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 . 1د تحفظ مختلف ډولونه
کله چې تاسو د پناه غوښتنه کوئ او د هغې معاينه د فرانسې مسؤليت وي ،نو ستاسو غوښتنليک به د تحفظ يا ژغورنې د چارواکو
لخوا معاينه کيږي ،يعني "د مهاجرينو او بې کوره خلکو د تحفظ يا ساتنې لپاره د فرانسوي دفتر ( )OFPRAلخوا ،کوم چې به دا کار
د پناه د حق ملي محکمې ( )CNDAد قانوني واک الندې ترسره کيږي.
د پناه غوښتنې له معاينې وروسته ،د تحفظ يا ژغورنې چارواکي تاسو ته د پناه په لړ کې تحفظ درکولې شي  :يا خو به تاسو د کډوالو
يا مهاجر په توګه منل کيږئ ،او يا ،به ضمني تحفظ درکول کيږي. .

 .1.1د کډوال يا مهاجر حيثيت.
تاسو ته د مهاجر يا کډوال حيثيت په دريو بنسټونو درکړای کيدای شي :


د 28مې جواليي کال  1951د جنيوا کنوينشن پر بنسټ ،کوم چې د مهاجرينو او کډوالو په اړه دې .د مهاجر يا کډوال
حيثيت "هغه چا ته ورکړل کيږي ( )...څوک چې د خپل نسل ،خپل مذهب ،خپل قوميت يا مليت ،د يوې ټولنيزې ډلې سره



د "اساسي قانوني" پر بنسټ پناه ،کوم چې د کال  1946د اساسي قانون د سريزې په 4م پراګراف کې ذکر شوې ده .د
مهاجر يا کډوال حيثيت هغه کس ته هم ورکول کيږي څوک چې "د آزادۍ لپاره د کار کولو له امله ځورول شوی وي" ؛
د ملګرو ملتونو د مهاجرينو لپاره د عالي کميشن دفتر ( )UNHCRدنده  :که چرې تاسو د  UNCHRلخوا د کډوال يا
مهاجر په توګه پيژندل شوي ياست ،د هغوي د قانون د 6مې او 7مې مادې پراساس.

د تعلق ،او يا ،د خپلو سياسي نظرياتو ،پر بنسټ د ځورونې ويره لري ،او دوي له خپل هيواد څخه بهر وي ،او نشي کولی
يا د دې ويرې له امله نه غواړي چې د خپل هيواد څخه تحفظ وغواړي" ؛


 .1.2ضمني تحفظ حيثيت.
د ضمني تحفظ ګټه هر هغه کس ته ورکول کيږي څوک چې د يو کډوال حيثيت د ورکړې په شرطونو پوره نه وي ،خو هغه چا ته
ورکول کيږي کوم چې دا باور لري چې هغه جدي او ثابت دليلونه لري چې هغه په خپل هيواد کې له حقيقي خطر سره مخ دې او په
الندې ذکر شوو جدي خطرو کې له يو سره مخ کيدای شي :
 د مرګ سزا يا اعدام ؛
 شکنجه يا غيرانساني يا سپکوونکې سلوک ؛
 د يو ملکي يا سيويلين په صورت کې ،د يو کس ذات ته او ژوند ته شخصي او جدي ګواښ ،کوم چې د يو داخلي يا نړيوالې
وسله والې شخړې له امله رامنځته شوې وي ،او کوم چې د خلکو شخصي حالت په پام کې نيولو پرته د تاوتريخوالي له
امله رامنځته شوې وي.
د بې وطنۍ حيثيت
د بې وطنۍ د حيثيت په اړه د 28م ستمبر کال  1954د نيو يارک د کنونشن له مخې ،د بې وطنې حيثيت هغو کسانو ته ورکړای
کيدای شي ،کوم چې "هيڅ هيواد هم دخپل قانون الندې دغه کس خپل تبعه يا وګړي نه ګڼي".
دا حيثيت د پورته ذکر شوو د دوه نورو تحفظ د ډولونو څخه توپير لري او د پناه غوښتنې د پروسې الندې نه راځي .نو تاسو بايد
پره فيکتور ته الړ نشئ  ،مګر په مستقيم ډول  OFPRAته الړشئ ،کوم چې ستاسو د غوښتنې له بياکتنې وروسته کولی شي تاسو
ته د اداري محکمې تر قانوني واک الندې دغه حيثيت درکړي.
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 . 2پروسيجر يا کړنالرې ته السرسي او د پناه غوښتنې راجستر
کول
په فرانسه کې د پناه د غوښتنليک د ورکولو لپاره ،تاسو بايد د پناه غوښتونکو لپاره د لومړي هرکلي او استوګنې دفتر ( )SPADAسره
تماس ونيسئ ،څوک چې به تاسو ته د پناه غوښتنې د کړنالرې په اړه معلومات درکوي او تاسو ته به د ليدو کتو يا مالقات لپاره په يو
ګيشې يونيک کې وخت درکوي کوم چې په سميه ايزه توګه واک اختيار لري.
ګيشې يونيک" ستاسو د پناه غوښتنليک د راجستر کولو يا ثبت کولو مسؤليت په غاړه لري ،هغه کړنالره يا پروسيجر ټاکي له کوم
الندې چې تاسو راځئ ،ستاسو د کمزورۍ ارزونه کوي ،او ځينو د شرايطو الندې تاسو ته ستاسو د استوګنې لپاره الره برابروي
(استوګنه ،د پناه غوښتونکو لپاره االؤنس).
د استوګنې د کومو شرايطو الندې تاسو د پناه غوښتنه کولی شئ؟
د اوسيدو د حق په اړه ستاسو وضعيت په پام کې نيولو پرته ،که تاسو په منظم او قانوني حالت کې ياست ،او يا ،که په يو غير
منظم او غير قانوني حالت کې ،خو بيا هم تاسو د پناه اخيستو لپاره غوښتنه کولې شئ .دا حقيقت چې تاسو فرانسې ته په غير منظم
او غير قانون ډول داخل شوي ياست ،خو بيا هم دا خبره ستاسو د پناه غوښتنليک ثبت کولو مخه نه نيسي.
تاسو ته دا مشوره درکړای کيږي چې فرانسوي خاورې ته د رارسيدو وروسته ،تاسو د خپلې د پناه غوښتنې غوښتنليک زر تر
زره ثبت کړئ ،حتی که تاسو فرانسه ته د يوی معتبره يا اتباري ويزې سره ننوتلې ياست .که ستاسو خپله غوښتنه فرانسې ته د
ننوتلو په  90ورځو کې دننه وړاندې نه کړئ ،نو کيدای شي چې ستاسو مالتړ او ملګرتيا رد شي.

 2.1د پناه غوښتونکو لپاره د لومړې هرکلي يا استوګنې دفتر
مخکې لدې چې تاسو د پناه غوښتونکو لپاره مختص شوي ګيشې يونيک ( )GUDAته الړ شئ ،تاسو بايد د پناه غوښتونکو د لومړي
استقبال يا هرکلي سازمان ( )SPADAته الړ شئ .د لومړي استقبال يا هرکلي دا سازمانونه ،چې په اصل کې د ځينو ايسوسي ايشن ٰلخوا
اداره کيږي ،تاسو سره ستاسو په کړنالرو کې د مالتړ او ملتيا مسؤليت په غاړه لري تر څو ستاسو د پناه کړنالرې پيل شي.
د لومړي استقبال يا هرکلي مسؤلين د دې الندې ذکر شوو خبرو مسؤل دي :
 د پناه غوښتنې د کړنالرې په اړه تاسو ته معلومات درکول ؛
 ستاسو د وضعيت په اړه د معلوماتو پر بنسټ ،د آنالين فارم په اړه معلومات درکول ،کوم چې به ستاسو د پناه غوښتنې
غوښتنليک د ثبتولو لپاره وکارول شي ؛
 په ګيشې يونيک کې د ليدو کتو وخت ټاکل او تاسو ته د مالقات بلنه درکول .په دغه بلنه کې به ځای ،ورځ او وخت ليکل
شوې وي او بيا بايد تاسو خامخا هم په دغه ورځ او وخت ګيشې يونيک ته ځان حاضر کړئ .دا مالقات په اصل کې د
مسؤلينو سره د ليدو څخه زيات نه زيات  3ورځو کې دننه کيږي .د ډيرو زياتو حاضريو په صورت کې ،د دريو ورځو دا
وخت تر  10ورځو ته رسيدای شي ؛
 په ګيشې يونيک کې د غوښتنې وروسته ،ستاسو د شناخت عکسونه اخيستل.
ستاسو ټول فايل به د بريښنا ليک له الرې ګيشې يونيک ته ليږل کيږي.
پاملرنه  :تاسو بايد په بلنه کې د ښودل شوي نيټې او وخت درناوی وکړئ .د ځنډ يا نا وخته کولو په صورت کې ،تاسو ته به هرکلې
نه وئيل کيږي ،او تاسو به يو ځل بيا د يو نوي مالقات د وخت ټاکلو په غرض د لومړي هرکلي سازمان ته ځان حاضره وئ.
په ياد ولرئ چې په ګيشې يونيک کې د نوم ثبتولو څخه وروسته ،که چری تاسو د "پناه غوښتوونکو د استوګنې په سنټر(")CADA
کې ،او يا ،د پناه غوښتونکو لپاره نورو جوړ شوو د استوګنې په سنټرونو کې استوګنه نه وي ترالسه کړې ،نو  SPADAهم تاسو ته
د استوګنې درکولو مسؤليت په غاړه لري ( په  2.2.1برخې کې وګورئ "خپله استوګنه څنګه ثابتولې کيږي؟").
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 .2.2په ګيشې يونيک کې د پناه غوښتنه راجستر کول يا ثبتونه
د خپلې پناه غوښتنې غوښتنليک راجسټر کولو لپاره ،تاسو بايد د  SPADAلخوا تاسو ته ليږل شوي نوټس سره سم ،تاسو بايد ګيشې
يونيک ته الړشئ (وګورئ .).2.1
ګيشې يونيک د پره فيکتور د افسرانو او د اميګريشن او اينټيګريشن فرانسوي دفتر ( )OFIIد افسرانو څخه جوړ دې ،کوم چې په
ځانګړي توګه ستاسو د هرکلي او استوګنې باوري کولو لپاره هلته ناست وي.
دلته په دې ټول غټ ښار کې  33ګيشې يونيک شتون لري (تاسو په ضميمه کې ليست کتل شئ).
په ګيشې يونيک کې ستاسو مالقات په دوو برخو کې ويشل شوی دې :
 لومړې ګام ،د پره فيکتور د افسرانو سره د خپل غوښتنليک راجستر کول (.)2.2.1 دويم ګام ،د  OFIIد افسرانو په وړاندې د خپلو ځانګړو اړتياو د ارزونې او د کمک او مالتړ د طريقو تشريح کونه اوپيژندنه (.)2.2.2
ايا تاسو لپاره د خپلې پناه غوښتنې غوښتنليک د راجستر کولو لپاره د پوست يا ډاک ادرس لرل الزم دي ؟
د خپل پناه غوښتنليک راجسټر کولو لپاره ادرس (د پوست يا ډاکخانې ادرس) لرل اړين نه دي.
خو بل خوا ،دا به ستاسو د پناه غوښتنې د سند نوي کولو لپاره اړين وي (په  2.2.1برخه کې وګورئ "د پناه غوښتنې د غوښتنليک
د تصديقي سند ورکونه").

 .2.2.1لومړی ګام  :د پره فيکتور لخوا ستاسو د پناه غوښتنې راجستر کول.
ايا تاسو د خپلو کوچني ماشومانو سره ياست؟
که تاسو د خپلو کوچني ماشومانو سره ياست ،نو دوی به هم د پناه غوښتونکو په توګه ګڼل کيږي ،او ستاسو د پناه غوښتنې د
غوښتنليک سند کې به ثبت کړې کيږي .که چرې دواړه والدين پناه غوښتونکي وي ،نو کوچنيان ماشومان به د خپلې مور په سند
کې راجسټر کيږي ،چې د کړنالرې په اوږدو کې د رجوع کونکي مور په توګه په پام کې نيول کيږي .دا سند ستاسو د کورنۍ د
ترکيب تصديق نه کوي ،مګر د روانې پناه غوښتنې تصديق کوي.



ستاسو د پناه غوښتنې د ازموينې د مسؤل دولت ټاکنه.

د لومړي استقبال يا هرکلي د سازمان لخوا ،ګيشې يونيک ته د ليږل شوو ټولو معلوماتو تصديقولو وروسته ،د پره فيکتور يو افسر به
دا مشخص کوي چې ايا فرانسه ستاسو د پناه غوښتنې د غوښتنليک معاينه کولو مسؤليت په غاړه لري.
د دې لپاره ،که تاسو  14کلن يا د دې ډير عمر لرئ ،هغه به ستاسو د ګوتو لس نښې اخلي او يوه انفرادي مرکه به ترسره کوي ترڅو
ستاسو له خپل اصلي هيواد څخه ستاسو سفر بيا معلوم کړي ،او ممکنه اړيکې يا خپلوي رامعلومه کړي ،د مثال په توګه کورنۍ
اړيکې ،چې تاسو کولی شئ په نورو غړو هيوادونو کې له ځان سره وساتئ.
دا د دې ټولو عناصرو په اساس ده کوم چې به ستاسو د پناه غوښتنې د معاينې مسؤل دولت يا هيواد ټاکي ،او دا ټاکل د اروپايي
پارليمنټ د 26م جون کال  2013د قانون نمبر  604/2013الندې کيږي ،چې ورته ډبلن  IIIقانون وئيل کيږي.
د ډوبلين  IIIپه پيکج سره اړه لرونکي دولتونه
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د اروپايي اتحاديې  28غړي هيوادونه دي  :جرمني  ،اتريش ،بلجيم ،بلغاريه ،کروشيا ،قبرس ،ډنمارک* ،هسپانيه ،ايسټونيا ،فنلينډ،
فرانسه ،يونان ،هنګري ،آيرلينډ ،ايټاليا ،التويا ،ليتوانيا ،لوګزامبورګ ،مالټا ،هالينډ ،پولينډ ،پرتګال ،چک جمهوريه ،رومانيا،
انګلستان ،سلواکيا ،سلووينيا او سويډن ،او څلور نور اړوند دولتونه  :آيس لينډ ،ناروې ،سويډزرلينډ او ليچټين سټين.
* ډنمارک د ډوبلين  IIIمقرراتو تابع ندي ،مګر د ډوبلين کنوانسيون پلي کولو ته دوام ورکوي ،چې د جون په 15مه کال  1990کې السليک شوی.

په حقيقت کې ،دا امکان شته چې د فرانسې پرته بل اروپايی هيواد يا دولت ستاسو د پناه غوښتنې د ازموينې مسؤل وي ،د مثال په
توګه :
 که چری کوم بل غړي هيواد تاسو ته د اوسيدو قانوني اجازه يا ويزه صادر کړي وي ؛
 که چری دا ثابت شي چې تاسو د بل غړي دولت بهرنې سرحد يا پوله په غير قانوني ډول د ځمکې له الری ،د هوا يا د
سمندر له الرې کراس کړی دی ؛
 که چری تاسو د اروپايي اتحاديې سيمې ته په لومړي ځل د يو داسې غړي دولت د سرحدونو په تيريدو سره داخل شی يئ
چيرته چې تاسو له ويزې څخه معاف ياست ؛
 که چری تاسو په کوم بل غړي هيواد کې له وړاندې نه د پناه غوښتنه کړې وي.

آيا ستاسو د پناه غوښتنې د معاينه کول امکان لري چې د کوم بل غړي هيواد مسؤليت وي؟
د "ډوبلين  "IIIپروسيجر عملي کيږي .پره فيکتور به د دغه هيواد سره کړنالرې پيل کوي او ورڅخه ستاسو د کمک او مالتړ
غوښتنه به هم کوي .بيا به تاسو ته د پناه غوښتنې تصديقي سند درکول کيږي ،چې يوې مياشت لپاره به وي ،بيا به د څلور مياشتو
لپاره نوي کيدونکې تصديقي سند درکول کيږي ،تر څو تاسو د فرانسې په خاوره تر بل مسؤل هيواد ته د ليږد تر وخت پورې پاتې
شئ .
دا ليږد به د پره فيکتور د دفترونو لخوا تنظيمول کيږي کوم چې به تاسو ته د ليږد د پريکړې په اړه خبر درکوي ،چې په دغه
خبرتيا کې به ستاسو د ليږد طريقه او شرايط مشخص کړای شوې وي .تاسو به  15ورځې وخت لرئ چې دغه پريکړه په اداري
محکمه کې چيلنج کړئ يا اعتراض پرې وکړئ.



ستاسو د پناه غوښتنې وړتيا.

که چری ستاسو د پناه غوښتنې د ازموينې يا معائنه کولو مسؤليت د فرانسې په غاړه وي ،نو بيا  OFPRAستاسو د غوښتنې د معاينه
کولو وړ دفتر دی ،که دا پروسيجر يا کړنالره عادي يا نارمل وي ،او که ګړندې پروسيجر وي .په ګړندي پروسيجر کې ،د OFPRA
لخوا د ازموينې وخت لنډ وي ،په اصل کې  15ورځې ،مګر په دواړو پروسيجرو کې تضمينونه يو شان دي.


په دې الندې ذکر شوو دوو حالتونو کې ،په ګيشې يونيک کې ،ستاسو غوښتنليک په اتوماتيک ډول په ګړندي پروسيجر
کې اچول کيږي :
-



7

کله چې تاسو د يو داسې هيواد تابعيت لرئ چې د يو خوندي يا سوله ييز هيواد په توګه پيژندل شوی وي (د دې
هيوادونو ليست په پروفيکتور کې ،او يا ،د  OFPRAپه ويب پاڼه موجود دې) ؛
کله چې تاسو د خپلې پناه غوښتنې لومړې غوښتنليک وړاندې کړئ وي او چې په کلکه رد شوی وي ،او دا چې
کله تاسو د خپلې غوښتنې باندې بيا له سره د غور کولو ،او يا ،د بياکتنې غوښتنه کوئ.

په الندې ذکر شوو حالتونو کې ،په ګيشې يونيک کې ،ستاسو غوښتنليک په ګړندي پروسيجر کې هم اچول کيدای شي :
 که چری تاسو د ګوتو نښې لګولو څخه انکار کوئ ؛ که چری تاسو د غلطو سندونو په وړاندې کولو ،د غلط معلوماتو ورکولو ،او يا ،د ځينې معلوماتو پټولو په واسطهد چارواکو د ګمراه کولو هڅه کوئ ؛
 -که چری تاسو د مختلفو نومونو الندې څو نورې غوښتنې کړې وي ؛
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-

که چری تاسو فرانسې ته د رارسيدو څخه وروسته د پناه په غوښتنه کې نا وخته کړې وي ( له  90ورځو څخه
زيات ،او په  Guyaneکې د  60ورځو څخه زيات) ؛
که چری تاسو يوازې د لرې استولو د امر د ناکامولو په غرض د پناه غوښتنه کوئ ؛
که چری ستاسو شتون د عامه نظم ،عامه امنيت يا د دولت امنيت لپاره جدي ګواښ رامينځته کوي.

 OFPRAدا اختيار لري چې د راجستريشن په وخت په ګړندي پروسيجر کې اچول شوې غوښتنليک بيرته په نارمل يا عادي پروسيجر
کې واچوي ،مګر بې له هغه غوښتنليک کوم چې د عامه نظم د موخو الندې په ګړندي پروسيجر کې اچول شوې وي.
که چری ستاسو د پناه غوښتنليک په ګړندی پروسيجر کې اچول شوې وي ،نو تاسو ته به د معلوماتو د خبرتيا څو کاپيانې درکړل
شي .دا به اړينه وي چې د غوښتنليک د سپارلو پرمهال يوه کاپي  OFPRAته واستول شي ،او يوه کاپي يې  CNDAته واستول شي،
که چری تاسو د  OFPRAد پريکړې پر ضد اپيل کوئ.
ځانګړې صورت کې  :آيا تاسو د محکمې ،او يا ،د يو دولتي ادارې لخوا اعالن شوي د جالوطنۍ يا د شړنې د امر الندې او په
سيمه کې د بنديز د امر الندې راتللې شئ ؟
دا حقيقت چې تاسو د يو داسې د شړلو د امر الندې راغلې يئ ،خو بيا هم دغه خبره ستاسو د پناه غوښتنې د راجستر کولو په الر
کې خنډ نه جوړيږي.
که چری ستاسو د غوښتنليک د معاينې مسؤل دولت فرانسه وي ،نو ممکن ده چې تاسو په خپل کور کې نظر بند کړې شئ ،او يا،
توقيف شئ.
په داسې صورت کې OFPRA ،به ستاسو د نظربندۍ او يا د توقيف وروسته ستاسو د غوښتنليک معاينه يا پلټنه په ډير لنډ وخت
کې کوي ( 96ساعتونه) .ستاسو د غوښتنې د رد کيدو يا د نه منلو په صورت کې ،په سيمه کې ستاسو د پاتې کيدو حق پای ته
رسي .تاسو کولی شئ ،په  48ساعتونو کې دننه دننه ،له اداري قاضي څخه وغواړئ چې د اخراج يا شړلو اجرا وځنډوي پداسې
حال کې چې  CNDAستاسو استيناف يا اپيل معاينه يا پلټنه کوي (برخه  5.1وګورئ).



په  OFPRAکې د انټرويو يا مرکې د ژبې انتخاب

که چری ستاسو د پناه غوښتنې د معاينې مسؤليت د فرانسې په غاړه وي ،نو  OFPRAته د ليکلې شوې غوښتنې له سپارلو وروسته،
او په پرته له استثنا ،تاسو سره به د يوی شخصي انټرويو په جريان کې د  OFPRAمسؤلين خبرې اتري کوي.
ستاسو د پناه غوښتنې د غوښتنليک د راجستر په جريان کې ،تاسو بايد هغه ژبه غوره کړئ چې په کومه ژبه کې تاسو له OFPRA
سره خبرې کول غواړئ .بيا به تاسو ته يوه خبرتيا درکړای کيږي د هغو ژبو په اړه کومې چې په  OFPRAکې د خبرو اترو لپاره
ميسر وي .د دغو ژبو شمير له  115څخه زيات دې .تاسو به وروسته نشئ کولی خپل د دغه ژبې انتخاب بدل کړئ او دغه غوره
شوې ژبه به د پناه غوښتنې د پروسې په اوږدو کې کارول کيږي.
که چری تاسو په معلوماتي خبرتيا کې ذکر شوو ژبو تر مينځ انتخاب نه وي کړی ،نو بيا به تاسو سره په داسې ژبه کې خبرې اترې
کيږي چې تاسو پکې کافي پوهه لرئ.
که چری تاسو د هغه غوره شوې ژبې په اړه اعتراض کول غواړئ کومه چې ستاسو د پناه غوښتنې د پروسې په جريان کې کارول
شوي وي ،نو تاسو دا کار د  OFPRAد پريکړې پر ضد د  CNDAپه وړاندې فقط د اپيل کولو په شکل کې کولې شئ.
پاملرنه  :په  OFPRAکې د انټرويو يا مرکې وخت او نوعيت د ژبې له سطحي عمل نه ډير څه ته اړتيا لري .دا مهمه ده چې تاسو
بايد هغه ژبه غوره کړئ په کومه ژبه چې تاسو ښۀ پوهيږئ ،او چې تاسو پکې ډير ښۀ خبرې کولې شئ.
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د پناه د غوښتنليک د تصديقي سند ورکړه

ستاسو د پناه د غوښتنليک د کړنالرې وړتيا ،او ستاسو د پناه غوښتنې د مسؤل دولت له ټاکلو وروسته ،تاسو ته به د پناه د غوښتنليک
تصديقي سند درکړای کيږي.
کله چې دا امکان وي چې ستاسو د غوښتنليک معاينه د بل غړي دولت مسؤليت دې ،نو د لومړي تصديقي سند د اعتبار موده يوه
مياشت ده .دا موده بيا د نورو څلورو مياشتو لپاره تجديد کيږي (په  2.2.1برخه کې وګورئ " ستاسو د پناه د غوښتنليک د معاينه
کولو لپاره د مسؤل دولت ټاکل").
کله چې ستاسو د غوښتنليک د معاينه کول مسؤل دولت فرانسه وي ،نو تاسو ته به د پناه غوښتنې لومرې تصديق سند درکول کيږي.
دا تصديقي سند به د منلو وړ وي :
 د لسو مياشتو مودې لپاره کله چې ستاسو غوښتنه د نورمال پروسې الندې معاينه کيږي؛ د شپږو مياشتو مودې لپاره کله چې د ګړندۍ کړنالرې الندې معاينه کيږي.پره فيکتور نشي کولې چې تاسو ته د ستاسو د پناه غوښتنې د تصديقي سند درکولو څخه انکار وکړي ،خو بيا هم په دې الندې ذکر
شوو صورتونو کې انکار کولې شي :
 کله چې تاسو د بيا کتنې د مخکينۍ غوښتنې د رد کيدو وروسته ،د يوې بلې بيا کتنې يوه نوې غوښتنه وړاندې کوئ (وګورئ
 ).3.4؛
 کله چې ستاسو په اړه د خپل اصلي هيواد پرته بل کوم هيواد ته د تسليم کولو پريکړه وشي ،او يا ،د اروپايي نيونې د امر
په بنسټ د تسليميدو پريکړه وشي ،او يا ،د يو نړيواله جنايی محکمې لخوا د تسليم کولو غوښتنه وشي.
د تصديقي سند له سپارلو وروسته په  21ورځو کې دننه (د غوښتنليک د بياکتنې ،او يا ،د بيا خالصولو په صورت کې  8ورځې،
 3.3او  3.4برخې وګورئ) ،تاسو بايد د پناه غوښتنې فورمه واستوئ ،کوم چې تاسو ته د  OFPRAپه دفتر کې د پره فيکتور لخوا
درکړای شوی ده( .وګورئ " 3.1د  OFPRAلخوا ازموينه يا معاينه") .که ستاسو دوسيه يا فايل بشپړ شي ،نو  OFPRAد يو خط له
الرې رسيد درليږي.
د خپلې پناه د غوښتنليک نوی شوې تصديقي ترالسه کولو لپاره ،تاسو بايد د خپل د اوسيدو د ځای پره فيکتور ته الړشئ .ستاسو
تصديقي سند هرشپږ مياشتو کې نوی کيږي ،هم په عادي يا نورمال پروسيجر او هم په ګړندی پروسيجر کې.
د هر تجديد په غوښتنې سره ،تاسو بايد د خپل غوښتنليک په مالتړ کې هغه اسناد وړاندې کړئ کوم چې د پريفيکچر يا پره فيکتور
لخوا غوښتل شوي وي ،په ځانګړي توګه د هغه ادرس ثبوت چرته چې تاسو ته استوګنه درکړای شوې ده .د دې خبرې د تصديق
لپاره چې تاسو  CNDAته اپيل يا عريضه کړې ده ،تاسو بايد د دغه اپيل يا عريضې رسيد وړاندې کړئ (د  3.2برخه وګورئ "د پناه
حق د ملي محکمې لخوا ازموينه").
څنګه دخپل کور يا استوګنې ادرس ثابتول ؟
د  1جنورۍ کال  2019څخه وروسته د راجستر شوو د پناه غوښتنليکونو لپاره ،تاسو کولی شئ په الندې ذکر شوو الرو د خپل
کور يا استوګنې ادرس ثابت کړئ :
 که چری تاسو ته د پناه غوښتونکو لپاره د استوګنې په مرکز کې ،او يا ،د پناه غوښتونکو لپاره د استوګنې په نورومرکزونو کې استوګنه درکړای شوې ده (په دې کې هوټلونه شامل نه دي) ،نو د عارضي ادرس يا استوګنې د ثبوت په
ورکولو سره ؛
 که چری تاسو په خپل کور کې اوسئ ،او يا ،د کرايه په کور کې اوسئ ،او يا ،په يو داسې کور يا اپارتمنت کې اوسئچې ستاسو ميړۀ يا ميرمنې /بچي/مشر لخوا په کرايه نيول شوي وي ،نو د ادرس ثبوت په وړاندې کولو سره ؛
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 په نورو صورتونو کې ،تاسو بايد د سوشل سيکيويټي سره تړون شوي د لومړي هرکلي په سنټر کې استوګن شئ ،او داستوګنې ثبوت وړاندې کړئ ( 2.1وګورئ).
د  1جنورۍ کال  2019څخه وړاندې د راجستر شوو پناه غوښتنليکونو لپاره ،تاسو کولی شئ د پورته ذکر ذکر شوو طريقو له
الرې استوګنه ترالسه کړئ ،خو بيا هم د اړتيا په صورت کې د دريمګړې ډلې يا کومې ادارې سره استوګنې ته دوام ورکولې شئ.

د پناه غوښتنې د تصديق دغه سند ،په دې هيواد کې ستاسو د پاتې کيدو د حق د مودې په ترڅ کې ،هر وخت بيا نوی کيدای شي .په
اصولي توګه ،د خپلې پناه غوښتنې د ارزونې د مودې په ترڅ کې ،د  OFPRAد پريکړې د خبرتيا پورې ،او يا CNDA ،ته د اپيل
کولو په صورت کې ،د اپيل د پريکړې د راتلو پورې ،او يا ،دا اړتيا په صورت کې د دغه پريکړې د اورولو پورې ،تاسو ته په
دې هيواد کې د پاتې کيدو حق ترالسه دې.
خو بيا هم ،ستاسو د پناه غوښتنې د تصديق سند کيدای شی بيرته واخيستل شي يا بيا نوي نشي ،په داسې صورت کې کله چې :
 د  OFPRAلخوا تاسو ته د غوښتنليک د رد کيدو ،او يا ،د غوښتنې د نه منلو د پريکړې خبرتيا درکړای شوې وي ،په کومهپريکړه کې چې په دې هيواد کې ستاسو د پاتې کيدو د حق خاتمه شوې وي 5.1( .وګورئ "د  OFPRAيا  CNDAلخوا د
رد کولو پريکړه) ؛
 او کله چې دا خبره څرګنده شي چې  CNDAته د اپيل لپاره د ټاکل شوې وخت د حد درناوی نه دی شوی ( 3.2وګورئ"د پناه حق په اړه د ملي محکمې ازموينه").
پاملرنه  :د پناه غوښتنې تصديقي سند تاسو ته دا اجازه نه درکوي چې تاسو په آزاد ډول د اروپايي اتحاديې په نورو هيوادونو کې
وګرځئ.



د پناه پرته ،د نورو دليلونو پر بنسټ د استوګنې غوښتلو امکان.

که چری ستاسو د پناه غوښتنه د فرانسې مسؤليت وي ،نو تاسو ته به د استوګنې د جواز لپاره د غوښتنليک ورکولو د امکان په اړه
خبر درکړای کيږي ،خو د پناه د مقصد لپاره نه ،بلکه د نورو مقصدونو لپاره.
تاسو ته به د معلوماتو يوه خبرتيا درکړای کيږي چې په دغه خبرتيا کې به د دې غوښتنې لپاره د ټاکل شوې مودې ذکر شوې وي ،او
بيا تاسو په دغه ټاکل شوې موده کې دننه د استوګنې يا پاتې کيدو د جواز لپاره غوښتنه کولې شئ .د دې مودې وروسته ،تاسو به نشئ
کولی د استوګنې يا د پاتې کيدو د اجازه ليک غوښتنه وکړئ ،خو د نوي توجيه شوو حاالتو الندې کولې شئ.

2.2.2



دويم ګام  :د  OFIIلخوا د ضرورتونو ارزونه او مالتړ او مرسته.

د ګيشې يونيک لخوا ستاسو ځانګړي ضرورتونه په پام کې نيول.

يوځل چې تاسو ګيشې يونيک ته الړ شئ ،نو بيا د پره فيکتور سره د پناه غوښتنې د غوښتنليک د ثبتولو وروسته ،د  OFIIافسر به
تاسو ته په شخصی ډول هرکلي وايي ،په دې غرض چې د هرکلي او استوګنې په اړه ستاسو د اړتياو ارزونه وکړي.
دغه مرکه يا خبرې اترې به پټ ساتل کيږي ،او ستاسو د پناه غوښتنې د علتونو سره به تړاو نه لري .د پوښتنو يو ليست به تاسو ته
درکړای کيږي ،په دې غرض چې وکتل شي چې آيا تاسو د هرکلي او استوګنې د مشخصو شرايطو ته اړتيا لرئ او کۀ نه .که چری
ستاسو وضعيت ورته اړتيا لري ،نو د  OFIIافسر به دا عناصر په پام کې نيسي ترڅو تاسو يو مناسب هستوګنځای ته وليږي.
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تاسو دغه پوښتنليک ته د ځواب ورکولو يا نه ورکولو حق لرئ .د انکار په صورت کې ،دا اداره به مسؤل نه وي که چری تاسو يو
داسې استوګنځای ته واستول شوئ کوم چې ستاسو د ضرورتونو سره سمه نه وي ،او يا OFPRA ،ته ستاسو د وضعيت په اړه د د
راپور نه ورکولو په صورت کې هم دا ادراه به مسؤل نه وي.
که تاسو د طبي فايل سره فرانسې ته رارسيدلې يئ ،نو د  OFIIافسر به ستاسو فائل په پټه توګه د  OFIIډاکټر ته واستوي ،او دغه
ډاکټر به دا پريکړه کوي چې آيا ستاسو حالت يا وضعيت د استوګنې د شرايطو ته اړتيا لري يا که نه .که تاسو ناروغ ياست ،نو تاسو
به د پاملرنې مرکز يا د نږدې روغتون ايمرجنسي يا عاجلې څانګې ته وليږل شئ.
که چری د  OFIIا فسر ته دا خبره څرګنده شي چې ستاسو وضعيت يا حالت خراب دې ،نو ستاسو په رضا سره ،هغه به دغه خبر
 OFPRAته ورکوي .د دې خبر ورکولو مقصد ،د اړتيا په صورت کې ،دا دې چې د  OFPRAلخوا ستاسو د پناه غوښتنې د پلټنې
شرايط تنظيم کول دي ( ،د مثال په توګه ،د معلولينو يا معذورو کسانو لپاره د السرسي موافقت ،او يا ،د اشارو د ژبې ترجمان ورته
برابرول) OFPRA .به د اړين تنظيمي کارونو ارزونه کوي.
ستاسو د پناه غوښتنې د ازمويينې په جريان کې ،ستاسو د خراب يا زيان منونکي حالت پورې اړوند اړتياوې به ،په استوګنځای کي
دننه د ټولنيزو کارمندانو لخوا ،او په ټولنيزو او اداري کړنالرو کې ستاسو مرسته کوونکي مؤسيسو لخوا په پام کې نيول کيږي.



د مالتړاو مرستې وړانديز.

په ګيشې يونيک کې ستاسو د مالقات پر وخت OFII ،به تاسو ته د پاملرنې وړانديز کوي ،کوم چې تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسو
د خپلې پناه په لړ کې په دې هيواد کې د پاتې کيدو د ټولې مودې په جريان کې ،د هرکلي او استوګنې د مادي شرايطو څخه ګټه پورته
کړئ.
په ګيشې يونيک کې تاسو ته د  OFIIلخوا درکړای شوې د کمک او مالتړ د وړانديز سند ستاسو د فاميلي جوړښت تصديق کوي ،تر
څو د هرکلي او استوګنې د مادي شرايطو په اړه ستاسو د حقونو کچه وټاکي .په دې سند کې د  OFIIلخوا هغه وخت بيا بدلون راوستل
کيږي کله چې يو ماشوم وزيږي ،او يا ،د کړنالرو په جريان کې له خپل مور او پالر سره يوځای شي ،ترڅو د هرکلي او استوګنې د
مادي شرايطو د حقونو بيا حساب کتاب کول په پام کې ونيسي.
لکه څنګه چې د دې الرښود په 4مه برخه کې وئيل شوې ،د هرکلي او استوګنې مادي شرايط تاسو ته الندې ذکر شوې حقونه درکوي
:
 که چری تاسو ته دمخه استوګنه نه ده درکړای شوي ،او که تاسو مالتړ او مرسته غواړئ ،نو تاسو به يو استوګنځای تهاستول کيږئ ( 4.1وګورئ "د پناه غوښتونکي استوګنه") .؛
 پرته لدې چې د قانون لخوا ذکر شوی ،د پناه غوښتونکو لپاره د االؤنس حق (وګورئ " 4.2د پناه غوښتونکو لپاره االؤنس").په يوه سيمه کې د هرکلي او استوګنې د پيکيج د اشباع په صورت کې ،ممکن ده چې  OFIIتاسو بلې سيمې ته راجع کړي ،چيرته چې
بايد تاسو د خپل غوښتنليک د ازمويينې په ترڅ کې اوسيدل پيل کړئ ( 4.1وګورئ "د پناه غوښتونکي استوګنه").

 2.3ګيشې يونيک ته د ورتلو څخه وروسته مالتړ.
ګيشې يونيک ته له تګ وروسته ،تاسو ته به ستاسو په استوګنځای کي دننه د مرستې او مالتړ وړانديز کيږي ،که چری دا د پناه
غوښتونکو لپاره د استوګنې مرکز وي ( )CADAيا د يوی بيړنۍ استوګنې مستقل ځای وي (هوټل نه).
که چری تاسو په يو داسې ځای کې استوګن شوی نه يئ ،نو ستاسو مالتړ به د لومړي استقبال او هرکلي دفتر ( )SPADAلخوا باوري
کيږي ،چرته چې به تاسو له  OFIIلخوا استول کيږئ ( 2.1برخه وګورئ).
پدې ټولنيز ،قانوني او اداري مالتړ کې په ځانګړي توګه عارضي ادرس شامل دی (په  2.2.1برخه کې وګورئ "خپله استوګنه څنګه
ثابتول") ،او که چری ستاسو د پناه غوښتنې معاينه د فرانسې مسؤليت وي ،نو د پناه غوښتنې د دوسيې يا د فايل په جوړلو کې مرسته
کول هم شامل دي ،کوم فايل چې به تاسو  OFPRAته ورکوئ.
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پاملرنه  :که چری تاسو ته په  SPADAکې استوګنه درکړای شوې ده ،نو دا ستاسو مسؤليت دی چې په منظم ډول خپل خطونه ترالسه
کړئ ،د  SPADAلخوا ټاکل شوي هدايات په پام کې نيولو سره.
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.3

د پناه غوښتنې د ازموينې شرايط

کله چې ستاسو د پناه غوښتنې معاينه د فرانسوي دولت مسؤليت وي ،نو بيا به ستاسو د پناه غوښتنې ازمويينه يا معاينه به د "پناه
غوښتنې او بې وطنه خلکو د تحفظ لپاره د فرانسوي دفتر" لخوا کيږي ،او دا کار به د پناه د حق د ملي محکمې د کنټرول الندې
ترسره کيږي.

 3.1د کډوالو او بې وطنو خلکو د تحفظ فرانسوي دفتر ( )OFPRAلخوا ازموينه.
کله چې تاسو خپله پناه غوښتنه راجستر کوئ ،نو پره فيکتور به تاسو ته د پناه غوښتنې فورمه درکوي کومه چې به تاسو خا مخا
ډکوئ او بيا به يئ  OFPRAته ليږئ ترڅو وکولی شي چې ستاسو غوښتنه معاينه کړي او پريکړه پرې وکړي.
د  OFPRAلخوا د منفي پريکړو پر ضد  CNDAته د اپيل کيدې شي ( 3.2برخه وګورئ "د پناه د حق د ملي محکمې لخوا د پناه
غوښتنې ازمويينه يا معاينه").
د خپل پناه غوښتنليک د ورکولو پر محال ،تاسو هغه د تحفظ ډول مشخص کولو ته اړتيا نلرئ کوم چې تاسو ترالسه کول غواړئ
(د کډوال يا مهاجر ،او ي،ا د ضمني تحفظ حيثيت) .دا يو ځانګړی پروسيجر يا کړنالره ده چې ستاسو غوښتنليک پکې د OFPRA
لخوا مطالعه کيږي ،لومړی به د يو کډوال يا د مهاجر د حيثيت په نظر ورته کتل کيږي ،او که چری ستاسو حالت پدې پورې تړاو
نلري ،نو بيا به د ضمني تحفظ په نظر ورته کتل کيږي.



د  OFPRAفورمه ډکول

فورمه بايد چې په فرانسوي ژبه کې ډکه شي ،بيا السليک شي ،او بيا د پناه غوښتنې د تصديق اعتباري سند ،دوه شناختي عکسونه،
او تاسو سره چې کوم د سفر کاغذونه يا اسناد وي ،نو دغه ټول شيان بايد ورسره وولګي.
که چری ستاسو د پناه غوښتنليک د ګړندۍ کړنالرې يا پروسيجر الندې عملي کيږي ،نو تاسو بايد د معلوماتو د خبرتيا هغه کاپي هم
ورسره ولګوئ کومه چې تاسو ته د غوښتنليک ثبت کولو په وخت درکړای شوې وه.
د  OFPRAلخوا ستاسو د غوښتنليک د راجستر کولو لپاره دغه دستاويزات او اسناد د فورمې سره لګول ضروري دي.
که چری ستاسو کوچني ماشومان د شخصي خطر سره مخ وي ،نو دا خبره بايد ستاسو د پناه غوښتنې په فورمه کې ذکر شي .که چرې
دواړه والدين پناه غوښتونکي وي ،نو د کوچني ماشومانو په اړه د دغه رقم يرې ذکر بايد د مور په فورمه کې ذکر شي.
ستاسو د پناه غوښتنې په غوښتنليک کې ليکل شوې شامل معلومات محرم دي او دغه به پټ ساتل کيږي ،او په هيڅ حالت کې به
هم ستاسو د اصلي هيواد چارواکو ته نه ليږل کيږي.



 OFPRAته فايل ليږل.

يوځل چې ستاسو فايل بشپړ شي ،نو ستاسو د پناه غوښتنې د غوښتنليک د تصديقي سند د ورکړې وروسته ،تاسو بايد دغه فايل لږ تر
لږه په 21مه ورځ وليږئ (د فايل بيا پرانيستو د غوښتنې په صورت کې په 8مه ورځ  -وګورئ  3.3د بند شوې پناه غوښتنې بيا
پرانيستنه – او يا د بيا کتنې د غوښتنې  -وګورئ  ،3.4بياکتنه).
دا فايل بايد تاسو د پوستې له الرې په دې الندې ادرس وليږئ :
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OFPRA
201, rue Carnot
94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX
د مثال په توګه ،که چری تاسو ته ستاسو د پناه غوښتنې تصديقي سند په 10مه جنورۍ درکړای شوې وي ،نو تاسو بايد خپل فايل په
31مه جنوري  OFPRAته وليږئ .د پوستې پوست آفس سټمپ منل کيږي.
تاسو ته د دې خبرې په کلکه سره سپارښتنه کيږي چې خپل فايل د "تاييد د رسيد سره راجستر شوي خط له الرې" وليږئ ،او بايد
خپل ښۀ لوستل کيدونکې نوم پرې د "ليږونکي" په خانه کې وليکئ.
که چری ستاسو فايل بشپړ نه وي ،نو  OFPRAبه دا فايل بيرته تاسو ته درليږي او تاسو سره به اضافي  8ورځې وخت وي ترڅو دا
بشپړ کړئ او بيرته يې واستوئ (د بيا پرانيستنې يا بيا پيل کولو ،او يا ،د بيا کتنې په صورت کې 4 ،ورځې وخت) .که چری تاسو
پدې موده کې خپل فايل بيرته نه استوئ ،نو  OFPRAبه ستاسو غوښتنليک بند کړي ،او په سيمه کې به ستاسو د پاتې کيدو حق هم
ختم شي ،او ستاسو د پناه غوښتنې د تصديقي سند تجديد به هم نه کيږي.
د دې کړنالرې په جريان کې ،تاسو هر وخت اضافي عناصر د خط له الرې  OFPRAته استولې شئ OFPRA .ته د ليږلو شوو خپلو
ټولو خطونو يوه کاپي او د دفتر رسيد له ځان سره ساتئ ،او همدارنګه د ليږلو ثبوت او د ترالسه کولو ثبوت يا رسيد هم له ځان سره
ساتئ OFPRA .ته ليږل شوي په خپل هر خط کې د خپل فايل شميره ليکل مۀ هيروئ کوم چې ستاسو د پناه غوښتنې په هغه تعارفي
خط کې ليکل شوې دې کوم چې د دفتر لخوا تاسو ته ليږل شوې دې.
ايا تاسو د پروسيجر يا کړنالرې په جريان کې خپل ادرس بدلولې شئ ؟
که چری تاسود خپلې هستوګنې سره اړوند ادرس  OFPRAته ورکړئ وي ،کوم چې ستاسو د عارضي ادرس سره توپير لري ،او
که تاسو خپل د اوسيدو ځای بدلوئ ،نو الزمه ده چې زرترزره  OFPRAخبر کړئ ،په غوره توګه د تلفوني سروس له الرې کوم
چې د  OFPRAپه ويب پاڼې ( )www.ofpra.gouv.frکې ليکل شوې دې ،چې سرليک يئ دې "آنالئن کړنالرې" .دا په حقيقت
کې هغه ادرس دې چې  OFPRAبه تاسو ته خپل ليکونه دراستوي ،پشمول د مرکې لپاره بلنه يا هغه پريکړه چې ستاسو د پناه
غوښتنې په اړه شوې وي.
کله چې تاسو په يو داسې استوګنځي کې اوسيږئ چې ستاسو خپل وي ،او يا ،په کرايه نيولې وي ،او يا داسې ځای چې ستاسو د
ميرمنې يا ميړۀ  /بچي  /يا کوم مشر لخوا نيول شوي وي نو په داسې صورت کې که چری تاسو خپل ادرس بدلوئ ،نو تاسو بايد
 OFIIته خبر ورکړئ.



د  OFPRAلخوا ستاسو د غوښتنليک د معرفي کولو ثبوت.

کله چې ستاسو دوسيه يا فايل بشپړه شي او په وخت ورسيږي ،نو بيا  OFPRAتاسو ته يو ليک درليږي چې د دغه ليک يا خط له
الرې تاسو ته ستاسو د غوښتنليک د معرفي کيدو او ستاسو د فايل نمبر په اړه خبر درکوي.
دا سند يا خط د دې خبرې رسمي ثبوت دی چې ستاسو د پناه غوښتنې غوښتنليک  OFPRAته وسپارلې شو.
دا هغه ليک يا سند دی چې تاسو ته د خپلې پناه غوښتنې د لومړي تصديقي سند د بيا نوی کولو اجازه درکوي (وګورئ " 2.2.1د پناه
غوښتنې د تصديق سند صادرول").
اکثره ،د مرکې يا انټرويو بلنه د پناه غوښتنې د معرفي کيدو د ليک يا خط سره يوځای ليږل کيږي .د مرکې لپاره دغه بلنه د معرفي
کيدو د ليک يا خط په بل مخ ليکل شوې وي .که چری د خط په دغه بل مخ بلنه نه وي نو بيا به د يو بل جال خط له الرې دغه بلنه
تاسو ته درليږل کيږي.
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په نارمل يا عادي پروسيجر ،او يا ،په ګړندي پروسيجر کې د پناه غوښتنې ازموينه.

ستاسو د پناه غوښتنې عريضه ،که په ګړندي پروسيجر کې وي او کۀ په عادي يا نارمل پروسيجر کې ،خو دا به د  OFPRAلخوا
معاينه کيږي.
لکه څنګه چې په  2.2.1برخه کې (سرليک "ستاسو د پناه غوښتنې وړتيا") کې ذکر شوي دي ،په ګړندي پروسيجر کې ستاسو د
غوښتنې د ازموينې موده د  15ورځو پورې رالنډه کړې شوې ده ،مګر تاسو به هم هغه تضمينونو څخه ګټه پورته کوئ لکه څنګه
چې په عادي يا نارمل پروسيجر کې وي .ستاسو غوښتنليک د ګړندي پروسيجر الندې د  OFPRAلخوا هله معاينه کيږي کله چې په
ګيشې يونيک کې ستاسو د پناه غوښتنليک د راجستر کولو په وخت کې دغه د ګړندې پروسيجر الندې ثبت شوې وي .ستاسو فايل ته
په کتو سره ،او يا ،ستاسو ځانګړي وضعيت ته په کتو سره ،دا امکان هم شته چې ستاسو غوښتنليک د  OFPRAلخوا بيا له سره په
عادي يا نارمل پروسيجر کې واچول شي ،پرته له دې چې په دې هيواد کې ستاسو موجودګي عامه امنيت ته يا سيکيوريټي ته او يا د
دولت امن ته خطر نه پيښوي.
د الندې ذکر شوو خبرو په صورت کې ،د  OFPRAلخوا د ګړندي پروسيجر پريکړه هم کيدای شي :





که چری تاسو د  OFPRAګمراه کولو لپاره غلط اسناد ورکړې وي ،غلط معلومات وړاندې کړې وي ،يا معلومات مو پټ
ساتلې وي ،او يا کوم مهم اسناد مو پټ ساتلې وي ؛
که چری تاسو په مختلفو نورو شناختونه سره د پناه لپاره غوښتنې کړې وي :
که چری تاسو د خپلې پناه غوښتنې په مالتړ کې داسې خبرې ذکر کړي وي کومې چې تحفظ ورکولو ته اړتيا نه لري ؛
که چری ستاسو بيانونه بې ربطه يا ګډ وډ وي ،متضاد وي ،په څرګنده توګه غلط يا د باور وړ نه وي ،او ستاسو د اصلي
هيواد په اړه د هغو معلوماتو سره په ضد کې وي د کومو په اړه چې دا دفتر پوهيږي.

که چری تاسو په خپل ګړندي پروسيجر اعتراض کول غواړئ ،نو تاسو يوازې  CNDAته د اپيل کولو له الرې دا کار کولی شئ.



په  OFPRAکې شخصي انټرويو يا مرکه.

يوځل چې ستاسو غوښتنليک  OFPRAته وسپارل شي ،نو بيا به تاسو ته د مرکې يا انټرويو لپاره بلنه درکړای کيږي.
په الندې ذکر شوو دوو صورتونو کې تاسو د مرکې يا انټرويو څخه مستثنی ګڼل کيدای شئ :
 کله چې ستاسو په فايل کې ورکړای شوې معلومات د  OFPRAلخوا د کډوال يا مهاجر حيثيت ورکولو لپاره کافي وي ؛
 کله چې دوام لرونکي او ستاسو د کنترول نه بهر طبي الملونه ،ستاسو په حاضر کيدو کې او په انټرويو کې د برخې اخيستو
په الر کې خنډ وي.
که چری تاسو ته د مرکې يا انټرويو لپاره بلنه درکړای شي ،نو تاسو بايد په  Fontenay-sous-Boisکې د  OFPRAمرکزي دفتر
ته الړشئ .هلته به د  OFPRAيو افسر چې "د تحفظ افسر" ورته وئيل کيږي ،له تاسو څخه انټرويو اخلي او سوال جواب به کوي،
او د اړتيا په صورت کې د يو داسې ژباړونکي په موجودګۍ کې به دغه انټرويو ترسره کيږي کوم چې د  OFPRAلخوا ستاسو لپاره
ټاکل شوې وي .دغه ژباړن به په هغه ژبه خبرې کوي کومه چې تاسو په ګيشې يونيک کې د خپلې پناه غوښتنې د راجستر کولو په
وخت غوره کړې وي ،او يا ،په داسې ژبه کې چې تاسو پرې کافي حده پورې پوهيږئ (په  2.2.1برخه کې وګورئ "په OFPRA
کې د انټرويو لپاره ژبه غوره کول") .خو بيا هم ،تاسو په فرانسوي ژبه کې د انټرويو او سوال جواب کولو لپاره هر وخت غوښتنه
کولې شئ .په انټرويو کې د کارول شوې ژبې پر ضد تاسو  CNDAته د اپيل په صورت کې کولې شئ.
که چری تاسو دې مرکې يا انټرويو ته نه حاضريږئ ،نو ستاسو د غير حاضرۍ له امله ستاسو د فايل پر بنسټ د  OFPRAلخوا
پريکړه کيدای شي ،او يا ،فايل هم بند کړې کيدای شي .د کوم خنډ په صورت کې ،دا الزمي ده چې لږترلږه  48ساعته له وړاندې نه
 OFPRAته خبر ورکړئ ،او يا ،د ناوخته کيدو په صورت کې ،د يو ليک له الرې خبر ورکړای ،په هغه ادرس کوم چې ستاسو په
بلنه کې ليکل شوی دی.
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که تاسو وغواړئ نو کولی شئ چې دې انټرويو ته تاسو د يو وکيل سره راشئ ،او يا ،د  OFPRAلخوا منلې شوې ټولنې/ايسوسي
ايشن د يو نمائنده سره راشئ ،کوم چې به د دې مرکې يا انټرويو په پای کې خپله مشاهده ليکي .خو ،که چری وکيل يا د دغه ټولنې
نمائنده انټرويو يا مرکې په وخت حاضر نه وي ،نو دغه مرکه به نه ځنډول کيږي .که چری تاسو د کومې معذورۍ په حالت کې يئ،
نو تاسو د مرکې يا انټرويو په جريان کې د يو داسې طبي مسلکي يا ډاکټر د ملګرتيا غوښتنه کولې شئ کوم چې په معمول کې ستاسو
څارنه يا عالج کوي ،او يا ،د يو داسې ټولنې يا ايسوسي ايشن د نمائنده غوښتنه کولې شئ کوم چې د معذورو خلکو امداد کوي.
که چری تاسو ته د خپلې پناه غوښتنې داليل ښکاره کولو کې مشکالت وي ،په ځانګرې توګه دجنسي تشدد سره تړلې خبرې ،او که
تاسو وغواړئ چې ستاسو مرکه دې د دفتر يو افسر سره وشي ،او يا ،ستاسو د خوښې يو جنسي ترجمان سره وشي ،نو د دې لپاره
تاسو د انټرويو د ورځ نه وړاندې د  OFPRAڅخه غوښتنه کولې شئ.
مرکه يا انټرويو محرم وي يا پټ ساتل کيږي .ستاسو څرګندونې به د هغه تحفظ د افسر لخوا ليکل کيږي چا سره چې ستاسو انټرويو
شوې وي ،او که تاسو غواړې نو د پريکړې څخه مخکې (په نارمل يا عادي پروسيجر کې) او يا د پريکړې په وخت (په ګړندي
پروسيجر کې) دغه څرګندونې تاسو سره هم شريک کيدای شي.
د دې مرکې يا انټرويو غږ هم ريکارډ کيږي کوم ته چې تاسو السرسي نه لرئ ،خو د  OFPRAلخوا د منفي پريکړې په صورت کې
او د دغه پريکړې پر ضد د اپيل په صورت کې السرسي کيدای شي.
په  Fontenay-sous-Boisکې د  OFPRAد مرکزي دفتر پرته په بل کوم ځای کې ستاسو انټرويو اخيستل کيدای شي ؟
دا ممکن ده چې ستاسو انټرويو په جغرافيايی توګه ستاسو د لري والي له امله په  Fontenay-sous-Boisکې ونشي (په ځانګړي
توګه کله چې تاسو د سمندر پوری غاړه ياست) ،او يا ،ستاسو د ځانګړي وضعيت له امله (کله چې تاسو د روغتيا يا د کورنۍ
ستونزو له امله نشئ کولی چې سفر وکړئ ،او يا ،کله چې تاسو په يو داسې ځای کې بندي ياست چې له آزادۍ محروم وي) .په
داسې صورت کې ،ستاسو انټرويو به له لرې نه د آډيو او ويډيو اړيکو له الرې ترسره کول کيږي.
په داسې صورت کې ،وکيل يا د ټولنې يا ايسوسي ايشن يو استازی به له تاسو سره په څنګ کې موجود وي کوم چې به له تاسو
سره مرسته کوي .ترجمان به د تحفظ د افسر سره په څنګ کې ناست وي.
کله چې تاسو د سمندر نه پوری غاړه سيمه کې ياست ،او يا ،په يو لوی ښار کې ياست ،نو دا ممکن ده چې ستاسو انټرويو په
مستقيم ډول د  OFPRAد افسر لخوا ترسره شي ،کله چې تاسو په  Guyaneدپارتمنت کې اوسئ نو په  Cayenneکې د OFPRA
په دفتر کې ترسره کيدای شي ،او يا ،په نورو اړوندو سيمو کې هم ،دا کار د  OFPRAد پلټنې د بهرني مشن لخوا ترسره کيږي.



طبي معاينه.

 OFPRAله تاسو څخه د طبي معاينې کولوغوښتنه کولې شي .دې طبي معاينې څخه انکار کول به ستاسو د غوښتنليک د نيمګړتيا
المل نه جوړيږي او  OFPRAبه د خپلې پريکړې ورکولو څخه هم نه منع کوي .که چری تاسو کوچنی ياست او د جنسي تيري د
خطر له امله ستاسو په نوم د پناه غوښتنه ثبت شوې وي ،نو د دې طبي معاينې فيس به د  OFPRAلخوا ورکړې کيږي .ډاکټر به طبي
سند  OFPRAته په مستقيم ډول استوي ،او دغه طبي سند يوه کاپي به ستاسو مور او پالر يا قانوني استازي ته وسپاري.



د  OFPRAپريکړه.

 د پريکړې لپاره وخت
د  OFPRAد پريکړې ترالسه کولو وخت توپير لري  :په ګړندي پروسيجر کې په اوسط ډول  15ورځې او په نارمل يا عادي پروسيجر
کې تر څو مياشتو پورې .د  OFPRAلخوا د اوږدې چوپتيا يا خاموشۍ مطلب دا نه دې چې ستاسوغوښتنه رد شوې ده .که چری
 OFPRAپه  6مياشتو کې پريکړه نشي کولې ،نو دوي به تاسو ته د پوست له الرې خبر درکوي .نو په داسې صورت کې ،تاسو بايد
په منظم ډول د خپلو خطونو تپوس کوئ.
 ښۀ او مثبته پريکړه (برخه  1وګورئ "د تحفظ مختلف ډولونه")
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که چری ستاسو د غوښتنې په اړه يوه ښۀ او مثبته پريکړه شوی وي ،نو تاسو ته به :



د يو کډوال يا مهاجر حيثيت درکړل کيږئ ،او  OFPRAبه تاسو ته د مهاجرت يا کډوالۍ د حيثيت د ورکړې پريکړه درليږي؛
او يا به درته ضمني تحفظ درکوي ،او  OFPRAبه تاسو ته د ضمني تحفظ د ورکړې پريکړه درليږي ،او همدا رنګه يو
خط به هم درليږي کوم چې به تاسو چارواکو ته د خپل تحفظ د توجيه کولو په غرض وړاندې کولې شئ.

 منفي پريکړه
 OFPRAستاسو د پناه غوښتنې په اړه درې ډوله منفي پريکړې کولی شي :
 د رد کولو پريکړه ؛
تاسو د دې پريکړې پر ضد د  CNDAپه وړاندې اعتراض کولې شئ .په سيمه کې د پاتې کيدو د حق په اړه شرايط په دې وړاندې
ذکر شوي برخه  3.1کې بيان شوې دي  :د " OFPRAد پريکړې د خبرتيا څخه وروسته د پاتې کيدو د حق خاتمه".
 د نه منلو پريکړه په الندې صورتونو کې کيدی شي :
 کله چې تاسو له وړاندې نه د اروپايی اتحاديې په يو غړی دولت کې د خپلې پناه په لړ کې د تحفظ څخه ګټور کيږئ ؛ کله چې تاسو په يو دريمګړي هيواد کې د کډوال وضعيت او د مؤثره تحفظ څخه ګټور کيږئ ،او يا ،هلته تاسو د بيرتهداخيليدو وړ ياست.
تاسو د دې پريکړې پر ضد د  CNDAپه وړاندې اعتراض کولې شئ .د پناه په لړ کې ،تاسو په سيمه کې د پاتې کيدو د حق څخه نور
نه نشئ ګټور کيدې ،تر دې پورې چې د  CNDAپه وړاندې د اپيل کولو په صورت کې هم (په  3.1برخه کې وګورئ "د OFPRA
د پريکړې د خبرتيا څخه وروسته د پاتې کيدو د حق خاتمه".

-

د بنديدو پريکړه په الندې صورتونو کې کيدای شي :
کله چې تاسو د مرکې يا د انټرويو پرمهال ،او يا ،د يو ليک له الرې د خپلې پناه د غوښتنليک د بيرته اخيستولو په هکله
 OFPRAته خبر ورکړې وي ؛
کله چې تاسو خپل غوښتنليک په  21ورځو کې دننه نه وي سپارلی ،او يا ،تاسو مرکې يا انټرويو ته حاضر شوی نه يئ ؛
کله چې تاسو په قصدي ډول د خپل غوښتنليک د ازموينې په لړ کې د اړين معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوئ ؛
کله چې تاسو په يو مناسب وخت کې دننه خپل ادرس دفتر ته نه وي ورکړي ،او له دې امله له تاسو سره اړيکه نشي نيول
کيدی ؛
کله چې ستاسو غوښتنليک په ګيشې يونيک کې راجسټر شوی وي ،خو بغير د کوم مشروع دليل تاسو خپل فايل يا دوسيه
 OFPRAته نه وي استولې.

تاسو د اداري محکمې په وړاندې د دې پريکړې پر ضد اعتراض کولی شئ ،خو د  CNDAپه وړاندې نشئ .د پناه په لړ کې ،تاسو په
سيمه کې د پاتې کيدو د حق څخه نور نه نشئ ګټور کيدې (په  3.1برخه کې وګورئ "د  OFPRAد پريکړې د خبرتيا څخه وروسته
د پاتې کيدو د حق خاتمه" .د بنديدو د پريکړې خبرتيا څخه په  9مياشتو کې دننه ،تاسو د يوځل لپاره د خپل فايل د بيا خالصولو
غوښتنه کولې شئ (برخه  3.3وګورئ).
 د  OFPRAد پريکړې د ليږلو طريقه
 OFPRAبه تاسو ته په فرانسوي ژبه کې ليکل شوي پريکړه او يو سند درليږي ،چې په هغه ژبه کې به ژباړل شوی وي چې تاسو
پرې پوهيږئ ،او په دغه ليک کې به ستاسو د غوښتنليک د رد کيدو د پريکړې معنی په ګوته شوي وي.
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ايا د غيرمادي يا اليکترانيک وسيلې له الری  OFPRAتاسو د ستاسو د پناه غوښتنې د معرفي کولو تصديقي سند ،د شخصي
مرکې بلنه او خپله پريکړه درليږلې ؟
 OFPRAيو سيسټم رامينځته کړی چې هدف يې د غير مادي يا اليترانيک وسيلو له الرې په شخصي اکاؤنټ د پناه غوښتنې د
معرفي کيدو تصديق سند ،د شخصي مرکې بلنه او د غوښتنې په اړه خپله پريکړه ليږي .دا خوندي پروسه به په بشپړ ډول د پناه
غوښتنې محرميت باوري کوي.
کله چې دا سيسټم تاسو ته پلي کيږي ،نو ستاسو د پناه غوښتنې د راجسټر کولو په وخت ،او يا ،ستاسو د پناه غوښتنې د معاينې
مسؤل هيواد فرانسې ته ليږدولو په وخت کې ،تاسو ته به د دې په اړه خبر درکړل کيږي ،که چيرې په  2.2.1پوائنټ کې تشريح
شوې ستاسو د "ډوبلين" پروسيجر کامياب شوې نه وي .بيا به تاسو ته د سيسټم پلي کولو د پروسيجر په اړه د معلوماتو خبرتيا
درکړل کيږي.



د  OFPRAد پريکړې پر ضد اپيل.

تاسو د  OFPRAد پريکړې د خبرتيا له نيټې څخه په يوه مياشت کې دننه ،د دغه پريکړې پر ضد د  CNDAپه وړاندې اعتراض
کولې شئ ( 3.2برخه "د  CNDAلخوا ازموينه" وګورئ) .که چری تاسو  CNDAته اپيل نه وي کړي ،او يا ،که تاسو د يوی مياشت
ټاکلې مودي څخه وروسته اپيل درج کړی وي ،نو په داسې صورت کې په سيمه کې ستاسو د پاتې کيدو حق پای ته رسي ،له تاسو
څخه به ستاسو د پناه غوښتنې تصديقي سند بيرته اخيستل کيږي ،او يا ،دغه تصديقي سند به بيا نه نوی کيږي ،او بيا به تاسو له فرانسه
څخه وځئ.
که چری تاسو غواړئ چې د  CNDAپه وړاندې د خپل اپيل د تشکيلولو په لړ کې له قانوني مرستې څخه ګټه واخلئ ،نو تاسو بايد دغه
غوښتنه د  OFPRAد پريکړې له خبرتيا وروسته په  15ورځو کې دننه وکړئ .بيا د اپيل کولو لپاره دغه د يوی مياشتې موده به
منقتع کيږي ،او بيا به له هغه نيټې څخه يو ځل بيا پيل کيږي په کومه نيټه چې ستاسو د قانوني کمک د غوښتنې په لړ کې د پريکړې
خبرتيا تاسو ته وشي (په  3.2برخه کې وګورئ "د وکيل کمک").
ستاسو لخوا ،او يا ،د  OFPRAلخوا د  CNDAد پريکړې پر ضد لوی دولتي کونسل يا شورا ته هم اپيل کيدای شي.



د  OFPRAد پريکړې د خبرتيا څخه وروسته د پاتې کيدو د حق خاتمه.

په اصل کې ،تاسو د خپلې پناه غوښتنې د پلټنې د مودې په ترڅ کې ،د قانون اپيل پشمول د پاتې کيدو د حق څخه ګټور کيږئ.
خو له دې سره سره ،ستاسو د ساتنې يا د پاتې کيدو حق هغه وخت پای ته رسي کله چې ستاسو په اړه د  OFPRAلخوا په الندې ذکر
شوو پريکړو کې يوه پريکړه شوې وي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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د نه منلو يوه پريکړه ،ځکه چې تاسو له وړاندې نه په يو بل هيواد کې د تحفظ څخه ګټور کيږئ ،او ،که چری دغه هيواد
د اروپايي اتحاديې غړی هيواد نه وي ،تاسو بيرته دغه هيواد کې داخل کيدی شئ ( 3.3برخه وګورئ) ؛
د بنديدو پريکړه ( 3.3برخه وګورئ ).؛
په ګړندي پروسيجر کې اچولې شوې د پناه د غوښتنليک په اړه د رد کيدو پريکړه ،په دې اساس چې تاسو د يو خوندي
هيواد وګړی ياست ؛
په ګړندي پروسيجر کې اچولې شوې د پناه د غوښتنليک په اړه د رد کيدو پريکړه ،په دې اساس چې په ملي خاورې ستاسو
شتون د عامه نظم لپاره جدي ګواښ دې ؛
د بياکتنې د غوښتنې په اړه د رد کولو پريکړه ؛
د بياکتنې د لومړۍ غوښتنې په اړه د نه منلو پريکړه ؛

gDA2020

په فرانسه کې د پناه غوښتنکو لپاره الرښود _____________ gDA2020

 .7د نه منلو ،او يا ،د رد کولو پريکړه ،په داسې حال کې چې تاسو له اداري يا قضايي ساحې څخه ايستل شوي يا منع شوي
ياست او تاسو په کور کې نظربند يا په توقيف کې ساتل شوي ياست (په  2.2.1کې " ايا تاسو د ادارې يا د محکمې لخوا د
سيمې څخه د شړلو يا په سيمه کې د بنديز سره مخ يئ ؟ ").
په داسې صورتونو کې ،د پناه غوښتنې تصديقي سند به بيرته واخيستل شي ،او يا ،به نه نوي کيږي نشي ،او بيا به د فرانسوي خاورې
پريښودلو مسؤليت ستاسو په غاړه وي (برخه  5وګورئ).

 3.2د پناه د حق د ملي محکمې ( )CNDAلخوا ازمونيه.



د اپيل کولو لپاره وخت.

تاسو د  OFPRAلخوا د رد کولو د پريکړې د خبرتيا څخه وروسته ،د  CNDAپه وړاندې اپيل کولو لپاره يوه مياشت وخت لرئ.
تاسو دا الندې ذکر شوي ګامونه پورته کولی شئ :
 د  OFPRAلخوا د نه منلو ،او يا ،د رد کيدو د پريکړې په صورت کې ،له محکمې څخه د دفتر د پريکړې لغوه کولو او دتحفظ ورکولو غوښتنه کول ؛
 د ضمني تحفظ څخه د ګټور کيدو د يوې پريکړې په صورت کې ،د مهاجر يا د کډوال په حيث د پيژندلو غوښتنه کول .پهداسې صورت کې ،تاسو د ضمني تحفظ ګټه له ځان سره ساتل شئ ،او اړوند حقونه هم (برخه  6وګورئ "د تحفظ څخه
ګټه اخيستونکو حقونه") ،تر هغه وخت پوری چې  CNDAتاسو د يو کډوال په حيث نه يئ پيژندلې .سربيره پردې ،که
چری  CNDAتاسو د يو مهاجر يا کډوال په حيث ونه مني ،نو د  OFPRAلخوا د ورکړای شوي ضمني تحفظ څخه بيرته
نشي منکر کيدای.
دا اپيل بايد د يوې مياشتې مودې پای ته رسيدو څخه وړاندې  CNDAته ورسيږي (د مثال په توګه ،که تاسو د جنوري په 20مه نيټه
د رد کيدو پريکړه ترالسه کوئ ،نوستاسو اپيل بايد د 21مې فرورۍ دنيمې شپې څخه وړاندې  CNDAته ورسي) .د يو راجستر شوي
خط له الرې او د يو تصديقي رسيد سره ،د ساده خط ،او يا ،د فيکس له الرې دغه اپيل دې بايد  CNDAته واستول شي .ستاسو
غوښتنليک بايد د احتياط په توګه د يوې مياشتې د پای ته رسيدو څخه وړاندې وليږل شي ،او يا ،که چری تاسو دغه اپيل د فيکس له
الری استوئ ،نو بيا بايد چې د نيټې د ختميدو په ورځ د نيمې شپې څخه وړاندې وليږل شي .که چری ستاسو د دغه اپيل استيناف
محکمې ته د يوی مياشت د نيټې د ختميدو څخه وروسته ترالسه شي ،نو ستاسو اپيل به د نه منلو وړ وي ،يعني اپيل به د اوريدلو يا
معاينه کولو پرته رد شي.



د يو وکيل مرسته.

دا امکان شته چې تاسو د خپل اپيل په جوړولو کې او په  CNDAکې د غونډې په ترڅ کې د يو وکيل کمک ترالسه کړئ .د دې لپاره،
تاسو کولی شئ د قانوني مرستې لپاره غوښتنه وکړئ .د وکيل فيس په بشپړ ډول د دولت لخوا تاديه کيږي او وکيل حق نلري چې تاسو
څخه فيسونه اخلي.
د قانوني مرستې د غوښتنې لپاره ،تاسو بايد د  OFPRAلخوا د رد کولو د پريکړې د خبرتيا څخه په  15ورځو کې د  CNDAحقوقي
يا قانوني مرستې دفتر سره اړيکه ونيسئ.
د  CNDAد حقوقي يا قانوني مرستې د دفتر ( )BAJادرس:
Cour nationale du droit d’asile
35, rue Cuvier
93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS
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تاسو کولی شئ د هغه وکيل نوم په ګوته کړئ کوم چې ستاسو قانوني مرسته کولو ته تيار وي ،او يا ،غوښتنه وکړئ چې CNDA
ستاسو لپاره يو وکيل وټاکي .که تاسو د قانوني مرستې څخه ګټه پورته کوئ ،تاسو بايد ټاکل شوی وکيل ته پيسې ورنکړئ ،حتی که
هغه تاسو څخه د فيس غوښتنه هم وکړي.
که چری ستاسو اپيل په څرګنده توګه نه ښکاري چې د نه منلو وړ دې ،نو ستاسو د قانوني مرستې غوښتنه به نه رد کړې کيږي.
ستاسو د قانوني مرستې د غوښتنې د ازموينې په جريان کې ،د  CNDAپه وړاندې ستاسو د اپيل د ثبتولو وروستۍ نيټه به يوازې هغه
وخت وځنډول شي کله چې تاسو خپله غوښتنه په  15ورځو کې دننه کړې .ستاسو د غوښتنې په اړه د قانوني مرستې دفتر لخوا د
پريکړې له خبرتيا څخه وروسته ،دغه نيټه به بيا پيل کيږي .تاسو د  CNDAپه وړاندې د خپل اپيل راجستر کولو لپاره يوه نوی نيټه
يا موده لرئ ،کوم چې د يوې مياشت برابر ده ،خو له دغه موده څخه به هغه ورځې کمول کيږي کومې چې د  OFPRAد پريکړې د
خبرتيا او د قانوني مرستې لپاره ستاسو د غوښتنې د نيټې ترمينځ تيرې شوې وي.
د مثال په توګه ،که چری  OFPRAد رد کيدو د پريکړې خبرتيا تاسو ته د جنوۍ په 15مه درکوي ،نو تاسو سره د قانوني مرستې د
غوښتنې لپاره  15ورځې وخت دې .او که چری تاسو د  OFPRAد پريکړې د خبرتيا څخه  5ورځې وروسته د جنورۍ په 20مه د
قانوني مرستې لپاره غوښتنه وړاندې کوئ ،نو بيا به تاسو سره د قانوني مرستې د دفتر د پريکړې څخه وروسته  26ورځې وخت وي
چې خپل اپيل وړاندې کړئ.



اپيل.

د الندې ذکر شوو شرايطو بايد درناوی وشي :














د هر څۀ وړاندې ،تاسو بايد د  OFPRAلخوا د رد کيدو د پريکړې د ليک په بل مخ ليکلې شوی ټولې خبرې ښۀ وولولئ ؛
اپيل دې بايد په فرانسوي ژبه کې په ساده کاغذ وليکل شي (هيڅ مشخص فورمه نلري) .خپل نومونه ،فاميلي نومونه ،د
زيږيدو نيټه او ځای ،تابعيت او ادرس بايد په دغه اپيل کې وليکل شي ؛
تاسو بايد خپل اپيل السليک کړئ ؛ که تاسو کوچنی ياست ،نو ستاسو قانوني وکيل بايد دغه اپيل السليک کړي؛
تاسو بايد د خپل اپيل سره د د  OFPRAپريکړې يوه کاپي ضميمه کړئ ؛
که چری ستاسو د پناه غوښتنليک په ګړندي پروسيجر يا کړنالره کې اچول شوې وي ،نو تاسو بايد د هغه معلوماتي نوټس
کاپي د اپيل سره ضميمه کړئ کوم چې تاسو ته د پناه د غوښتنې د راجستر کولو په وخت درکړای شوې دې (په 2.2.1
برخه کې وګورئ "ستاسو د پناه غوښتنې وړتيا") ؛
تاسو بايد خپل اپيل توجيه کړئ ،يعني تاسو ولې د  OFPRAد ردولو د داليلو سره موافق نه ياست ،او يا ،له هغه داليلو سره
چې د کوم په اساس  OFPRAتاسو ته ضمنې تحفظ درکړې دې ،او تاسو ته يئ د کډوال يا مهاجر حيثيت نه دې درکړې ؛
تاسو بايد د خپل شناخت او تابعيت تصديقي اسناد د اپيل سره ضميمه کړئ ؛
تاسو بايد د خپلې کيسې د بشپړولو لپاره نور سندونه هم ضميمه کړئ ؛
که تاسو په هغه ژبه اعتراض کول غواړئ په کومه ژبه کې چې په  OFPRAکې ستاسو مرکه يا انټرويو شوې وه ،نو تاسو
بايد دغه خبره په خپل اپيل کې په ګوته کړئ او تاسو بايد هغه ژبه هم په ګوته کړئ چې تاسو پکې انټرويو غواړئ .که
محکمه ستاسو د اعتراض درناوی کوي ،خو په غوښتلې شوې ژبه کې ترجمان نشي ټاکلې ،نو بيا به ستاسو انټرويو يا
مرکه په داسې ژبه کې ترسره کيږي چې تاسو پرې پوهيږئ ؛
تاسو بايد د خپل اپيل ليږلو او ورکولو ثبوتونه او يوه کاپي هم له ځان سره وساتئ ؛
د ادرس د بدلون په اړه تاسو بايد  CNDAخبر کړئ ؛
تاسو د خپل اپيل ثبتولو وروسته د خپل فايل د کميونيکيشن غوښتنه کولې شئ.

ستاسو د تابعيت د تصديق کوونکو سندونو په اړه ،دا به غوره خبره وي چې تاسو د فايل سره يوه کاپي ضميمه کړئ او د خپل
پاسپورت يا ملي شناختی کارډ اصلي له ځان سره وساتئ .د دې سندونو له الرې ،تاسو به هغه ليکونه يا خطونه ترالسه کوئ کوم چې
به د  CNDAلخوا د يو راجسټر شوي ليک له الرې ليږل کيږي .که چری په محکمه کې د اوريدنې په ورځ له تاسو څخه دغه اسناد
وغوښتل شي ،نو تاسو به دغه اصلي اسناد هغوي ته وړاندې کوئ.
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د هغو اسنادو په اړه کوم چې ستاسو د کيسې تصديق کوي ،غوره خبره دا ده چې تاسو د خپل فايل سره اصلي ضميمه کړئ او يوه
کاپي يئ له ځان سره وساتئ .دا اسناد به ستاسو په غوښتنه تاسو ته د اوريدنې په ورځ بيرته درکړای کيږي ،او يا به تاسو ته د پوستې
له الرې درليږل کيږي .هغه اسناد چې ستاسو د کيسې تصديق کوي بايد چې فرانسوي ژبې ته وژباړل شي .که چری دغه اسناد ژباړه
شوې نه وي ،نو  CNDAدغه اسناد نشي کارولې .دا الزمي نده چې ژباړه دې د يو سوګند شوي ژباړونکي لخوا ترسره شي ،پرته د
مدني حالت او قضايی يا د پوليسو سندونو.
که چری تاسو يوی عامه اوريدنې ته وغوښتل شی ،نو تاسو د يوی ټاکل شوې نيټې پورې ليکلې شوي نور اضافي او بشپړونکي
معلومات راوړلې شئ کوم چې به ستاسو په جلبي خط کې ذکر شوی وي.



د اپيل رسيد.

ستاسو د اپيل د راجستر کيدو وروسته CNDA ،به تاسو ته د "د اپيل رسيد" ترسرليک الندې يو سند درليږي .،دا سند به په هغه
ادرس درليږل کيږي کوم چې تاسو ورکړې وي .دا سند دا تصديق کوي چې ستاسو اپيل ثبت شوی دې.
د استثناء پرته (الندې برخه "د اپيل ټالوونکې ماهيت" وګورئ) ،دا سند تاسو ته اجازه درکوي چې تاسو د خپلې پناه غوښتنې د
تصديقي سند د بيا نوي کولو غوښتنه وکړئ ،ځکه چې تاسو د خپل غوښتنليک په اړه د  CNDAتر پريکړې پورې په فرانسه کې د
اوسيدلو حق لرئ.



د اپيل ټالوونکې يا معطلونکې ماهيت.

په عمومي توګه ،تاسو د  OFPRAد رد کولو د پريکړې پر ضد د  CNDAپه وړاندې د اپيل کولو حق لرئ ،او دا اپيل په اتوماتيک
ډول معطل کيدې يا ټالول کيدې هم شي .دا پدې معنی چې تاسو د اپيل د وخت د ختميدو پورې په فرانسه کې د د پاتې کيدو د حق
څخه ګټه پورته کولې شئ ،او د اپيل په صورت کې تر هغه وخت پورې ،ترڅو چې محکمې خپله پريکړه نه وي کړې.
د دې برعکس ،که چری تاسو د خپلې پناه غوښتنې د رد کيدو وړاندې په فرانسه کې د پاتې کيدو حق له السه ورکړئ (په  3.1برخه
کې وګورئ "د  OFPRAد پريکړې د خبرتيا څخه وروسته د پاتې کيدو د حق پای يا خاتمه") ،نو تاسود  OFPRAلخوا د رد کيدو يا
نه منلو د پريکړې پر ضد د  CNDAپه وړاندې د اپيل کولو حق لرئ ،خو دا اپيل نور په اتوماتيک ډول د معطل کيدو يا ټالولو وړ
نه دې :
 فرض کړئ که چری اپيل ټالوونکې يا معطل کيدونکې ندی او ستاسو پر ضد د شړلو ګامونه پورته شوی او عملي شوې
وي ،په داسې حال کې چې کله تاسو د الندې ذکر شووپريکړو کې د يوی پريکړې سره مخ ياست :
 .1د OFPRAلخوا د نه منلو پريکړه ،ځکه چې تاسو له وړاندې نه په يو بل دولت يا هيواد کې کې تحفظ څخه ګټور کيږئ،
او ،که دغه هيواد د اروپايي اتحاديې غړې نه وي ،تاسو هلته بيرته ستنيدلی شئ (برخه  3.3وګورئ) ؛
 .2د  OFPRAلخوا د بنديدو پريکړه ( 3.3برخه وګورئ) ؛
 .3د شړلو د ګامونو د اجرا د ناکامولو په غرض ،د بياکتنې لپاره د لومړۍ غوښتنې په اړه د  OFPRAلخوا ورکړې شوې
پريکړه.
 او يا فرض کړئ چې اپيل په اوتومات ډول معطل کيدونکې يا ټالوونکې ندی او تاسو کولی شئ چې له اداري محکمه
وغواړئ چې د  CNDAپه وړاندې ستاسو د اپيل پرمهال ستاسو پر ضد د شړلو اجرا ګام وځنډوي ،په داسې حال کې چې
کله تاسو د الندې ذکر شووپريکړو کې د يوی پريکړې سره مخ ياست :
 .1په ګړندي پروسيجر کې اچولې شوې د پناه د غوښتنليک په اړه د  OFPRAلخواد د رد کيدو پريکړه ،په دې اساس چې
تاسو د يو خوندي هيواد وګړی ياست ؛
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.2
.3
.4
.5

په ګړندي پروسيجر کې اچولې شوې د پناه د غوښتنليک په اړه د رد کيدو پريکړه ،په دې اساس چې په ملي خاورې ستاسو
شتون د عامه نظم لپاره جدي ګواښ دې ؛
د بياکتنې د غوښتنې په اړه د رد کولو پريکړه ،چې د منلو وړ ګڼلې شوې وي ؛
د بياکتني يا بيا ازمويني د هغې غوښتنې په اړه د  OFPRAلخوا د نه منلو پريکړه کومه غوښتنه چې د شړلو د ګامونو د
ناکامولو په غرض نه وي وړاندې شوې ؛
د نه منلو يا رد کولو پريکړه ،په داسې حال کې چې تاسو له اداري يا قضايي ساحې څخه ايستل شوي يا منع شوي ياست او
تاسو په کور نظربند يا په توقيف کې ساتل شوي ياست (په  2.2.1کې " ايا تاسو د ادارې يا د محکمې لخوا د سيمې څخه د
شړلو يا په سيمه کې د بنديز سره مخ يئ ؟ ").

تاسو کولی شئ چې د دې معطلولو يا ټالولو غوښتنه وکړئ ،که دغه غوښتنه د شړلو د ګامونو پر ضد ستاسو د اپيل په شکل کې وي،
او يا ،که ستاسو د نظر بندۍ يا توقيف څخه په  48ساعتونو کې دننه ستاسو د نظر بندۍ يا توقيف پر ضد د غوښتنليک په شکل وي،
خو په هغه صورت کې چې کله ستاسو د پناه غوښتنې د راجستر کولو څخه وړاندې د شړلو د اقدام يا ګامونو خبرتيا تاسو ته شوې
وي او دا چې د دغه شړلو د اقدام يا ګام پر ضد اپيل کول امکان نه لري.



په  CNDAکې محکمي غونډه.

ستاسو د اپيل د پلټنې په غرض CNDA ،به تاسو محاکمې ته يا محکمي غونډې ته رابلي .د غونډې څخه لږ تر لږه يوه مياشت
وړاندې ،دا بلنه به تاسو ته د يو ليک په واسطه درليږل کيږي ،خو که چری ستاسو د اپيل پلټنه يا معاينه د ګړندي پروسيجر الندې
کيږي نو بيا په داسې صورت کې به تاسو د غونډې نه  15ورځې وړاندې رابلل کيږئ.
خو که چری ستاسو په اپيل کې داسې کوم جدي خبره يا عنصر نه وي چې د  OFPRAپريکړې باندې د اعتراض کولو وړ وي ،نو
بيا ستاسو د فايل مطالعه کولو وروسته CNDA ،کولی شي چې ستاسو اپيل د يو امر له الرې رد کړي ،پرته له دې چې تاسو محاکمې
ته يا محکمې غونډې ته راوبلي.
که اړين وي ،نو محکمې غونډه به :
 يا په  CNDAکې کيږي ،چې ادرس يئ دا دې  Montreuil :او يا ) Palais de justice (Ile de la Cité؛ او يا به د عدليې وزارت په دفترونو کې د آډيو -ويډيو له الرې .د آډيو -ويډيو د محرميت او کيفيت تضمين دی. د قاضيانو تشکيل يا جوړښت :
د  CNDAد قاضيانو پينل يا ټيم ،کوم چې به ستاسو اپيل يا استيناف معاينه کوي ،د مجسټريټ په مشرۍ کې کار کوي .پدې کې د
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنر ( )UNHCRلخوا ټاکل شوی يو وړ شخصيت هم شامل دی .د يو راپورکوونکي د اوريدو
وروسته ،د قاضيانو پينل به ستاسود اپيل يا استيناف په اړه پريکړه کوي ،څوک چې د پريکړې د طرفداري کولو پرته ستاسو د پناه
غوښتنې تجزيه کوي .دغه راپور کوونکې دغه تجزيه ستاسو او ستاسو د وکيل د بيانونو په بنسټ کوي ،که تاسو يو وکيل لرئ نو
هله.
کله چې دفتر په ګړندي پروسيجر کې پريکړه کړې وي ،او يا ،کله چې دفتر په دې نتيجه رسيدلې وي چې ستاسو غوښتنه د منلو وړ
نه ده ،نو په داسې صورت کې بيا دا د  CNDAيو قاضي دی چې ستاسو د استيناف يا اپيل په اړه په پنځه هفتو کې پريکړه کوي.
په خپل نوښت ،او يا ،ستاسو په غوښتنه ،محکمه الهم د يو ډله ييز پينل جوړولو پريکړه کولې شي ،که چری محکمه دا ګڼي چې
غوښتنليک د ګړندي پروسيجرالندې نه راځي ،د نه منلو وړ دې،او يا ،جدي ستونزه وړاندې کوي.

 ژباړنه :

22

gDA2020

په فرانسه کې د پناه غوښتنکو لپاره الرښود _____________ gDA2020

 CNDAبه په هغه ژبه کې د يو ترجمان يا ژباړونکې حاضري باوري کوي کومه ژبه چې تاسو د پناه غوښتنې د ثبت کولو پر مهال
په ګوته کړې وه (په " OFPRAکې د مرکې يا انټرويو د ژبې انتخاب" برخه وګورئ) ،او يا ،په دې کې د پاتې راتلو په صورت کې
او يا د ناممکن کيدو په صورت کې ،په هغه ژبه کې به د يو ژباړونکي حاضري باوري کوي په کومه ژبه کې چې تاسو کافي پوهه
لرئ .که چری تاسو غواړئ چې په  OFPRAکې د ژباړونکي يا ترجمان د نشتون څخه ګټه پورته کړئ ،نو تاسو بايد د دې خبرې
غوښتنه د  CNDAپه وړاندې د خپل اپيل په وخت وکړئ .په داسې صورت کې چې که چری ستاسو محکمي غونډه د آډيو-ويډيو له
الری ترسره کيږي ،نو يو ترجمان يا ژباړونکې به په هغه هال کې ستاسو تر څنګ والړ وي په کوم هال کې چې ستاسو انټرويو
کيږي .که چری يو داسې ژباړونکې يا ترجمان موندل مشکل وي چې تاسو سره حاضر والړ وي ،نو بيا به محکمي غونډه هغه وخت
ترسره کيږي کله چې محکمې دا خبره تاييد کړه چې داسې ترجمان يا ژباړونکې په دغه هال کې شتون لري.
 په محکمي غونډه کې ستاسو حاضري :
تاسو ته په کلکه سره په محکمي غونډه کې د حاضريدو مشوره درکړای کيږي .د کوم خنډ يا ناوخته کولو په صورت کې ،بايد CNDA
ته خبر ورکړای شي .که چری تاسو محکمي غونډې ته نشئ حاضريدې ،نو تاسو کولی شئ د غونډې د ځنډولو او مهلت اخيستلو
ليکلې شوې غوښتنه وکړئ او پکې هغه داليل بيان کړئ چې د کومو له امله تاسو نشئ کولې چې غونډې ته حاضر شئ .ځنډول يو
حق نه دی ،د  CNDAد قاضيانو د پينل مشر يا رئيس به د غونډې د ځنډولو پريکړه کوي.
 د محکمي غونډې عامه ماهيت :
محکمي غونډه عامه يا پبلک وي .خو بيا هم ،تاسو کولی شئ چې د قاضيانو د پينل د مشر يا رئيس څخه د پټې غونډې کولو غوښتنه
وکړئ ،د دې مطلب دا دې چې ستاسو قضيه به د خلکو وړاندې نه معاينه کيږي .په داسې صورت کې ،پټه غونډه به په اتوماتيک
ډول ورکړلې کيږي .د قاضيانو د پينل مشر هم دغه پريکړه کولې شي.



د  CNDAپريکړه.

يوځل چې پريکړه وشوه CNDA ،به تاسو ته خپله پريکړه د يو پوستي ليک په واسطه "د راجسټر شوي ليک د يو تاييدي رسيد سره"
درليږلې.
پريکړه به په فرانسوي ژبه کې ده  ،او ورسره به يو سند هم وي کوم چې به تاسو د پريکړې په معنی پوهه کوي ،او دغه سند به په
هغه ژبه کې به وي په کومه ژبه چې تاسو پوهيږئ.
په خپله پريکړه کې CNDA ،کولی شي :





چې د  OFPRAپريکړه رد کړي او تاسو ته د مهاجرت يا د کډوال حيثيت درکړي ،او يا ،ضمني تحفظ درکړي .بيا به تاسو
له هم هغو حقونو څخه ګټه پورته کوئ لکه څنګه چې تاسو ته د  OFPRAلخوا په دغه دواړو تحفظو کې يو تاسو ته درکړای
شوې وي ؛
چې د  OFPRAهغه پريکړه رد کړي په کومه کې چې تاسو ته ضمني تحفظ درکړای شوې وي ،او بيا تاسو ته د يو کډوال
يا مهاجر حيثيت درکړي ؛
چې د  OFPRAلخوا د رد کولو پريکړه تاييد کړي او ستاسو اپيل رد کړي ؛
چې ،په ځينو صورتونو کې ،د  OFPRAپريکړه رد کړي او له هغه څخه وغواړي چې ستاسو په غوښتنليک بيا له سره
غور وکړي.

د  CNDAد پريکړې پر ضد دولتي شورا ته اپيل کيدای شي .دغه دولتي شورا ستاسو په ټولې غوښتنې باندې غور نه کوي خو
يوازې ځينې قانوني پوښتنو يا قضيو باندې بيا غور کوي .دا پروسه يا کړنالره اوږده ده او يو ځانګړي وکيل ته اړتيا لري .د قانوني
مرستې غوښتنه کيدی شي .دا اپيل به په فرانسه کې ستاسو پاتې کيدل نه اوږدوي ،او بيرته خپل هيواد ته ستاسو د ليږلو مخه هم نه
نيسي .تاسو ته مشوره درکول کيږي چې د دې پروسيجر په پام کې نيولو سره د يوې ټولنې يا وکيل څخه مشوره وکړئ.
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ستاسو د پاتې کيدو د حق پای ته رسيدل په الندې صورتونو کې کيږي :
-

د  CNDAد پريکړې په لوستلو سره ،که چری دغه پريکړه په عامه يا پبلک غونډه کې شوې وي .پريکړه به په هر حالت
کې تاسو ته درکړای کيږي ؛
د  CNDAد پريکړې د خبرتيا سره ،که چرې دغه پريکړه د يو امر له الرې شوې وي.

د پاتي کيدو د حق له پای څخه وروسته ،تاسو بايد فرانسه پريږدئ او د فرانسوي خاورې د پريښودو مکلفيت تابع کيدای شئ (برخه
 5وګورئ).

 3.3د بند شوې پناه غوښتنې بيا پرانيستنه.
د  9مياشتو تيريدو وروسته ،ستاسو د بيا پرانيستنې غوښتنه به د بيا کتنې د غوښتنې په څير معامله کيږي ( 3.4برخه وګورئ "بيا
کتنه")
ستاسو د غوښتنې د ازموينې د بنديدو په صورت کې (په  3.1برخه کې "د  OFPRAپريکړه" وګورئ) ،د بنديدو د پريکړې څخه
وروسته په  9مياشتو کې دننه ،تاسو فقط د يو ځل لپاره د غوښتنليک د بيا پرانيستلو غوښتنه کولی شئ .د دې لپاره ،تاسو بايد د پناه
غوښتونکو لپاره د لومړی هرکلي مديريت ( )SPADAته خپل ځان بيا معرفي کړئ ،او بيا په ګيشې يونيک خپل ځان بيا راجستر کړئ
(برخه  2وګورئ).
په پره فيکتور کې د راجستريشن څخه وروسته ،تاسو سره بيا  8ورځې وخت دې چې د  OFPRAپه دفتر کې د خپلې غوښتنې د بيا
پرانيستلو غوښتنه وکړئ ،کوم چې به ستاسو فايل بيا پرانيزي يا بيا خالصوي او له هغه مرحله څخه به ستاسو د پناه غوښتنې معاينه
بيا پيل کوي په کومه مرحله کې چې بند شوې وو.
د  9مياشتو په موده کې دننه د غوښتنليک د بيا پرانيستلو د غوښتنې په صورت کې ،تاسو يو ځل بيا په سيمه کې د پاتې کيدو حق څخه
ګټور کيږئ ،او تاسو ته به د پناه غوښتنې تصديقي سند درکړل کيږي.
د  9مياشتو تيريدو وروسته ،ستاسو د غوښتنليک د بيا پرانيستلو غوښتنه به د بيا کتنې د غوښتنليک په څير ګڼل کيږي (برخه 3.4
"بيا کتنه" وګورئ).

 3.4بيا کتنه.
د  CNDAلخوا ستاسو د پناه غوښتنې د رد کيدو وروسته ،او يا ،د  OFPRAد پريکړې د خبرتيا څخه وروسته په يوه مياشت کې
دننه که چری تاسو اپيل نه وي کړې ،نو تاسو د  OFPRAڅخه د خپل غوښتنليک ته د بيا کتنې غوښتنه کولې شئ ،خو په هغه صورت
کې چې که چری تاسو کومه "نوی خبره يا نوی عنصر" په خپل غوښتنليک کې کړې وي ،مطلب دا دي چې :



که چری ستاسو دغه غوښتنه د  CNDAد پريکړې د نيټې څخه وروسته وي ،او يا ،که د پريکړې څخه مخکې وې ،خو
چې پدې اړه تاسو پرې وروسته پوه شوئ ياست ؛
او يا ،که چری دغه غوښتنه ستاسو د ځورونې شخصي ويرې توجيه کوي ،او يا ،که د بيرته ستنيدو په صورت کې د جدي
ګواښ خطر توجيه کوي.

تاسو کولی شئ د يوې ټولنې يا د يو وکيل څخه مشوره وکړئ.
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د بيا کتنې غوښتنه کولو لپاره ،تاسو بايد د پناه غوښتونکو لپاره د لومړي هرکلي سنټر ( )SPADAته ځان حاضر کړئ ،او بيا ګيشې
يونيک ته د يو ځل بيا راجستريشن لپاره( .وګورئ برخه .)2
تاسو بيا د دې نوي راجستريشن له نيټې څخه  8ورځې وخت لرئ ترڅو د خپل بياکتنې غوښتنه  OFPRAته وسپارئ .که ستاسو
غوښتنه بشپړه نه وي ،نو دفتر به له تاسو څخه غوښتنه کوي چې دغه غوښتنليک په  4ورځو کې دننه بشپړ کړئ.
بيا به  OFPRAستاسو د غوښتنليک لومړۍ ازموينه پيل کوي ،او د غوښتنليک د معرفي کيدو وروسته په  8ورځو کې دننه به د
غوښتنليک د منلو د وړتيا په اړه پريکړه کوي .د دې آزموينې په جريان کې ،اړتيا نه لري چې تاسو به مرکې لپاره وغوښتنل شئ.
د دې کتنې يا ازموينې په پای کې OFPRA ،ستاسو د بيا کتنې غوښتنه د نه منلو وړ اعالن کولې شي ،که چری دغه غوښتنه کې هغه
حقايق يا شواهد چې کوم تاسو ورکړې وي ،احتمال نلري چې تاسو د تحفظ د ورکړې امکانات زيات کړي.
که  OFPRAستاسو غوښتنه د منلو وړ اعالن کړي ،نو ستاسوغوښتنه به په ډيرې ژورتيا وڅيړل شي ،او پرته لدې چې بله پريکړه
وشي ،د ګړندي پروسيجر الندې به معامله شي.
د بيا کتنې د غوښتنې په اړه د  OFPRAلخوا د نه منلو يا ردولو د پريکړې پر ضد د  CNDAپه وړاندې اپيل يا استيناف کيدای شي
( برخه  3.2وګورئ).

آيا تاسو د خپلې بيا کتنې د غوښتنې پر مهال په سيمه کې د پاتې کيدو د حق څخه ګټور کيدای شئ ؟
د بياکتنې د لومړۍ غوښتنې په صورت کې (په  3.1برخه کې د " OFPRAد پريکړې د خبرتيا څخه وروسته ،د پاتې کيدو د حق
خاتمه" وګورئ) :
 که چری پره فيکتور دا ګڼي چې ستاسو غوښتنه فقط د شړلو د ګامونو د ناکامه کولو په غرض وړاندې شوې وه ،او داچې  OFPRAلخوا د منلو وړ اعالن شوی ،نو تاسو بيا د  OFPRAد پريکړې د خبرتيا څخه وروسته نور په دې سيمه
کې د پاتې کيدو حق نلرئ ،او بيا به ستاسو د شړلو او نيولو ګامونه پورته کړای کيږي ؛
 که چری  OFPRAستاسو غوښتنه باندې د نه منلو پريکړه کړې وي خو پره فيکتور ګڼي چې ستاسو غوښتنه فقط دشړولو د ګامونو د ناکامه کولو لپاره نه دې وړاندې شوې ،نو تاسو بيا د  OFPRAد پريکړې د خبرتيا څخه وروسته
نور په دې سيمه کې د پاتې کيدو حق نلرئ او بيا به ستاسو د شړلو او نيولو په لړ کې ګامونه پورته کړای کيږي ،خو
تاسو کولی شئ چې  CNDAته اپيل کولو په وخت د اداري محکمې په وړاندې د اعدام د ځنډولو غوښتنه وکړئ ؛
 که چری  OFPRAګڼي چې ستاسو غوښتنه د بيا کتنې وړ ده خو بيا وروسته يئ رد کړې وي ،نو تاسو بيا د OFPRAد پريکړې د خبرتيا څخه وروسته نور په دې سيمه کې د پاتې کيدو حق نلرئ او بيا به ستاسو د شړلو او نيولو په لړ کې
ګامونه پورته کړای کيږي ،خو تاسو کولی شئ چې  CNDAته اپيل کولو په وخت د اداري محکمې په وړاندې د اعدام
د ځنډولو غوښتنه وکړئ ؛
د بيا کتنې په لړ کې د دويمې غوښتنې په صورت کې ،تاسو د پاتې کيدو د حق څخه ګټه نشئ پورته کولې .بيا ستاسو پر ضد به د
شړلو او نيولو ګام پورته کړې کيږي ،پرته لدې چې د  OFPRAپريکړې ته انتظار وباسي.
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 . 4د پناه غوښتونک ي د هرکلي او استوګنې واقعي او مهم
شرايط او د هغۀ حقونه
د يو پناه غوښتونکي په توګه ،تاسو حق لرئ چې د هرکلي او استوګنې د واقعي او مهم شرايطو څخه ګټه پورته کړئ ،چې په دې
کې دا الندې ذکر شوې خبرې شامل دي :



د پناه غوښتونکو د استوګنې او هرکلي په سنټر ( )CADAکې ،او يا ،د بيړنۍ استوګنې په سنټر کې ،ستاسو لپاه او ستاسو
د فاميل د غړو لپاره لنډمهاله استوګنه (برخه  )4.1؛
د پناه غوښتونکو لپاره مياشتنۍ االؤنس يا تخصيص ( ،)ADAچې د پيسو مقدار يا اندازه به يئ ستاسو د کورنۍ د
جوړښت مطابق وي (برخه .)4.2

په ګيشې يونيک کې د پناه غوښتنې د راجستر کولو پر مهال ،تاسو ته به د  OFIIلخوا د پاملرنې او مالتړ يو وړانديز کيږي کوم چې
به ستاسو د هرکلي او استوګنې واقعي او مهم شرطونه تعريف کوي (برخه  2.2.2وګورئ).
تاسو سره به ستاسو په اداري او ټولنيزو کړنالرو کې مالتړ او ملګرتيا هم کيږي ،ترڅو ستاسو د پناه غوښتنې د دوسيې تعقيب او
همدارنګه ټولنيزو حقونو ته السرسی باوري شي کوم چې تاسو ته درکړل شوي وي ،په ځانګړي توګه د تعليم ،روغتيا او د کار
روزګار په لړ کې (د  4.3څخه تر  4.5برخې پورې).

 .4.1د پناه غوښتونکي استوګنه.



د استوګنې ځايونه

د استوګنې ځايونه د پناه غوښتونکو د هرکلي او استوګنې سنټرونه ( )CADAدي ،او د پناه غوښتونکو لپاره ټول د بيړنۍ استوګنې
سنټرونه ( )HUDAدي .د استوګنې ځايونه ته د دولت لخوا پيسې ورکړل کيږي او تنظيم کيږي .دا ځايونه د ټولنو لخوا اداره کيږي.
په ټوله فرانسه کې د اپارتمنتونو ،اجتماعي مرکزونو ،او يا ،د هوټل د کوټو او خونو په شکل کې شاوخوا  100000د استوګنې ځايونه
دي کوم چې پناه غوښتونکو ته وقف شوې دي .په  CADAاو په  HUDAکې ،امکان لري چې تاسو د نورو خلکو يا کورنيو سره ځينې
ځايونه (پخلنځی  ،غسل خانه ،تشنابونه) شريک کړئ.
د استوګنې څخه د ګټه پورته کول په غرض ،تاسو بايد د پناه غوښتنې معتبر تصديقي سند ولرئ.
په  CADAاو په  HUDAکې ،تاسو به د اداري او قانوني مالتړ څخه ګټه ترالسه کوئ (د پناه غوښتنې کړنالره) ،او د روغتيا او ټولنيز
مالتړ څخه هم (د ټولنيزو حقونو خالصيدل ،روغتيايي پاملرنې ته السرسی ،د ماشومانو تعليم ،او داسې نور) .که چری تاسو د هوټل
په خونه کې استوګن شوي ياست ،نو تاسو د پناه غوښتونکو لپاره د لومړي هرکلي په سنټر( )SPADAکې د هم دا رقم مالتړونو او
کمکونو څخه ګټه پورته کولې شئ.
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استوګنځای ته راجع کونه.

د استوګنې واقعي او مهم شرايط ( ،)CMAچې پکې د استوګنې وړانديز او د پناه غوښتونکو لپاره االؤنس ( )ADAشامل دي ،تاسو
ته د  OFIIلخوا وړانديز کيږي کوم چې په ګيشې يونيک کې ( )GUDAکې موقعيت لري او چيرې چې تاسو خپله پناه غوښتنه ثبت
کړی وه :
-

که چری تاسو د دې مالتړ او کمک وړانديز رد کوئ ،نو بيا به تاسو ته د  CMAد ګټو وړانديز نه کيږي.
که چری تاسو د دې مالتړ او کمک وړانديز منئ ،نوستاسو د پناه د پروسيجر مطابق او په ډيپارټمنټ ،سيمه ،او يا په ټوله
فرانسوي سيمه کې د شتون مطابق OFII ،به تاسو ته په  CADAکې او يا د بيړنۍ استوګنې په سنټر ( )HUDAکې ځای
درکوي.

دا ممکن ده چې تاسو ته د دپارتمنت نه بهر د استوګنځی وړانديز وشي ،او يا ،د هغه سيمې نه بهر چرته چې تاسو خپله پناه غوښتنه
راجستر کړې وي .که تاسو دا وړانديز رد کوئ ،نو تاسو به نور  ADAنشئ ترالسه کولې ،او نور د استوګنې وړانديز به هم تاسو ته
نه کيږي.
د ځای د نشتوالي په صورت کې OFII ،به تاسو يو  SPADAته ليږي ،کوم چې به ستاسو لپاره يوه استوګنه لټوي.



استوګنځای کې داخله او وتنه.

که چری تاسو ته په يو  CADAاو يا په يو  HUDAکې داخله درکړای شوې وي ،نو تاسو کولی شئ چې په دغه استوګنځي کې د
خپلې پناه غوښتنې د کړنالرې ( OFPRAاو  )CNDAټولې مودې لپاره پاتې شئ.
هم بيا هم ،په ځينو حالتونو کې ،تاسو د  OFPRAلخوا د رد کيدو د پريکړې وروسته د محدود وخت لپاره دلته پاتې کيدې شئ (په
 4.2برخه کې وګورئ "ستاسو د هرکلي او استوګنې واقعي او مهم شرطونه کله ختميږي؟").
که چری تاسو د يو کډوال او مهاجر په حيث پيژندلې شوې يئ ،او يا ،تاسو ته ضمني تحفظ درکړای شوې وي (د  OFPRAيا CNDA
مثبت او قطعي پريکړه) ،نو تاسو بايد  CADAيا  HUDAپه دريو مياشتو کې دننه پريږدئ ،يوځل د نوي کيدو وړ .که تاسو بيا هم د
دې وخت وروسته په استوګنځي کې پاتې کيږئ ،نو تاسو به د محکمې په وړاندې د ايستلو يا شړلو د پروسيجر سره مخ شئ.
که چری ستاسو د پناه غوښتنه رد شوې وي (د  OFPAAيا د  CNDAمنفي پريکړه)  ،تاسو بايد په سيمه کې د پاتې کيدو د حق د
ختميدو سره د  CADAيا  HUDAڅخه وځئ (سرليک وګورئ "په  3.1او  3.2برخو کې "د پاتې کيدو د حق پای") پرته له قانون
لخوا بيان شوې استثنا.
که چری تاسو د دې وخت څخه وروسته په استوګنځای کې پاتې کيږئ ،نو ممکن ده چې ستاسو د شړلو پروسيجر پيل شي .په داسې
صورت کې ،تاسو ته به د دپارتمنت د پريفيکټ لخوا ،او يا ،د  CADAيا  HUDAد مدير لخوا د استوګنځي د پريښودلو لپاره يو نوټس
درکړای کيږي .که چری تاسو داسې نه کوئ ،نو بيا به د دپارتمنت پريفيکټ ،او يا ،مدير اداري قاضې ته وينا کوي کوم چې به تاسو
ته د استوګنځي د پريښودلو امر کوي .که اړتيا وي ،د ملي پوليسو ځواکونه يا ژاندارمه به ستاسو د شړلو په لړ کې ګامونه پورته
کوي.

 .4.2د پناه غوښتونکي لپاره االؤنس (.)ADA
د پناه غوښتونکو لپاره االؤنس ( )ADAد  OFIIلخوا اداره کيږي ،او د دې ورکړه د خدمتونو او تاديې ادارې لخوا تاديه کيږي.
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دا االؤنس يا مالی مرسته تاسو ته د  OFIIلخوا صادر شوي کارت په واسطه تاديه کيږي ،ترهغه وخت پورې چې تاسو د يو پناه
غوښتونکي په حيث په ساحه يا سيمه کې د پاتې کيدو دحق څخه ګټور کيږئ ،او يا ،د پناه غوښتنې د ازموينې يا پلټنې يو بل مسؤل
دولت ته د ليږد د وخت پورې.



د ګټه ترالسه کولو شرايط.

د پناه غوښتنکو لپاره د االؤنس څخه د ګټور کيدو لپاره ،تاسو بايد :
 .1د پناه غوښتنې د تصديق سند ولري ؛
 18 .2کلن يئ ؛
 .3که چری تاسو پناه غوښتونکې ياست ،او تاسو په ګيشې يونيک کې د مالقات پر مهال د  OFIIلخوا وړانديز شوي د
هرکلي او استوګنې واقعي او مهم شرايط منلې وي.

د پناه غوښتنې د تصديق د سند پرته ،ايا زه د هرکلي او استوګنې د واقعي او مهم شرطونو څخه ګټه ترالسه کولې شم ؟
لکه څنګه چې پورته ذکر شوی ،د هرکلي او استوګنې د واقعي او مهم شرطونو څخه د ګټور کيدو لپاره ،تاسو بايد د پناه غوښتنې
د تصديق معتبر سند ولرئ.
خو بيا هم ،که چری تاسو د خپلې پناه غوښتنې د بيا کتنې غوښتنه کړې وي ،او يا ،که چری تاسو پناه غوښتنه کې ډير نا وخته
کړې وي ،پرته د قانوني دليلونو (په  2.2.1برخه کې "ستاسو د پناه غوښتنې وړتيا" وګورئ) ،که څه هم تاسو د پناه غوښتنې سند
لرئ ،نو تاسو ته د هرکلي او استوګنې د واقعي او مهم شرطونه نشي درکړای کيدې.
سربيره پردې ،هغه پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د تصديق سند ترې بيرته اخيستل شوی وي ،او يا ،د  OFPRAلخوا په
ګړندي پروسيجر کې اچولې شوې پناه غوښتنې د رد کيدو وروسته (د اصلي خوندي هيواد له امله ،عامه نظم ته د جدي ګواښ له
امله) د پناه غوښتنې د تصديق نه وي نوی شوې ،نو د  OFPRAد پريکړې څخه وروسته دغه کسان د هرکلي او استوګنې د واقعي
او مهم شرطونو څخه ګټور کيږي ،او د  CNDAپه وړاندې د اپيل په صورت کې ،د قاضي د پريکړې تر وخت پورې (اداري
قاضي يا د پناه قاضي) .دا بايد په ياد وساتل شي چې په داسې صورتونو کې االؤنس بيا سمول کيږي او يا په مادي کمکونو کې
بدليږي.



د غوښتنليک جوړونه.

که چری تاسو د پناه غوښتونکي ياست ،نو په ګيشې يونيک کې د پناه غوښتنې د راجستر کولو وروسته ،او د  OFIIلخوا وړانديز
شوي مالتړ د وړانديز منلو وروسته ،تاسو د پناه غوښتنکو لپاره د االؤنس حق لرئ.
 OFPRAته د پناه د غوښتنليک د ورکولو وروسته ،او ستاسو د پناه غوښتنې د راجستر کيدو وروسته ،په  21ورځو کې دننه ،د
االؤنس ورکړه پيل کيږي.



د االؤنس پيسې.

د پناه غوښتونکو د االؤنس څخه د ګټور کيدو لپاره ،تاسو بايد خپل مياشتني مالي عوايد د "ايکټيو ساليډاريټي ( )RSAد پيسو څخه کم
توجيه کړئ.
ستاسو د فاميل جوړښت ،ستاسو عوايد ،او ستاسو د استوګنې ډول په پام کې د نيولو وروسته ،د االؤنس د پيسو محاسبه کيږي.
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د االؤنس ورکړه.

د پناه غوښتونکو لپاره د االؤنس لومړۍ ورکړه ،د  OFPRAپه دفتر کې د پناه د غوښتنليک د ورکولو وروسته ورکړای کيږي .که
چری تاسو  OFIIته خپل موبايل نمبر ورکړی وي ،نو تاسو ته به د خپل کارت د چارج کيدو خبر د  SMSله الرې درکړای کيږي.
دغه االؤنس به تاسو ته د هغه مياشت تر پايه پورې درکول کيږي په کوم کې چې په فرانسه کې ستاسو د پاتې کيدو حق پای ته رسي
(په  3.1او  3.2برخو کې وګورئ "د پاتې کيدو د پای").
د االؤنس ورکړه به د هغه مياشت په پای کې بنديږي کومه مياشت چې د پناه غوښتنې په هکله د پريکړې د خبرتيا پسې وروسته
راځي.



اپيل.

تاسو بايد په خپل وضعيت کې د هرډول بدلون راتلو په اړه  OFIIته خبر ورکړئ ،دغه بدلون که ستاسو د استوګنې د حق په لړ کې
وي ،که ستاسو د کورنۍ د وضعيت په لړ کې وي ،او که ستاسو د عوايدو يا دندې او روزګار په لړ کې وي.
د  OFIIلخوا د  ADAپه اړه د پريکړې پر ضد د اعتراض کولو په صورت کې ،دا ستاسو مسؤليت دی چې  OFIIته ،اداري محکمې
ته اپيل وکړئ کوم چې د قضايی قضيو وړ دی.

ستاسو د هرکلي او استوګنې واقعي او مهم شرايط کله پای ته رسي؟
د هرکلي او استوګنې واقعي شرايطو څخه ګټه ترالسه کول د هغه مياشت په پای کې ختميږي په کومه مياشت کې چې په سيمه
کې ستاسو د پاتې کيدو حق ختميږي.
د  OFPRAلخوا په ګړندي پروسيجر کې اچولې شوې پناه غوښتنې د رد کيدو وروسته (د اصلي خوندي هيواد له امله ،عامه نظم
ته د جدي ګواښ له امله) ،پناه غوښتونکي د هرکلي او استوګنې د واقعي او مهم شرطونو څخه ګټور کيږي ،دغه ګټه تر السه
کونه د محکمې لخوا د شړلو د ګامونو د ټالولو د غوښتنې د رد کولو د پريکړې پوری ،او يا ،د  CNDAد کومې پريکړې پوری
ده ( 5.1برخه وګورئ).
که چری تاسو د يو کډوال په توګه پيژندل شوي يا د ضمني تحفظ درکړای شوې وي ،نو د االؤنس ترالسه کول د پريکړې د
خبرتيا د مياشت وروسته د مياشتې په پای کې پای ته رسي.
خو بيا هم ،په الندې ذکر شوو صورتونو کې د هرکلي واقعي شرايط هم پای ته ورسيږي :
 کله چې تاسو د مشروع دليل پرته ،خپل استوګنځای پريښودلې وي ؛ کله چې تاسو د چارواکو په وړاندې د حاضريدو څخه انکار کړې وي ،يا د معلوماتو غوښتنو ته مو ځواب نه ويويلی ،يا د پناه غوښتنې د کړنالرې په اړه شخصي مرکو يا انټرويو ته مو حاضري نه وي کړي؛
 کله چې تاسو د  OFIIلخوا په بله سيمه کې يو استوګنځای ته ،او يا ،يو  SPADAته استول شوې يئ ،خوتاسو په پنځوورځو کې دننه هلته ځان حاضر کړې نه وي ؛
 کله چې تاسو د  OFIIلخوا يوې بلې سيمې ته استول شوې يئ ،خو تاسو د  OFIIله اجازې پرته دغه سيمه پريښودلېوي ؛
 کله چې تاسو خپلې مالي سرچينې يا عوايد پټ ساتلې وي؛ کله چې تاسو د خپلې کورنۍ د وضعيت په اړه غلط معلومات ورکړې وي ؛ کله چې تاسو د پناه غوښتنې ګڼ درخواستونه د مختلفو شناختونو الندې ورکړې وي ؛ کله چې تاسو يو ناوړه يا د تاؤ تريخوالي چلند کړې وي ،او يا ،د خپل استوګنځي د قواعدو په جدي ډول سرغړونهکړې وي.
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پريکړه به وروسته له هغې کيږي کله چې تاسو خپل ليکلې شوې سپارښتنې  OFIIته وسپارئ .د مالي سرچينو يا عوايدو د پټولو،
د خپلې د کورنۍ د وضعيت په اړه د د غلط معلوماتو ورکولو ،او د مختلفو شناختونو الندې د ګڼ شمير پناه غوښتنليکونو ورکولو
په صورت کې ،دا کيدی شي چې په غيرقانوني تاديه شوي پيسې بيرته له تاسو واخيستل شي.

 .4.3زده کړو او تعليم ته السرسی.
د پناه غوښتونکو د ماشومانو لپاره د تعليم سيستم ته السرسی هم هغه شان ده لکه څنګه چې د فرانسوي خلکو لپاره ده.
د تعليم اوروزنې د قانون سره سم (آرټيکل " ،)L. 111-2هر ماشوم د ښوونځي تعليم حق لري کوم چې د کورنۍ د عمل بشپړولو سره
خپل تعليم کې برخه اخلي" .دا خبره د ياد وړ ده چې " د  6او  16کلونو ترمينځ د دواړو جنسونو ماشومانو لپاره ،که فرانسوي دې
او که بهرني ،تعليم الزمي دی" (د پورته ذکر شوي قانون آرټيکل .)L. 131-1
په لومړني ښوونځي کې نوم ثبتونه په ښاروالۍ کې ترسره کيږي .تاسو بايد داسې اسناد وړاندې کړئ چې د ماشوم سره ستاسو تړاو،
ستاسو د استوګنې ادرس ،او د ماشوم واکيسن تصديقوي.
په ثانوي ښوونځي (کالج يا عالي ليسه) کې نوم ثبتونه مستقيما هغه اداره کې ترسره کيږي چې ستاسو د اوسيدو ځای ته نږدې وي.
ستاسو د اداري ،قانوني او ټولنيز مالتړ مسؤل سازمان ،که دغه سازمان ستاسو د استوګنې مسؤل وي او يا که د لومړي هرکلکي
مسؤال سازمان( )SPADAوي ،کولې شي چې د دغه کړنالرو پوره کولو کې له تاسو سره کمک وکړي .دوي دا کار د  OFIIسره د
يو قرارداد الندې ترسره کوي ( 2.1پوائنټ وګورئ).

 .4.4عالج يا درملنې ته السرسی.



چرته به د ځان عالج کوئ ؟

 يو روغتيايی يا طبي مسلکي سره (د روغتون څخه بهر)
د هرې طبي يا روغتيايی ستونزې لپاره ،تاسو کولی شئ د يو "عمومي طب" ډاکټر سره مشوره وکړئ ،څوک چې به تاسو معاينه
کوي او هغه دارو درمل به تاسو ته نسخه کوي چې تاسو ورته اړتيا لرئ .که چری تاسو اضافي معاينې يا پاملرنې ته اړتيا لرئ ،نو
هغه به تاسو يو"متخصص" ډاکټر يا طبي مرستيال (نرس ،فزيوتراپيست  )......ته ورليږي.


په درملتون کې  :د دارو درملو اخيستو لپاره ،يا د مشورې غوښتلو لپاره.



په روغتون کې  :د ايمرجنسي په صورت کې ،يا د ځينو معاينو يا متخصص مشورو لپاره.

دا عالج يا درملنې مفت ندي ،خو دا ستاسو د روغتيايي بيمې لخوا مالتړ کيدی شي (راتلونکی پاراګراف وګورئ).
د خپلې روغتيايي بيمې ترالسه کولو ته د انتظار کولو پرمهال ،تاسو کولی شئ په الندې ذکر شوو سازمانونو کې مفت يا وړيا
عالج يا درملنه وکړئ :
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د ټولو عالجونو يا درملنو لپاره :
 oتاسو کولی شئ د روغتيايي يا طبي پاملرنې سازمانونو ( )PASSته الړ شئ ،چې معموال په روغتون کې موقعيت
لري .ستاسو به د ډاکټرانو لخوا پاملرنه وشي او تاسو ته به دارو درمل مفت يا وړيا درکړل شي.
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 oځينې متخصصې ټولنې (د نړۍ ډاکټران )... COMEDE ،د عمومي درملو مفت او وړيا مشورې ،د غاښونو
مشورې ،او يا ،تخصصي مشورې ورکوي (ګائناکالوجي ،آپتامولوجي ،يعني د سترګو د رنځونو ،اعصابي ،او داسې
نور).
 د ځانګړو ستونزو لپاره :
 oد اميندوارو ميرمنو د حمل د څارنې لپاره ،د  6کالو څخه کم عمر ماشومانو څارنه او واکسين  :د  PMIپه مرکز کې
(د ميندو د ماشوم ساتنه)
 oد نري رنځ د ټيسټ لپاره  :په  CLATکې (د نري رنځ د کنټرول مرکز)
 oد  ،HIVد هيپاټايټس او د جنسي الرې لږيدونکې ناروغو د ټيسټونو لپاره  :د مفت او وړيا معلوماتو ،د ټيسټونو ،او
تشخيصي مرکزونو کې ()CeGIDD
 oد حمل ضد توکو د ورکولو لپاره  :د فاميلي پالن مرکز کې ()CPEF
 oد نشې د عمليانو لپاره  :د عمليتوب درملنه ،مالتړ او مخنيوي مرکز ()CSAPA
د خپل لومړي هرکلي او استوګنې د مرکز ،او د استوګنې د مرکز ،او يا ،ځايي روغتون څخه وپوښتئ چې دغه پورته ذکر شوي
ځايونه چيرته دي ،يا http: //annuairesante.ameli.fr
د طبي بيړني حالت په صورت کې ،په  15يا  112زنګ ووهئ ،او يا ،که چری تاسو زنګ نشئ وهلې نو د نږدي روغتون
ايمرجنسي څانګې ته الړشئ کولی.



خپل روغتيايي لګښتونو کې مالتړ څنګه ترالسه کول ؟

په فرانسه کې عالج او درملنه په پيسو کيږي مګر تاسو د روغتيايي بيمې څخه ګټه پورته کولې شئ کوم چې به ستاسو د روغتيا
ټول لګښتونه ،او يا ،د لګښتونو يوه برخه ورکوي.
دې روغتيايي بيمو ته نړيواله روغتيايي ساتنه ( )PUMaاو د تکميلي روغتيايي پاملرنه ( )CSSوئيل کيږي .دغه وروستۍ ذکر شوې
بيمه د ځينو عوايدو سرچينو د شرايطو الندې ورکړل کيږي.
دا بيمې تاسو ته د ټولو عادي پاملرنې لګښتونه درکوي ،پشمول د سترګو چشمې يا عينکې ،او مصنوعي غاښونه ،او داسې نور.
سربيره پردې ،له وړاندې نه د پيسو ورکولو پرته ،د تکميلي روغتيايي پاملرنې بيمه تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسو د دغه پاملرنو
څخه ګټه پورته کړئ ،او ستاسو د ټرانسپورټ په لګښتونو کې د تحفيف څخۀ هم ګټه پورته کړئ.
تاسو د خپلې استوګنې د ډپارټمنټ د لومړۍ روغتيايي بيمې فنډ ( )CPAMڅخه غوښتنه کولې شئ :
-
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ستاسو د کوچني ماشومانو لپاره ستاسو لخوا د پناه غوښتنې د راجستر کولو وروسته  :تاسو بايد د "روغتيايي بيمې د
حقونو پرانيستلو د غوښتنې" فورمه او د "د تکميلي روغتيايي پاملرنې د غوښتنې" فورمه هم ډکه کړئ ،او ورسره د پناه
غوښتنې تصديقي سند هم ضميمه کړئ په کوم تصديقي سند چې هغوي څرګنديږي ؛
د خپل ځان لپاره په فرانسه کې د  3مياشتو استوګنې وروسته (يا ستاسو ميرمن)  :تاسو بايد دا فورمې يوځل بيا ډک کړئ
او ورسره د خپل پناه غوښتنې تصديقي سند او په فرانسه کې د  3مياشتو څخه د زيات وخت د اوسيدو ثبوت هم ضميمه
کړئ ،د مثال په توګه :
د استوګنې د يو مرکز لخوا ورکړی شوی د تيرو  3مياشتو د استوګنې يو تصديقي سند ؛ د  3مياشتو څخه زيات د عارضي
ادرس تصديقي سند ؛ د  3مياشتو څخه زيات د پناه غوښتنې تصديقي سند ؛ هغه ټول اسناد کوم چې د پناه غوښتونکو لپاره
د لومړۍ استوګنې د مرکز ( )SPADAلخوا درکړل شوې وي او چې نيټه پرې د  3مياشتو څخه زيات ليکل شوې وي ؛ د
يو دريمګړي لخوا د استوګنې په صورت کې ،د دغه دريمګړي شخص لخوا يوه رسمي تصديقي سند چې د استوګنې د پيل
کيدو نيټه پکې ليکل شوی وي مګر د ادرس د ثبوت سره (د کرايه رسيدونه ،د انرژي بيلونه ،او داسې نور) چې هم د دغه
کس په نوم د تيرو  3مياشتو لپاره جوړ شوی وي.
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که چيرې تاسو يا ستاسو ماشومانو ژر تر ژره درملنه ته اړتيا لرئ ،نو تاسو کولی شئ چې د ګړندي درملنۍ لپاره اړين ثبوت ضميمه
کړئ ،ترڅو د فايل پروسس ګړندې شي او ستاسو د روغتيايي بيمې څخه ډير ژر ګټه پورته کړي شئ.
پدې کړنالره کې تاسو د خپل لومړي هرکلي او استوګنې مرکز ( )SPADAکمک ترالسه کولې شئ ،او هم خپلې استوګنې د مرکز
(  ،HUDA ،CADAاو داسې نور) کمک ترالسه کولې شئ ،او يا ،د يو روغتون ټولنيز خدمت څخه مرسته ترالسه کولې شئ.
ستاسو روغتيايي بيمه به په هغه نيټه پيل کيږي په کومه نيټه چې تاسو خپل فايل  CPAMته استوئ .نو له همدې امله دا مهمه ده
چې تاسو د خپلو ماشومانو لپاره سمدالسه خپل غوښتنه وکړئ (د خپلې پناه غوښتنې د راجستر کولو وروسته) ،او کله چې تاسو
په فرانسه کې د  3مياشتو استوګنې ولرئ نو بيا د خپل ځان يا د خپلې ميرمنې لپاره هم غوښتنه وکړئ.
تاسو به يو تصديقي سند ترالسه کوئ کوم چې بايد تاسو د خپلې درملنۍ لپاره يو ډاکټر ته ،يو روغتون يا يو درملتون ته وړاندې کړئ.
دغه تصديقي سند به تاسو ته د فنډ لخوا په هغه ادرس درليږل کيږي کوم ادرس چې په فورمو کې ليکل شوې وي  :تاسو بايد په فورمه
کې د خپلې عارضي استوګنې د ځای ادرس په ګوته کړئ.
د پناه غوښتنې د پروسې ټولې مودې په جريان کې تاسو ته به روغتيايي لګښتونه درکړل کيږي ،او بيا وروسته به هم درکړل کيږي
که چيرې تاسو د نړيوال تحفظ ګټه ترالسه کړې وي .لکه څنګه چې تکميلي روغتيايي پاملرنه د  1کال لپاره د اعتبار وړ ده ،نو تاسو
بايد هر کال يو نوی فايل ورکړئ ترڅو له دغه بيمې څخه ګټه پورته کولو ته دوام ورکړئ .په دې لړ کې غوره به دا وي چې تاسو
بايد چې د بيمې د هغه نيټې د پای څخه د  4تر  2مياشتو وړاندې غوښتنه وکړئ کومه نيټه چې ستاسو په تصديقي سند ليکل شوې
وي.
د خپلو حقونو پرانيستلو په تمه کې ،په تيره برخه "چيرته به د ځان عالج کوئ؟" کې ذکر شوي وړيا طبي مرکزونو کې تاسو د
خپلو اوسنيو او روانو طبي پاملرنو وړيا درملنه کولی شئ "
په روغتون کې ستاسو "عاجل درملنئ " به هم مالتړ کيږي .دا هغه عالجونه دي کوم ته چې انتظار نشي کيدای ،د مثال په توګه :
د ژور زخم عالج يا درملنه ،د هډوکې ماتوالې ،سوځيدنه ،يوه جدي يا اخته کيدونکې ناروغي ،د کوچنيانو او اميندواره ميرمنې ټول
عالجونه (په ځانګړي ډول د مخنيوي طبي معاينې کوم چې د حمل پر مهال او وروسته ترسره کيږي ،د ماشوم زيږون ،د حمل لرې
کول يا ختمول .... ،او داسې نور) د مفت او وړيا عالج لپاره ،کله چې روغتون ته راځي نو تاسو بايد د خپلې پناه غوښتنې تصديقي
سند وړاندې کړئ.

په ياد لرلو لپاره :
تاسو د خپلې پناه غوښتنې د راجستر کولو وروسته ژر تر ژره د خپل د اوسيدو ځای د  CPAMڅخه د خپلو کوچنيو ماشومانو
لپاره د روغتيايي بيمې غوښتنه کوئ او د خپل ځان لپاره (يا د خپلې ميرمنې لپاره) هغه وخت غوښتنه کوئ کله چې تاسو په
فرانسه کې د  3مياشتو څخه ډير وخت لپاره ژوند کړې وي.
پداسې حال کې چې تاسو د روغتيايي بيمې څخه ګټه پورته کولو ته په تمه ناست يئ ،د درملنۍ په ځينو مرکزونو کې او يا په
روغتون کې د "عاجل عالج" لپاره تاسو خپل وړيا درملنه کولی شئ  :په دې لړ کې تاسو د خپلې پناه غوښتنې تصديقي سند
وړاندې کوئ.
تاسو د حالت د هر بدلون په اړه خپل  CPAMخبر ورکوئ  :تاسو د پناه غوښتنې د هر نوي تصديقي سند يوه کاپي ،د عارضي
ادرس د هر نوي تصديقي سند يوه کاپي ،او د استوګنې جواز غوښتنې د رسيد يوه کاپي استوئ ،که تاسو د نړيوال تحفظ څخه ګټه
ترالسه کوئ.

 .4.5د کار روزګار بازار ته السرسی.
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کله چې د  OFPRAلخوا ،د هغو داليلو له مخې چې تاسو ته منسوب نه وي ،ستاسو د غوښتنليک له نيټې څخه په شپږو مياشتو کې
دننه ستاسو د پناه غوښتنې په اړه پريکړه نه وي کړي ،نو د يو پناه غوښتونکي په توګه ،تاسو ته د کار کولو اجازه درکول کيدی شي.
په داسې صورت کې تاسو کولی شئ چې د خپل راتلونکي کارګمارونکي يا کارفرما لخوا چمتو شوي د کار جواز لپاره د غوښتنليک
په وړاندې کولو سره ،د خپل اوسيدلو د ځای د دپارتمنت د  DIRECCTEد کارګرو دفتر ( )SMOEڅخه د کار د جواز لپاره غوښتنه
وکړئ.
د کار جواز غوښتنې په اړه پريکړه د پريفيکټ  DIRECCTE / SMOE /لخوا کيږي ،څوک چې ستاسو د غوښتنليک د نيټې څخه
وروسته دوه مياشتې د پلټنې وخت لري .که چری تاسو پدې موده کې ځواب ترالسه نه کړئ ،نو د کار جواز ترالسه شوي ګڼل کيږي.
د دې خبری په اړه ستاسو راتلونکي کار ګمارونکي ته او هم تاسو ته خبر درکول کيږي ،او په سيمه کې د پاتې کيدو د مودې پوری
دغه جواز د تطبيق وړ وي.
د موافقې په صورت کې ،پريفيکټ به د  3مياشتو څخه د زياتې موده لرونکي د کار د اجازې قراردادونه ،او يا ،د موسمي کارونو د
اجازی قراردادونه  OFIIته استوي.
خو د کار جواز تاسو ته رد کيدای هم شي ،په ځانګړي توګه په اړونده سيمه يا سيکټر کې د کارموندنې د وضعيت له امله ،پرته
لدې چې تاسو د کار کسب په ليستونو کې موجود په يو ليست کې ذکر شوی يوی دندې يا کار لپاره غوښتنه کوئ.
که چری تاسو د لنډمهاله کار جواز لرئ ،او په داسې صورت کې چې که چری د يوی داسې خبرې له امله ستاسو د کار قرارداد لغوه
شوې وي چې دغه المل له تاسو سره اړه نه لري ،او يا ،د يوی ټاکل شوې مودی کار قرارداد ،او يا ،د لنډمهاله مودی قرارداد پای ته
رسيدلې وي ،نو په داسې صورت کې ،تاسو کولی شئ چې  Pôle emploiڅخه د يو کار لټونکي په توګه د ځان د راجستر کولو
لپاره غوښتنه وکړئ.
که چری تاسو يو بې څوکه کوچنی ماشوم ياست ،او که تاسو د يوی ټاکل شوې مودې لپاره د زده کړې او يا د مسلکي تربيې د ترسره
کولو لپاره د کار جواز لرئ ،نو تاسو کولی شئ خپل تړون ته دوام ورکړئ که چری تاسو د پناه غوښتنې عريضه له  1مارچ 2019
څخه وروسته ورکړې وي.
په پای کې ،که چری تاسو د کار او روزګار بازار ته داخل شوی ياست ،نو تاسو د کار کسب د قانون لخوا د ذکر شوو شرايطو سره
سم ،د حرفوي زده کړو او تربيې څخه هم ګټور کيدای شئ.

 . 5په سيمه کې د پاتې کيدو په حق باندې د پناه د غوښتن ې د
رد کيدو پايلې يا نتيجې
 .5.1د  OFPRAيا  CNDAد ردولو پريکړه.



د  OFPRAد پريکړې د خبرتيا څخه وروسته ،د پاتې کيدو د حق خاتمه.
 CNDA ته اپيل معطلونکې يا ټالونکې ندی :

لکه څنګه چې په  3.1برخه کې ذکر شوې ،په ملي خاوره باندې ستاسو د پاتې کيدو حق هغه وخت پای ته رسيږي کله چې د
 OFPRAلخوا په الندې ذکر شوو پريکړو کې يوه پريکړه ستاسو په اړه وشي :
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 .1د نه منلو پريکړه ،ځکه چې تاسو له وړاندې نه په يو بل دولت يا هيواد کې کې د تحفظ څخه ګټور کيږئ ،او ،که دغه هيواد
د اروپايي اتحاديې غړې نه وي ،تاسو هلته بيرته ستنيدلی شئ (برخه  3.3وګورئ) ؛
 .2د بنديدو پريکړه ( 3.3برخه وګورئ) ؛
 .3د بياکتنې په لړ کې د لومړۍ غوښتنې په اړه د نه منلو پريکړه ،په داسې وخت کې چې تاسو د شړلو د امر سره مخ يئ.
په داسې صورتونو کې ،د پناه غوښتنې د تصديق سند به له تاسو څخه بيرته واخيستل شي ،او يا ،به بيا نه نوي کيږي ،او بيا به د
فرانسوي خاورې پريښودلو مسؤليت ستاسو په غاړه وي .د  CNDAپه وړاندې اپيل يو ټالوونکې يا معطلوونکې اپيل نه دې ،او کوم
وخت هم ستاسو د شړلو ګامونه پورته کيدای شي.
که چری تاسو د پناه غوښتنې د بيرته اخيستولو په اړه  OFPRAته خبر ورکړی وي ،نو تاسو به د پاتې کيدو حق هم له السه
ورکړئ او د  CNDAپه وړاندې اپيل به ټالوونکې يا معطلوونکې نه وي.
 د  CNDAپه وړاندې اپيل په اتوماتيک ډول ټالوونکې يا معطلوونکې ندي.
په ملي خاوره کې د پاتې کيدو حق هغه وخت هم پای ته رسيږي کله چې د  OFPRAلخوا په الندې ذکر شوو پريکړو کې يوه
پريکړه ستاسو په اړه وشي :
.1
.2
.3
.4
.5

د بيا کتنې په لړ کې د لومړۍ غوښتنې په اړه د نه منلو پريکړه ،بې لدې نه چې تاسو د شړلو د ګامونو سره مخ يئ ؛
د بياکتنې منلې شوې غوښتنې په اړه د ردولو پريکړه ؛
په ګړندې پروسيجر کې اچولې شوې د پناه غوښتنې په اړه د ردولو پريکړه ،په دې دليل چې تاسو د يو داسې هيواد وګړې
ياست چرته چې سوله او امن دې.
په ګړندې پروسيجر کې اچولې شوې د پناه غوښتنې په اړه د ردولو پريکړه ،په دې دليل چې په ملي خاوره ستاسو پاتې
کيدل عامه نظم ته جدي ګواښ دې.
د نه منلو ،او يا ،د ردولو پريکړه ،په داسې حال کې چې تاسو د شړولو د ګامونو سره ،او يا ،په سيمه د بنديز په اړه د
اداري يا قضايي ممانعت سره مخ يئ ،او تاسو د کور نظارت يا نظر بند يا توقيف کې ساتل شوي يئ ( په  2.2.1برخه کې
وګورئ " ايا تاسو د جالوطنۍ يا شړلو د ګامونو سره ،د ادارې لخوا ،او يا ،د محکمې لخوا اعالن شوې په سيمه کې د
بنديز سره مخ يئ ؟").

د  1څخه تر  4صورتونو ،د پناه غوښتنې تصديقي سند به بيرته له تاسو څخه واخيستل شي ،او يا ،به نه نوي کيږي ،او بيا به تاسو د
فرانسوي خاورې د پريښودلو مسؤليت ستاسو په غاړه وي.
يوځل چې تاسو د  OQTFسره مخ شئ ،نو د ژر تر ژره پروسيس په غرض ،او يا ،ستاسو د پناه غوښتنې د مؤثره تعقيب په غرض،
تاسو نظر بند کيدې شئ ،او يا ،د اړتيا په صورت کې توقيف کيدې هم شئ  ،د هغو عناصرو د ټاکلو په غرض د کوم په اساس چې
ستاسو د پناه غوښتنه والړه وي ،او يا ،کله چې د ملي امنيت يا عامه نظم ساتنه ورته اړتيا لري.
که چرې اپيل په اتوماتيک ډول معطلوونکې نه وي ،نو بيا هم تاسو د  OQTFپر ضد ستاسو د اپيل په چوکاټ دننه د اداري محکمې
څخه د شړولو يا بيرته استولو د پريکړې د ټالولو يا معطلولو لپاره غوښتنه کولی شئ ،په داسې حال کې چې تاسو د  OFPRAد
پريکړې پر ضد  CNDAته اپيل کوئ ،او که  CNDAته اپيل شوې وي ،نو بيا هغه وخت چې پريکړه وکړي.
ستاسو د معلوماتو لپاره ،د پناه غوښتنې د رد کيدو د پريکړې په تعقيب کې ،د  OQTFد پريکړې د خبرتيا د نيټې څخه په پنځلس
روځو کې دننه د دغه پريکړې پر ضد اداري محکمې ته اعتراض کيدای شي .قاضي به په لسو اونيو کې دننه قانون وضع کوي يا
پريکړه به کوي .د اپيل موده  48ساعتونو ته راټيټه کيږي که چرې تاسو په کور کې نظربند کړای شوې ياست ،او يا ،د توقيف الندې
ياست .په داسې صورت کې ،قاضي به په  72ساعتونو دننه قانون وضع کوي يا پريکړه به کوي.
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د  OQTFپر ضد اپيل ټالوونکې يا معطلوونکې  :تاسو د هغه وخت په جريان کې ليږل کيدې يا شړل کيدې نشي کوم وخت چې تاسو
سره د اپيل کولو لپاره دي ،او که اداري محکمې ته رجوع شوې وي ،نو مخکې لدې چې پريکړه وکړي.
که چری تاسو د پناه د غوښتنليک د وړاندې کولو څخه وړاندې د  OQTFسره مخ شوې ياست ،او که چرې  OQTFنور اپيل وړ نه
وي ،نو تاسو کولی شئ چې په مستقيم ډول اداري محکمې څخه غوښتنه وکړئ چې د  OQTFاعدام وځنډوي .تاسو دا غوښتنه په
کور کې د نظر بند کيدو ،او يا ،توقيف کيدو څخه وروسته په  48ساعتونو کې دننه کولې شئ .د ټالولو يا معطل کولو دا غوښتنه يو
رقم د شړلو د ګام يو معطل کوونکې غوښتنه ده.
که چری تاسو د  OQTFپر ضد اپيل نه کوئ ،او يا ،که چرې تاسو د اپيل وړ  OQTFد نيشتوالي په صورت کې د شړولو يا ويستلو
د ګامونو د اجرا پر ضد د ځنډولو غوښتنه نه کوئ ،نو تاسو د اپيل لپاره د ټاکلې مودې ،او يا ،د ځنډولو د غوښتنې لپاره د ټاکل شوې
مودې په ختميدو سره سم شړلي کيدې يا لرې کيدې شئ .ستاسو د هرکلی د واقعي يا مادي شرايط د هغه مياشت په پای کې هم پای
ته رسي په کومه مياشت کې چې د اپيل کولو نيټه پای ته رسيدلې وي.
د 5م پوائنټ په صورت کې ،تاسو د  OFPRAد پريکړې څخه وروسته په  48ساعتونو کې دننه د اداري قاضي څخه د شړولو يا لرې
کولو د ګامونو د اجرا د ځنډولو غوښتنه کولې شئ ،په داسې حال کې چې  CNDAستاسو د اپيل پلټنه کوي (په  2.2.1برخه کې وګورئ
"آيا تاسو د محکمې ،او يا ،د يو دولتي ادارې لخوا اعالن شوي د جالوطنۍ د امر الندې او په سيمه کې د بنديز د امر الندې راتللې شئ
).
شړلو د ګامونو د اجرا پر ضد ،ستاسو د غوښتنې په تعقيب کې څه پيښيږي ؟
اداري محکمه ستاسو غوښتنه تاييدوي ،که چرې تاسو د پناه غوښتنې د يوې برخې په توګه ،د  CNDAلخوا ستاسو د اپيل د معاينې
پرمهال ،دې ادارې ته په سيمه کې د پاتې کيدو په لړ کې جدي او ريشتني عناصر وړاندې کړې وي.
په داسې صورت کې ،تاسو د  CNDAپه وړاندې د اپيل لپاره د وخت د پای پورې په سيمه کې پاتې کيدې شئ ،او که چری CNDA
ته اپيل شوې وي ،نو بيا د دوي لخوا تر پريکړې کيدو د وخت پورې پاتې کيدې شئ .که اړينه وي ،نو د اداري محکمې پريکړه به
ستاسو نظر بندي ،او يا ،ستاسو توقيف ختموي ،خو د عامه نظم د الملو پرته .ستاسو د هرکلي واقعي او مادي شرايط د هغې مياشتې
په پای کې پای ته رسيږي په کومه مياشت کې چې  CNDAد اپيل نيټه پای ته رسيدلې وي ،او که چرې محکمې ته اپيل شوې وي،
نو بيا د هغې روانې مياشت په پای کې چې پريکړه يې کړې وي.
که چرې محکمه ستاسو لخوا د شړلو د ګامونو د اجرا د ځنډولو غوښتنه رد کوي ،نو ستاسو د شړلو حکم نافذ کيدلی شي او دې سره
به ستاسو د هرکلي واقعي او مادي شرايط د هغې مياشت په پای کې پای ته رسي په کومه مياشت کې چې د محکمې د پريکړې خبرتيا
شوی وي.
که چرې تاسو د کوم  OQTFسره مخ يئ ،او دې سره په خپله خوښه د وتلو وخت يا نيټه ذکر شوې وي ،نو دغه وخت يا نيټه د اداري
محکمې لخوا ستاسو د ځنډولو دغوښتنې د ردولو د نيټې څخه پيل کيږي ،او يا ،که داسې ونشي ،نو بيا د  CNDAلخوا د پريکړې د
نيټې څخه پيل کيږي.



د  CNDAد پريکړې دخبرتيا ،او يا ،د پريکړې د اورولو وروسته ،د پاتې کيدو د حق خاتمه.

په نورو صورتونو کې ،د فرانسې په خاوره ستاسو د پاتې کيدو حق هغه وخت پای ته رسيږي کله چې په قطعي توګه ستاسو د پناه
غوښتنه رد شي :
-
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-

يا ،که چری تاسو په يوه مياشت کې دننه د  CNDAپه وړاندې اپيل کړې وي ،نو د محکمې د پريکړې په عامه غونډه کې
د لوستلو په نيټه ،يا د پريکړې د خبرتيا په نيټه ،که محکمې خپله پريکړه د يو حکم له الرې کړې وي.

په داسې صورت کې ،تاسو بايد فرانسه پريږدئ ،او تاسود فرانسوي خاورې پريښودلو مکلف ياست.

آيا د دولتي شورا په وړاندې د اپيل کولو په صورت کې د پاتې کيدو د حق څخه ګټه ترالسه کيدای شي ؟
تاسو د  CNDAد پريکړې پر ضد دولتي شورا ته اپيل کولې شئ .دولتي شورا ته د اپيل کولو لپاره وخت دوه مياشتې دې .دا دوه
مياشتې وخت د محکمې د پريکړې د خبرتيا د نيټې څخه پيل کيږي.
دولتي شورا د قضيې ټول عناصر بيا نه معاينه کوي ،خو يوازې د پروسيجر د اصولو درناوي ته ،د حقايقو تيروتنو ته ،او د پناه د
قاضي لخوا د قانون سم تطبيق ته ګوري.
خو بيا هم ،دا اپيل تاسو ته اجازه نه ورکوي چې تاسو د پاتې کيدو د حق څخه ګټه پورته کړي ،او تاسو د دولتي شورا د پريکړې
څخه مخکې شړل کيدل يا لرې کيدلې شئ.

 5.2خپل اصلي هيواد ته د بيرته ستنيدو په لړ کې کمک.
پره فيکتور به تاسو ته د فرانسوي خاورې د پريښودو د مسؤليت ( )OQTFپه اړه خبرتيا درکوي .دې خبرتيا سره به د فرانسې څخه
د وتلو نيټه هم ښودلې شوې وي کوم چې په عمومي توګه  30ورځې وي ،که چرې تاسو ټول شرايط پوره کوئ.
د وتلو په پدې ټاکلې موده کې ،تاسو کولی شئ خپل اصلي هيواد ته د بيرته ستنيدو لپاره د مرستې غوښتنه وکړئ .په دې لړ کې تاسو
بايد د اميګريشن او اينټيګريشن فرانسوي دفتر سره اړيکه ونيسئ.

 د بيرته ستنيدو په لړ کې د مرستې پيکج
د بيرته ستنيدو په لړ کې د مرستې هدف دا دې چې د غيرقانوني بهرنيانو خپل وطن ته په خپله خوښه ستنيدل اسان کړي .د سيمې د
پريښودو د مکلفيت د خبرتيا څخه وروسته زر تر زره د دې مرستې غوښتل بايد وشي .د دې مرستې په غوښتنه کې د خپلې خوښې
د تګ ټاکلې نيټه ګټور کيدای شي.
د باوقاره بيرته ستنيدو په لړ کې د مالتړ کولوسره سره ،د  OFIIلخوا مالتړ شوو مرستو کې دا الندې ذکر شوې مرستې هم شامل دي
:


خپل هيواد د بيرته ستنيدو د سفر په تيارۍ کې اداري او مادي مرسته ،چې د دې مرستې څخه د ګټور کيدونکي او د
کورنۍ د وتلو مادي تنظيم په پام کې نيول کيږي :
-
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د هوايی سفر د ټيکټونو بکنګ ؛
د سفري اسنادو په ترالسه کولو کې مرسته ؛
په فرانسه کې د اوسيدو د ځای څخه تر په فرانسه کې د هوايی ډګر پورې وړل ؛
په هوايی ډګر کې د وتلو په رسمياتو کې مالتړ او مرسته.
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په فرانسه کې د روانيدو له ځای څخه تر خپل هيواد ته د رسيدو پورې د ترانسپورت په لګښتونو کې مرسته ،په شمول د
سامانونو ليږد ،خو په يو ټاکلي حد کې دننه ،کوم چې د بيرته ستنيدونکو هيوادونو مطابق ټاکل کيږي ؛
مالي مرسته ،چې بهرنيانو ته د وتلو په وخت يوځل ورکول کيږي.

 د بيا يوځای کيدنې يا د ادغام په لړ کې د مرستې پيکج
د بيرته ستنيدو په لړ کې د پورته ذکر شوو مرستو سره سره ،او يا ،په خپلواکه توګه ،خپلو هيوادونو ته د بيرته ستنيدوونکو بهرنيانو
لپاره د اقتصادي او ټولنيز ادغام په لړ کې مرستې هم وړانديز کيدی شي.
دا کيدې شي چې دغه مرستې د ځانګړو شرايطو الندې هغو بهرنيانو ته او د هغوي فاميلو ته ورکړای کيدې شي چې د چا د پناه
غوښتنه رد شوې وي.
د بيارغونې يا د ادغام دا مرسته 3 ،کچه لري .د ګټه اخيستونکو د وضعيت او اړتياو سره سم ،دا مرستې د ګټه اخيستونکو د پروفايلونو
مطابق له يو بل سره تړل کيدای شي :


د رارسيدو سره سم ،د ټولنيز ادغام په لړ کې مرسته (کچه  )1 :؛
بيړنۍ ،مادي يا مالي مرسته ،په دې مرستو کې د محدود وخت لپاره د کور يا استوګنې مرسته ،په روغتيايي لګښتونو کې،
د ماشومانو په روزنه او تعليم کې ،او د روزنې د موادو په لړ کې مرستې شامل دي.
په دې کې د يوې ټاکلې مودې لپاره ټولنيز مالتړ هم شامل دې ،د مثال په توګه ،د فاميلي اړتياو اټکلونه.



د کار موندنې له الرې ،د ادغام په لړ کې مرسته (کچه  )2 :؛
په دې مرستو کې دا الندې ذکر شوې مرستې شاملې دي :
 oپه ستنيدونکي هيواد کې د کارموندلو په لړ کې مرسته ؛
 oد دندې په موندلو کې مرسته ؛
 oپه حرفوي او مسلکي زده کړو کې مرستې.



د سوداګرۍ يا د خپل کاروبار پيل کولو له الرې ،د ادغام په لړ کې مرسته (کچه .)3 :

 5.3خپل اصلي هيواد ته جبري استونه.
که چری تاسو ته د خپلې خوښې ستنيدو په لړ کې موده يا نيټه ټاکل شوې وي ،او که تاسو د دې مودې له پای ته رسيدو وروسته
فرانسوي خاوره پريښودلې نه وي ،نو د دې خبرې دا مطلب دې چې تاسو په فرانسه کې په يو غير قانوني حالت کې پاتې کيږئ.
په داسې صورت کې ،پوليس به بيا تاسو بيرته د سرحد يا پولې په لور ليږي .د شړلو د دې اقدام سره ممکن ده چې په کور کې ستاسو
د نظربندۍ ،او يا ،په اداري بندي خانه کې د توقيف حکم هم وشي.
که چری تاسو د خپلې خوښې د ستنيدو د نيټې يا مودې پرته د  OQTFتابع ياست ،نو د دې خبرې مطلب دا دې چې تاسو د پريکړې
له خبرتيا څخه وروسته په غيرقانوني حالت کې ياست ،او تاسو کوم وخت هم بيرته د سرحد يا د پولې په لور ليږل کيدای شئ.
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 . 6د تحفظ څخه ګټور کيدونکو حقونه
که چری تاسو د يو کډوال په حيث پيژندل شوي ،او يا ،ضمني تحفظ درکړای شوې وي ،نو له دې وروسته تاسو د فرانسوي چارواکو
تر محافظت الندې ياست .تاسو نور نشئ کولی د خپل اصلي هيواد چارواکو ته راجع شئ ،او نه د خپلو ويرو له امله خپل هيواد ته
بيرته ستنيدې شئ.
 OFPRAستاسو اداري او قانوني حفاظت باوري کوي ،د دې مطلب دا دې چې ستاسو د مدني حالت د بيا تشکيلولو وروسته ،دا اداره
به تاسو ته ستاسو د مدني حالت اسناد او نور اداري اسناد درکوي.

 .6.1په فرانسه کې استوګنه.
د يو کډوال په حيث ،تاسو د لس کلن استوګنې کارت مستحق ياست ،دا کارت په اتوماتيک ډول بيا نوي کيدلی شي ،کوم چې تاسو ته
دا اجازه درکوي چې تاسو په آزاده توګه د فرانسې په خاوره کې حرکت وکړئ.
د هغه ليک د ترالسه کولو وروسته ،کوم چې تاسو د يو کډوال په حيث پيژنئ ،تاسو بايد د خپل ځای له پره فيکتور سره اړيکه ونيسئ.
پره فيکتور به تاسو ته ستاسو د استوګنې د جواز د غوښتنليک څخه په  8ورځو کې دننه د  6مياشتو د بيا نوی کيدو وړ لومړې رسيد
درکوي چې پکې به "پيژندل شوې کډوال" ذکر شوې وي.
دا رسيد تاسو ته دا حق درکوي چې د خپلې خوښې مسلک تمرين کړئ .دا رسيد به د استوګنې د کارت د ورکړې د وخت پورې بيا
نوی کيږي .د  OFPRAلخوا ستاسو د مدني حالت د بيا تشکيلولو وروسته ،د استوګنې کارت تاسو ته درکول کيږي.
د ضمني تحفظ څخه د ګټور کيدوونکي په حيث ،تاسو د  1مارچ  2019څخه وروسته د څلور کلني استوګنې د کارت حق لرئ ،کوم
چې تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسو په فرانسوي خاوره په ازاده توګه وګرځئ.
د هغه ليک د ترالسه کولو وروسته ،په کوم کې چې تاسو ته ضمني تحفظ درکړای شوې وي ،تاسو بايد د خپل ځای له پره فيکتور
سره اړيکه ونيسئ .پره فيکتور به تاسو ته ستاسو د استوګنې د جواز د غوښتنليک څخه په  8ورځو کې دننه د  6مياشتو د بيا نوی
کيدو وړ لومړې رسيد درکوي چې پکې به "د ضمني تحفظ ګټه ترالسه کړه" ذکر شوې وي .دا رسيد تاسو ته دا حق درکوي چې د
خپلې خوښې مسلک تمرين کړئ OFPRA .لخوا ستاسو د مدني حالت د بيا تشکيلولو وروسته ،د استوګنې کارت تاسو ته درکول
کيږي.
د لس کلنې استوګنې کارت به تاسو ته د څلورو کالو قانوني استوګنې څخه وروسته درکړای کيږي.

 .6.2د فاميل استوګنه.



ستاسو د فاميل د غړو د استوګنې حق.

که تاسو د يو کډوال په توګه پيژندل شوي ،او يا ،که تاسو ته ضمني تحفظ درکړای شوي وي ،ستاسو د فاميل غړي به د استوګنې
د کارت څخه هم ستاسو په شان ګټور کيږي :
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ستاسو ميرمن/ميړه يا ستاسو پارټنر/پارټنره چې تاسو ورسره د سول يونين يا مدني اتحاد له الرې تړلې ياست ،که چری
ستاسو دغه ميرمن/ميړه يا پارټنر/پارټنره لږ تر لږه  18کلن وي او که چری ستاسو واده يا سول يونين ستاسو د پناه د
غوښتنې څخه وړاندې شوې وي ،په دې شرط چې د دغه واده يا سول يونين لږ تر لږه يو کال وخت پوره شوې وي ،او ال
تر اوسه يوځای ژوند کوئ ؛
ستاسو ميرمن/ميړه يا ستاسو پارټنر/پارټنره چې تاسو ورسره د سول يونين يا مدني اتحاد له الرې تړلې ياست ،او يا ستاسو
بې نکاح ملګرې چې د فاميل د يوځای کيدو له الرې ورته په فرانسه کې د اوسيدو اجازه ورکړل شوی وي (الندې سر
ليک وګورئ "د فاميل د بيا يوځای کيدو حق") ؛
ستاسو ماشومان ،چې  18کلن وي ،او يا ،د  16کلن څخه زيات وي ،او که چری دوي کار کول غواړي ؛
ستاسو مور پالر (د لومړي درجې په مستقيمه توګه خپل مور پالر) ،که تاسو الهم کوچني ياست او واده مو نه وي کړې.

ستاسو د کورنۍ غړي بايد د استوګنې د جواز ترالسه کولو لپاره د خپل د اوسيدو د ځای پره فيکتور سره اړيکه ونيسي.



د فاميل د بيا يو ځای کيدلو حق.

که ستاسو فاميل يا کورنۍ له فرانسې څخه بهر وي ،په داسې وخت کې چې تاسو تحفظ ترالسه کړې وي ،نو تاسو کولی شئ چې د
فاميلي بيا يوځای کيدنې د پروسيجر له الرې او پرته له کومې وسيلې يا د کور لرلو د شرايطو ،خپل فاميل فرانسې ته راولئ.
پدې حق پورې اړه لري :







ستاسو ميرمن/ميړه يا ستاسو پارټنر/پارټنره چې تاسو ورسره د سول يونين يا مدني اتحاد له الرې تړلې ياست ،که چری
ستاسو دغه ميرمن/ميړه يا پارټنر/پارټنره لږ تر لږه  18کلن وي او که چری ستاسو واده يا سول يونين ستاسو د پناه د
غوښتنې څخه وړاندې شوې وي ؛
ستاسو بې نکاح ملګرې ،که چری لږ تر لږه  18کلن وي ،او د چا سره چې تاسو د خپل تحفظ د غوښتنليک د نيټې څخه
وړاندې کافي اندازې سره مستحکم او دوامداره يوځای ژوند کړې وي ؛
ستاسو د جوړې اوالد ،چې لږ تر لږه  19کلن وي او واده يې نه وي کړې ؛
ستاسو خپل ماشومان ،او د هغې ميرمن/ميړه څخه ماشومان چې د مخکيني واده څخه دي ،چې  18کلونو څخه کم عمر
لري .په داسې ماشومانو کې دا الندې ذکر شوي شامل دي :
 داسې ماشومان چې د نسب لړۍ يئ تاسو يا ستاسو د ميرمنې/ميړه سره ثابتيږي ،او يا ،د دغه ماشومانو نور مور پالر
مړۀ شوې وي او والدين د حقوقو څخه محروم وي ؛
 داسې ماشومان چې سپارښتنه يئ د پاملرني د واک اختيار په غرض ،د بهرني قضاوت د يوی پريکړې په واسطه،
تاسو ته او يا ستاسو ميرمن/ميړه ته شوې وي .د دغه محکمي پريکړې يوه کاپي بايد وړاندې کړې شي او د بل والدين
اجازه هم بايد ورکړل شي چې کوچنی ماشوم فرانسه ته تللې ؛
ستاسو مور پالر (د لومړي درجې په مستقيمه توګه خپل مور پالر) ،که تاسو الهم کوچني ياست او واده مو نه وي کړې.
دوی کولی شي د خپلو کوچني او نا واده کړي ماشومانو سره راشي ،چې د چا لپاره دوی واقعيا مسؤليت لري.

فرانسې ته د رادننه کيدو لپاره ،ستاسو د کورنۍ غړي بايد د ډيپلوماتيک يا قونسلګرۍ چارواکو څخه د  3مياشتو څخه د زيات وخت
د استوګنې د ويزې غوښتنه وکړي ،دوي به ستاسو د دغه غوښتنې په اړه ژر تر ژره پريکړه کوي .د کډوالو کورنيو دفتر ته کوم
مخکيني ليک ته اړتيا نشته.
د فرانسې د قانون له مخې ،که چری تاسو په فرانسه کې د فاميلي ژوند د اساسي اصولو سره سمون نلرئ نو دا ممکن ده چې د فاميلي
يوځای کيدنه رد شي .هم دغه شان ،ستاسو د کورنۍ کوم غړی د فاميلي يوځای کيدنې څخه ويستل کيدای هم شي ،که چرې ستاسو د
فاميل د دغه غړي شتون په فرانسه د عامه نظم لپاره يو ګواښ وي ،او يا ،دغه غړې د هغو خبرو لمسوونکې ،مرتکب يا جرمي
ملګرې وي کوم چې د پناه غوښتنې په سلسله کې د تحفظ ورکول توجيه کړې وي.
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که چری ستاسو واده ستاسو د پناه د غوښتنليک سپارلو څخه وروسته شوې وي ،نو تاسو بايد  OFIIته د کورنۍ د بيا يوځای کيدو
لپاره غوښتنليک وسپارئ.

 .6.3اينټيګريشن  /ادغام.



د اميګريشن او انټيګريشن فرانسوي دفتر ( )OFIIسره د جمهوري ادغام تړون السليک کول

د يو کډوال په حيث ،او يا ،د ضمنې تحفظ څخه د ګټې اخيستونکي په توګه ،دا ستاسو مسؤليت دی چې د  OFIIپه دفتر کې د جمهوري
ادغام يو تړون ( )CIRالسليک کړئ .ستاسو او د دولت ترمينځ دا تړون تر سره کيږي ،چې هدف يئ په فرانسوي ټولنه کې ستاسو
ادغام ته الره هوارول دي.
دا تړون دې الندې ذکر شوو خبرو ته السرسی درکوي :





يو څلور ورځنې مدني روزنيز پروګرام ،چې هدفونه يئ د فرانسوي هيواد اصولونه ،ارزښتونه او ادارې معرفي کول ،په
فرانسه کې د ژوند پورې اړوند حقونه او فرائض معرفي کول ،او همدارنګه د فرانسوي ټولنې تنظيم معرفي کول دي ؛
ستاسو د کچې سره سم د فرانسوي ژبې د زده کولو لپاره يو ژبني روزنه او تربيه .د دې روزنې په پای کې ،تاسو به د
خپلې ژبني کچې سره سم يو معياري تصديقي سند هم ترالسه کوئ ؛
د مسلکي الرښوونې په اړه مشوره او مالتړ ،کوم چې ستاسو مسلکي ادغام اسانه وي ؛
ستاسو د اړتياو سره سم ،يو مناسب مالتړ او ملتيا ،ترڅو ستاسو د هرکلي ،استوګنې او د ټولنيز ادغام الره اسانه شي.

د نورو معلوماتو لپاره ،تاسو کولی شئ د خپل استوګنې د ځای د  OFIIسيمه ايز مديريت سره اړيکه ونيسئ.

 .6.4ټولنيز حقونه.



استوګنځای ته السرسی.

که تاسو د خپلې پناه غوښتنې پروسې پرمهال په  ،CADAاو يا ،د هرکلي او استوګنې ملي سيستم الندې په يو بل ملي مرکز کې
استوګن کړې شوې ياست ،نو تاسو ته به د تحفظ ترالسه کولو وروسته په دې سنټر کې د  3مياشتو لپاره د پاتې کيدو حق درکول
کيږي ،چې د پريفيکت په مراضۍ سره بيا نوی کيدې شي.
د يو خوندي شوي شخص په توګه ،تاسو کولی شئ د  OFIIڅخه غوښتنه وکړئ چې د لنډمهاله هستوګنې په مرکز ( )CPHکې تاسو
ته ځای درکړي .که چری تاسو داخلې شرايط پوره کوئ ،او که په دغه سنټر کې ځای وي ،نو تاسو ته به د نهو مياشتو لپاره استوګنه
درکړای کيږي ،چې دغه موده به د نورو دريو مياشتو لپاره د نوی کيدو وړ وي.
د مرکز ټيم به له ستاسو سره ستاسو د ادغام په کړنالرو کې مالتړ کوي ،دغه مالتړ ستاسو د انفرادي وضعيت د نړيوالو اصولو سره
سم تر سره کيږي.
سربيره پردې ،تاسو کولی شئ د اړوندو ارګانونو يا ادارو سره د فايل ورکولو له الرې په پرائيوټ پارک يا پرائيوټ استوګنځايونو
کې ،او يا ،په ټولنيزو کورونو کې د استوګنې څخه په مستقيم ډول ګټور شئ.
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د روزګار بازار ته السرسی.

که چری تاسو د يو کډوال په توګه پيژندل شوي ياست ،نو تاسو د کار او روزګار بازار ته وړيا السرسی لرئ ،له هغه لومړي رسيد
د ترالسه کولو وروسته چې پکې "پيژندل شوی کډوال/مهاجر" ليکل شوې وي.
که چری تاسو د ضمني تحفظ څخه ګټه پورته کوونکې ياست ،نو تاسو هم کار کولی شئ ،له لوړې رسيد د ترالسه کولو وروسته چې
پکې "ضمني تحفظترالسه کړې" ذکر شوي وي.
تاسو د کار د قرارداد يا د کار د معاهدې غوښتنه کولی شئ ،دغه معاهده يا قرارداد د يوې ټاکلې موده لپاره هم کيدای شي (،)CDD
او د يوی نامعلومې مودې لپاره هم کيدې شي ( .)CDIتاسو کولی شئ د کار يا دندې لټونکو ليست کې هم خپل نوم ثبت کړئ او د
شخصي مالتړ څخه ګټه واخلئ .تاسو روزنه او تربيه پيل کولې شئ.
د يو کډوال/مهاجر د کورنۍ د غړو د استوګنې کارتونه ،او همدارنګه د ضمني تحفظ ترالسه کوونکو د کورنۍ غړو ته ورکړای شوي
د څو کلن استوګنې کارتونه ،هغوي ته د کار حق ورکوي.
ځينې مسلکونه د مقرراتو الندې راوستل شوې دي ،او د ديپلوم او  /يا د تابعيت د شرايطو سره تړلې شوې دي .د استوګنې هغه
کارت چې د سمندر پوری غاړه په يو دپارتمنت يا د يوی کميونيټي لخوا ورکړای شوې وي ،نو دغه کارت لرونکې په مرکزي
دولت يعني فرانسه کې د کار کولو اجازه نه لري.



عالج او درملنۍ ته السرسی.

چيرته عالج او درملنه وشي؟ پاراګراف  4.4وګورئ" .عالج او درملنۍ ته السرسی  /چيرته عالج او درملنه وشي"
د ځان د عالج او درملنۍ لپاره روغتيايي بيمه څنګه ترالسه کول کيږي ؟
 که چری تاسو الهم د  CPAMڅخه د روغتيا بيمې لپاره غوښتنه نه ده کړې (روغتيا بيمه او اضافي : )CMU
پاراګراف  4.4وګورئ" .عالج او درملنۍ ته السرسی" " /خپل روغتيايي لګښتونو کې مالتړ څنګه ترالسه کول ؟" د ګامونو پورته
کولولپاره.
ستاسو د روغتيايي بيمې غوښتنليک سره ضميمه کولو اسناد په الندې ډول دي :
-

د پره فيکتور لخوا ورکړای شوې رسيد ،چې پکې د "پيژندل شوي کډوال" يا "ضمني تحفظ ترالسه کړې" ذکر شوې وي
؛
که چری تاسو د خپل مسؤليت الندې ماشومان لرئ ،نو د لنډمهاله فاميلي تصديقي سند ؛
د استوګنې  /کور تصديقي سند ،که تاسو يې لرئ.



که تاسو له وړاندې نه په  CPAMکې د روغتيا بيمې لپاره غوښتنه کړې وي :

-

41

gDA2020

په فرانسه کې د پناه غوښتنکو لپاره الرښود _____________ gDA2020

نو تاسو د  CPAMڅخه تصديقي سند ترالسه کړی دی .تاسو د روغتيايي بيمې الندې يئ ،او د اضافي يا تکميلي بيمې  CMUتر الندې
ياست که چری تاسو يې غوښتنه کړې وي .د اضافي يا تکميل بيمې  CMUد نيټې د پای څخه  2مياشتې وړاندې د نوي فايل ورکول
مه هيروئ (د  CMU-Cد حق د پای نيټه ستاسو په تصديقي سند ليکل شوې ده).
تاسو بايد  CPAMته د خپلې استوګنې جواز د رسيد يوه کاپي ،او د مدني حالت هغه سندونه واستوئ چې د  OFPRAلخوا به درکړای
کيږي.
بيا به تاسو يو نوې تصديقي سند يا سرټيفيکيټ ترالسه کوئ ،سره د سوشل سيکيوريټي د يو نوي شميره.
بيا تاسو له  CPAMڅخه د "ويتل کارت" غوښتنه کولې شئ .دا کارت مفت يا وړيا دی ،دا کارت د حقونو تصديقي سند بدلوي ،او بايد
چې د عالج او درملنۍ په وخت وړاندې شي.



ټولنيز او فاميلي خدمتونه.

که تاسو غوښتونکي شرطونه پوره کوئ ،نو تاسو کولی شئ له بيالبيلو ټولنيزو خدمتونو څخه ګټه واخلئ (د بيلګې په توګه د فعال
ساليډاريټي عايد ،د فعاليتونو په لړ کې اضافي پيسې ،د کور يا استوګنځي په لړ کې مرسته ،يا د معيوبينو او معذورو خلکو لپاره
االؤنس) ،او همدارنګه ،که چری تاسو د خپل مسؤليت الندې ماشومان لرئ ،نو بيا د فاميلي خدمتونو څخه ګټې.
ټولنيزې خدمتونه په مثال د مالي مرستو دي ،چې ستاسو لږ تر لږه عوايد ،او يا ،اضافي عوايد ،او تاسو سره مرسته باوري کوي ،په
ځانګړي توګه ستاسو د کور لګښتونه پوره کولو لپاره .همدا شان د دې مالې مرستې هدف تاسو سره ستاسو د ماشوم د زيږون ،د هغه
د ساتنې ،او د مکتب د داخلې په لړ کې د ځينو لګښتنونو پوره کولو کې ،د يو معذور کس سره تړلې لګښتونو کې ،او په عمومي توګه
تاسو سره ستاسو د ماشومانو د ساتنې او تعليم سره تړلې لګښتنون کې مرسته کول دي.
دا ټولنيز خدمتونه او ځينې فاميلي خدمتونه د هغه خلکو لپاره دي چې مالي سرچينې يا عوايد يې محدود وي .دا خدمتونه د دولتي
ټولنيزو مرستو دفترونو لخوا او د ټولنيز کروندګرۍ يا دهقانۍ ډله ييزو مرستو دفترونو لخوا ورکړای کيږي ،کوم چې په فرانسه کې
شاوخوا په سلو سايټونو يا ځايونو کې موقعيت لري.
د دې خدمتونو او ګټو په اړه ،او د غوښتنليک د ثبتولو په اړه د نور معلومات ترالسه کولو لپاره ،تاسو کولی شئ د خپل استوګنې د
ځای د دولتي ټولنيزو مرستې دفتر ته الړ شئ ،او يا ،خپله غوښتنه آنالين وکړئ ( .)www.msa.fr ،www.caf.fr
پاملرنه  :د  RSAاو فعاليت بونس يا اضافي پيسو څخه د ګټور کيدو لپاره ،تاسو بايد غوښتنليک ثبت کړئ .ستاسو حق يوازې هغه
وخت په پام کې نيول کيدی شي کله چې تاسو ته د کډوال حيثيت يا فرعي محافظت درکړل شوي.

 .6.5بهر ته سفر.
که تاسو د يو تحفظ څخه ګټه پورته کوونکې ياست ،او غواړئ چې له فرانسې څخه بهر سفر وکړئ ،تاسو کولی شئ د سفر سند
ترالسه کړئ ،کوم چې به تاسو ته ستاسو د استوګنځای د پره فيکتور لخوا درکړل کيږي.
که چيرې تاسو يو کډوال يا مهاجر ياست ،تاسو به د کډوالو لپاره يو پنځه کلن سند ترالسه کوئ .چې د ټيکس مبلع يا پيسې  45يورو
دي.
که چيرې تاسو د ضمني تحفظ څخه ګټه اخيستونکي ياست ،نو تاسو به د څلورو کال لپاره معتبر شناختي کارت او د سفر سند ترالسه
کوئ ،د ټيکس مبلع يا پيسې  40يورو دي.
دا د سفر اسناد د فرانسوي ډيپلوماتيک په دفترونو او قونسلګرو کې بيا نوی کيدی نشي .د سفر پيل کولو څخه وړاندې ،تاسو بايد ډاډ
ترالسه کړئ چې ستاسو د سفر سند ستاسو د استوګنې مودې لپاره معتبر دی.

42

gDA2020

په فرانسه کې د پناه غوښتنکو لپاره الرښود _____________ gDA2020

که چری تاسو د فرانسې څخه بهر ياست او ستاسو د سفر د سند وخت پای ته ورسيږي (يا که له تاسو څخه ورک شي ،او يا ،غال
شي) ،نو تاسو بايد په هغه هيواد کې د فرانسوي ډيپلوماټيک چارواکو سره يا قونسلګرۍ سره اړيکه ونيسئ چيرې چې تاسو يئ ترڅو
تاسو د قونسلګرۍ پاس ترالسه کړئ .د دغه پاس او ستاسو د استوګنې د کارت په کمک سره تاسو بيرته فرانسې ته راتللې شئ.
که تاسو مهاجر يا کډوال يئ ،او يا ،له ضمني تحفظ څخه ګټه اخيستونکي ياست ،نو ستاسو نابالغه بهرني ماشوم ،څوک چې د فرانسې
په خاوره کې شتون لري ،او څوک چې د پناه په لړ کې له تحفظ څخه ګټه پورته کوونکې نه وي ،نو امکان لري چې هغه ته د يو کال
لپاره معتبر د شناخت او د سفر سند ورکړې شي .د ټيکس پيسې يا مبلع  15يورو دي.
ايا تاسو خپل هيواد ته سفر کولی شئ؟
دا د سفر اسناد تاسو ته اجازه نه ورکوي چې تاسو پرې خپل هيواد ته الړ شئ .که تاسو خپل اصلي هيواد ته بيرته الړ شئ ،نو
ممکن ده چې  OFPRAدا خبره په پام کې ونيسي چې تاسو نور په خپل هيواد کې د ويرو سره مخ نه ياست ،او دا چې ستاسو تحفظ
پای ته رسيدې شي ( 6.7وګورئ).
خو بيا وهم ،د ډيرو استثنايی پيښو (د مثال په توګه د خپل خپلوان مړينه يا جدي ناروغۍ) له امله ،تاسو د زيات نه زيات  3مياشتو
يو اجازه ليک ترالسه کولې شئ ،که تاسو له پره فيکتور څخه د دې غوښتنه وکړئ .په دې اجازه ليک تاسو خپل اصلي هيواد ته
تللې شئ.

 .6.6د تابعيت ورکړه.
که چری تاسو د يو کډوال په توګه پيژندل شوي ياست ،نو د کډوال حيثيت ترالسو کولو وروسته ،تاسو کولی شئ چې د فرانسوي
تابعيت ترالسه کولو لپاره غوښتنه وکړئ.
که چری تاسو ضمني تحفظ ترالسه کړې وي ،نو د تابعيت د غوښتلو څخه وړاندې ،تاسو بايد په فرانسه کې  5کالو پورې قانوني
استوګنه ثابت کړئ.
تاسو بايد د تابعيت لپاره د غوښتنې په لړ کې ځينې شرايط پوره کړئ (د مثال په توګه :د فرانسوي ژبې پوهه).
تاسو بايد د خپل تابعيت غوښتنې دوسيه يو پليټ فارم ته وسپارئ.

 .6.7د تحفظ خاتمه.
 درغلي  :که چری دا خبره څرګنده شې چې تاسو د درغلۍ له الرې تحفظ ترالسه کړې وي ،نو دا امکان شته چې OFPRA
ستاسو تحفظ ختم کړي.
 که چری تاسو يو بل نوی تابعيت ترالسه کړی وي ،کوم چې تاسو ته تحفظ درکوي ،او کوم چې له فرانسې لخوا ورکړل
شوي نړيوال تحفظ محافظت غير ضروري کوي.
 که چری ستاسو په خپل اصلي هيواد کې ټولې ويرې ختميې شوي وي  OFPRA :د دې خبرې اټکلونه کولې شي چې تاسو
نور په خپل اصلي هيواد کې ويرې نلرئ ،نو له همدې امله ستاسو تحفظ ختمولې شي :
 که چری تاسو په خپله خوښه خپل اصلي هيواد کې اوسيدلې يئ ؛ که چری تاسو د خپل اصلي هيواد له چارواکو سره تماس نيولی وي ؛ که چری دا خبره څرګنده شې چې په هغو حاالتو کې دوامداره او کافي بدلون رامنځته شوې دې له کومو حاالتو لهامله چې تاسو ته تحفظ درکړې شوې وو.
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 د اخراج يا شړلو ماده  OFPRA :هغه وخت هم ستاسو تحفظ ختموي کله چې دا خبره څرګنده شي چې تاسو د سولې پر
ضد کوم جرم کړې وي ،جنګي جرم يا د انسانيت پر ضد جرم ،جدي جرم يا بل کوم داسې جرم چې د ملګرو ملتونو د
اهدافو او اصولو پر ضد وي.
 په داسې حاالتو کې که چری په فرانسوي خاوره ستاسو شتون د عامه نظم ،عامه امنيت يا د دولت امنيت لپاره جدي
ګواښ شي ،نو بيا :
 که چری تاسو مهاجر يا يو کډوال ياست ،نو ستاسو تحفظ هغه وخت پای ته رسيږي : oکله چې دا وګڼل شي چې په فرانسه کې ستاسو شتون د دولتي امنيت لپاره جدي ګواښ دی ؛
 oکله چې تاسو په فرانسه کې ،د اروپايي اتحاديې په يو بل غړي هيواد کې ،په ليشتن شتاين کې ،په سويټزرلينډ
کې ،په ناروۍ کې ،او يا ،په آيس لينډ کې په يو جرم تورن شوې ياست ،او يا ،په يو داسې جرم چې ترهه ګري
بلل کيږي ،او يا ،په يو داسې جرم تورن شوې ياست چې لس کاله بنديتوب پکې وي ،او يا کله چې ستاسو شتون
د فرانسوي ټولنې لپاره جدي ګواښ جوړيږي ؛
-
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 ګټور ادرسونه: ضميمه
دا ليست بشپړ نه دې

1. Adresses nationales

)(ملي ادرسې


Institutions )(ادارې

Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA)
)(د کډوالو او بې وطنه خلکو د تحفظ فرانسوي دفتر
201, rue Carnot
94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX
tél : 01 58 68 10 10, fax : 01 58 68 18 99
http://www.ofpra.gouv.fr/
Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
)(د پناه د حق ملي محکمه
35, rue Cuvier
93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
tél : 01 48 10 40 00, fax : 01 48 18 41 97
http://www.commission-refugies.fr/
Office français de l’immigration
et de l’intégration (OFII)
)(د اميګريشن او انټيګريشن فرانسوي دفتر
44, rue Bargue
75 015 PARIS
tél : 01 53 69 53 70
fax : 01 53 69 53 69
http://www.ofii.fr


Organisation internationale
)(نړيوال سازمان

Haut-Commissariat des Nations-Unies
pour les Réfugiés (HCR) Représentation en
France
)(د ملګرو ملتونو د مهاجرينو لپاره عالي کميسون
7, rue Henri Rochefort
75017 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 43 48 58
Fax : +33(0)1 44 43 48 61
www.unhcr.fr/fr-fr



Associations )(ايسوسي ايشنز يا ټولنې

Association des chrétiens pour l’abolition
de la torture (ACAT)
)(د ټارچر يا شکنجه د ختمولو لپاره د عيسايانو ټولنه
7, rue Georges Lardennois
75 019 PARIS
tél : 01 40 40 42 43 / fax : 01 40 40 42 44
http://www.acatfrance.fr/
Act’up
9, rue des Dunes
75 019 PARIS
tél : 01 75 42 81 25
http://www.actupparis.org/
ARDHIS
Centre LGBT Paris-Île-de-France,
63, rue Beaubourg, 75003 Paris
tél : 01 43 57 21 47
https://ardhis.org/WP3/
Amnesty International - section française
)(ايمنسټي انټرنيشنل – فرانسوي دفتر
72-76, boulevard de la Villette
75 019 PARIS
tél : 01 53 38 65 65 / fax : 01 53 38 55 00
http://www.amnesty.fr/
Association Primo Lévi
)(پرايمو ليوي ايسوسي ايشن
107, avenue Parmentier
75 011 PARIS
tél : 01 43 14 88 50 / fax : 01 43 14 08 28
http://www.primolevi.asso.fr/

Association d’accueil aux médecins et
personnels de santé réfugiés en France
(APSR)
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(په فرانسه کې د کډوالو ډاکټرانو او طب پوهانو د
)استوګنې ايسوسي ايشن
Hôpital Sainte Anne
1, rue Cabanis
75 014 PARIS
tél : 01 45 65 87 50 / fax : 01 53 80 28 19
http://www.apsr.asso.fr

Fédération des associations de soutien
aux travailleurs immigrés (FASTI)
)(د کډوالو کارکوونکو د مالتړ د ټولنو فيدريشن
58, rue des Amandiers
75 020 PARIS
tél : 01 58 53 58 53 / fax : 01 58 53 58 43
http://www.fasti.org

Comité d’aide exceptionnelle aux
intellectuels réfugiés (CAEIR)
)(د پوهانو او روښان فکره خلکو د ځانګړي کمک کميټي
43, rue Cambronne
75 015 PARIStél : 01 43 06 93 02 / fax : 01 43
06 57 04

Forum réfugiés
)(د کډوالو فورم
28, rue de la Baïsse - BP 1054
69 612 VILLEURBANNE CEDEX
tél : 04 78 03 74 45/ fax : 04 72 97 05 81
http://www.forumrefugies.org

Centre d’action sociale protestant (CASP)
)(د پروټيسټنټ ټولنيز عمل سنټر
20, rue Santerre
75 012 PARIS
tél : 01 53 33 87 50 / fax : 01 43 44 95 33
http://www.casp.asso.fr

France Terre d’Asile (FTDA)
)(فرانس تيغ د'ازيل
24, rue Marc Seguin
75 018 PARIS
tél : 01 53 04 39 99 / fax : 01 53 04 02 40
http://www.france-terre-asile.org

CIMADE - Service œcuménique d’entraide
)(سيماد – د يو بل سره د کمک کولو نړيواله ټولنه
91 rue Oberkampf
75011 PARIS tél : 01 44 18 60 50 / fax : 01 45
56 08 59
http://www.cimade.org

Groupe accueil solidarité (GAS)
)(د ساليداريتي استوګنې او هرکلي ګروپ
17, place Maurice Thorez
94 800 VILLEJUIF
tél : 01 42 11 07 95 / fax : 01 42 11 09 91
http://www.gas.asso.fr/

Comité médical pour les exilés (COMEDE)
)(د شړلو شوو يا جال وطنو خلکو لپاره طبي کميټي
Hôpital de Bicêtre
78, rue du Général Leclerc
BP 31
94 272 LE KREMLIN BICÊTRE
tél : 01 45 21 39 32 / fax : 01 45 21 38 41
http://www.comede.org

Groupe d’information et de soutien
des immigrés (GISTI)
)(د کډوالو د معلوماتو او مالتړ ګروپ
3, villa Marcès
75 011 PARIS
tél : 01 43 14 60 66 / fax : 01 43 14 60 69
http://www.gisti.org

Croix rouge française
)(فرانسوي سور صليب
98 rue Didot,
75694 Paris Cedex 14 tél : 01 44 43 11 00
fax : 01 44 43 11 01
http://www.croix-rouge.fr

Ligue des droits de l’homme (LDH)
)(د بشري حقونو ټولنه
138, rue Marcadet
75 018 PARIS
tél : 01 56 55 50 10 / fax : 01 56 55 51 21
http://www.ldh-france.org
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Mouvement contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples (MRAP)
(د نژاد پرستۍ پر ضد او د خلکو ترمنځ د دوستۍ
)غورځنګ
43, boulevard Magenta
75 010 PARIS
tél : 01 53 38 99 99 / fax : 01 40 40 90 98
https://www.mrap.fr/
Secours catholique CEDRE
)(کاتوليک کمکونه
23, boulevard de la Commanderie
75 019 PARIS
tél : 01 48 39 10 92 / fax : 01 48 33 79 70
http://www.secours-catholique.asso.fr
Service national de la pastorale des migrants
(SNPM)
)(د کډوالو د پاستورال ملي سروس
58, avenue de Breteuil
75007 PARIS tél : 01 73 36 69 47
https://migrations.catholique.fr/

2. Adresses locales (لوکل
)يا ځايي ادرسې


Guichets uniques )(ګيشې يونيک

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
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5 avenue Bernard Hirsch, 95010 CergyPontoise
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.



Préfectures

)(پره فيکتور

ALSACE
 Haut-Rhin
7, rue Bruat, 68 020 Colmar
 Bas-Rhin
5, place de la République, 67 073 Strasbourg
AQUITAINE
 Gironde
2, esplanade Charles de Gaulle,
33 000 Bordeaux
 Dordogne
2, rue Paul Louis Courier, 24 000 Périgueux
 Landes
24, rue Victor Hugo, 40 021 Mont-deMarsan
 Lot-et-Garonne
Place de Verdun, 47 920 Agen
 Pyrénées-Atlantiques
2, rue du maréchal Joffre, 64 021 Pau
AUVERGNE
 Puy-de-Dôme
18, boulevard Desaix,
63 000 Clermont-Ferrand
 Allier
2, rue Michel de l’Hospital, 03 000 Moulins
 Cantal
2, cours Monthyon, 15 000 Aurillac
 Haute-Loire
6, avenue du Général de Gaulle
43 000 Le Puy-en-Velay
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52 011 Chaumont
BOURGOGNE
 Saône-et-Loire
196, rue de Strasbourg, 71 000 Mâcon
 Nièvre
40, rue de la Préfecture, 58 000 Nevers
 Yonne
Place de la Préfecture, 89 000 Auxerre
 Côte d’Or
53, rue de la Préfecture, 21 041 Dijon
BRETAGNE
 Ille-et-Vilaine
3, avenue de la Préfecture, 35 026 Rennes
 Côtes d’Armor
1, place Général de Gaulle, 22 000 SaintBrieuc
 Finistère
42, boulevard Dupleix, 29 000 Quimper
 Morbihan
24, place de la République, 56 000 Vannes
CENTRE
 Loiret
181, rue de Bourgogne, 45 042 Orléans
 Cher
Place Marcel Plaisant, 18 000 Bourges
 Eure-et-Loir
Place de la République, 28 000 Chartres
 Indre
Place de la Victoire et des Alliés,
36 000 Châteauroux
 Indre-et-Loire
15, rue Bernard Palissy, 37 925 Tours
 Loir-et-Cher
Place de la république, 41 000 Blois
CHAMPAGNE-ARDENNE
 Ardennes
Esplanade du Palais de Justice,
08 000 Charleville-Mézières
 Aube
2, rue Pierre Labonde, 10 000 Troyes
 Haute-Marne
89, rue Victoire de la Marne,

 Marne

38, rue Carnot,
51 036 Châlons-en-Champagne
FRANCHE-COMTE
 Doubs
8, bis Rue Charles Nodier, 2 5035 Besançon
 Jura
8, rue de la Préfecture, 3 9000 Lons-leSaunier
 Haute-Saône
1, rue de la Préfecture, 70 013 Vesoul
 Territoire de Belfort
Place de la République, 90 000 Belfort
GUADELOUPE
 Palais d'Orléans, Rue Lardenoy,
97 109 Basse-Terre 97109, Guadeloupe
ILE-DE-FRANCE
 Paris : 92, boulevard Ney, 75 018 Paris
 Seine-et-Marne
12, rue des Saints Pères, 77 000 Melun
 Yvelines
1, rue Jean Houdon, 78 000 Versailles
 Essonne
Boulevard de France, 91 000 Evry
 Hauts-de-Seine
167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot
Curie, 92 000 Nanterre
 Seine-Saint-Denis
1, esplanade Jean Moulin, 93 007 Bobigny
 Val-de-Marne
21-29, avenue du Général De Gaulle,
94 038 Créteil cedex
 Val d’Oise
5, avenue Bernard Hirsch, 95 010 CergyPontoise
LANGUEDOC-ROUSSILLON
 Hérault : 34, place des Martyrs de la
résistance, 34 000 Montpellier
 Aude : 52, rue Jean Bringer,
11 000 Carcassonne
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 Gard : 10, avenue Feuchères, 30 000 Nîmes
 Lozère : rue du faubourg Montbel,

48 005 Mende
 Pyrénées-Orientales : 120, avenue Emile
Roudayre, 66 000 Perpignan
LIMOUSIN
 Corrèze : 1, rue Souham, 19 000 Tulle
 Creuse : 4, place Louis Lacrocq, 23 000
Guéret
 Haute-Vienne : 1, rue de la Préfecture,
87 000 Limoges
LORRAINE
 Moselle : 9, place de la Préfecture
570 00 Metz
 Meuse
40, rue du Bourg, 55 000 Bar-le-Duc
 Meurthe-et-Moselle
1, rue Préfet Claude Erignac, 54 000 Nancy
 Vosges : Place Foch, 88 026 Epinal
MIDI-PYRENEES
 Haute-Garonne
1, place Saint-Étienne, 31 038 Toulouse
 Ariège
2, rue de la préfecture Préfet Claude
Erignac, 09 000 Foix
 Aveyron
7, place Général de Gaulle, 12 000 Rodez
 Gers
7, rue Arnaud de Moles, 32 000 Auch
 Lot
Cité Bessières, Rue Pierre Mendes France,
46000 Cahors
 Hautes-Pyrénées
Place du Général de Gaulle, 65 000 Tarbes
 Tarn
Place de la Préfecture, 81 013 Albi
 Tarn-et-Garonne
2, allée de l’Empereur, 82 013 Montauban
NORD-PAS-DE-CALAIS
 Nord
12/14, rue Jean sans Peur, 59 039 Lille

 Pas-de-Calais

9, esplanade Jacques Vendroux, 62 100
Calais
BASSE-NORMANDIE
 Calvados
Rue Daniel Huet, 14 038 Caen cedex 09
 Manche
Place de la Préfecture, 50 002 Saint-Lô
 Orne
39, rue Saint-Blaise, 61 018 Alençon
HAUTE-NORMANDIE
 Seine-Maritime
7, place de la Madeleine, 76 000 Rouen
 Eure
Boulevard Georges Chauvin, 27 000 Evreux
PAYS DE LOIRE
 Loire-Atlantique
6, quai Ceineray, 44 035 Nantes
 Vendée
29, rue Dellile, 85 009 La Roche-sur-Yon
 Maine-et-Loire
Place Michel Debré, 49 934 Angers
 Mayenne
46, rue Mazagran, 53 015 Laval
 Sarthe
Place Aristide Briand, 72 041 Le Mans
PICARDIE
 Oise
1, place de la Préfecture, 60 000 Beauvais
 Aisne
27, rue Paul Doumer, 02 000 Laon
 Somme
51, rue de la République, 80 000 Amiens
POITOU-CHARENTES
 Charente
7-9, rue de la Préfecture, 16 023 Angoulême
 Charente-Maritime
38, rue Réaumur, 17 000 La Rochelle
 Deux-Sèvres
4, rue Duguesclin, 79 099 Niort
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 Vienne

7, place Aristide Briand, 86 000 Poitiers
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
 Bouches-du-Rhône
66 bis, rue Saint-Sébastien, 13 006 Marseille
 Vaucluse :
28, boulevard Limbert, 84 000 Avignon
 Alpes-Maritimes
147, boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
 Alpes-de-Haute-Provence
Avenue Demontzey, 04 002 Digne les Bains
 Hautes-Alpes
28, rue Saint-Arey, 05 000 Gap
 Var
Boulevard du 112e régiment d’infanterie,
83 070 Toulon
RHONE-ALPES
 Isère
12, place de Verdun, 38 000 Grenoble
 Savoie
Château des Ducs de Savoie,
73 018 Chambéry
 Haute-Savoie
Rue Louis Revon, 74 000 Annecy
 Rhône
106, rue Pierre Corneille, 69 003 Lyon
 Ain
4,5 avenue Alsace Lorraine, 01 012 Bourg en
Bresse
 Ardèche
5, rue pierre Filliat, 07 000 Privas
 Drôme
3, boulevard Vauban, 26 000 Valence
 Loire
2, rue Charles de Gaulle, 42 022 SaintEtienne



Directions territoriales de
l’Office français de l’immigration
et de l’intégration (OFII)
(د اميګريشن او انټيګريشن د فرانسوي دفتر سيمه ايز
)مديريت

Direction centrale
44, rue Bargue
75 732 Paris Cedex 15
tél : 01 53 69 53 70
Amiens (02, 60, 80)
275, rue Jules Barni – Bât. D
80 000 Amiens
tél : 03 22 91 28 99 / amiens@ofii.fr
Besançon (25, 70, 39, 90)
3, avenue de la Gare d’Eau
25 000 Besançon
tél : 03 81 25 14 39 / besancon@ofii.fr
Bobigny (93)
13, rue Marguerite Yourcenar
93 000 Bobigny
tél : 01 49 72 54 00 / Seine-saint-denis@ofii.fr
Bordeaux (24, 33, 40, 47,6 4)
55, rue Saint Sernin,
33 002 Bordeaux Cedex
tél : 05 57 14 23 00 / bordeaux@ofii.fr
Caen (14, 50, 61)
Rue Daniel Huet
14 038 Caen Cedex 9
tél : 02 31 86 57 98 / Caen@ofii.fr
Cayenne (973
17/19, rue Lalouette BP 245
97 325 Cayenne
tél : 05 94 37 87 00 / cayenne@ofii.fr
Cergy (95)
Immeuble « Ordinal » Rue des Chauffours,
95 002 Cergy Pontoise Cedex
tél : 01 34 20 20 30 / cergy@ofii.fr
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Clermont-Ferrand (03, 15, 63, 43)
1, rue Assas
63 033 Clermont Ferrand
tél : 04 73 98 61 34 / Clermont-ferrand@ofii.fr
Créteil (91, 94)
13/15, rue Claude Nicolas Ledoux
94 000 Créteil
tél : 01 41 94 69 30 / creteil@ofii.fr
Dijon (21, 58, 71, 89)
Cité administrative Dampierre
6, rue du Chancelier de l’Hospital
21 000 Dijon
tél : 03 80 30 32 30 / dijon@ofii.fr
Grenoble (74, 38, 73
Parc Alliance - 76, rue des Alliés
38 100 Grenoble
tél : 04 76 40 95 45 / grenoble@ofii.fr
Lille (59, 62)
2, rue de Tenremonde
59 000 Lille
tél : 03 20 99 98 60 / lille@ofii.fr
Limoges (23, 19, 87)
19, rue Cruveihier
87 000 Limoges
tél : 05 55 11 01 10 / limoges@ofii.fr
Lyon (01, 07, 26, 42, 69)
7, rue Quivogne
69 286 Lyon Cedex 02
Tél : 04 72 77 15 40 / Lyon@ofii.fr
Marseille (13, 20, 04, 05, 83, 84)
61, boulevard Rabatau
13 295 Marseille Cedex 08
tél : 04 91 32 53 60 / Marseille@ofii.fr
Antenne Mayotte OFII (976)
N15 Espace Coralium, RN1 – CS 80058 Kaweni,
97 600 Mamoudzou
tél : 02 069 62 23 54 / mayotte@ofii.fr

2 bis, avenue Jean Jaurès
77 000 Melun
tél : 01 78 49 20 00 / Melun@ofii.fr
Metz (54, 55, 57, 88)
2, rue Lafayette
57 000 Metz
tél : 03 87 66 64 98 / metz@ofii.fr
Montpellier (30, 34, 48, 66)
Le Régent - 4, rue Jules Ferry
34 000 Montpellier
tél : 04 99 77 25 50 / montpellier@ofii.fr
Montrouge (92, 78)
221, avenue Pierre Brossolette
92 120 Montrouge
tél : 01 41 17 73 00 / montrouge@ofii.fr
Nantes (44, 53, 49, 72, 85)
93 bis, rue de la Commune de 1871
44 400 Rezé
tél : 02 51 72 79 39 / nantes@ofii.fr
Nice (06)
Immeuble SPACE- Bât. B
11, rue des Grenouillères
06 200 Nice
tél : 04 92 29 49 00 / nice@ofii.fr
Orléans (18, 28, 36, 37, 45, 41)
4, rue de Patay
45 000 Orléans
tél : 02 38 52 00 34 / orleans@ofii.fr
Paris (75)
48, rue de la Roquette
75 11 Paris
tél : 01 55 28 19 40 / paris@ofii.fr
Pointe-à-Pitre (971, 972)
Immeuble Plazza - Boulevard Chanzy
97 110 Pointe à Pitre
tél : 05 90 90 01 83 / guadeloupe@ofii.fr

Melun (77)
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Poitiers (16, 17, 79, 86)
86, avenue du 8 Mai 1945
86 000 POITIERS
tél : 05 49 62 65 70 / reims@ofii.fr
Reims (08, 10, 51, 52)
26/28, rue Buirette
51 100 Reims
tél : 03 26 36 97 29 / reims@ofii.fr
Rennes (22, 29, 35, 56)
8, rue Jean Julien Lemordant
35 000 Rennes
tél : 02 99 22 98 60 / rennes@ofii.fr
La Réunion (974)
Préfecture de la Réunion, Place du Barachois
97 405 Saint Denis Cedex
tél : 02 62 40 75 69 / ofii-reunion@ofii.fr
Rouen (27,76)
Immeuble Montmorency 1
15, place de la Verrerie
76 100 Rouen
tél : 02 32 18 09 94 / rouen@ofii.fr
Strasbourg (67,68)
4, rue Gustave Doré - CS 80115
67 069 Strasbourg Cedex
tél : 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
31 203 Toulouse Cedex2
tél : 05 34 41 72 20 / toulouse@ofii.fr
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