்பறத 

முைியடிப்பதற்காககெ சைர்ப்பித்திருக்கிைீர்கள் என்று வதாிய ெந்தால் OFPRAஅந்த ைனுகெ எடுத்துக் வகாள்ள 

முடியாதது என்று அைிெித்தால் அந்த அைிெிப்பு வெளியிடப்பட்டதிலிருந்து நீங்கள் நாட்டில் தங்கியிருக்கும் 

உாிறைறய இழக்கிைீர்கள். அப்வபாழுது உங்கறள வெளிகயற்றும் நடெடிக்றக எடுக்கப்படைாம்.; 

-OFPRA உங்கள் ைனு எடுத்துக் வகாள்ளப்படத் தகுந்ததல்ை என்று அைிெித்திருந்தாலும் காெல் துறையின் அனுைானத்தில் நீங்கள் 

உங்கறள வெளிகயற்றும் முயற்சிறயத் கதாற்கடிக்கும் கநாக்கத்துடன் வசய்யெில்றை என்று நிறனத்தால் நீங்கள் தங்கியிருக்கும் 

உாிறைறய OFPRAெின் முடிவு அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து இழப்பீர்கள் கைலும் உங்களுக்கு எதிராக வெளிகயற்றும் நடெடிக்றக 

எடுக்கப்படைாம் ஆனால் நிர்ொக ைன்ைத்திடம் நீங்கள் அந்த நடெடிக்றகறய CNDAெிடம் கைல் முறையீடு வசய்யும் ெறர நிறுத்தி 

றெக்குைாறு ககாரைாம்.  

-OFPRAஉங்கள் ைறு பாிசீைறன ைனுறெ எடுத்துக் வகாள்ளக் கூடியதாக முடிவு வசய்து பின் அறத நிராகாித்தால் OFPRAெின் 

அந்த முடிவு அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து தங்கியிருக்க உங்களுக்கு உாிறை கிறடயாது. கைலும் உங்களுக்கு எதிராக வெளிகயற்றும் 

நடெடிக்றக எடுக்கப்படைாம் ஆனால் நிர்ொக ைன்ைத்திடம் நீங்கள் அந்த நடெடிக்றகறய CNDAெிடம் கைல் முறையீடு வசய்யும் 

ெறர நிறுத்தி றெக்குைாறு ககாரைாம்.  

 

இரண்டாம் முறை ைை பாிசீைறன ககாரும் ைனுொக இருந்தால் உங்களுக்குத் தங்கியிருக்க உாிறை கிறடயாது. உங்கறள 

வெளிகயற்றும் முடிவு எடுக்கப்பட்டு நிறைகெற்ைப்படைாம், அதுவும் OFPRAமுடிவுக்குக் காத்திருக்காைல்.  
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4.ெிண்ைப்பதாராின் ெரகெற்பிற்கான நிபந்தறனகள் ைற்றும் 

அெரது உாிறைகள் 

தஞ்சம் ககாாியுள்ள ெிண்ைப்பதாரர் என்ை முறையில் உங்களுக்குச் சிை உாிறைகள் உள்ளன, அறெ:  

 

 ஒரு தஞ்சம் ககாருகொறர ெரகெற்கும் றையத்தில் (CADA) அல்ைது ஒரு அெசர காைத் தங்குைிடத்தில் 

நீங்களும், கதறெப்பட்டால் உங்கள் குடும்பத்தினரும் தங்குெதற்கான உாிறை (பகுதி 4.1.பார்க்கவும்) ; 

 தஞ்சம் ககாருகொருக்கான ைாதாந்திர உதெித் வதாறக (ADA), அதன் அளவு உங்கள் குடும்பத்தின் அளறெப் 

வபாறுத்து ைாறுபடும் (பகுதி 4.2). 

 

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றத தனிப்பட்ட சாளரத்தில் பதியும் கபாது நடந்த சந்திப்பில் OFIIஇனால் 

சம்ைதிக்கப்பட்ட உங்கறள அனுைதிப்பதற்கான நிபந்தறனகறள ெிளக்கும் கடிதம் (பகுதி 2.2.2 பார்க்கவும்). 

 

கூடகெ, உங்கள் நிர்ொக, சமூக நைத் கதறெகளில் கெண்டிய உதெி வசய்து உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் 

ெிண்ைப்பத்றதத் வதாடரவும் உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள கல்ெி, ைருத்துெ ெசதி ைற்றும் கெறை ொய்ப்பு 

கபான்ை சமூக நை உாிறைகறளப் வபைவும் உதெிகள் கிறடக்கும். (பகுதிகள் 4.3 முதல் 4.5 ெறர).  

 

4.1. தஞ்சம் ககாருபெர் தங்குதல்  

 தங்குைிடங்கள் 

இறெ தஞ்சம் ககாருகொருக்கான தங்கும் றையங்கள் (CADA) ைற்றும் தஞ்சம் ககாருகொர் தங்கும் அெசர காைத் 

தங்குைிடங்கள் (HUDA) ஆகும். இந்தத் தங்குைிடங்கள் அரசின் நிதி உதெி வபற்று நடத்தப்படுகின்ைன. அறெ 

சங்கங்களின் கைற்பார்றெயில் நடத்தப்படுகின்ைன.  

தஞ்சம் ககாருகொருக்காக ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் 100000க்கும் கைற்பட்ட தங்குைிடங்கள் வசயல்படுகின்ைன. இறெ 

அடுக்கு வீடுகள், றையங்கள் ைற்றும் கஹாட்டல் அறைகள் ஆக இருக்கின்ைன. CADA ைற்றும்  HUDA ெில் நீங்கள் 

சிை அறைகறள (சறையைறை, குளியைறை ைற்றும் கழிப்பறை கபான்ைறெ) ைற்ை தங்குபெர்கள் ைற்றும் 

குடும்பங்களுடன் பகிர்ந்து வகாள்ள கெண்டியிருக்கைாம்.  

தங்குெதற்கான இட ெசதி வபை உங்களிடம் நிலுறெயில் இருக்கும் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் சைர்ப்பித்த 

அத்தாட்சி இருக்க கெண்டும்.  

CADA ைற்றும் HUDA றையங்களில், உங்களுக்கு நிர்ொக ைற்றும் சட்ட ாீதியான உதெிகள் (தஞ்சம் ககாரும் 

ெழிமுறை, ைருத்துெத் கதறெகளில் ைற்றும் சமூக நை உதெிகள் (சமூக நை உாிறைகள், ைருத்துெ ெசதி, குழந்றதகள் 

கல்ெி, கபான்ைறெ) கிறடக்கும். நீங்கள் கஹாட்டல் அறையில் தங்க றெக்கப்பட்டிருந்தால் உங்களுக்கு இந்த 

உதெிகள் தஞ்சம் ககாருகொருக்கான முதல் நிறை ெரகெற்பு றையத்தில் (SPADA) கிறடக்கும்.  - 

 

 

 தங்குைிடம் கநாக்கிச் வசல்லுதல்.  

 

நீங்கள் உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதத் தனிப்பட்ட சாளரத்தின் மூைம் பதியும் வபாழுது அங்கிருக்கும் OFII 

உங்களுக்கு தங்குைிடம் ைற்றும் தஞ்சம் ககாருகொருக்கான உதெித் வதாறக ஆகிய பை ெசதிகறள அனுைதி 

சையத்தில் அளிக்கிைது.: 

- இந்தஉதெிஅளிக்கும்சலுறககறளநீங்கள்ஏற்றுக்வகாள்ளாெிட்டால்அனுைதி சையத்தில் ெழங்கும் சலுறககள் 

(CMA) உங்களுக்கு ெழங்கப்படைாட்டா.  
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- நீங்கள்இந்தச்சலுறககறளஏற்றுக்வகாண்டால் நீங்கள் இருக்கும் தஞ்சம் அளிக்கும் நறடமுறைறயப் 

வபாறுத்து அந்த ைாெட்டம், பிராந்தியம் ைற்றும் ஃப்ரான்ஸ் நாடு முழுெதும் இடம் இருப்பறதப் வபாறுத்து  

CADA (காடா)ெிகைா அல்ைது அெசர காைத் தங்குைிடத்திகைா  (HUDA)OFIIஒரு இடத்றதப் வபற்றுத்தரும்.  

நீங்கள் உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் பதிவு வசய்த ைாெட்டம் அல்ைது பிராந்தியத்திற்கு வெளிகய கூட ஒரு தங்குைிடம் 

தரப்படைாம். நீங்கள் அந்த இடத்றத ஏற்றுக் வகாள்ள ைறுத்தால் உங்களுக்கு உதெித் வதாறக (ADA) 

கிறடக்காது.ைற்றும் தங்குெதற்கான கெவைந்த இடமும் முன் றெக்கப்படைாட்டாது.   

இடம் கிறடக்கெில்றைவயன்ைால் OFII உங்கறள SPADA ெிடம் அனுப்புொர்கள். அங்கு ஒரு தங்குைிடம் 

கதடப்படும்.  

 

 தங்குைிட்த்தில் அனுைதி ைற்றும் அங்கிருந்து வெளிகயற்ைம்  

 

நீங்கள்CADAஅல்ைது HUDA ெில்அனுைதிக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் ைீதான நடெடிக்றக 

முழுறையாக (OFPRA et CNDA)ெில் நறடவபறும் ெறர அங்கு தங்கியிருக்கைாம். 

எனினும், சிை சையங்களில், நீங்கள் OFPRAெினால் உங்கள் ெிண்ைப்பம் நிராகாிக்கப்படும் ெறர ைட்டுகை 

தங்கியிருக்க முடியும் (தறைப்பு <<உங்கறள அனுைதிப்பதற்கான சலுறககள் எப்வபாழுது முடிவுக்கு ெரும்?>> பகுதி 

4.2.இல் பார்க்கவும்).  

 

நீங்கள்அகதியாகஅங்கீகாிக்கப்பட்டாகைாஅல்ைதுஇரண்டாம்நிறைபாதுகாப்புெழங்கப்பட்டாகைா(OFPRAஅல்ைது 

CNDAெின் உறுதியான முடிொன தீர்ப்பு) நீங்கள் CADAஅல்ைது HUDA றெ ெிட்டு மூன்று ைாதங்களுக்குள் 

வெளிகயை கெண்டும். இந்தக் வகடு ஒரு முறை புதுப்பிக்கப்படைாம். இந்த காைத்திற்கு கைல் நீங்கள் அங்கு 

தங்கியிருந்தால் நீதிபதியின் ஆறைகயாடு உங்கறள வெளிகயற்ை நடெடிக்றக எடுக்கப்படைாம்.  

உங்கள் ெிண்ைப்பம் நிராகாிக்கப்பட்டால் (OFPRAஅல்ைது CNDAெின் எதிர் ைறையான முடிொன தீர்ப்பு) நீங்கள் 

CADAஅல்ைது HUDA றெ ெிட்டு இந்த நாட்டில் நீங்கள் தங்கியிருக்ககூடிய காைம் முடிெறடயும் வபாழுது 

வெளிகயை கெண்டும். இதற்கு சட்டத்தில் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள ெிைக்குகள் உள்ளன (தறைப்பு «உதிெிக்கு முடிவு» 

பகுதி 3.1. ைற்றும் 3.2 இல் பார்க்கவும்).  

நீங்கள்இந்தக்காைத்திற்குகைலும்தங்கியிருந்தால் உங்கள் கைல் வெளிகயற்றுெதற்கான நடெடிக்றக எடுக்கப்படும். 

அந்த நிறையில் ைாெட்டக் காெல் அதிகாாிகயா அல்ைது CADAஅல்ைது HUDAெின் நிர்ொகஸ்தகராஉங்கள் 

இடத்றதக் காலி வசய்யக் ககாாி கட்டறளயிடைாம். நீங்கள் அப்படிச் வசய்யெில்றைவயன்ைால் ைாெட்டக் காெல் 

அதிகாாி அல்ைது நிர்ொகஸ்தர் நிரொக்த துறை நீதிபதிறய அணுகி உங்கறள இடத்றதக் காலி வசய்யச் வசால்லி 

ஆறை பிைப்பிக்க றெக்கைாம். கதறெப்பட்டால் கதசிய கபாலிஸ் அல்ைது ைாெட்டக் காெல் துறையினர் உங்கறள 

வெளிகயற்றுொர்கள். . 

4.2. தஞ்சம் ககாருகொருக்கான உதெித் வதாறக  (ADA) 
 

தஞ்சம் ககாருகொருக்கான உதெித்வதாறக (ADA) நிர்ொகம் OFIIயினால் வசய்யப்படுகிைது ைற்றும் அந்தத் வதாறக 

கசறெ ைற்றும் பட்டுொடா இைாக்கா அதிகாாிகளால் வசய்யப்படுகிைது.  

இந்தத் வதாறக OFII மூைம் உங்களுக்குக் வகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கார்டு மூைம் வகாடுக்கப்படுகிைது. இது இந்த 

நாட்டில் நீங்கள் தஞ்சம் ககாாியுள்ளெர் என்ை நிறைறையில் நீங்கள் இருக்கும் ெறரயிகைா அல்ைது கெவைாரு நாடு 

உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப் பாிசீைறன வசய்ய கெண்டும் என்ைால் அந்த நாட்டிற்கு நீங்கள் ைாற்ைப்படும் ெறர 

உங்களுக்குக் வகாடுக்கப்படும்.  
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 இறதப் வபறுெதற்கான நிபந்தறனகள்  

 

தஞ்சம் ககாருகொருக்கான உதெித் வதாறகறயப் வபறுெதற்கு நீங்கள்:  

 

1- தஞ்சம் ககாாி ெிண்ைப்பித்துள்ளதற்கான அத்தாட்சிறய றெத்திருக்க கெண்டும்.; 

2-18 ெயது நிரம்பியெராக இருக்க கெண்டும் ; 

3- நீங்கள் தஞ்ம் ககாாியெராக இருந்தால் தனிப்பட்ட சாளரத்தில் OFII முன் றெத்த உதெிக்கான நிபந்தறனகறள 

ஏற்றுக் வகாண்டிருக்க கெண்டும்.  

 

 

தஞ்சம்ககாரும்ெிண்ைப்பம்வபற்றுக்வகாண்டதற்கானஅத்தாட்சிஇல்ைாைல்நான்ெரகெற்பிக்கானசலுறககறளப்வப

ைமுடியுஆை ? 

கைகை குைிப்பிட்டபடி, ெரகெற்பிற்கான சலுறககறளப் வபை நிலுறெயில் உள்ள தஞ்சம் ககாாி வசய்த 

ெிண்ைப்பத்றதப் வபற்றுக் வகாண்டதற்கான அத்தாட்சி கதறெ... 

எனினும், உங்களிடம் நீங்கள் தஞ்சம் ககாாி வசய்த ெிண்ைப்பத்றதப் வபற்றுக் வகாண்டதற்கான அத்தாட்சி 

இருந்தாலும் உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றத ைறு பாிசீைறன வசய்ய கெண்டும் என்று ைனு 

வகாடுத்திருந்தால் அல்ைது நீங்கள் ைிகுந்த காைம் கடந்து தஞ்சம் ககாாியிருந்தால், தகுந்த காரைைில்ைாைல் 

ெிண்ைப்பித்திருந்தால் இந்தச் சலுறககள் உங்களுக்கு ைறுக்கப்படைாம். (தறைப்பு <<உங்கள் ெிண்ைப்பத்தின் 

கதர்வு>> பகுதி 2.2.1 இல் பார்க்கவும்).   

கைலும்,, சிை காரைங்களுக்காக (பாதுகாப்பான நாட்டிலிருந்து ெருபெர், வபாது அறைதிக்குப் பங்கம் 

ெிறளெிக்கக்கூடியெர்) துாிதப்படுத்தப்பட்ட நறடமுறையில் எடுத்துக் வகாள்ளப்பட்ட ெிண்ைப்பம் OFPRAெின் 

நிராகாிப்புக்குப் பின்  தஞ்சம் ககாாி வசய்த ெிண்ைப்பத்றதப் வபற்றுக் வகாண்டதற்கான அத்தாட்சி எொிடைிருந்து 

திருப்பிப்வபைப்பட்டகதா அல்ைது புதுப்பிக்கப்படெில்றைகயா  அெர்கள் OFPRAெின் முடிெிைகுப் பிைகும் ைற்றும்  

CNDAெில் முறையீடு வசய்திருந்தால் நீதிபதி தீர்ப்றப ெழங்கும் ெறர (நிர்ொக நீதிபதி அல்ைது தஞ்சம் ெழங்கும் 

நீதிபதி). அத்தறகய நிறைகளில் நிதி உதெி கதறெக்ககற்ப ைாற்ைப்பட்கடா அல்ைது வபாஉரளாககொ 

ெழங்கப்படும்.  

 

 

 ககாாிக்றக ெிண்ைப்பத்றதப் பூர்த்தி வசய்தல்  

 

நீங்கள் தஞ்சம் ககாருபெராக இருந்தால் தனிப்பட்ட சாளரத்தில் உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் பதிவு 

வசய்யப்பட்டபின் நீங்கள் OFII யினால் முன் றெக்கப்படும் உதெிகறள ஏற்றுக் வகாண்டால் உங்களுக்கு தஞ்சம் 

ககாருகொருக்கான உதெித் வதாறக கிறடக்கைாம்.  

OFPRA ெிடம் உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் கசர்க்கப்பட்டபின்னகர, உங்கள் ெிண்ைப்பம் பதியப் 

வபற்ைதிலிருந்து அதிக பட்சம் 21 நாட்களுக்குள் உதெித் வதாறக ெழங்கப்படும்.  

 

 

 உதெித் வதாறகயின் அளவு .  

 

தஞ்சம் ககாருகொருக்கான உதெித் வதாறகறயப் வபை உங்கள் ைாதாந்திர ெருைானம் சராசாி குறைந்த பட்ச 

ெருைானத்றத (RSA)ெிடக் குறைொக இருக்க கெண்டும்.. 

உதெித் வதாறகயின் அளவு ஒரு அட்டெறையின் அடிப்பறடயில் உங்கள் குடும்ப அளவு, உங்கள் ெருைானம் 

ைற்றும் உங்கள் குடியிருப்பின ெறக ஆகியெற்றைக் கைக்கில் வகாண்டு நிர்ையிக்கப்படுகிைது.  
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 பைம் வபறுதல்  

 

உதெித் வதாறகயின் முதல் ெிநிகயாகம் நீங்கள் OFPRA ெிடம் உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதச் 

சைர்ப்பித்தபின் ஆரம்பிக்கும். உங்கள் றககபசி எண்றை நீங்கள் OFII யிடம் வகாடுத்திருந்தால் உங்கள் கார்டில் 

பைம் ஏற்ைப்பட்டபிைகு உங்களுக்கு குறுஞ்வசய்தி ெரும்.  

உதெித் வதாறக ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் உங்கள் உதெி முடிெறடயும் ைாதத்தின் கறடசி ெறர ெழங்கப்படும் (தறைப்பு 

«உதெிக்கு முடிவு»பகுதிகள் 3.1 ைற்றும் 3.2 இல் பார்க்கவும்).  

தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்தின் ைீதான முடிொன தீர்ப்பு வெளியான ைாதத்திைகு அடுத்த ைாதம் ெறர உதெித் 

வதாறக ெழங்கப்படும்.  

 

 முறையீடு.  

 

நீங்கள் உங்கள் நிறைறை பற்ைிய அறனத்து ைாற்ைங்கறளயும், தங்கும் உாிறை, குடும்ப நிறைறை, உங்கள் நிதி 

நிறைறை அல்ைது கெறை இது கபான்ை எந்த ெிஷயைாக இருந்தாலும், OFIIயிடம் அெசியம் வதாிெிக்க கெண்டும்.  

உதெித் வதாறக பற்ைிய OFIIஎடுக்கும் எந்த ஒரு முடிறெப்பற்ைியும் ககள்ெி ககட்க கெண்டுவைன நிறனத்தால் நீங்கள் 

OFIIயிடம் இைெசைாக முறையிடைாம். இந்த ெிஷயத்தில் நிர்ொக நீதி ைன்ைம் அதன் கைல் முறையீடு வசய்ெதற்கான 

இடைாகும்.  

 

உங்கள்அனுைதிசலுறககளுக்குஎப்வபாழுதுமுடிவு ெரும் ? 

ெரகெற்கும் கபாது ெழங்கப்பட்ட சலுறககள் நீங்கள் ஃப்ரானஸ் நாட்டில் இருக்க உங்கள் அனுைதி  

முடியும் ைாதத்தின் கறடசியில் முடிவுக்கு ெரும்.  

OFPRAெினால் நிராகாிப்பது (பாதுகாப்பான நாட்டிலிருந்து ெருபெர், அெரால் வபாது அறைதிக்கு பங்கம் 

ெிறளயக்கூடும்) என்பது கபான்ை சிை காரைங்களுக்காக முடிவு வசய்யப்பட்ட துாிதப்படுத்தப்பட்ட நறடமுறையில் 

றெக்கப்பட்ட தஞ்சம் ககாருகொாின் தங்குெதற்கான உாிறை நீதி ைன்ைம் அெர்கறள வெளிகயற்றும் ஆறைறயத் 

தள்ளிப கபாடக் ககாாி வசய்த ெிண்ைப்பத்றதத் தள்ளுபடி வசய்ெது அல்ைது CNDAெின் முடிவு அைிெிக்கப்படும் 

ெறர நீடிக்கும். (பகுதி 5.1.பார்க்கவும்).  

நீங்கள் அகதியாக அங்கீகாிக்கப்பட்டாகைா அல்ைது இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்பு ெழங்கப்பட்டாகைா அந்த முடிவு 

அைிெிக்கப்பட்ட ைாதத்திற்கு அடுத்த ைாதக் கறடசியில்  இந்தச் சலுறககள் முடிவுக்கு ெரும்.  

எனினும், கீழ்க்கண்டசையங்களில் இந்தச் சலுறககள் முடிவுக்கு ெரும்:: 

- தகுந்த காரைைில்ைாைல் உங்கள் தங்குைிடத்றத ெிட்டு வெளிகயைினீர்கள் ; 

-அதிகாாிகள் முன் ெரெில்றை, ககட்கப்பட்ட தகெல்கறளத் தரெில்றை அல்ைது தஞ்சம் ெழங்கும் நறடமுறை 

சம்ைந்தப்பட்ட கநர் காைலுக்கு ெரெில்றை; 

- OFIIயால் நீங்கள் கெறு ஒரு தங்குைிடத்திற்ககா அல்ைது முதல் நிறை றையத்திற்ககா அனுப்ப்பட்டால் 

குைிப்பிட்ட 5 நாட்களுக்குள் அங்கு கபாய்ச் கசரெில்றை; ; 

- OFIIயினால் நீங்கள் கெறு ஒரு பிராந்தியத்திைகு அனுப்பப்படுகிைீர்கள்ஆனால் நீங்கள்OFII யின் அனுைதி 

இல்ைாைல் அந்த இடத்றத ெிட்டு வெளிகயறுகிைீர்கள்’. 

- உங்கள் ெருைானத்றத ைறைத்துள்ளீர்கள்; 

- உங்கள் குடும்ப நிறை பற்ைித் தெைான தகெல்கறளக் வகாடுத்துள்ளீர்கள் ; 

- பல் கெறு அறடயாளங்களில் தஞ்சம் ககாாி பை ெிண்ைப்பங்கள் வகாடுத்துள்ளீர்கள்;; 

- நீங்கள் ென்முறையாக நடந்துள்ளீர்கள் அல்ைது தங்குைிடத்தின் ெிதிகறள ைீைியுள்ளீர்கள்t.  

இது பற்ைிய முடிவு உங்களிடைிருந்து எழுத்து மூைம் ெிளக்கம் ககட்டபின் எடுக்கப்படும். ெருைானம் பற்ைிய தகெல் 

ைறைத்தல், குடும்ப நிறை பற்ைித் தெைான தகெல், பை அறடயாளங்களில் பை ெிண்ைப்பங்கள் வசய்தல் கபான்ை 

நிறைகளில் ஏற்கனகெ வகாடுக்கப்பட்ட உதெித் வதாறக திரும்பக் ககட்கப்படைாம்.  
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4.3. கல்ெி ெசதி 

 
தஞ்சம் ககாருகொாின் குழந்றதகளுக்கான கல்ெி ெசதி இந்நாட்டினருக்காக நிருெப்பட்டறத ஒத்தகத.  

கல்ெிக் ககாட்பாடு ெிதி (பிாிவு L.111-2)ன் படி, « ஒவ்வொரு குழந்றதக்கும் பள்ளிக் கல்ெி வபறுெத்ற்கான உாிறை 

உண்டு, குடும்பத்தினாின் உதெியுடன் அது குழந்றதயின் கல்ெிக்கு உதவுகிைது». « 6 ெயது முதல் 16 ெயது ெறர 

உள்ள இரு பாைறரயும் கசர்ந்த அறனத்துக் குழந்றதகளுக்கும் பள்ளிக் கல்ெி கட்டாயைாகும் என்பது 

குைிப்பிடத்தக்கது , (கைகை குைிப்பிட்ட ககாட்பாடு பிாிவு L.131-1). 

முதல் நிறை பள்ளியில் பதிவு நகராட்சி அலுெைகத்தில் வசய்யப்படுகிைது. நீங்கள் அதற்குக் கீழ்க்கண்ட 

ஆெைங்கறளச் சைர்ப்பிக்க கெண்டும் : உங்கள் குழந்றத என்பதற்குச் சான்று, உங்கள் ெசிக்குைிடம், ைற்றும் 

குழந்றதக்கு அறனத்து தடுப்பூசிகளும் அப்வபாழுது ெறர வகாடுக்கப்பட்டதன் சான்று.  

உயர் கல்ெி நிறையங்களில் பதிவு (உயர் நிறைப் பள்ளி அல்ைது கல்லூாி) கநரடியாக அந்த நிறுெனத்திகைகய 

நறடவபறுகிைது. உங்கள் ெசிக்குைிடத்திற்கு ைிக அருகாறையில் உள்ள நிறுெனத்றத அணுகவும்.  

உங்களுக்கு நிர்ொக, சட்ட ாீதியான ைற்றும் சமூக நை உதெி அளிக்கும் குழு, அதாெது நீங்கள் தங்குெதற்கு ஏற்பாடு 

வசய்யும் குழு அல்ைது முதல் நிறை ெரகெற்பு றையம் (SPADA)OFII உடன் ஒப்பந்தம் வசய்து வகாண்டது (பகுதி 2.1 

பார்க்கவும்) உங்களுக்கு இந்த முயற்சிகளில் உதெைாம்.  

 

4.4. ைருத்துெ ெசதி 

 
 சிகிச்றச எங்கு வபறுெது? 

 
 ைருத்துெநிபுைாிடம்  ) ைருத்துெைறனக்குவெளிகய ( 

உடல் நைத்திற்கான அறனத்து பிரச்சிறனகளுக்கும் நீங்கள் ஒரு «வபாது» ைருத்துெறர அணுகைாம். அெர் 

உங்களுக்குத் கதறெயான ைருந்துகறளச் சிபாாிசுச் வசய்ொர். அெர் உங்கறள ஒரு «சிைப்பு>> ைருத்துெறரக் 

காைகொ அல்ைது துறை ைருத்துெ நிபுைறரகயா (வசெிலி, பிஸிகயா வதரபிஸ்டு...) உங்களுக்கு அதிகப்படியான 

சிகிச்றச கதறெப்படுகிைது என்ைால் சிபாாிசு வசய்ொர்.  

 

 ைருந்தகத்தில் : ைருந்துகறள ொங்ககொ அல்ைது ஆகைாசறன வபைகொ 

 

 ைருத்துெைறனயில் : அெசர நிறையிகைா அல்ைது சிை கசாதறனகளுக்ககா அல்ைது சிைப்பு ைருத்துெறரக் 

காைகொ.  

இந்த கசறெகளுக்குப் பைம் வசலுத்த கெண்டும், ஆனால் இறெ உங்கள் ைருத்துெக் காப்பீட்டால் வபாறுப்கபற்றுக் 

வகாள்ளப்டைாம்.(பின் ெரும் பாராகிராஃறபப் பார்க்கவும்). 

 

 

 

உங்கள்ைருத்துெக்காப்பீட்டிற்காகக்காத்திருக்கும்காைத்தில்நீங்கள்கீழ்க்கண்டஇடங்களில்இைெசைாகச்சிகிச்றசவப

ைைாம்: 

 எல்ைா ெிதச் சிகிச்றசகளுக்கும் :  

o நீங்கள் ஒரு ைருத்துெ ைறனயில் இருக்கும் சுகாதார கசறெக்கான நிரந்தர றையத்றத PASS) 

அணுகைாம். ைருத்துெர்கள் உங்கறளக் கெனித்து சிகிச்றச வசய்ொர்கள் ைற்றும் ைருந்துகள் 

இைெசைாகக் வகாடுக்கப்படும்.. 

o சிை சிைப்புச் சங்கங்கள் (வைடிகஸன் த கைாந்த், ககாவைத், கபான்ைறெ) வபாது ைருத்துெம், பல் 

ைருத்துெம் அல்ைது சிைப்பு ைருத்துெம் (ைகப்கபறு, கண் சிகிச்றச அல்ைது ைகனா தத்துெ சிகிச்றச 

கபான்ைறெ) ஆகியெற்ைில் இைெசைாக ஆகைாசறன ெழங்குகின்ைன.  

 குைிப்பிட்ட பிரச்சிறனகளுக்கு : 
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o கர்ப்பிைிப் வபண்களுக்குப் கபறு காைத்தில் வதாடர் சிகிச்றச, ைற்றும் 6 ஆண்டுகளுக்குக் 

குறைொன குழந்றதகளுக்குத் தடுப்பூசி கபாடுதல்: PMI றையத்தில் (தாய் கசய் பாதுகாப்பு றையம்)  

o காச கநாய் பாிகசாதறனக்கு: CLATறைய்த்தில்  (காச கநாய் ஒழிப்பு றையம்) 

o எச் ஐ ெி, காைாறை ைற்றும் பால்ெிறன கநாய்கள்: இைெச தகெல், பாிகசாதறன ைற்றும் 

கண்டைிதல் றையங்களில் (CeGIDD) 

o கருத்தறட சாதனங்களுக்கு :குடும்பத் திட்ட றையங்களில்(CPEF)  

o கபாறதப் பழக்கங்கள்  : கபாறதப் பழக்கத்திலிருந்து ெிடுபட, உதெி வபை ைற்றும் தடுக்க உதவும் 

றையம் (CSAPA) 

 

முதல்நிறைெரகெற்புறையம்,நீங்கள்தங்கும்றையம்அல்ைதுஅருகில்உள்ளைருத்துெைறனகபான்ைெற்ைில்இறெபற்

ைியதகெல்வபைைாம்அல்ைதுபார்க்கவும்http ://annuairesante.ameli.fr  

 

அெசரச் சிகிச்றசக்கு 15 அல்ைது  112 வதாறைகபசிஎண்கறளஅறழக்கவும் அல்ைது அறழக்க முடியாெிட்டால் 

உங்கள் ைிக அருகாறையில் உள்ள ைருத்துெ ைனக்குச் வசல்ைவும்.  

 
 உங்கள் ைருத்துெச் வசைெிற்கான உதெிறய எவ்ொறு வபறுெது? 

 
ஃப்ரானஸ் நாட்டில் ைருத்துெச் கசறெ கட்டைத்திற்குட்பட்டது, ஆனால் நீங்கள் ஒரு ைருத்துெக் காப்பீடு எடுத்துக் 

வகாள்ள முடியும் . அது ைருத்துெத்திைகான முழு அல்ைது பகுதி வசைறெ ஏற்றுக் வகாள்ளும். 

 

இது, அறனத்து ெித வபாது ைருத்துெக் காப்பீடு (PUMa)  ைற்றும் கூடுதல் சுகாதாரக் காப்பீடு(CSS) என்றும் இரு 

ெறகப்படும்.  

 

இந்த ெசதிகள் மூைம் நறடமுறையில் இருக்கும் அறனத்து சிகிச்றசகளுக்கும் உதெி கிறடக்கும், கண் கண்ைாடி, 

வசயற்றகப் பல், உட்பட. கைலும்  கூடுதல் சுகாதாரக் காப்பீடு மூைம் நீங்கள் முன் பைம் வசலுத்தாைகைகய 

சிகிச்றசகறளப் வபை முடியும் ைற்றும் கபாக்குெரத்துக் கட்டைங்களில் சலுறக வபைைாம்.  

 
நீங்கள் ெசிக்கும் பகுதியில்  உள்ள ைருத்துெக் காப்பீட்டிற்கான முதல் நிறை றையத்றத அணுகாைம் . ( CPAM). 

 

-    உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம்  பதிவு  வசய்யப்பட்டதிலிருந்து  உங்கள் றைனர் குழந்றதகளுக்கும்:  நீங்கள் <ைருத்துெக் 

காப்பீட்டிற்கான ெிண்ைப்பம்> ைற்றும் <கூடுதல் சுகாதாரக் காப்பீட்டிற்கான ெிண்ைப்பம்> ஆகியெற்றைப் 

பூர்த்தி வசய்து உங்கள் குழந்றதகளின் வபயர்கள் இடம் வபறும் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பப் பதிவுச் சான்ைின் 

நகலுடன் இறைத்தால் கபாதுைானது.  

 

- ஃப்ரான்ஸ்  நாட்டில் மூன்று  ைாதங்கள் ெசித்த பிைகு உங்களுக்கும்  ( அல்ைது உங்கள் துறைெருக்கும் ):  அச்சையம் நீங்கள் இந்த 

ெிண்ைப்பங்கறள ைறுபடியும் பூர்த்தி வசய்து. அெற்றுடன், தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பப் பதிவுச் சான்ைின் 

நகலுடன் கடந்த மூன்று ைாதங்களுக்கு கைல் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் ெசித்ததற்கான அத்தாட்சிறயயும் இறைக்க 

கெண்டும், உ.ம்.:  கடந்த மூன்று ைாதங்களுக்குத் தங்கியிருந்ததற்கான தங்கும் ெசதியளிக்கும் றையத்தின் 

சான்று: மூன்று ைாதங்களுக்கு கைற்பட்ட ெிைாஸச் சான்று: மூன்று ைாதங்களுக்கு கைற்பட்ட தஞ்சம் ககாரும் 

ெிண்ைப்பச் சான்று: மூன்று ைாதங்களுக்கு கைற்பட்ட தஞ்சம் ககாருகொருக்கான முதற்கட்ட ெரகெற்பு 

றையத்தினால் (SPADA)ெழங்கப்பட்ட ஏதாெது ஆெைம்: கெறு ஒருெருடன் தங்கியிருந்தால், அந்த நபரால் 

வகாடுக்கப்பட்ட ொக்குமூைம், இதில் தங்க ஆரம்பித்த கததி குைிப்பிட்டிருக்க கெண்டும், ைற்றும் அந்த நபாின் 

ெிைாஸத்திற்கான அத்தாட்சி  கறடசி மூன்று ைாதங்களுக்கான அெர் வபயாில் உள்ள (ொடறக ரசீது, ைின் 

கட்டை அட்றட ...)  ஆகியறெ இறைக்கப்பட கெண்டும்.  

 

உங்களுக்ககா அல்ைது உங்கள் குழந்றதகளுக்ககா அெசரச் சிகிச்றச கதறெப்பட்டால், அதற்கான ஆதாரத்றத 

இறைத்தால் உங்கள் ககாப்பு சீக்கிரம் பாிசீலிக்கப்பட்டு ைருத்துெக் காப்பீடு சீக்கிரம் கிறடக்கும்.  

 

இெற்றைச் வசய்ெதற்கு நீங்கள் உங்கள் தஞ்சம் ககாருகொருக்கான முதற்கட்ட ெரகெற்பு றையத்தினால் (SPADA) 

அல்ைது நீங்கள் தங்கியிருக்கும் றையம் (CADA, HUDA…) அல்ைது ஒரு ைருத்துெ ைறனயின் சமூக நைச் கசறெயின் 

உதெிறய நாடைாம்.  

http://annuairesante.ameli.fr/
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gDA  2020                           31 

 

 

நீங்கள் ைருத்துெக் காப்பீட்டிற்கான  முதல்  நிறை  றையத்திற்கு உங்கள் ககாப்றப அனுப்பும் நாள் முதல் தான் உங்களுக்குக் காப்பீடு கிறடக்கும் . 

ஆககெ  குழந்றதகளின்  ெருறகக்குக் காத்திராைல்  ( உங்கள் தஞ்சம் கைாரும் ெிண்ைப்பம் பதிவு  வசய்யப்பட்டவுடன் ) ைற்றும் உங்களுக்கும் 

உங்கள் துறைெருக்கும் ஃப்ரான்ஸ்  நாட்டில் மூன்று ைாதங்களுக்குத் தங்கியிருந்ததற்கான  நிரூபைம் கிறடத்த உடன்   ெிண்ைப்பிக்க  கெண்டும் .  

 

உங்களுக்கு ஒரு அத்தாட்சி ெழங்கப்படும். அறத நீங்கள் ைருத்துெர், ைருத்துெ ைறன அல்ைது ைருந்துக் கறடயில் 

காைபித்து சிகிச்றச வபைைாம். இந்த அத்தாட்சி றையத்தினால் ெிண்ைப்பத்தில் நீங்கள் வகாடுத்துள்ள 

ெிைாஸத்திற்கு அனுப்பப்படும்: ெிண்ைப்பத்தில் நீங்கள் தங்கியிருக்கும் இடத்தின் ெிைாஸத்றதக் குைிப்பிட 

கெண்டும்.  

 

தஞ்சம் ககாரும் உங்கள் ெிண்ைப்பப் பாிகசாதறன காைம் முழுெதும், ைற்றும் உங்களுக்கு சர்ெ கதசப் பாதுகாப்புக் 

கிறடத்தால் அதற்குப் பிைகும் காப்பீடு கிறடக்கும். கூடுதல் சுகாதாரக்காப்பீடானது 1 ெருடத்திற்குச் 

வசல்லுபடியாகும் என்பதால் அது வதாடர்ந்து கிறடப்பதற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ெிண்ைப்பிக்க கெண்டும். இது 

அருலில் இருக்கும் காைம் முடிெறடெதற்கு 4 முதல் 2 ைாதங்களுக்கு முன்கப ெிண்ைப்பித்தல் நல்ைது.  

 

உங்களுறடய காப்பீட்டு  உாிறைகள் வதாடங்குெதற்கு முன்கப உங்களுக்கு நறடமுறையில் உள்ள உபாறதகளுக்கு முந்திய  < சிகிச்றச எங்கு 

வபறுெது > பகுதியில்  குைிப்பிட்ட இைெசச்  சிகிச்றச றையங்களில்  கட்டைைின்ைி  சிகிச்றச வபைைாம் .  

 

ைருத்துெ ைறனயில் உங்களுக்கு <அெசர சிகிச்றச>யும் ெழங்கப்படும். இெற்ைில் எந்வதந்த சிகிச்றசகள் காத்திருக்க முடியாகதா 

அறெ அடங்கும், உ.ம்.: ஆழைான காயம், எலும்பு முைிவு, தீக்காயம், வதாற்ைக்கூடிய அல்ைது தீெிரைான கநாய், 

குழந்றதகள் ைற்றும் கர்ப்பிைிப் வபண்களுக்கான அறனத்துச் சிகிச்றசகளும், (குைிப்பாக கபறு காைத்திலும் 

அதற்கப்புைமும் வசய்யப்படும் பாிகசாதறனகள், பிரசெம், கருச்சிறதவு ...)  நீங்கள் ைருத்துெ  ைறனக்கு ெந்த வுடன் உங்கள் 

தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ண்ப்பத்றதப்  பதிவு  வசய்ததின் அத்தாட்சிறயக் வகாடுத்தால்  கட்டைைின்ைி சிகிச்றச வபை  முடியும் .   

 

 

நிறனெில் றெத்திருக்கவும்:  

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் பதிவு வசய்யப்பட்ட உடகன உங்கள் றைனர் குழந்றதகளுக்கும் ஃப்ரான்ஸ் 

நாட்டில் மூன்று ைாதங்கள் ெசித்த பிைகு உங்களுக்கும் உங்கள் துறைெருக்கும் நீங்கள்  தங்கியிருக்கும் பகுதிக்கான 

சிபீஏஎம் றையத்தில் ைருத்துெக் காப்பீடு ககாரைாம்.  

 

காப்பீட்டிற்காகக் காத்திருக்கும் காைத்தில் நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் <அெசரச் சிகிச்றசக்காக> சிை றையங்களிகைா 

அல்ைது ைருத்துெ ைறனயிகைா கட்டைைின்ைி சிகிச்றச வபைைாம். தஞ்சம் ககாரும் உங்கள் ெிண்ைப் பதிவு 

நகறைக் காண்பிக்கவும்.  

 

உங்கள் நிறையில் ஏற்பட்டுள்ள ைாற்ைங்கறளயும் CPAM றையத்திற்குத் வதாியப்படுத்தவும்: ஒவ்வொரு முறை தஞ்சம் 

ககாரும் உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதப்  புதுப்பித்த்தும் அதன் சான்று, ெிைாஸச் சான்று, உங்களுக்கு சர்ெ கதசப் 

பாதுகாப்புக் கிறடத்திருந்தால் உங்கள் தங்குெதற்கான உாிை அட்றடக்கான  ெிண்ைப்பத்தின் நகல் ஆகியெற்ைின் 

நகல்.  

 

4.5. கெறை ொய்ப்பு 

 

உங்கறளச் சுட்டிக் காட்ட முடியாத காரைங்களுக்காக OFPRA உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்தின் கைல் 

ெிண்ைப்பம் சைர்ப்பித்த கததியிலிருந்து ஆறு ைாதங்களுக்குள் முடிவு எடுக்கெில்றைவயன்ைால் தஞ்சம் ககாாியெர் 

என்ை முறையில் நீங்கள் கெறை வசய்ய அனுைதிக்கப்படைாம்.  
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அந்த நிறையில் நீங்கள் உங்கள் ெருங்காை கெறை வகாடுக்கும் நிறுெனத்தின் ெிண்ைப்பத்தின் கபாில் கெறை 

வசய்ய அனுைதி ககாரைாம். அறத நீங்கள் ெசிக்கும் பகுதியின் DIRECCTE அலுெைகத்தின் றகத் வதாழில் 

றையத்திலிருந்து (SMOE) வபைைாம்.   

கெறை வசய்ெதற்கான அனுைதி ெிண்ைப்பத்தின் ைீது காெல் துறை / DIRECCTE/SMOE யினால் இரண்டு 

ைாதங்களுக்குள் எடுக்கப்படும். இந்தக் வகடுவுக்குள் உங்களுக்குப் பதில் கிறடக்கெில்றைவயன்ைால் நீங்கள் 

அனுைதி வகாடுத்த்தாக எடுத்துக் வகாள்ளைாம்.  இந்த அனுைதி உங்கள் ெருங்காை கெறை வகாடுக்கும் 

நிறுெனத்திற்கும் உங்களுக்கும் வதாிவுக்கப்படும் ைற்றும் அது உங்களுக்கு இந்த நாட்டில் தங்கியிருக்க ஒருறை 

இருக்கும் காைம் ெறர அைலில் இருக்கும்.  

ஒப்புதல் அளிக்கும் பட்சத்தில் காெல் துறையினர் 3 ைாதங்களுக்கு கைல் கெறை வசய்க்கூடிய  உாிைங்கறளப் 

பற்ைிகயா அல்ைது பருெத்தில் கெறை வசய்ெதற்கான உாிைத்றதகயா OFIIக்குத் வதாியப்படுத்துெர். . 

கெறைக்கு ஆள் கசர்ப்பதில் உள்ள கடினத்றதப் வபாறுத்து முக்கியைாக அந்தப் பிராந்தியத்தில் உள்ள கெறை 

ொய்ப்பு நிறைறயப் வபாறுத்து அல்ைது அந்தத்துறைறயப் வபாறுத்து இந்த உாிைம் ைறுக்கப்படைாம்,  

உங்களிடம் கெறை வசய்ெதற்கான தற்காலிக உாிைம் இருந்து உங்கறளச் சுட்டிக் காட்ட முடியாத 

காரைங்களுக்காக உங்கள் கெறை தறடப்பட்டால் அல்ைது காைம் குைிப்பிட்ட கெறை ஒப்பந்தத்தின் காைம் முடிந்து 

ெிட்டால் அல்ைது அது ஒரு தற்காலிக ஒப்பந்தைாக இருந்தால் நீங்கள் கெறை ொய்ப்பு அலுெைகத்தில் உங்கறள 

கெறை கதடுபெராகப் பதிவு வசய்யக் ககாரைாம்.  

நீங்கள் தனியான றைனராக இருந்து உங்களிடம் வதாழிற் பயிற்சிறய முடிக்ககொ அல்ைது வதாழில் படிப்பு 

படிக்ககொ காைம் குைிப்பிட்ட கெறை வசய்ெதற்கான உாிைம் இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் 

ெிண்ைப்பத்றத ைார்ச் 1 2019 க்குமுன் சைர்ப்பித்திருந்தால் கெறையில் வதாடரைாம்.. 

கறடசியாக, கெறை ொய்ப்புக்கான உங்கள் ெிண்ைப்பம் ஏற்கப்பட்டால், கெறை வசய்யும் சட்டங்களின் கீழ் 

குைிப்பிட்டபடி வதாழிற் பயிற்சிகறளப் வபைைாம்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் நிராகாிக்கப்பட்டால் இந்த நாட்டில் 

தங்குெதற்கான உாிறை ைீது ெிறளவு 

 

5.1. OFPRA ைற்றும் CNDAெின் ெிண்ைப்ப நிராகாிப்பவதன்ை முடிவு . 

 
 OFPRAெின் முடிவு அைிெிக்கப்பட்டவுடன் தங்குெதற்கு முடிவு  

 

 CNDAெிடம்வசய்யும்முறையீடுதறடெிதிக்காது : 

பகுதி  3.1 . இல் காட்டியபடி OFPRA எடுக்கும் கீழ்க்கண்ட முடிவுகளில் ஏகதனும் ஒன்று உங்களுக்குப் 

வபாறுந்தியிருந்தால் நாட்டில் நீங்கள்தங்கியிருக்க்க வகாடுக்கப்பட்ட உாிறை முடிவுக்கு ெரும்: 
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1. நீங்கள் கெறு ஒரு நாட்டில் ஏற்கனகெ பாதுகாப்புப வபற்ைிருக்கிைீர்கள் என்ைால், அந்த நாடு ஐகராப்பிய 

ஐக்கியத்தில் கசர்ந்தது இல்றை ைற்றும் நீங்கள் திரும்பவும் அங்கு வசல்ை முடியும் என்கிை காரைத்தினால் 

உங்கள் ெிண்ைப்பத்றத பாிசீைறனக்கு ஏற்றுக் வகாள்ள முடியாது என்ைன முடிவு (பகுதி 3.3 பார்க்கவும்);  

2. ெிண்ைப்பத்றத மூடுெது என்ை முடிவு (பகுதி 3.3 பார்க்கவும்); 

3. உங்கறள வெளிகயற்ை ஏற்பாடுகள் வசய்யப்பட்டுக் வகாண்டிருக்கும் வபாழுது உங்கள் ைறு 

பாிசீைறனக்கான முதல் ைனுறெ ஏற்றுக் வகாள்ளமுடியாது எனும் முடிவு.. 

 

இந்த நிறைகளில், தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதப் வபற்றுக் வகாண்டதற்கான அத்தாட்சி உங்களிடைிருந்து 

திரும்பப் வபைப்படைாம் அல்ைது புதுப்பிக்கப்படாைலிருக்கைாம்.ைற்றும் ஃப்ரான்ஸ் நாட்றடெிட்டு நீங்கள் 

வெளிகயை கெண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படும்.  CNDAெின் முன் வசய்யப்படும் கைல் முறையீடு இந்த முடிெிற்குத் தறட 

ெிதிக்காது ைற்றும் உங்கறள வெளிகயற்றும் நடெடிக்றக உங்கள் ைீது எப்வபாழுது கெண்டுைாஆனலும் 

எடுக்கப்படைாம்.  

நீங்கள் OFPRA ெிடம் உங்கள் ெிண்ைப்பத்றதத் திரும்பப் வபறுெதாகத் வதாிெித்திருந்தால் நீங்கள் தங்கும் 

உாிறைறய இழப்பீர்கள் ைற்றும் CNDA ெின் முன் வசய்யும் முறையீடு தறட ெிதிக்காது.  

 CNDAெிடம்வசய்யும்முறையீடுதன்னிச்றசயாகத் தறடெிதிக்காது : 

OFPRA ெின் கீழ்க்கண்ட ஏகதனும் ஒரு முடிெினால் நாட்டில் ததங்கியிருக்கும் உங்கள் உாிறை முடிவுக்கு ெரும்:  

1. உங்கறள வெளிகயற்ை ஏற்பாடுகள் வசய்யப்படாெிட்டாலும் உங்கள் ைறு பாிசீைறனக்கான முதல் 

ைனுறெ ஏற்றுக் வகாள்ளமுடியாது எனும் முடிவு ; 

2. ஏற்றுக் வகாள்ளக்கூடிய ைறு பாிசீைறன ைனுெின் நிராகாிப்பு ; 

3. துாிதப்படுத்தப்பட்ட நறடமுறையில் எடுத்துக் வகாள்ளப்பட்ட உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ைனு நீங்கள் ஒரு 

பாதுகாப்பான நாட்டிலிருந்து ெருகிைீர்கள் என்பதால் நிராகாிப்பு ; 

4. துாிதப்படுத்தப்பட்ட நறடமுறையில் எடுத்துக் வகாள்ளப்பட்ட உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ைனு நீங்கள் இந்த 

நாட்டில் இருப்பதால் வபாது அறைதிக்குப் பங்கம் ெிறளயும் என்ை காரைத்தினால் நிராகாிப்பு 

5. உங்கறள வெளிகயற்றும் நடெடிக்றக அல்ைது நாட்டிலிருக்கத் தறட ைற்றும் நீங்கள் வீட்டுக் காெலில் 

அல்ைது சிறையில் றெக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் எனும் காரைத்தினால் ைனு பாிசீைறனக்கு ஏற்றுக் 

வகாள்ளப்படைாட்டாது என்ை முடிவு அல்ைது நிராகாிப்பு  (தறைப்பு 

<<உங்கள்ைீதுவெளிகயற்றுெதற்கானநடெடிக்றக ,

நிர்ொக்த்தினால்அல்ைதுநீதிைன்ற்த்திஆனல்ஒருஇடத்திற்குெரத்தறடகபான்ைறெஉள்ளனொ?>> பகுதி 

2.2.1 இல் பார்க்கவும்.). 

நிறைகள் 1 முதல் 4 இல், தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றதப் வபற்றுக் வகாண்டதற்கான அத்தாட்சி உங்களிடைிருந்து 

திரும்பப் வபைப்படைாம் அல்ைது புதுப்பிக்கப்படாைலிருக்கைாம்ைற்றும் ஃப்ரான்ஸ் நாட்றடெிட்டு நீங்கள் 

வெளிகயை கெண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படும். 

நீங்கள் OQTFவுக்கு ஆளானால் உடனடி தீர்வு ைற்றும் உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ைனுெின் ைீநான நடெடிக்றகக்காக 

வீட்டுக் காெலில் றெக்கப்படைாம் அல்ைது உங்கள் ெிண்ைப்பம் எந்தக் காரைங்களுக்காக வசய்யப்பட்டுள்ளது 

என்பறதக் கண்டைிய அல்ைது கதசப் பாதுகாப்பு கருதி அல்ைது வபாது அறைதிக்காகத் கதறெப்பட்டால் 

சிறைப்படுத்தப்படைாம். 

ைறு பாிசீைறன ைனு தன்னியக்கைாகத் தறட ெிதிக்காெிட்டால் நீங்கள் நிர்ொக ைன்ைத்திடம், நீங்கள் உள்ளான 

OQTF வுக்கு எதிரான முறையீட்டில், உங்கறள வெளகயற்ை எடுக்கப்படும் நடெடிக்றகறய நீங்கள் CNDA ெில் 

OFPRAெின் முடிவுக்கு எதிராக முறையீடு வசய்யும் ெறரயிகைா அல்ைது ஏற்கனகெ வசய்திருந்தால் CNDA தன் 

முடிறெ அைிெிக்கும் ெறர நிறுத்தி றெக்கக் ககாரைாம்.  

 

நிறனவு படுத்துெதற்காக, தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்தின் நிராகாிப்றபத் வதாடர்ந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிலிருந்து 

வெளிகயை கெண்டிய நிர்ப்பந்தத்றத (OQTF) எதிர்த்து நிர்ொக ைன்ைத்திடம் கைல் முறையீடு வசய்யைாம். அது முடிவு 

வெளியிடப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் வசய்யப்பட கெண்டும். நீதிபதி பத்து ொரங்களுக்குள் தீர்ப்பு ெழங்குொர். நீங்கள் 

வீட்டுக் காெலில் அல்ைது சிறையில் றெக்கப்பட்டிருந்தால் முறையீடு வசய்ெதற்கான காைக் வகடு 48 ைைி 

கநரைாகக் குறைக்கப்படும். அப்படிப்பட்ட படச்த்தில் நீதிபதி 72 ைைி கநரத்தில் தீர்ப்பு ெழங்குொர்.  
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ஃப்ரான்ஸ் நாட்றட ெிட்டு வெளிகயற்றும் நடெடிக்றகக்கு (OQTF) எதிரான முறையீடு தறட ெிதிக்கும் தன்றை 

உறடயது:  முறையீடு வசய்ெதற்கான காைக் வகடுவுக்குள்களா அல்ைது வசய்திருந்தால் நீதி ைன்ைம் தன் தீர்ப்றப 

ெழங்கும் ெறர உங்கறள வெளிகயற்ை முடியாது.  

 

தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றத சைர்ப்பிக்கும் முன்கப உங்களுக்கு எதிராக ஃப்ரான்ஸ் நாட்றட ெிட்டு 

வெளிகயற்றும் நடெடிக்றக ஆரம்பித்திருந்தால் (OQTF) நடெடிக்றகயின் கைல் முறையீடு வசய்யமுடியாது என்ைால் 

நீங்கள் நீதி ைன்ைத்திடம் கநரடியாக இந்த நடெடிக்றகக்கு (OQTF) உங்கறள வீட்டுக் காெல் அல்ைது சிறையில் 

றெத்ததிலிருந்து 48 ைைி கநரத்திற்குள் தறட ெிதிக்கக் ககாாி முறையிடைாம். இந்த ெிண்ைப்பம் வெளிகயற்றும் 

தடெடிக்றகக்குத் தறட ெிதிக்கும்.  

 

உங்கறள வெளிகயற்ை எடுக்கப்படும் நடெடிக்றகக்கு (OQTF)  எதிராக நீங்கள் முறையீடு வசய்யாெிட்டால் அல்ைது 

முறையீடு வசய்யக் கூடிய நடெடிக்றகயாக இல்ைாெிட்டால் நீங்கள் உங்கறள வெளிகயற்றும் நடெடிக்றகக்குத் 

(OQTF)  தறட ககாராெிட்டால் முறையீடு வசய்ெதற்கான காைக் வகடு முடிெறடந்தவுடன் அல்ைது தறட ககாரும் 

ெிண்ைப்பக் வகடு முடிந்தவுடன் நீங்கள் வெளிகயற்ைப்படைாம். முறையீடு வசய்ெதற்கான காைக் வகடு 

முடிெறடயும் ைாதக் கறடசியில் உங்கள் அனுைதிக்கான சலுறககளும் முடிவுக்கு ெரும்.  

 

5 ஆம் நிறையில் நீங்கள் OFPRAெின் முடிறெத் வதாடர்ந்து 48 ைைி கநரத்திற்குள் நீதிபதியிடம் CNDA உங்கள் கைல் 

முறையீட்டு ைனுறெப் பாிகசாதிக்கும் காைம் ெறர உங்கறள வெளிகயற்றும் நடெடிக்றகக்குத் தறட ெிதிக்கக் 

ககாரைாம்.(தறைப்பு«நீங்கள் வெகயற்ைப்படுபெரா அல்ைது நிர்ொகம் அல்ைது நீதி ைன்ைத்தினால் நாட்டினுள் 

நுறழயத் தறட ெிதிக்கவபாபட்டெரா» பகுதி 2.2.1 இல் பார்க்கவும்.). . 

 

வெளிகயற்ைப்படுெதற்கு எதிராக நீங்கள் வசய்யும் தறட வசய்யக் ககாரும் முறையீட்டின் ெிறளவு என்ன?  

நிர்ொக ைன்ைம் உங்கள் ககாாிக்றகறயக், நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருக்க கெண்டியதற்கான காரைங்கறள 

CNDA ெின முன் வசயுயும் முறையீட்டில் கூைியிருந்தால் ககட்டுக் வகாள்ளும். 

அந்தச் சையத்தில் CNDA ெிடம் கைல் முறையீடு வசய்யகெண்டிய காைக் வகடு முடியும் ெறர அல்ைது CNDA ெில் 

கைல் முறையீடு இருந்தால் அது தீர்ப்பு ெழங்கும் ெறர நீங்கள் நாட்டில் இருக்கைாம். நிர்ொக நீதி ைன்ைத்தின் முடிவு, 

வபாது அறைதிக்குப் பங்கம் எனும் நிறைறை தெிர ைற்ை சையங்களில், உங்கள் வீட்டுக் காெல் அல்ைது சிறைக் 

காெலுக்கு முடிவு கட்டும். CNDAெிடம் முறையீட் வசய்யக் கூடிய காைக் வகடு முடிந்த ைாதக் கறடசியுடன் அல்ைது 

முறையீடு வசய்திருந்தால் அதன் முடிவு அைிெிக்கப்பட்ட ைாதக் கறடசியுடன் அனுைதிச் சலுறககள் முடிஉெக்கு 

ெரும்.  

நீதி ைன்ைம் வெளிகயற்றும் நடெடிக்றகக்குத் தறட ககாரும் உங்கள் ெிண்ைப்பத்றத நிராகாித்தால் நீங்கள் 

வெளிகயற்ைப்படைாம் ைற்றும் அந்த ைாதக் கறடசியுடன் சலுறககள் முடிவுக்கு ெரும்.  

வெளிகயற்றும் நடெடிக்றக ஒரு தன்னிச்றசயான வெளிகயறும் முடிவுடன் முடிந்தால் அது உங்கள் தறட ககாரும் 

ைனுெின் நீதி ைன்ைத்தால் அல்ைது CNDAெின் நிராகாிப்பிலிருந்து கைக்கிடப்படும். . 

 

 

 CNDAெின் முடிவு அைிெிக்கப்பட்டவுடன் தங்குெதற்கு முடிவு.  

 

ைற்ை சையங்களில், உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பம் நிராகாிக்கப்பட்டால் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் 

தங்கியிருப்பதற்கான உாிறை முடிவுக்கு ெரும்: 

- OFPRA ெின் முடிவுக்கு எதிராக கைல் முறையீடு வசய்ெதற்கான வகடு முடிந்த சையத்தில் (ஒரு ைாதம்) நீங்கள் 

CNDAெின் முன் முறையீடு வசய்யெில்றை; 

- CNDA ெில் நீங்கள் ஒரு ைாத வகடுவுக்குள் கைல் முறையீடு வசய்திருந்தால் திைந்த ைன்ைத்தில் தீர்ப்பு 

ொசிக்கப்பட்டவுடன் அல்ைது நீதிைன்ைம் தன் ஆறைறய வெளியிட்ட கததி;  

அந்தச் சைய்த்தில் நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்றட ெிட்டு வெளிகயை கெண்டும் ைற்றும் நீங்கள் 

வெளிகயற்ைப்படுெதற்கான நிறைறை ஏற்படும்.  
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கதசியைன்ைத்தில்முறையீட்டுைனுதாக்கல்வசய்தால்உதெிகள்வதாடரைாைா? 

CNDA ெின் தீர்ப்புக்கு எதிராக நீங்கள் கதசிய நீதி ைன்ைத்தில் கைல் முறையீடு வசய்யைாம். நீதி ைன்ைத்நின் முடிவு 

அைிெிக்கப்பட்டதிலிருந்து இரண்டு ைாதங்களுக்குள் தாக்கல் வசய்ய கெண்டும்.  

இந்த கதசிய ைன்ைம் ைனுெின் முழு ெிெரங்கறளயும் பாிசீலிப்பதில்றை. அது நறடமுறை ெிதிகள், ெிெரங்களில் 

தெைில்ைாறை ைற்றும் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்றத ெிசாாித்த நீதிபதி சட்டத்றதச் சாியாகப் 

பயன்படுத்தியுள்ளாரா கபான்ைெற்றை ைட்டும் பாிசீலிக்கும்.  

எனினும், இந்த முறையீடு வசய்ெதால் நீங்கள் அனுைதி உதெிகறளத் வதாடர்ந்து வபை முடியாது ைற்றும் கைல் 

முறையீட்டு ைனுெின் ைீதான தீர்ப்பு ெழங்கப்படும் முன்னகர நீங்கள் வெளிகயற்ைப்படைாம்.  

 
5.2. புைப்பட்டு ெந்த நாட்டிற்கு உதெியுடன் திரும்புதல்  

 

ஃப்ரானஸ் நாட்றட ெிட்டு வெளிகயை கெண்டிய நிர்ப்பந்தம் (OQTF) பற்ைி காெல் துறை உங்களுக்குத் வதாிெிக்கும். 

நீங்கள் கதறெயான நிபந்தறனகறளப் பூர்த்தி வசய்தால் திரும்பிச் வசல்ெதற்கு உதெி கிறடக்கும். சாதாரைைாக 30 

நாட்களுக்குள் நீங்கள் வெளிகயை கெண்டும்.  

இந்தக் காைக் வகடுவுக்குள் நீங்கள் உங்கள் நாட்டிற்குத் திரும்பிச் வசல்ை உதெி ககாரைாம். அதற்கு நீங்கள் 

குடிவபயர்ச்சி ைற்றும் ஒருங்கிறைப்புக்கான ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு அலுெைகத்றத (OFII) அணுக கெண்டும்.  

 

 நாடுதிரும்புெதற்கானநிதிஉதெிவபறுெதற்கானமுறை 

நாடு திரும்புெதற்கான நிதி உதெி முறையற்ை ெித்ததில் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் ெந்துள்ள வெளிநாட்டினர் தாைாக முன் 

ெந்து தங்கள் நாட்டிற்குத் திரும்பச் வசல்ை உதவுெதற்காக இருக்கிைது. ஃப்ரான்ஸ் நாட்றட ெிட்டு வெளிகயை 

கெண்டிய நிர்ப்பந்தம் அைிெிக்கப்பட்டவுடகனகய அந்த உதெி ககாாி ெிண்ைப்பிக்கைாம். கநாட்டீஸிலிருந்து 

வெளிகயை கெண்டிய காைக் வகடுறெ அதற்காகப் பயன்படுத்திக் வகாள்ளைாம்.  

நீங்கள் நல்ைெிதைாக நாடு திரும்புெதற்காக OFII அளிக்கும் உதெிகள்:  

 உதெி வபறுபெர் ைற்றும் அெர் குடும்பத்தினர் தானாக முன் ெந்து தங்கள் 

நாடுதிரும்பதயார்வசய்துவகாள்ளநிர்ொகைற்றும்வபாருள்ாீதியானஉதெி:: 

- ெிைானப் பயைத்திற்கான சீட்டுப் பதிவு ; 

- பயை ஆெைங்கள் வபறுெதில் உதெி ; 

- ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் தங்குைிடத்திலிருந்து புைப்படும் ெிைான தளம் ெறர பயை ஏற்பாடு ; 

- ெிைான நிறையத்தில் ெரகெற்பு ைற்றும் உதெி. 

 

 

 ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் தங்கியிருக்கும் இடத்தில் இருந்து திரும்பும் நாட்டிற்குச் வசன்ைறடயும் ெறரயிைான 

பயைச் வசைவு ,திரும்பச் வசல்லும் நாட்டின் ெிதி முறைக்கு ஏற்ப உடறைகள் கட்டைம் உள்பட; 

 கிளம்பும் வபாழுது வெளிநாட்டிற்குச் வசல்லும் நபாின் கைக்கிற்கு வைாத்தைாக ஒரு முறை நிதி 

வகாடுக்கப்படும் . 

 

 தங்கள்நாட்டில்ைறுபடிொழ்ெறைத்துக்வகாள்ளஉதெி 

கைகை குைிப்பிட்டுள்ள உதெிகளுக்கு கைலும் தனியாகவும் தங்கள் நாட்டிற்குத் திரும்பும் வெளிநாட்டெர் தங்கள் 

நாட்டில் வபாருளாதார ைற்றும் சமூக ாீதியாக புது ொழ்ெறைத்துக் வகாள்ள சிை உதெிகள் முன் றெக்கப்படைாம்.  

சிை நிபந்தறனகளுக்குட்பட்டு இந்த உதெிகள் தஞ்சம் ைறுக்கப்பட்ட வெளிநாட்டெர் அல்ைது அெர்களது 

குடும்பத்தினர் கைக்கில் வசலுத்தப்படும்.  

இந்த உதெிகள் மூன்று நிறைகளில் வசயல்படுகின்ைன. பயன் வபறுபெர்களின் நிறைறை ைற்றும் கதறெகறளக் 

கைக்கில் வகாண்டு இறெ கதறெக்ககற்ப ஒன்றுடன் ஒன்று கைந்து வசயல்படுகின்ைன.  
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 சமுதாயத்தில் திரும்பச் கசர உதெி ( நிறை 1) ; 

குறுகிய காைத்திற்கு தங்கும் ெசதி ைற்றும் அதற்கான உதெி, ைருத்துெத்திற்கான நிதி உதெி, குழந்றதகளின் 

கல்ெி ைற்றும் பாடப் புத்தகங்களுக்கான ஒரு அெசரகாை உதெி, வபாருள் அல்ைது நிதி உதெி,  

சமூக ாீதியாக குைிப்பிட்ட காைத்திற்கு குடிம்பத்தின கதறெகளுக்கு உதெி. 

 கெறை ொய்ப்புப் வபறுெதில் உதெி( நிறை 2) ;  

இது:  

o திரும்பிய நாட்டில் கெறை ஏற்றுக் வகாளெதற்கான உதெி ;  

o கெறை கதடுெதற்கான உதவு ; 

o வதாழிற் பநிற்சிக்கான உதெி. 

 வதாழில் வதாடங்குெதன் மூைம் இறைெதற்ஆகன உதெி (நிறை 3). 

 

5.3.புைப்பட்டு ெந்த நாட்டிற்கு உதெி இல்ைாைல் திரும்புதல்  

 
நாட்றட ெிட்டுக் கிளம்புெதற்கு நீங்கள் தன்னிச்றசயாகக் வகடு எடுத்துக் வகாண்டிருந்தால் ைற்றும் அந்தக் வகடு 

முடியும் சையத்தில் நீங்கள் வெளிகயைெில்றை என்ைால் நீங்கள் முறையற்ை ெிதத்தில் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் 

தங்கியுள்ளீர்கள் என்று அர்த்தம்..  

அப்படிவயன்ைால் நீங்கள் காெல் துறையினரால் நாட்டு எல்றை ெறர வகாண்டு ெிடப்படைாம். இதற்கு முன்பாக 

நீங்கள் வீட்டுக் காெலில் றெக்கப்படைாம் அல்ைது நிர்ொகச் சிறையில் றெக்கப்படைாம்.  

உங்கள் ைீது காை அெகாசம் வகாடுக்காைல் நாட்றட ெிட்டு வெளிகயை உத்தரவு பிைப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த 

முடிறெ அைிெித்ததிலிருந்து நீங்கள் முறையற்ை ெிதத்தில் தங்கியுள்ளீர்கள் ைற்றும் எந்கநரமும் நாட்டின் எல்றைக்கு 

அறழத்துச வசல்ைப்படைாம்.  
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6. பாதுகாப்புப்வபறும்நபாின்உாிறைகள் 

நீங்கள் அகதியாகக் கருதப்பட்டாகைா அல்ைது உங்களுக்கு இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்பு ெழங்க முடிவு 

வசய்யப்பட்டாகைா அப்வபாழுதிலிருந்து நீங்கள் ஃப்வரஞ்சு நாட்டு அரசின் பாதுகாப்பின் கீழ் ெருகிைீர்கள். நீங்கள் 

உங்கள் வசாந்த நாட்டின் அதிகாாிகளிடம் எந்தக் காரைத்றதக் வகாண்டும் வசல்ை முடியாது ைற்றும் அந்த 

நாட்டிற்கும் நீங்கள் பயந்த காரைத்தினால் வசல்ை முடியாது.  

உங்கள் நிர்ொக ைற்றும் சட்ட ாீதியான வபாறுப்றப OFPRA ஏற்றுக் வகாள்கிைது. அதாெது உங்களுக்குத் 

கதறெயான உள்துறை ைற்றும் நிர்ொகம் சம்ைந்தப்பட்ட அறனத்து ஆெைங்கறளயும் அந்நிறுெனம் உங்களுக்கு 

ெழங்கும்.  

 

6.1. ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் தங்குதல்  

அகதிஎன்ைமுறையில், உங்களுக்குப் பத்தாண்டுகளுக்குச் வசல்லும் தங்கியிருப்கபாருக்கான அறடயாள அட்றட 

ெழங்கப்படும், இறத முழு உாிறையுடன் புதுப்பித்துக் வகாள்ளைாம். ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் எங்கும் வசல்ை உாிறை 

உண்டு.  

அகதி என்னும் நிறைறை உங்களுக்கு அங்கீகாிக்கப்பட்டதாகத் வதாிெிக்கும் கடிதம் கிறடக்கப் வபற்ைவுடன் நீங்கள் 

ெசிக்கும் இடத்தில் இருக்கும் காெல் துறை அலுெைகத்திற்குச் வசல்ை கெண்டும். தங்குெதற்கான உாிைம் 

ககாாியதிலிருந்து 8 நாட்களுக்குள் காெல் துறை உங்களுக்கு முதலில் 6 ைாதங்களுக்குச் வசல்லும் <<அகதியாக 

அங்கீகாிக்கப்பட்டெர்>> என்ை முத்திறரயிடப்பட்ட இரசீது தருொர்கள். இது புதுப்பிக்கப்படக்கூடியது.  

இந்த இரசீது நீங்கள் ெிருப்பைான வதாழிறைச் வசய்ய அனுைதியளிக்கிைது. உங்களுக்குத் குடியிருப்கபாருக்கான 

அறடயாள அட்றட ெழங்கப்படும் ெறர இது புதுப்பிக்கப்படும். OFPRAெினால் உங்கள் குடியுாிறைப் பதிவுகள் சாி 

வசய்யப்பட்டவுடன் குடியிருப்கபாருக்கான அறடயாள அட்றட ெழங்கப்படும்.  

 

இரண்டாம்நிறைபாதுகாப்புப்வபற்ைெர் என்ை நிறையில், 2019 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் ைாதம் 1 ஆம் கததி முதல் 

உங்களுக்கு நானகு ஆண்டுகளுக்குச் வசல்லுபடியாகும் அறடயாள அட்றட ெழங்கப்படும். இறத றெத்துக் 

வகாண்டு நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் எங்கு கெண்டுைானாலும் வசல்ல்ைாம். . 

இரண்டாம் நிறைப பாதுகாப்புப் வபற்ைெர் என்று அங்கீகாிக்கப்பட்டதாகத் வதாிெிக்கும் கடிதம் கிறடக்கப் 

வபற்ைவுடன் நீங்கள் ெசிக்கும் இடத்தில் இருக்கும் காெல் துறை அலுெைகத்திற்குச் வசல்ை கெண்டும். 

தங்குெதற்கான உாிைம் ககாாியதிலிருந்து 8 நாட்களுக்குள் காெல் துறை உங்களுக்கு முதலில் 6 ைாதங்களுக்குச் 

வசல்லும் <<இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்புப் வபற்ைெர்>> என்ை முத்திறரயிடப்பட்ட இரசீது தருொர்கள். இந்த 

இரசீது நீங்கள் ெிருப்பைான வதாழிறைச் வசய்ய அனுைதியளிக்கிைது. OFPRAெினால் உங்கள் குடியுாிறைப் 

பதிவுகள் சாி வசய்யப்பட்டவுடன் குடியிருப்கபாருக்கான அறடயாள அட்றட ெழங்கப்படும்.  

நான்கு ஆண்டுகள் கடந்த பிைகு பத்து ஆண்டுகளுக்கான குடியிருப்கபாருக்கான அறடயாள அட்றட ெழங்கப்படும். 

 

6.2.குடும்பத்தினர் தங்குதல் 

 
 உங்கள் குடும்பத்தினர் தங்குெதற்கான உாிறை .  

 
அகதி என்று அங்கீகாிக்கப்பட்டிருந்தாகைா அல்ைது இரண்டாம் நிறைப் பாதுகாப்பு ெழங்கப்பட்டிருந்தாகைா, உங்கள் 

குடியிருப்கபாருக்கான அட்றடயில் தங்கியிருக்க உாிறை உண்டு: :  

 18 ெயறதக் கடந்த சட்டப்படி ஒன்று கசர்ந்த உங்கள் துறைெர், திருைைம் அல்ைது பதிவு நீங்கள் 

தஞ்சம் ககாருெதற்கு முன்கபகய நிகழ்ந்திருக்க கெண்டும். குறைந்த பட்சம் ஒரு ெருடம் ஆகியிருந்து 

நீங்கள் கசர்ந்து ொழ்கிைீர்கள் என்ைால்: ; 

 சட்டப்படி திருைைம் வசய்து வகாண்ட உங்கள் துறைெர் அல்ைது உடனிருப்பெெர், குடுைத்துடன் 

இறைகிைார் என்ை முறையில் ஃப்ரானஸ் நாட்டில் தங்கியிருக்க உாிறை வபற்ைெர்; (கீகழ தறைப்பு 

<<குடும்ப்த்துடன் இறைெதற்கான உாிறை>> பார்க்கவும்),; 

 உங்கள் குழந்றதகள், 18 ெயது ஆனதற்கு அடுத்த ெருடம் அல்ைது அெர்கள் கெறை வசய்ய 

ெிரும்பினால் 16 ெயதிலிருந்து ; 

 உங்கள் கநரடியான வபற்கைார், நீங்கள் றைனர் ைற்றும் திருைைம் ஆகாதெராக இருந்தால். 
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gDA  2020                           38 

 

தங்குெதற்கான உாிைம் வபை உங்கள் குடும்பத்தினர் காெல் துறைறய அணுக கெண்டும்.  

 

 

  குடும்பத்தினருடன் இறைெதற்கான உாிறை  

 

 

உங்களுக்குப் பாதுகாப்பு ெழங்கும் சையத்தில் உங்கள் குடும்பத்தினர் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிற்கு வெளிகய இருந்தால் 

நீங்கள் அெர்கறள குடும்பத்தினருடன் இறைதல் என்ை முறையில் நீங்கள் பாதுகாப்பு கிறடத்தவுடகன அெர்கறள 

ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிற்கு ெரெறழக்கைாம். அதற்கு ெருைானம் ைற்றும் தங்குைிடத்திைாகன சான்று கதறெயில்றை.  

இந்த உாிறை வபறுபெர்கள் : 

 

 18 ெயறதக் கடந்த சட்டப்படி ஒன்று கசர்ந்த உங்கள் துறைெர், திருைைம் அல்ைது பதிவு நீங்கள் தஞ்சம் 

ககாருெதற்கு முன்கபகய நிகழ்ந்திருக்க கெண்டும்.  

 உங்கள் உடனிருப்பெர், நீங்கள் தஞ்சம் ககாருெதற்கு முன்கபகய அெருக்குக் குறைந்த பட்சம் 18 ெயதாகியிருக்க 

கெண்டும் ைற்றும் அெருடன் கசர்ந்து வதாடர்ந்து நிறையாக ொழ்ந்து வகாண்டிருக்க கெண்டும் ; 

 திருைைைாகாத 19 ெயதுக்குக் குறைந்த குழந்றதகள் ; 

 உங்கள் ைற்றும் உங்கள் முன் காைத் துறைெர் மூைம் பிைந்த 18 ெயதுக்குக் குறைந்த குழந்றதகள். : 

 அெர்களின் வபற்கைார், நீங்கள் அல்ைது உங்கள் துறைெர் என்பது ைட்டும் நிரூபைம் ஆகியிருக்கிைது 

அல்ைது ைற்வைாரு வபற்கைார் இைந்து ெிட்டார் அல்ைது வபற்dகைார் என்ை தன் உாிறைறய ெிட்டுக் 

வகாடுத்து ெிட்டார்; ; 

 ஒரு வெளி நாட்டு நீதி ைன்ைம் உங்களிடம் அல்ைது உங்கள் துறைொிடம் வபற்கைார் என்ை வபாறுப்றப 

ஒப்பறடத்த குழந்றதகள். அந்தத் தீர்ப்பின் நகல் ைற்றும் றைனர் குழந்றதறய ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிைகு 

அனுப்புெதற்கான ைற்ை ஒரு வபற்கைாாின் ஒப்புதல் ஆகியெற்றை இறைக்க கெண்டும்;  

 நீங்கள் றைனர் ைற்றும் திருைைம் ஆகாதெர் என்ைால் உங்கள் கநரடி வபற்கைார். அெர்கள் தங்கள் வபாறுப்பில் 

இருக்கும் தங்களுறடய திருைைைாகாத றைனர் குழந்றதகளுடன் ெரைாம்.  

 

உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் நுறழய, மூன்று ைாதங்களுக்கு அதிகாைகத் தங்க அனுைதிக்கும் 

நுறழவு ெிஸா ஃப்வரஞ்சு தூதரகம் அல்ைது கான்ஸகைட்டில் ககட்டுப் வபை கெண்டும்.அங்கு அதிகாாிகள் முடிந்த 

அளெிைகுக் குறைந்த கநர்த்தில் முடிவெடுப்பார்கள். இந்த ெிஸா ககாருெதற்கு எந்தெிதைான கடிதமும் 

கதறெயில்றை. 

 

குடியரசின் சட்டப்படி ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் குடும்ப ொழக்றகக்கு இன்ைியறையாத குைிக்ககாள்கறள நீங்கள் 

பின்பற்ைெில்றைவயன்ைால் உங்கள் குடும்பம் ஒன்று கசருெது ைறுக்கப்படைாம். அகத கபால், வபாது அறைதிக்குப் 

பங்கம் ெிறளெிக்க்கூடியெர் என்று எண்ைக் கூடிய அல்ைது அெர் தஞ்சம் அளிப்பறத நியாயப்படுத்தும் ெறகயில் 

ென்முறைறயத் தூண்டக்கூடியெர் என்பது நிரூபைைானாலும் ைறுக்கப்படைாம்.  

 

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்திற்கு அப்புைம் உங்கள் திருைைம் என்ைால் நீங்கள் OFII யிடம் குடும்ப 

ைறுகசர்க்றககாக ெிண்ைப்பிக்க கெண்டும்.  

 

6.3. ஒருங்கிறைதல் 

 ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு குடிவபயர்தல் ைற்றும் ஒருங்கிறைதலுக்கான அலுெைகத்துடன் (OFII)வசய்து 

வகாள்ளும் ஒருங்கிறைதலுக்கான ஒப்பந்தம்  

அகதி அல்ைது இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்புப் வபறுபெர் என்ை முறையில் நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டு குடி வபயர்தல் 

ைற்றும் ஒருங்கிறைதலுக்கான அலுெைகத்துடன் (OFII) ஒரு ஒருங்கிறைப்பு ஒப்பந்த்ததில் (CIR) றகவயழுத்திட 
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கெண்டும். உங்களுக்கும் அரசுக்கும் இறடகயயான இந்த ஓப்பந்தத்தின் கநாக்கம் நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுச் 

சமுதாயத்தில் இறைெறதச் சுைபைாக்குெதாகும்.  

இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூைம் நீங்கள் வபறுெது::  

 4 நாட்களுக்கான குடிறைப் பயிற்சியின் மூைம் ஃப்ரானஸ் நாட்டில் ொழ்க்றக ைற்றும் ஃப்வரஞ்சு சமுதாய 

அறைப்பு இெற்றுடன் இறைந்த வகாள்றககள் ைற்றும் ைதிப்புகள், ஜனநாயகத்தின் அறைப்புகள், ஃப்ரான்ஸ் 

நாட்டு ொழ்க்றகயுடன் இறைந்த உாிறைகள் ைற்றும் கடறைகளள் பற்ைித் வதாிந்து வகாள்ளுதல்  

 ஃப்வரஞ்சு வைாழி கற்க உங்கள் தரத்திற்குத் கதறெயான அளெிற்கு வைாழிப்பயிற்சி. இந்தப் பயிைசி 

முடிந்தவுடன் நீங்கள் ஃப்வரஞ்சு வைாழியில் உங்கள் தகுதிக்ககற்ைொறு சான்று வபறுதல் ; 

 கெறைக்குச் வசல்ெதற்குத் கதறெயான ஆகைாசறன ைற்றும் வதாழிலில் கசர்ெதற்கான உதெி ; 

 உங்கறள ெரகெற்று ஒருல்கிறைெதற்குத் கதறெயான நிறைறதக்ககற்ைொைான உதெி.  

கைலும் ெிெரங்களுக்கு நீங்கள் ெசிக்கும் பகுதியின் OFIIயின் பிராந்திய இயக்ககத்றதத் வதாடர்பு வகாள்ளைாம். . 

 

6.4. சமூகநைஉாிறைகள் 

 
 தங்குைிடெசதி. 

 

உங்கள் தஞ்சம் ககாரும் ெிண்ைப்ப காைத்தில் நீங்கள் காடா (CADA) அல்ைது கதசிய ெரகெற்பு றையத்தில் தங்க 

றெக்கப்பட்டிருந்தால், உங்களுக்குப் பாதுகாப்பு கிறடத்தவுடன் அங்கககய கைலும் 3  ைாதங்களுக்குத் தங்கியிருக்க 

அனுைதி கிறடக்கும். இறத ஒரு முறை காெல் துறையின் சம்ைதத்துடன் புதுப்பித்துக் வகாள்ளைாம்.  

பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்ட நபர் என்கிை ெிதத்தில் நீங்கள் OFII யிடம் தங்குெதற்கான தற்காலிக றையத்தில் (CPH) 

ஒரு இடம் ஒதுக்கித் தருைாறு ககாரைாம். நீங்கள் அதற்கான நிபந்தறனகறளப் பூர்த்தி வசய்தால் ைற்றும் ஒரு இடம் 

காலியாக இருந்தால் நீங்கள் அங்கு ஒன்பது ைாதங்களுக்குத் தங்கறெக்கப்படைாம். இது கைலும் மூன்று 

ைாதங்களுக்குப் புதுப்பிக்கப்படைாம்.  

றையத்தின் குழு உங்கறள ஒருங்கிறையும் முயற்சியில் உங்கள் தனிப்பட்ட நிறைறைறயக் கருத்தில் வகாண்டு ஒரு 

முழுறையான கநாக்கத்துடன் உதவுொர்கள்.  

அறதத் தெிர, நீங்கள் ஒரு தனியார் குடியிருப்பில் அல்ைது கூட்டுக் குடியிருப்பில் தங்குெதற்கு கநரடியாக 

சம்ைந்தப்பட்ட அறைப்பிடம் ெிண்ைப்பிக்கைாம். . 

 

 

 
 கெறைொய்ப்புெசதி  

 

நீங்கள்அகதிஎன்ைஅங்கீகாரம்வபற்ைிருந்தால்«அகதியாக அங்கீகாிக்கப்பட்டெர்» எனும் முத்திறரயுடன் ஆெைம் 

கிறடத்ததிலிருந்கத நீங்கள் கெறை கதடைாம்.  

நீங்கள்இரண்டாம்நிறைபாதுகாப்புப்வபற்ைெர் என்ைால் «இரண்டாம் நிறை பாதுகாப்பு வபற்ைெர்» என்று குைித்த 

ஆெைம் கிறடத்ததிலிருந்கத நீங்கள் கெறை கதடைாம்.  

நீங்கள் ஒரு குைிப்பிட்ட காை கெறை (CDD) அல்ைது காைம் குைிப்பிடப்படாத (CDI) கெறைக்கு ஒப்பந்தம் வசய்து 

வகாள்ளைாம். கெறை கதடுபெர் பட்டியலிலும் உங்கள் வபயறர இறைத்துக் வகாண்டு உதெி கதடைாம். 

கெறைக்கான பயிற்சியிலும் கசரைாம். 

 

ஒரு அகதியின் குடும்பத்தினருக்குக் வகாடுக்கப்பட்ட தங்குெதற்கான அறடயாள அட்றட ைற்றும் இரண்டாம் நிறை 

பாதுகாப்புப் வபற்ைெர்களின் குடும்பத்தினருக்குக் வகாடுக்கப்பட்ட பை ஆண்டுகளுக்கான அறடயாள அட்றட 

கெறை கதடுெதற்கு உாிறை அளிக்கிைது.  
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சிை வதாழில்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குைியறெ ைற்றும் படிப்பு ைற்ைம் நாட்டுத் கதறெகளுக்குட்பட்டறெ. கடல் தாண்டி 

உள்ள பிரகதசத்தில் வகாடுக்கப்பட்ட தங்குெத்ைகான அறடயாள அட்றட றெத்திருப்பெருக்கு ஃப்ரானஸ் நாட்டுப் 

பகுதியிை கெறை வசய்ய அனுைதி கிறடயாது.  

 
 ைருத்துெெசதி  

எங்குசிகிச்றசவபறுெது?பாரா 4.4 «ைருத்துெ ெசதி / எங்கு சிகிச்றச வபறுெது» பார்க்கவும் 

ைருத்துெத்திற்கானவசைவுகறளச்சந்திக்கஎவ்ொறுகாப்பீடுவபறுெது ? 

 CPAM றையத்தில் (ைருத்துெக் காப்பீடு ைற்றும் இைெச அறனத்து ெித ைருத்துெப் பாதுகாப்பு CMU) நீங்கள் 

இன்னமும் காப்பீடு ககாரெில்றைவயனாைல்  : 

கைலும் ெிெரங்களுக்கு பாரா 4.4 <<ைருத்துெ ெசதி />> << உங்கள் ைருத்துெச் வசைவுகளுக்கான உதெிறய எவ்ொறு 

வபறுெது?>> பார்க்கவும். 

ைருத்துெக் காப்பீடு ககார நீங்கள் இறைக்க கெண்டிய ஆெைங்கள்: 

- காெல் துறையினரால் வகாடுக்கப்பட்ட ‘அகதி அந்தஸ்து வபற்ைெர்’ அல்ைது ‘இரண்டாம் நிறை 

பாதுகாப்புப் வபற்ைெர்’ என்று குைிப்பிடப்பட்ட சீட்டு; 

- குழந்றதகள் உங்கள் வபாறுப்பில் இருந்தால் தற்காலிக குடும்பச் சான்று; 

- தங்குைிடம் / ெிைாஸச் சான்று, இருந்தால் 

 நீங்கள்ஏற்கனகெCPAM இடம்ைருத்துெக்காப்பீடுககாாியிருந்தால் :  

உங்களுக்கு ஏற்கனகெ CPAM இடைிருந்து சான்று ெந்திருந்தால். உங்களுக்கு ைருத்துெக் காப்பீடு உண்டு, 

கூடுதைாக அறனத்துெிதப் பாதுகாப்பும் (CMU) கிறடக்கும், நீங்கள் ககாாியிருந்தால். ஒவ்வொரு முறை உங்கள் 

கூடுதல் பாதுகாப்பு (CMU) முடிெதற்கும் 2 ைாதங்கள் முன்கப புதுப்பிக்க ெிண்ைப்பிக்கவும் (பாதுகாப்பு முடியும் 

கறடசி கததி சான்ைில் குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும்).  

நீங்கள் CPAM க்கு தங்குெதற்கான உாிைம் ககாரும் ெிண்ைப்பத்தின் ரசீது நகல் ைற்றும் OFPRAெினால் 

வகாடுக்கப்பட்ட நகராட்சி ஆெைங்கள்.  

உங்களுக்குப் புதிதாக ஒரு சைீகக் காப்பீட்டு எண்ணுடன் கூடிய ரசீது வகாடுக்கப்படும்.. 

நீங்கள் உங்கள் CPAMஇடம் ஒரு ைருத்துெ அட்றடறயக் ககட்டுப் வபை கெண்டும். அது உங்கள் 

சான்ைாெைத்திற்குப் பதிைாக உபகயாகப்படும். அறத நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் காண்பிக்க கெண்டும்.  

 

 

 

 சமூகநைைற்றும்குடும்பநைகசறெகள்  

 

கதறெயான நிபந்தறனகறளச் சந்தித்தால் உங்களுக்குப் பைெித சமூக நை கசறெகள் கிறடக்கும்.(குறைந்த பட்ச 

ெருைானம், ஊக்கத் வதாறக, தங்குெதற்கான உதெி, ஊனமுற்ை வபாியெர்களுக்கான உதெித ஒதறக, கபான்று) 

ைற்றும் குழந்றதகள் இருந்தால் குடும்ப நை கசறெகளும் கிறடக்கும்.  

சமூக நைச் கசறெகள் நிதி உதெிகளாகும், இறெ உங்களுக்கு ஒரு குறைந்த பட்ச ெருைானம் அல்ைது கூடுதல் 

ெருைானம் கிறடக்க ெழி வசய்யும், கைலும், தங்குைிடத்திற்கு ஆகும் வசைறெச் சாி வசய்ய உதவும். இறெ குழந்றத 

பிைப்புக்காக ஆகுை சிை வசைவுகறளச் சந்திக்கவும், ைருத்துெர்களால் பாதுகாக்கப்படுெதற்கான வசைவுகறளச் 

சந்திக்கவும் பள்ளியில் கசர்க்க ஊனமுற்ைெருக்கு உதெி ைற்றும் வபாதுொக குழந்றதகறளப் பார்த்துக் வகாள்ளவும் 

அெர்களின் கல்ெிக்கும் ஆகுை வசைவுகறளச் சந்திக்கவும் உதவும்.  

சமூக நை உதெிகள் ைற்றும் சிை குடும்ப நை உதெிகள் குறைந்த ெருொய் உள்ளெர்களுக்கக ஒதுக்கி 

றெக்கப்பட்டுள்ளது. அறெ குடும்ப நை நிதி ஒதுக்கீடு ைற்றும் பரஸ்பர உதெி ெிெசாய உதெி நிதி மூைம் 

அளிக்கப்படுகின்ைன.  
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இந்த கசறெகள் பற்ைி கைலுை அைியவும், ெிண்ைப்பம் வசய்யவும் நீங்கள் ெசிக்கும் இடத்தில் இருக்கும் குடும்ப நை 

நிதி ஒதுக்கீடு றையத்தில் ெிசாாிக்கைாம் அல்ைது இறைய தளம்  (www.caf.fr ; www.msa.fr). ெிண்ைப்பிக்கைாம்.  

 

கெனம் : குறைந்த பட்ச ெருைானம் வபறுெதற்கும் ஊக்கத் வதாறக வபறுெதற்கும் நீங்கள் ெிண்ைப்பிக்க கெண்டும். 

உங்களுக்கு அகதி அந்தஸ்து அல்ைது இரண்டாம் நிறைப் பாதகாப்பு ெழங்கப்பட்டால் ைட்டுகை உங்கள் 

ெிண்ைப்பம் பாிசீலிக்கப்படும்.  

 

6.5.வெளிநாட்டிற்குச்வசல்லுதல் 

 

உங்களுக்குப் பாதுகாப்பு ெழங்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் ஃப்ரானஸ் நாட்றடெிட்டு வெளிகய வசல்ை ெிரும்பினால் 

நீங்கள் பயைம் வசய்ெதற்கான உாிறை ெழங்கும் ஆெைம் ககட்டுப் வபை முடியும். அது நீங்கள் ெசிக்கும் பகுதியில் 

இருக்கும் காெல் அலுெைகத்தால் வகாடுக்கப்படும்.  

 

நீங்கள்அகதிஎன்ைஅங்கீகாரம்வபற்ைிருந்தால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குச் வசல்லுபடியாகும் உாிைம் ெழங்கப்படும். 

அதற்குச் வசலுத்த கெண்டிய கட்டைம் 45 யூகராொகும்.  

 

நீங்கள்இரண்டாம்நிறைபாதுகாப்புப்வபற்ைிருந்தால், உங்களுக்கு ஒரு அறடயாள ைற்றும் பயைத்திற்கான அட்றட 

ெழங்கப்படும். இது நான்கு ஆண்டுகளுக்குச் வசல்லுபடியாகும். அதற்குச் வசலுத்த கெண்டிய கட்டைம் 40 

யூகராொகும்.  

 

இந்தப் பயை ஆெைங்கறளப் ஃப்வரஞ்சு நாட்டுத் தூதரகங்களிகைா அல்ைது உப தூதரகங்களிகைா புதுப்பிக்க 

முடியாது. ஆககெ, பயைத்றதத் துெக்குெதற்கு முன் நீங்கள் வெளிகய தங்கியிருக்கும் கநரம் முழுெதற்கும் அறெ 

நிலுறெயில் உள்ளனொ என்று சாி பார்த்துக் வகாள்ளவும்.  

 

உங்கள் பயை ஆெைம், நீங்கள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்றட ெிட்டு வெளிகய இருக்கும் வபாழுது காைாெதியாகிெிட்டால் 

(அல்ைது நீங்கள் அறதத் வதாறைத்து ெிட்டால் அல்ைது அது திருடு கபாய் ெிட்டால்) அந்த நாட்டில் இருக்கும் 

ஃபவரஞ்சு நாட்டுத் தூதரகம் அல்ைது உப தூதரக்த்றதத் வதாடர்பு வகாண்டு ஒரு தூதரக அனுைதி ஆெைத்றதப் 

வபற்றுக் வகாள்ளைாம். இந்த ஆெைம் ைற்றும் உங்கள் தங்கியிருப்பதற்கான உாிைத்றத றெத்துக் வகாண்டு நீங்கள் 

ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிற்குத் திரும்ப ெரைாம். .  

 

நீங்கள் அகதி அல்ைது இரண்டாம் நிறைப் பாதுகாப்புப்ப வபற்ைெராக இருந்தால் உங்கள் வெளிநாட்டு றைனர் 

குழந்றத, ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருந்தால் அந்தக் குழந்றதக்கு அகதி என்ை நிறைப் பாதுகாப்பு இல்ைாெிட்டால் ஒரு 

அறடயாள அட்றடயும் ஒரு ெருடத்திைகான பயை ஆெைமும் ெழங்கப்படும். அதற்கான கட்டைம் 15 

யூகராொகும்.  

 

 

 

 

நீங்கள்உங்கள்வசாந்தநாட்டிற்குச்வசல்ைமுடியுைா ? 

இந்தப் பயை ஆெைங்கள் உங்கள் வசாந்த நாட்டிைகு நீங்கள் வசல்ெதற்கு அனுைதிக்கைாட்டா. நீங்கள் உங்கள் 

வசாந்த நாட்டிற்குத் திரும்பினால் OFPRAெினால் உங்களுக்கு ஆபத்துக்கள் அதிகம் என்று கருதப்பட்டு உங்கள் 

பாதுகாப்புக்கு முடிவு ெரும். (6.7 பார்க்கவும்).. 

எனினும், தெிர்க்க முடியாத காரைங்களுக்காக (வநருங்கிய உைெினாின் இைப்பு அல்ைது தீெிரைறடந்த கநாய்) 

நீங்கள் காெல் துறையிடம் ெிண்ைப்பித்தால் அதிக பட்சைாக மூன்று ைாதங்களுக்கு உங்கள் வசாந்த நாட்டிற்குச் 

வசல்ை அனுைதிக்கும் ஆெைத்றதப் வபைைாம்.  

 

http://www.caf.fr/
http://www.msa.fr/
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6.6.குடியுாிறைைாற்ைம் 

நீங்கள்அகதிஎன்ைஅங்கீகாரம்வபற்ைிருந்தால்ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக் குடியுாிறை வபை அகதி என்று 

அைிெிக்கப்பட்டவுடன் ககாரைாம்.  

நீங்கள்இரண்டாம்நிறைபாதுகாப்புப்வபற்ைிருந்தால்முறையாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் 

தங்கியிருந்து பின் குடியுாிறை ககாாி ெிண்ைப்பிக்கைாம்.  

குடியுாிறை ைாற்ைத்திற்கு நீங்கள் சிை கதறெகறளப் பூர்த்தி வசய்ய கெண்டும் (உ.ம். ஃப்வரஞ்சு வைாழி அைிந்திருக்க 

கெண்டும்). 

குடியுாிறை ைாற்ைல் அலுெைகத்தில் ெிண்ைப்பிக்க கெண்டும்.  

 

6.7.பாதுகாப்புக்குமுடிவு. 

 

 கைாசடி: நீங்கள் கைாசடி வசய்து இந்தப் பாதுகாப்றபப் வபற்ைிருக்கிைீர்கள் என்று வதாிய ெந்தால் OFPRA 

நீங்கள் வபறும் பாதுகாப்புக்கு முற்றுப் புள்ளிறெக்கைாம். 

 

 நீங்கள்கெவைாருநாட்டுக்குடியுாிறைவபற்ைிருக்கிைீர்கள் ,

அதனால்அந்தநாட்டுப்பாதுகாப்புப்வபைைாம்ைற்றும்ஃப்ரான்ஸ்நாடுஉங்களுக்குஅளித்தபாதுகாப்புகதறெ

யற்ைது 

 

 உங்கள் வசாந்த நாட்டில் உங்களுக்கு இனிகைலும் பயம் இல்றை: கீழ்க்கண்ட சையங்களில் உங்களுக்கு 

வசாந்த நாட்டில் பயம் இல்றை என்று OFPRA தீர்ைானித்துப் பாதுகாப்புக்கு முடிவுவகாண்உட ெரைாம்:  

- நீங்கள் தன்னிச்றசயாக உங்கள் வசாந்த நாட்டில் தங்கியுள்ளீர்கள் ; 

- உங்கள் வசாந்த நாட்டு அரறச நீங்கள் வதாடர்பு வகாண்டுள்ளீர்கள் ; 

- உங்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டதற்கான பின்னைியில் முக்கியைான ைற்றும் நிறையான 

ைாற்ைம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

 

 ெிைக்கல் ொசகங்கள்:நீங்கள் அறைதிக்கு எதிரான குற்ைம், கபார்க் குற்ைம், ைனித இனத்திற்கு எதிரான 

குற்ைம், கைாசைான குற்ைம் கபான்ைெற்றைப் புாிந்துள்ளீர்கள் அல்ைது ஐக்கிய நாட்டு அறைப்பின் 

வகாள்றககளுக்கும் கநாக்கங்களுக்கும் எதிராகச் வசயல்பட்டுள்ளீர்கள் என்று வதாிய ெந்தால் OFPRA 

உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் பாதுகாப்றப முடிவுக்குக் வகாண்டு ெரைாம்.  

 

 நீங்கள்இந்தநாட்டில்இருப்பதுவபாதுஅறைதிக்கு ,

வபாதுைக்கள்பாதுகாப்புக்குஅல்ைதுகதசத்தின்பாதுகாப்புக்குப்பங்கம்ெிறளெிக்கக்கூடியதுஎன்றுவதாியெ

ந்தால் : 

- நீங்கள்ஒருஅகதிஎன்ைால், கீழ்க்கண்ட நிறைகளில் உங்கள் பாதுகாப்புக்கு முடிவு ெரும்.: 

o ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் நீங்கள் இருப்பது கதசத்தின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து உண்டாக்கும் என்று நம்பத் 

தகுந்த ெித்ததில் வதாிந்தால்,; 

o நீங்களு கறடசியாக ஃப்ரான்ஸ் நாட்றட ெிட்டு வெளிகய வசன்ை வபாழுது ஐகராப்பிய ஐக்கிய 

நாட்டிகைா, லீக்வகனஸ்வடயின், சுெிட்ஸர்ைாந்து, நார்கெ அல்ைது ஐஸ்ைாந்து கபான்ை நாடுகளில் 

ஒரு குற்ைத்திற்காககொ அல்ைது தீெிர ொத நடெடிக்றகக்காககொ குற்ைம் சாட்டப்பட்டிருந்தால் 

அல்ைது பத்து ஆண்டுகளுக்குத் தண்டிக்கப்பட்டிருந்தால் ைற்றும் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் நீங்கள் இருப்பது 

சமுதாயத்திற்குக் ககடு என்ைால்; 

- நீங்கள்இரண்டாம்நிறைபாதுகாப்புப்வபற்ைிருந்தால், நீங்கள் இந்த நாட்டில் தங்கியிருப்பது வபாது 

அறைதிக்ககா, அல்ைது வபாது ைக்கள் பாதுகாப்புக்ககா அல்ைது கதசத்தின் பாதுகாப்புக்ககாபங்கம் 

ெிறளெிக்கக்கூடியது என்ைால் உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் பாதுகாப்பு முடிவுக்கு ெரும். 
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இறைப்பு : உபகயாகைான ெிைாஸங்கள் 

 

இந்தப் பட்டியல் முழுறையானதல்ை 

 

1. கதச அளெிைான ெிைாஸங்கள்  

 
 நிறுெனங்கள்  

 
Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (OFPRA) 
(ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள அகதிகள் ைற்றும் நாடற்கைார் 

பாதுகாப்புக்கான அலுெைகம்(OFPRA)) 

201, rue Carnot 
94136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX 

வதாறைகபசி : 01 58 68 10 10 

வதாறைநகல் : 01 58 68 18 99 
http://www.ofpra.gouv.fr/ 
 
Cour nationale du droit d’asile (CNDA) 
(தஞ்சம் ககாரும் சட்டத்திற்கான கதசிய நீதிைன்ைம் 
(CNDA)) 

35, rue Cuvier 
93558 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex 

வதாறைகபசி : 01 48 10 40 00 

வதாறைநகல்: 01 48 18 41 97 
http://www.commission-refugies.fr/ 
 
Office français de l’immigration  
et de l’intégration (OFII) 
(குடிப் வபயர்ச்சி ைற்றும் ஒருங்கிறைதலுக்கான ஃப்ரான்ஸ் 

நாட்டு அலுெைகம்(OFII)) 
44, rue Bargue 
75015 PARIS 

வதாறைகபசி : 01 53 69 53 70 

வதாறைநகல் : 01 53 69 53 69 
http://www.ofii.fr 
 
 சர்ெ கதச அறைப்புகள்  

 
Haut-Commissariat des Nations-Unies  
pour les Réfugiés (HCR)Représentation en 
France 
(அகதிகளுககான ஐக்கிய நாடுகள் சங்கத்தின் உயர் ைட்ட 

இயக்ககம் (HCR)) 
7, rue Henri Rochefort  
75017 PARIS 

வதாறைகபசி: +33 (0)1 44 43 48 58 

வதாறைநகல் : +33(0)1 44 43 48 61 
www.unhcr.fr/fr-fr 
 
 சங்கங்கள் 
 
Association des chrétiens pour l’abolition  
de la torture (ACAT) 
(சித்திரெறதறயத் தடுப்பதற்கான கிைிஸ்தெர்கள் 

சங்கம்(ACAT)) 
7, rue Georges Lardennois 
75019 PARIS 

வதாறைகபசி: 01 40 40 42 43 /  

வதாறைநகல் : 01 40 40 42 44 
http://www.acatfrance.fr/ 
 
Act’up 

9, rue des Dunes 
75019 PARIS 

வதாறைகபசி: 01 75 42 81 25 
http://www.actupparis.org/ 
 
ARDHIS 
(ஆர்திஸ்) 

Centre LGBT Paris-Île-de-France, 
63, rue Beaubourg, 75003 Paris  

வதாறைகபசி: 01 43 57 21 47 
https://ardhis.org/WP3/ 
 
Amnesty International - section française 
(ஆம்வநஸ்டி இன்டர்கநஷனல் – ஃப்ரான்ஸ் பிாிவு) 

72-76, boulevard de la Villette 
75019 PARIS 

வதாறைகபசி : 01 53 38 65 65/  

வதாறைநகல் : 01 53 38 55 00 
http://www.amnesty.fr/ 
 
Association Primo Lévi 
(ப்ாிகைா வைெி சங்கம்) 

107, avenue Parmentier 
75011 PARIS 

வதாறைகபசி : 01 43 14 88 50/  

http://www.ofii.fr/
http://www.unhcr.fr/fr-fr
http://www.actupparis.org/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Amnesty+International+Paris&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyS3w8sc9YamESWtOXmOM4uIKzsgvd80rySypFPLhYoOyFLj4pbj10_UNS1Ky06oMLTQYpHi5kAWkFJS4eJ_dUpQVbVLMYtQS4nyrtm3Bg9xn7oIHGk2L1QNOCfEsYpV2zM1LLS6pVPDMK0ktykssyczPS8xRCEgsyiwGAGAu0EWMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKo9PahIrjAhWF4IUKHVaOAz4Q6RMwE3oECA0QBA&biw=1680&bih=910
http://www.amnesty.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1680&bih=910&ei=2egUXZ3WOa-clwTn1ZGwAw&q=association+primo+levi+&oq=association+primo+levi+&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30j38.16768.20244..20396...0.0..0.126.2166.19j4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i131.VF5E8K-4tP0
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வதாறைநகல் : 01 43 14 08 28 
http://www.primolevi.asso.fr/ 
 
Association d’accueil aux médecins et 
personnels de santé réfugiés en France (APSR) 
(ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் தஞ்சம் ககாாியுள்ள ைருத்துெர் ைற்றும் 

சுகாதார ஊழியர்கறள ெரகெற்கும் சங்கம்(APSR)) 

Hôpital Sainte Anne 
1, rue Cabanis 
75014 PARIS 

வதாறைகபசி:  : 01 45 65 87 50 / 

வதாறைநகல் : 01 53 80 28 19 
http://www.apsr.asso.fr 
 
Comité d’aide exceptionnelle aux intellectuels 
réfugiés (CAEIR) 
(தஞ்சம் வபற்றுள்ள அைிஞர்களுக்கான சிற்ப்பு உதெி றையம் 

(CAEIR)) 

43, rue Cambronne 

75015 PARIS வதாறைகபசி : 01 43 06 93 02 / 

வதாறைநகல்: 01 43 06 57 04 
 
Centre d’action sociale protestant (CASP) 
(ப்ராடஸ்டன்டு சசமூக நை அறைப்பு (CASP)) 
20, rue Santerre 
75012 PARIS 

வதாறைகபசி : 01 53 33 87 50 / 

 வதாறைநகல் : 01 43 44 95 33 
http://www.casp.asso.fr 
 
CIMADE - Service œcuménique d’entraide 
(CIMADE பரஸ்பர உதெிக்கான இக்குவைனிக்கல் சர்ெிஸ்) 

91 rue Oberkampf 

75011 PARIS வதாறைகபசி : 01 44 18 60 50 / 

வதாறைநகல் : 01 45 56 08 59 
http://www.cimade.org 
 
Comité médical pour les exilés (COMEDE) 
(தஞ்சம் புகுந்கதாருக்கான ைருத்துெ றையம்(COMEDE)) 
Hôpital de Bicêtre 
78, rue du Général Leclerc 
BP 31 
94272 LE KREMLIN BICÊTRE 

வதாறைகபசி : 01 45 21 39 32 / 

வதாறைநகல்: 01 45 21 38 41 
http://www.comede.org 
 
Croix rouge française 
(ஃப்வரஞ்சு வசஞ்சிலுறெ சங்கம்) 

98 rue Didot, 

75694 Paris Cedex 14 வதாறைகபசி : 01 44 43 
11 00 

வதாறைநகல் : 01 44 43 11 01 
http://www.croix-rouge.fr 
 
 
 
Fédération des associations de soutien  
aux travailleurs immigrés (FASTI) 
(குடிவபயர்ந்த உறழப்பாளர்களுக்கான ஆதரவு சங்கங்களின் 

கூட்டறைப்பு(FASTI)) 
58, rue des Amandiers 
75020 PARIS 

வதாறைகபசி : 01 58 53 58 53 / 

வதாறைநகல்: 01 58 53 58 43 
http://www.fasti.org 
 
Forum réfugiés 
(அகதிகள் அறைப்பு (ஃகபாரம் வரஃபூஜிகய) 

28, rue de la Baïsse - BP 1054 
69612 VILLEURBANNE CEDEX 

வதாறைகபசி : 04 78 03 74 45/ 

வதாறைநகல்: 04 72 97 05 81 
http://www.forumrefugies.org 
 
France Terre d’Asile (FTDA) 
(ஃப்ரான்ஸ் வதர் தஸீல்(FTDA)) 
24, rue Marc Seguin 
75018 PARIS 

வதாறைகபசி : 01 53 04 39 99 / வதாறைநகல் 
: 01 53 04 02 40 
http://www.france-terre-asile.org 
 
Groupe accueil solidarité (GAS) 
(க்ரூப் த அக்ககய் கஸாலிதாாிகத(GAS)) 
17, place Maurice Thorez 
94800 VILLEJUIF 

வதாறைகபசி : 01 42 11 07 95 /  

வதாறைநகல் : 01 42 11 09 91 
http://www.gas.asso.fr/ 
 
Groupe d’information et de soutien  
des immigrés (GISTI) 
(குடிவபய்பெர்களுக்கான தகெல் ைற்றும் ஆதரவு குழு 

(GISTI)) 

3, villa Marcès 
75011 PARIS 

வதாறைகபசி  : 01 43 14 60 66 / 

வதாறைநகல்: 01 43 14 60 69 

http://www.gas.asso.fr/
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http://www.gisti.org 
 
Ligue des droits de l’homme (LDH) 
(ைனித உாிறை அறைப்பு(LDH)) 
138, rue Marcadet 
75018 PARIS 

வதாறைகபசி: 01 56 55 50 10 / 

வதாறைநகல்: 01 56 55 51 21 
http://www.ldh-france.org 
 
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples (MRAP) 
(இனவெைிக்வகதிகரயான ைற்றும் ைக்களுக்கிறடகயயான 

நட்புாிறை இயக்கம்(MRAP)) 
43, boulevard Magenta 
75010 PARIS 

வதாறைகபசி : 01 53 38 99 99 /  

வதாறைநகல் : 01 40 40 90 98 
https://www.mrap.fr/ 
 
Secours catholique CEDRE 
(கத்கதாலிக்க உதெி CEDRE) 
23, boulevard de la Commanderie 
75019 PARIS 

வதாறைகபசி: 01 48 39 10 92 / 

வதாறைநகல்: 01 48 33 79 70 
http://www.secours-catholique.asso.fr 
 
Service national de la pastorale des migrants 

(SNPM) 
(வசர்ெிஸ் நாஸிகயானால் த ைா பாஸ்கதாரால் கத ைிக்ரான் 

(SNPM)) 
58, avenue de Breteuil 

75007 PARIS வதாறைகபசி : 0173366947 
https://migrations.catholique.fr/ 
 

2. உள்ளூர் ெிைாஸங்கள்  

 
 தனிப்பட்ட சாளரங்கள்  

 
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  
 
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 
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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 

 Loire-Atlantique 
6 quai Ceineray, 44035 Nantes 

 Maine-et-Loire 
Place Michel Debré, 49934 Angers 
 
OUTRE-MER (services « asile » des préfectures) 

 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.  
 
 

 காெல் அலுெைகங்கள்  

 
ALSACE  
 Haut-Rhin 

7, rue Bruat, 68020 Colmar 
 Bas-Rhin  

5, place de la République, 67073 Strasbourg 
 
AQUITAINE 
 Gironde 

2, esplanade Charles de Gaulle,  
33000 Bordeaux 

 Dordogne  
2, rue Paul Louis Courier, 24000 Périgueux 

 Landes 
24, rue Victor Hugo, 40021 Mont-de-Marsan 

 Lot-et-Garonne 
Place de Verdun, 47920 Agen 

 Pyrénées-Atlantiques  
2, rue du maréchal Joffre, 64021 Pau 

 
 
AUVERGNE 
 Puy-de-Dôme 

18, boulevard Desaix,  
63000 Clermont-Ferrand 

 Allier   
2, rue Michel de l’Hospital, 03000 Moulins 

 Cantal 
2, cours Monthyon, 15000 Aurillac 

 Haute-Loire  
6, avenue du Général de Gaulle 
43000 Le Puy-en-Velay 

 
BOURGOGNE 
 Saône-et-Loire 

196, rue de Strasbourg, 71000 Mâcon 
 Nièvre  

40, rue de la Préfecture, 58000 Nevers 
 Yonne  

Place de la Préfecture, 89000 Auxerre 
 Côte d’Or  

53, rue de la Préfecture, 21041 Dijon 
 
BRETAGNE 
 Ille-et-Vilaine   

3, avenue de la Préfecture, 35026 Rennes 
 Côtes d’Armor  

1, place Général de Gaulle, 22000 Saint-
Brieuc 
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 Finistère 
42, boulevard Dupleix, 29000 Quimper 

 Morbihan 
24, place de la République, 56000 Vannes 

 
CENTRE  
 Loiret 

181, rue de Bourgogne, 45042 Orléans 
 Cher 

Place Marcel Plaisant, 18000 Bourges 
 Eure-et-Loir  

Place de la République, 28000 Chartres 
 Indre  

Place de la Victoire et des Alliés, 
36000 Châteauroux 

 Indre-et-Loire  
15, rue Bernard Palissy, 37925 Tours 

 Loir-et-Cher  
Place de la république, 41000 Blois 

 
CHAMPAGNE-ARDENNE  
 Ardennes   

Esplanade du Palais de Justice, 
08000 Charleville-Mézières 

 Aube 
2, rue Pierre Labonde, 10000 Troyes 

 Haute-Marne 
89, rue Victoire de la Marne, 
52011 Chaumont 

 

 
 Marne  

38, rue Carnot,  
51036 Châlons-en-Champagne 

 
FRANCHE-COMTE 
 Doubs  

8, bis Rue Charles Nodier, 25035 Besançon 
 Jura 

8, rue de la Préfecture, 39000 Lons-le-
Saunier 

 Haute-Saône  
1, rue de la Préfecture, 70013 Vesoul 

 Territoire de Belfort  
Place de la République, 90000 Belfort 

 
GUADELOUPE 
 Palais d'Orléans, Rue Lardenoy, 

97109 Basse-Terre 97109, Guadeloupe 
 

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 Frédéric et Irène Joliot 
Curie, 92000 Nanterre 

 Seine-Saint-Denis  
1, esplanade Jean Moulin, 93007 Bobigny 

 Val-de-Marne 
21-29, avenue du Général De Gaulle,  
94038 Créteil cedex 

 Val d’Oise   
5, avenue Bernard Hirsch, 95010 Cergy-
Pontoise 

 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 Hérault : 34, place des Martyrs de la 

résistance, 34000 Montpellier 
 Aude : 52, rue Jean Bringer,  

11000 Carcassonne 
 Gard : 10, avenue Feuchères, 30000 Nîmes 
 Lozère : rue du faubourg Montbel,  

48005 Mende 
 Pyrénées-Orientales : 120, avenue Emile 

Roudayre, 66000 Perpignan 
 
 
LIMOUSIN 
 Corrèze : 1, rue Souham, 19000 Tulle 
 Creuse : 4, place Louis Lacrocq, 23000 Guéret 
 Haute-Vienne : 1, rue de la Préfecture,  

87000 Limoges 
 
LORRAINE 
 Moselle : 9, place de la Préfecture 

57000 Metz 
 Meuse  

40, rue du Bourg, 55000 Bar-le-Duc 
 Meurthe-et-Moselle 

1, rue Préfet Claude Erignac, 54000 Nancy 
 Vosges : Place Foch, 88026 Epinal 
 
MIDI-PYRENEES 
 Haute-Garonne  

1, place Saint-Étienne, 31038 Toulouse 
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 Ariège 
2, rue de la préfecture Préfet Claude Erignac, 
09000 Foix 

 Aveyron 
7, place Général de Gaulle, 12000 Rodez 

 Gers  
7, rue Arnaud de Moles, 32000 Auch 

 Lot  
Cité Bessières, Rue Pierre Mendes France, 
46000 Cahors 

 Hautes-Pyrénées  
Place du Général de Gaulle, 65000 Tarbes 

 Tarn 
Place de la Préfecture, 81013 Albi 

 Tarn-et-Garonne   
2, allée de l’Empereur, 82013 Montauban 

 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
 Nord 

12/14, rue Jean sans Peur, 59039 Lille 
 Pas-de-Calais  

9, esplanade Jacques Vendroux, 62100 Calais 
 
BASSE-NORMANDIE 
 Calvados   

Rue Daniel Huet, 14038 Caen cedex 09 
 Manche 

Place de la Préfecture, 50002 Saint-Lô 
 Orne 

39, rue Saint-Blaise, 61018 Alençon 
 
 
HAUTE-NORMANDIE 
 Seine-Maritime 

7, place de la Madeleine, 76000 Rouen 
 Eure  

Boulevard Georges Chauvin, 27000 Evreux 
 
PAYS DE LOIRE  
 Loire-Atlantique 

6, quai Ceineray, 44035 Nantes 
 Vendée   

29, rue Dellile, 85009 La Roche-sur-Yon 
 Maine-et-Loire 

Place Michel Debré, 49934 Angers 
 Mayenne  

46, rue Mazagran, 53015 Laval 
 Sarthe  

Place Aristide Briand, 72041 Le Mans 
 
PICARDIE 

 Oise  
1, place de la Préfecture, 60000 Beauvais 

 Aisne 
27, rue Paul Doumer, 02000 Laon 

 Somme  
51, rue de la République, 80000 Amiens 

 
POITOU-CHARENTES 
 Charente  

7-9, rue de la Préfecture, 16023 Angoulême 
 Charente-Maritime 

38, rue Réaumur, 17000 La Rochelle 
 Deux-Sèvres 

4, rue Duguesclin, 79099 Niort 
 Vienne   

7, place Aristide Briand, 86000 Poitiers 
 
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 
 Bouches-du-Rhône 

66 bis, rue Saint-Sébastien, 13006 Marseille 
 Vaucluse :  

28, boulevard Limbert, 84000 Avignon  
 Alpes-Maritimes   

147, boulevard du Mercantour, 06200 Nice 
 Alpes-de-Haute-Provence 

Avenue Demontzey, 04002 Digne les Bains 
 Hautes-Alpes 

28, rue Saint-Arey, 05000 Gap 
 Var 

Boulevard du 112e régiment d’infanterie, 
83070 Toulon 

 
RHONE-ALPES 
 Isère   

12, place de Verdun, 38000 Grenoble 
 Savoie  

Château des Ducs de Savoie, 
73018 Chambéry 

 Haute-Savoie  
Rue Louis Revon, 74000 Annecy 

 Rhône  
106, rue Pierre Corneille, 69003 Lyon 

 Ain  
4,5 avenue Alsace Lorraine, 01012 Bourg en 
Bresse 

 Ardèche 
5, rue pierre Filliat, 07000 Privas 

 Drôme  
3, boulevard Vauban, 26000 Valence 

 Loire  
2, rue Charles de Gaulle, 42022 Saint-Etienne 
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 OFIIயின் பிராந்திய அலுெைகங்கள்  

 
Direction centrale 
44, rue Bargue 
75732 Paris Cedex 15 

வதாறைகபசி : 01 53 69 53 70 
 
Amiens (02,60,80)   
275, rue Jules Barni – Bât. D 
80000 Amiens 

வதாறைகபசி : 03 22 91 28 99 / 
amiens@ofii.fr 
 
Besançon (25,70,39,90)  
3, avenue de la Gare d’Eau 
25000 Besançon 

வதாறைகபசி : 03 81 25 14 39 / 
besancon@ofii.fr 
 
Bobigny (93)   
13, rue Marguerite Yourcenar 
93000 Bobigny 

வதாறைகபசி : 01 49 72 54 00 / Seine-saint-
denis@ofii.fr 
 
Bordeaux (24,33,40,47,64)  
55, rue Saint Sernin, 
33002 Bordeaux Cedex 

வதாறைகபசி : 05 57 14 23 00 / 
bordeaux@ofii.fr 
 
Caen (14,50,61) 
Rue Daniel Huet 
14038 Caen Cedex 9 

வதாறைகபசி: 02 31 86 57 98 / Caen@ofii.fr 
 
Cayenne (973 
17/19, rue Lalouette BP 245 
97325 Cayenne 

வதாறைகபசி: 05 94 37 87 00 / 
cayenne@ofii.fr 
 
 
Cergy (95)   
Immeuble « Ordinal » Rue des Chauffours,  
95002 Cergy Pontoise Cedex 

வதாறைகபசி : 01 34 20 20 30 / cergy@ofii.fr 

 
Clermont-Ferrand (03,15,63,43)   
1, rue Assas 
63033 Clermont Ferrand 

வதாறைகபசி: 04 73 98 61 34 / Clermont-
ferrand@ofii.fr 
 
 
Créteil (91,94) 
13/15, rue Claude Nicolas Ledoux 
94000 Créteil 

வதாறைகபசி: 01 41 94 69 30 / creteil@ofii.fr 
 
Dijon (21,58,71,89)  
Cité administrative Dampierre 
6, rue du Chancelier de l’Hospital 
21000 Dijon 

வதாறைகபசி : 03 80 30 32 30 / dijon@ofii.fr 
 
Grenoble (74,38,73  
Parc Alliance - 76, rue des Alliés 
38100 Grenoble 

வதாறைகபசி : 04 76 40 95 45 / 
grenoble@ofii.fr 
 
Lille (59,62)  
2, rue de Tenremonde 
59000 Lille  

வதாறைகபசி: 03 20 99  98 60 / lille@ofii.fr 
 
Limoges (23,19,87)   
19, rue Cruveihier 
87000 Limoges 
tél : 05 55 11 01 10 / limoges@ofii.fr 
 
Lyon (01,07,26,42,69)  
7, rue Quivogne 
69286 Lyon Cedex 02 

வதாறைகபசி : 04 72 77 15 40 / Lyon@ofii.fr 
 
Marseille (13, 20,04,05,83,84)   
61, boulevard Rabatau 
13295 Marseille Cedex 08 

வதாறைகபசி : 04 91 32 53 60 / 
Marseille@ofii.fr 
 
Antenne Mayotte OFII (976)   
N15 Espace Coralium, RN1 – CS 80058 Kaweni, 
97600 Mamoudzou 
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வதாறைகபசி : 02 069 62 23 54 / 
mayotte@ofii.fr 
 
Melun (77)   
2 bis, avenue Jean Jaurès 
77000 Melun 

வதாறைகபசி: 01 78 49 20 00 / Melun@ofii.fr 
 
Metz (54,55,57,88)   
2, rue Lafayette 
57000 Metz 

வதாறைகபசி : 03 87 66 64 98 / metz@ofii.fr 
 
 
Montpellier (30,34,48, 66) 
Le Régent - 4, rue Jules Ferry 
34000 Montpellier 

வதாறைகபசி : 04 99 77 25 50 / 
montpellier@ofii.fr 
 
Montrouge (92,78)   
221, avenue Pierre Brossolette 
92120 Montrouge 
tél : 01 41 17 73 00 / montrouge@ofii.fr 
 
Nantes (44,53,49,72,85)   
93 bis, rue de la Commune de 1871 
44400 Rezé 

வதாறைகபசி : 02 51 72 79 39 / nantes@ofii.fr 
 
Nice (06)   
Immeuble SPACE- Bât. B 
11, rue des Grenouillères 
06200 Nice 

வதாறைகபசி : 04 92 29 49 00 / nice@ofii.fr 
 
Orléans (18,28,36,37,45,41)   
4, rue de Patay 
45000 Orléans 
tél : 02 38 52 00 34 / orleans@ofii.fr 
 
Paris (75)   
48, rue de la Roquette 
7511 Paris 

வதாறைகபசி: 01 55 28 19 40 / paris@ofii.fr 
 
Pointe-à-Pitre (971, 972) 
Immeuble Plazza - Boulevard Chanzy 
97110 Pointe à Pitre 

வதாறைகபசி : 05 90 90 01 83 / 
guadeloupe@ofii.fr 
 
Poitiers (16,17,79,86) 
86, avenue du 8 Mai 1945 
86000 POITIERS 

வதாறைகபசி : 05 49 62 65 70 / reims@ofii.fr 
 
Reims (08,10,51,52)  
26/28, rue Buirette 
51 100 Reims 

வதாறைகபசி : 03 26 36 97 29 / reims@ofii.fr 
 
Rennes (22,29,35,56)   
8, rue Jean Julien Lemordant 
35000 Rennes 

வதாறைகபசி : 02 99 22 98 60 / rennes@ofii.fr 
 
La Réunion (974)   
Préfecture de la Réunion, Place du Barachois 
97405 Saint Denis Cedex 

வதாறைகபசி : 02 62 40 75 69 / ofii-
reunion@ofii.fr 
 
Rouen (27,76)  
ImmeubleMontmorency 1 
15, place de la Verrerie 
76100 Rouen 

வதாறைகபசி : 02 32 18 09 94 / rouen@ofii.fr 
 
Strasbourg (67,68)  
4, rue Gustave Doré - CS 80115 
67069 Strasbourg Cedex 

வதாறைகபசி : 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 
31203 Toulouse Cedex2 

வதாறைகபசி : 05 34 41 72 20 / 
toulouse@ofii.fr 
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