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 شێوازی جیاوازی پشتیوانی .1

 

، ههڵسهنگاندنی له ئهستۆی فهڕانسهیه ، داخوازەکهتان لهالیهن بهرپرسێکی پشتیوانیهوە ، پیشان دەدەن کاتێک که داخوازی پهنابهری 

، لهژێرچاودێری دادوەری دادگهی  (OFPRA) پهنابهرەکان و ئهو کهسانهی که شوێن نامهیان نییهدەفتهری فهڕانسهوی بۆ پشتیوانی له 

 .(CNDA) .ههڵسهنگان دەکرێت نهتهوەیی پهنابهران

له کۆتایی هاتن به داخوازی پهنابهران، بهرپرسهکانی پارێزگاری لهوانهیه مافی پهنابهریتان پێ بدەن: یان وەکوو پهنابهر دەناسرێن 

 هژێر پشتیوانی ناسهرەکی دا دەنرێن.یان ل

 

 بارودۆخی پەنابەرە سیاسیکان .1.1

 
 :شێواز داتوانن لهژێر ههلومهرجی وەرگرتنی مافی پهنابهری دا ههبن ٣به 

  •مافی پهنابهری به کهسێک دەدرێت ١٩٥١ژووئیهی  ٢٨سهبارەت به مافی پهنابهران  ژێنێڤ کۆنوانسیۆنی .

که)بههۆی ترسان له ئازار و ئهشکهنجه به هۆی ڕەگهز ، دین ، نهتهوە ، ئهندامی گروپێکی تایبهتی سیاسی یان 

هو کات له پشتیوانی ئناتوانێت یان بههۆی ترسانهوە ، حهز نابڕوای سیاسی( لهدەرەوەی واڵتی نهتهوەیی خۆیدایه و 

 واڵته بههرە ببات."
 "ی پێشهکی یاسای بنهڕەتی سهرچاوە دەگرێت. مافی پهنابهری به "  ٤، که له ماددەی  پەنابەری بەناو "یاسایی

 دەدرێت. ههر کهسێک که بههۆی کاری خۆی سهبارەت به ئازادی بهدوایدا دەگهڕێن"
  ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانحۆکمی دەفتەری نوێنەری سەرەوەی پەنابەرانی (UNHCR): هگهر سهرەڕای ئ

 وەک پهنابهر دەناسرێن. UNHCR یێنامهیه ی ڕ ٧و  ٦ماددەکانی 
 

 پشتیوانی ناسەرەکی .1.2

 

پشتیوانیه ناسهرەکیهکان به ههر کهسێک  دەدرێت که ههلومهرجی پهنابهریهتی نهبێت ، بهاڵم بۆ ئهوان وادەرچووە و تۆمارکراوە که 

 له واڵتی خۆی دا لهژێر مهترسی ڕاستهقینهدا ههیه. مهترسیه ڕاستهقینهکان وەکوو:ئهو کهسه 

 ئهگهری مردن یان له سێدارە دران 
 .ئهشکهنجه ، ههڵسووکهوتی نایاسایی و دژە مرۆڤایهتی و تێکهڵ به سووکایهتی یان سزادان 
  کهسه یان خۆدی کهسهکه بههۆی سهبارەت به خهلکی ئاسایی، ههڕەشهی بنهوەشی وتایبهتی بۆ سهر ژیانی ئهو

تووڕەییهوە که بێ لهبهرچاوگرتنی بارۆدۆخی ئهو کهسه ڕوو دەدات و له ئاکامدا بارودۆخی شهڕی چهکدارانه یان نێو 

 نهتهوەیی بۆ ئهو کهسه ڕوو دەدات.

 

شوێننامەکانبارودۆخی بێ   

ت به بارودۆخی ئهو کهسانهی که بێ شوێننامهن، سهبارە ١٩٤٥ی سێپتامبر ٢٨لهسهر بنهمای کۆنوانسیۆنی نیۆیۆرک له ڕێکهوتی 

بارودۆخی بێ شوێننامه لهوانهیه بهههر کهسێک بدرێت که " له هیچ واڵتێک له بنهمای یاساکهیهوە له ژێر شوێننامهی خۆی 

،دانهنرێت"  

پهنابهریدا دانانرێت.کهوابوو شێوەی بارودۆخی پشتیوانی که له ژوورەوە وتراوە جیاوازە و لهناو پرۆسهی ئهم بارودۆخه به دوو  

، که پاش ههڵسهنگاندنی داخوازیهکهتان ، لهوانهیه  OFPRA  نابێ بڕۆن بۆ بنکهی فهرمانگهیی، بهڵکوو ڕاستهوخۆ دەبێ بڕۆن بۆ

  .مافی"لهژێر کونترۆڵی دادوەری دادگهی فهرمانبهری" پێتان بدرێت
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 دەست پێڕاگەیشتن بە شێوە و داخوازی پەنابەری .2

 

 

 (SPADA)بەمەبەست نواندنی داخوازی پەنابەری لە فەڕانسەدا، سەرەتا دەبێ پەیوەندی لەگەڵ یەکەمین بنەمای وەرگەتن بۆ پەنابەران

 بگرن ، کە سەبارەت بە پرۆسەی پەنابەری ئاگادارتان دەکاتەوە و چاوپێکەوتنێک بۆ ئەو پەنابەرانای کە 

داخوازەکەتان دەکات ، دیاری کردنی پرۆسەکەتان دەکات، هەڵساندنی زیان دینتان بنکەی چەندمەبەستە ، بەڕێوبەری تۆمارکردنی 
 دەکات و لەهەلومەرجی تایبەتدا ، مەرجی پێشکەش کردنی خواردەمەنیتان)پەنابەر( بەڕێو دەبات.

 

؟لەچە هەلومەرجێکدا دەتوانن داخوازی پەنابەری بکەن   

ئێوە بێ ئەوەی کە بارودۆخی خۆتان لەبەرچاو بگرن ، بەهۆی مافی نیشتەجێ بوونەوە، چی لە بارودۆخی باش یان خراپدا هەبن ، 
دەتوانن داخوازی پەنابەری بکەن.ئەم ڕاستییە کە ئێوە لە ڕێگەی نایاسییەوە هاتوونەتە نێو خاکی فەڕانسە، بەرگری لە تۆمارکردنی 

 ت. داخوازی پەنابەریتان ناکا

پێشنیار دەکرێ کە پاش هاتنەوە بۆ نێو خاکی فەڕانسە، تەنانەت ئەگەر بە ویزای برواپێکراو هاتوونە فەڕانسە، داخوازی 
ڕۆژدا لە کاتی هاتنەوەتان بۆ نێو فەڕانسە ناردە نەکرێت،  ٩٠پەنابەریەکەتان بە خێرایی تۆمار کەن .ئەگەر داخوازەکەتان لەماوەی 

 .ەتکرێتەوەلەوانەیە داخوازەکەتان ر

 

 .سیاسیەکانیەکەمین وەرگرتنی پەنابەرانی  2.1.

( ، ئێوە دەبێ بڕۆن بۆ یهکهمین بنهمای وەرگرتنی پهنابهرە (GUDA پێش رویشتن بۆ بنکە ی چەند مەبەستی پەنابەرە سیاسیەکان

بهرێوەدەبرن، ئهرکیان ئهوەیه که له ههوڵ (. ئهم یهکهمین بنهماکانی وەرگهرتنانهدا، که لهالیهن ڕێکخراوەکانهوە (SPADA سیاسیهکان

 دانتان بۆ بهدەسهێنانی پرۆسهی پهنابهری، پشتیوانیتان بکهن.

  

 بهڕێوبهرەکانی یهکهمین وەرگرتن ئهرکیان ههیه که :

 

 سەبارەت بە پرۆسەی پەنابەری ئاگادارتان بکەنەوە. •

ئانالینتان بۆ داین بکەن  کە بۆ تۆمارکردنی داخوازی  لەژێربنەمای ئاگاداری سەبارەت بە بارودۆخی ئێوە، پرسیارنامەی •

 پەنابەریتان بەکار دێت.

چاوپێکەوتن لە وان ویندۆدا دیاری بکەن و بانگێشت نامەکانتان پێ بدەن. ئەمە شوێن ،ڕۆژ و کاتێ دیاری دەکات کە دەبێ  • 

ڕۆژ پاش لە نواندنی ئێوە بە بڕێوەبەرکە  ٣بۆ بنگە چەند مەبەستەکە بڕۆن. ئەم چاوپێکەوتنە بەشێوەی باو ، النی فرە 
 ڕۆژ دڕێژبکرێتەوە. ١٠ڕێک دەکەوێت. لەکاتی قەرەباڵغیدا دەتوانێ بۆ ماوەی 

 وێنە پێناسەکانتان کە لە بنگەی چەندمەبەستەکەدا داواتان لێدەکرێت، دابین بکەن. •

 مەبەستەکە ناردە دەکرێت.تەواوی پەروەندەکەتان لە الیەن کاناڵی نایاساییەوە بۆ بنگە چەنەد 

 

ئێوە دەبێ ڕێکەوت و کاتژمێری ناوبراو لە بانگێشت نامەکەدا لەبەرچاو بگرن. لەئەگەری درەنگ کردندا، ئێوە بۆ  :ئاگاداری

 چاوپێکەوتنەکە رەتدەکرێنەوە و دەبێ سەرلەنۆی بۆ وەرگرتنی چاوپێکەوتنی نۆی، بڕۆن بۆ یەکەمین سەنتەری وەرگرتن.

( یان (CADAکان بهڕێوبهری تۆمارکردنهکهتان قبوول دەکهن. ئهگهر ئێوە له سهنتهری وەرگرتنی پهنابهران  SPADAئاگادار بن کە 

ههر بنگهیکی نیشتهجێی بهردەوامی دیکهدا، نیشتهجێ نهکراون، له کۆتایی تۆمارکردنهکهتان له بنگهی چهنهد مهبهستیدا چاو له بهشی 

 بکهن. ٢-٢-١بکهم؟" له بهشی "چلۆن شوێنی نیشتهجێ بوونی خۆم پاساو 

 

 

 تەمی وان ویندۆستۆمارکردنی داخوازەکانی پەنابەری لە سی 2.2.
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دا پێتان دراوە، دەبێ بۆ وان ویدۆ بڕۆن  SPADAبۆ تۆمار کردنی داخوازی پەنابەریەکەتان ، بەپێ ئەو بانگێشت نامەی کە لەالیەن 

 بکهن (. ٢-١)چاو له 

 

(، کە بەتایبەتی بۆ OFIIپێکهاتووە لە بەرپرسانی سەرۆکی و دەفتەری کۆچبەران و ئاوێتەبوونی فەڕانسە)ئەم دووکانی وەن ستۆپە 

 دلنیا بوون لە وەرگرتنی ئێوە پێکهاتووە.

 

 ئێوە دەتوانن لەگەل لێستە هاوپێچەکەدا ڕاوێژ بکەن() خاڵ بۆ پەیوەندی گرتن لە تواوی ناوچەی شاردا بوونی هەیە ٣٣

 

 ن ستۆپ دا بە دوو قۆناغدا دابەش دەکرێت:دووکانی وادانیشتن لە 

 (؛٢-٢-١هەنگاو لەگەڵ بەرپرسەکانی سەرۆکایەتی، بۆ تۆمارکردنی داخوازیەکەتان ) نیەکەمی   - 

، بۆ هەڵساندنی پەیویستە کۆچبەران و ئاوێتەبوونی فەڕانسە(دەفتەری ) OFIIقۆناغی دووهەم لەگەڵ بەڕێوبەرانی   -

 (٢-٢-٢) پێناسەکردنی شێوازی پاراستنی خۆتان تایبەتیەکانتان و

 

 ئایا بۆ تۆمار کردنی داخوازی پەنابەریتان پێداویستیتان بە شوێنگەی پۆستی هەیە؟

پەیویست نییە کە بۆ تۆمار کردنی داخوازی پەنابەریتان حسابێکی راستەوخۆ)شوێنگەیکی پۆستی(تان هەبێت. لەگەڵ ئەمەشدا ، ئەم 
-١چاو لە بەشی "دەرکردنی بڕوانامەی داخوازی پەنابەری" لە بەشی ) داخوازی پەنابەریەکەتان پەیویستەکارە بۆ نۆی کردنەوەی 

 بکەن(. ٢-٢

 

 .هەنگاوی یەکەم:تۆمارکردنی داخوازی پەنابەریتان  لەالیەن سەرۆکایەتیەوە 2.2.1
 

؟ئایا ئێوە منداڵتان لەگەڵ دایە  

دینە بەرچاو و لە بەڵگەی داخوازی پەنابەریەکەتان دا تۆمار دەکرێت. ئەگەرباوک و  ئەگەر منداڵتان لەگەڵە، ئەوانیش وەکوو پەنابەر
دایک، هەردووکیان داخوازی پەنابەری بن، ئەو کەسانەی کە تەمەنیان لە ژێر تەمەنی یاسایی بێت لە بەڵگەی دایکیان دا تۆمار 

تە بەرچاو.ئەم بەڵگە پێکهاتەی بنەمەڵەی ئێوە پەسەند دەکرێن کە لەدرێژەی پرۆسەکەدا وەکوو سەرچاوەی بنەماڵەیی ئەو کەسە دێ
 ناکات، بەاڵم داخوازە پەنابەریەتیەکەتان پەسند دەکات.

 

 دەست نیشان کردنی بەڕێوبەری هەڵسەنگاندنی داخوازی پەنابەریتان لە الیەن دەوڵەتەوە 

 

ستۆپ لەالیەن یەکەمین بنەمای وەرگرتنەوە،  پاش پەسەند کردنی هەموو ی ئەو زانیاریانەی کە ناردەتان کردوە بۆ دووکانی وەن
 بەڕێوبەریکی سەرۆک بڕیار دەدات کە فەڕانسە بەڕێوبەری هەڵسەنگاندنی داخوازی پەنابەریتانە یان نا؟

ساڵ یان زۆرتر ببێت، ئەو دە دانە پەنجەمۆرتان لێ وەردەگرێت و وتوووێژێکی  ١٤بۆ ئەم مەبەستە ، هەر بەدوای ئەوەی کە تەمەنتان 
بەتیتان لەگەڵ دا بەڕێو دەبات، تاکوو کۆچ کردنتان لە واڵتی سەرەتاوەشوێن گیری بکات و پەیوەندیەکانتان وەکوو ئەو پەیوەندیە تای

 بنەماڵەییەگەلە کە لەوەیە لە واڵتانی دیکەدا هەبێتتان ، هەڵسەنگان بکات.

 ئایین نامەی ژمارە پێ نی داخوازی پەنابەری ئێوە یە بەلە بنەمای هەموو ئەم هۆکارانەدا، واڵت)فەڕانسە( ، بەڕێوبەری هەلسەنگاند
 مە.ە، ناسراو بە ئایین نەمەی دووبلینی سێه ٢٠١٣ژووئەنی  ٢٦ا لە ڕێکەوتیپەرلەمانی ئورووپا و شۆر 604/2013

  

 

 

مواڵتەکانی سەربە گەاڵلەی دووبلینی سێهە   
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بۆلغارێستان ، کرۆواسی ، قێبرێس ، کۆماری چێک ، دانمارک*  واڵتە ئەندامی یەکیەتی ئورووپان: ئۆتریش ، بێلژێک ، ٢٨ئەم : 
ڵەند ۆ، ئێستۆنی ، فەنالند ، فەڕانسە ، ئاڵمانیا ، یوونان ، مەجارێستان ، ئیرلەند ، ئیتالیا ، لێتۆنی ، لیتوانی ، لۆکزامبۆرگ ، ماڵت ، ه

د ، نۆروێژ، ۆئێد و ئینگلیس و چوار واڵتی پێوەندیدار : ئیسلەن، لەهێستان ، پۆرێتغاڵ ، رۆمانیا ، ئێسلۆواکی ، ئێسلوونی ، ئێسپانیا ، س
 سوویس و لیختن ئێشتاین

 

 

دانمارک بەرکەوتووی ئایین نامەی دۆبلینی سێهەم نییە ، بەاڵم بەردەوامە لەسەر جێ بەجێ کردنی یاساکانی دۆبلین ، کە لە ڕێکەوتی  ڒێساكانی* 
 دا واژۆ کراوە. ١٩٩٠ژووئەنی  ١٥

 

 

 ورووپایی جگە لە فەڕانسە بەڕێوبەری هەڵسەنگاندنی پەنابەری ئێوە ببێت، وەکوو نموونە:، لەوانەیە واڵتێکی ئ لەڕاستیدا

 ئەگەر لە واڵتێکی دیکەی ئەندامی یەکیەتی ئورووپا ، بەڵگەی نیشتەجێی بڕواپێکراو یان ویزاتان وەرگرتبێت. • 

اڵتێکی دیکەی ئەندامی یەکیەتی ئورووپادا  بە شێوازی نایاسایی ئەگەر ئاشکرا بکرێت کە ئێوە لە سنوورەکانی دەرەوی و • 

 لە ڕێگای زەوین ، هەوا یان دەریا وە تێپەڕێون.

ئەگەر بە تێپەڕین لە یەكێ لە سنوورەکانی واڵتێکی ئەندامی یەکیەتی ئورووپا کە لەوێدا لە لە مەرجی ویزا پەڕاونەتەوە،  •

 هاتوونەتە نێو خاکی یەکیەتی ئورووپا؛

 ەگەر لە پێشدا لە واڵتێکی ئەندامی یەکیەتی ئورووپا داخوازی پەنابەریتان کردوە.ئ •

 

 

؟تیەکەتان لەوانەیە لەژێر بەڕێوبەریەتی واڵتێکی دیکەی ئەندامی یەکیەتی ئورووپادا هەبێتهەڵسەنگاندنی داخوازی پەنابەرێ ئایا  

 

شێوازی بە ناو "دۆبلینی سێهەم" لەحاڵەتی جێ بە جێ کردندایە. پاشان سەرؤکایەتی لەگەڵ ئەم واڵتەدا هەنگاو هەڵدەگرێت تاکوو  
داوایان لێ بکات ئێوە بپارێزێت. پاشان بەڵگەی داخوازی پەنابەریتان پێ دەدەن ، کەبۆماوەی چوار مانگ درێژ دەکرێتەوە، کە بڵێنتان 

 تی فەڕانسەدا بمێنەنەوە تاکوو بتانگۆستنەوە ئەو واڵتەی کە بەڕیوبەرەکە بڕیاری داوە.پێدەدات کە لە واڵ

ئەم گواستنەوە لەالیەن خزمەتگۆزاری سەرۆکایەتیەوە بەڕێوە دەچێت ،کە لە بڕیاڕی گواستنەوەتان لەگەڵ هەلومەرجی ڕویشتنەکەتاندا 
 خۆتان بەم بڕیارە لە دادگەی فەرمانگەیی دەربڕن. وونەوەپێداچڕۆژ دەرفەت تان هەیە کە  ١٥ئاگادارتان دەکەنەوە.ئێوە 

 

 

 .دەسەاڵتی داخوازی پەنابەری ئێوە 

 

 دەفتهری فهڕانسه بۆ پشتیوانی کردنOFPRA ئهمه  ، ئەگەر هەڵسەنگاندنی داخوازی پەنابەری ئێوە لەئەستۆی فەڕانسەدا هەبێت

ێن نامهیان نییه( یه که دەسهاڵتی ههڵسهنگاندنهکه لهبنهمای پرۆسهی ئاسایی یان خیرا جێبهجێ له پهنابهران و ئهو کهسانهی که شو

، بۆ ماوەی پازدە ڕۆژ کۆتا دەکرێتهوە، بهاڵم ههردوو شێوازەکه  OFPRAدەکات. له شێوازی خێرا، ماوەی ههڵسهنگاندن لهالیهن 

 کاریگهریت ههیه.

  لە دووکانی وەن ستۆپدا ،داخوازەکەتان لەهەردوو شێوازەکەدا خۆکار بەشیوەی خێرا جێبەجێ دەکرێت : 
کاتێ کە واڵتنامەی واڵتێک وەکوو واڵتێکی سەرەتا لەبەرچاو دەگرن )لیستی ئەم واڵتانە لەبەشی سەرۆکایەتی   -

 ههبوونی ههیه( OFPRAیان لە الپەڕەی 
 

پەنابەریتان داوە و بەتەواوی رەت کراوەتەوە و داخوازی پێداچوونەوە بۆ کاتێ کە ئێوە یەکەمین داخوازی  -
 داخوازەکەتانتان هەیە

 
  لە دووکانی وەن ستۆپدا دابنرێت  ،داخوازەکەتان دەتوانێت لە بابەتەکانی خوارەوە بە شێوازی خێرایی : 
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 ئەگەر لە وەرگرتنی پەنجەمۆر سەرپێچی بکەن -
ڵگەی ناڕاست ، پیشان دانی زانیاری ناڕاستەقینە یان شاردنەوەی زانیاریە ئەگەر بتانەوێت بە پیشان دانی بە -

 تایبەتیەکان ، بەرپرسەکان لەڕێگە بەدەر کەن.
 ئەگەری پیشان دانی چەند داخواز بە پێناسەکانی جیاوازەوە؛ لە -
لە گۆیانی  ڕۆژ ٦٠ڕۆژ و  ٩٠تان بۆ فەڕانسە درەنگ داخوازی پەنابەریتان داوە)زۆرتر لە ئەگەر لەکاتی هاتن -

 فەڕانسە(

 ەوە داخوازی پەنابەری دەکەن.ناردنئەگەر تەنیا بۆ بەرگری لە حۆکمی  -

 
 ئهگهر بوونتان مهترسی جیددی بۆ نهزمی گشتی ، ئاسایشی گشتی یان ئاسایشی نهتهوەیی ههبێت. -

 

. OFPRA ،دیسانهوە چین بهندی بکاتهوە، جگه لهو مافی ههیه لهکاتی تۆمار کردن ،ئهو داخوازەی که لهژێر شێوەی ئاسایی دا ههیه

 بابهتانهی که بههۆی سیاسهتهکانی گشتیهوە له ژێر شێوازی خێرا وەبهر کهوتوون.

ئهگهر داخوازی پهنابهریهکهتان لهژێرشێوازی خێراوە وەبهر کهوێت، لهچهند ڕوونوووسدا ئاگادار دەکرێنهوە. پێتان ڕاسپێر دەکرێت 

ناردە بکهن و ڕوونووسێک بۆ  OFPRAدەربڕن، ڕوونووسێک بۆ  OFPRAتان به بڕیارەکهی ئهگهر دەتانهوێت ناڕەزەیهتی خۆ

CNDA .ناردە بکهن 

    

؟ئایا ئێوە لەژێر دەستووری دەرکران یان حۆکمی دادگەن: پەروەندەی تایبەت  

 ریهکهتان تۆمار بکهن.ئهم ڕاستییه که ئێوە لهژێر ئهمجۆرە دەستووری دەرکرانن ، بهرگیری لهوە ناکات که داخوازی پهنابه

ئهگهر ههڵسهنگاندنی داخوازەکهتان له ژێر بهڕێوبهریهتی فهڕانسهیه، لهوانهیه ئێوە لهماڵهوە بهند بکرێن یان له گرتووخانهدا دەست 

 بهسهر بکرێن.

کاتژمێر( ههڵسهنگاندن ٩٦داخوازەکهتان لهبنهمای بهندکردنی ماڵی یان گرتووخانه له ماوەی کاتی کۆرتدا)OFPRA لهم بارودۆخهدا ، 

کاتژمێر  ٤٨دەکات. لهحاڵهتی رەت کردن یان قبووڵ نهکردندا، مافی ئێوە بۆ مانهوە لهم واڵتهدا کۆتایی پێ دێت. ئێوە دەتوانن بۆ ماوەی 

ەکهتان پێداچوونهوە CNDAجێ بهجێ کردنی دەستووری دەرکردن، دەست ڕابگرێت تاکوو  له دادوەری فهرمانگهیی بتانهوێت که له

 بکهن.( ٥-١ههڵسهنگان دەکات)چاو له بهشی 

  
 

 هەڵبژاردنی زمانی وتووێژ لە OFPRA 
 

 OFPRA، پاش ناردە کردنی داخوازی تۆمارکراوی خۆتان بۆ  ئەگەر هەڵسەنگاندنی داخوازی پەنابەریتان لە ئەستۆی فەڕانسەیە

 . ، وتووێژێکی تایبهتیتان دەوێتOFPRA و لهگهڵ جیاوازیه تایبهتیهکان، لهالیهن

. بهکاری بهێنن OFPRAلهکاتی تۆمارکردنی داخوازی پهنابهریتهکهتان ، دەبێ ئهو زمانه ههڵبژێرن که دەتانهوێت له وتووێژەکهی 

دوایی . زمان  ١١٥ههبوونی ههیه ، واتا زۆرتر له  OFPRA لهم بابهتهوە ئاگاداریێکتان پهدەدرێت سهبارەت بهو زمانانهی که له

 . ناتوانن ههڵبژاردەی خۆتان بگۆڕن و ئهمه زمانێکه که له ماوەی پرۆسهکهدا بهکاری دەهێنن

ئهگهر لهنێوان زمانه وتراوەکانی ئاگاداریهکه ، زمانتان ههڵنهبژاردبێت، بهو زمانهی که زانستی زۆرترتان لهسهرە، وتووێژەکه 

 . وە دەچێتبهڕێ

 

ەتوانن تان ههبێت ، دپێداچوونهوەئهگهر لهوانهیه سهبارەت به ههڵبژاردنی ئهو زمانهی که له پرۆسهی پهنابهریهکهتان بهکاری دێنن، 

بههۆی داخوازی OFPRAلهبهرامبهر بڕیاری حۆکمی  CNDAبۆ  پێداچوونهوەە بهس به شێوەی داخوازی پێداچوونهوەئهم 

 . پهنابهریتان ، ناردە بکهن

گرینگه که ئێوە لهو زمانهی که ههڵتان . ، زۆرتر بهکارهێنانی ڕەواڵهتی زمانێکه OFPRAماوە و ناوەڕۆکی وتووێژ له  : ئاگاداری

 . بژاردوە تێبگهیشتن و بتوانن بهو زمانه بدوێن

 

 

 دەرکردنی بەڵگەی داخوازی پەنابەری 
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دەسهاڵتی پرۆسهی داخوازی پهنابهری، بهڵگهی داخوازی پهنابهری پێتان داخوازەکهتان و بهڕێوبهری  ,پاش له دیاری کردنی دەوڵهت

 دەدرێت.

 

 

یهکهمین بڕوانامه بۆ ماوەی مانگێک  ،  لەکاتێکدا کە هەڵسەنگاندنی داخوازەکەتان لەوانەیە لە ئەستۆی واڵتێکی دیکە دا هەبێت

ردنی دەوڵهتی بهڕێوەبهر بۆ ههڵسهنگاندنی داخوازی مۆڵهتی ههیه. بۆ خولێکی چوار مانگه درێژەی پێدەدرێت)چاو له " دیاری ک

 بکهن(. ٢-٢-١پهنابهری خۆتان" ، له بهشی 

، یهکهمین بڕوانامهی پهنابهری جێ بڕواتان پێدەدرێت بۆ ماوەی  لەکاتێکدا کە هەڵسەنگاندنی  داخوازەکەتان لە ئەستۆی فەڕەنسەیە

 یاسایه: ئهم بڕوانامهیه  یهک مانگ.

 .گوێرەی ڕەوتێکی ئاسایی پشکنینی بۆ دەکرێتکاتێک داواکاریهکهی ئێوە به دە مانگ بۆ ماوەی -

 .هکی خێرایی بهخشراودا پشکنینی بۆ دەکرێتله کاتێکدا که له چوارچێوەی بۆ ماوەی شهش مانگ-

 بنکهی فهرمانگهیی بهس دەتوانێت له بابهتهکانی خوارەوە بۆ دەرکردنی بڕوانامهی پهنابهری دەس ڕاگرێت:

 

  (.٣-٤ەت کردنی داخوازی پێشوو بۆ پێداچوونهوە ، داخوازێکی نۆو بۆ پێداچوونهوە ناردە دەکهن)چاو کهن له ڒپاش له 

  ئێوە لهژێر بڕیاری کۆتایی دان سهبارەت به گهڕاندنهوە بۆ واڵتێک جگه له واڵتی سهرەتایی خۆتان یان بڕیاری ڕادەست

 خوازی ڕادەست کردن لهالیهن دادگهی تاوانی نێونهتهوەیی.کردن لهبنهمای حۆکمی دەستبهسهر کردنی ئورووپا یان دا
 

 ٣-٣ڕۆژ لهدۆخی داخوازی ههڵسهنگاندن یان دیسان کرانهوە ، چاو له بهشهکانی  ٨ڕۆژ پاش له دەرکردنی بڕوانامه )  ٢١لهماوەی 

ناردە بکهن.)چاو  OFPRAراوە، بۆ بکهن( ، دەبێ پرسیارنامهی داخوازی پهنابهری که لهالیهن بنکهی فهرمانگهییهوەی پێتان د ٣-٤و 

 پهسهندنامهکه لهگهڵ بهڵگهکهدا ناردە دەکات. OFPRA( ئهگهر داخوازەکهتان تهواو بێت ، OFPRAبکهن ،" ههڵسهنگاندنی  ٣-١له 

وونی ببۆبهدەست هێنانی یهکهمین درێژکردنهوەی داخوازی پهنابهری خۆتان ، دەبێ ئهم بهڵگه بۆ بنکهی فهرمانگهیی شوێنی نیشتهجێ 

 خۆتان ناردە بکهن . ئهم بڕوانامه دووههمه بۆماوەی نۆ مانگ لهژێر شێوازی ئاسایی یان شهش مانگ لهژێر شێوازی خێرا جێ بڕوایه.

ان بۆ . بڕوانامهکهت، دەبێ بچن بۆ بنکهی فهرمانگهی ئهو شوێنهی لێی دەژینبڕوانامهی داواکاری پهنابهریهکهتان تازکردنهوەیۆ ب

  یی و خێرایی کراودا.، له چوارچێوەی ههردوو ڕەوتی ئاساتازە دەکرێتهوەماوەی شهش مانگ 

بۆ ههر داخوازێکی درێژکردن ، دەبێ ئهو بهڵگانهی که بنکهی فهرمانگهیی لێتانی دەوێت بۆ پشتیوانی له داخوازەکهتان ناردە بکهن 

پێشان داوە ، دەبێ  CNDAتان به پێداچوونهوەوازی ،بۆوێنه تۆمارکردنی شوێنگهی نیشتهجێ بوونتان. بۆ پهسهندکردنی ئهوەی که داخ

، " ههڵسهنگاندن لهالیهن دادگهی نهتهوەیی  ٣-٢تان ناردە بکهن  ) چاو له بهشی پێداچوونهوەئاگاداری ههڵسهنگاندن بۆ داخوازی 

 مافی پهنابهران" بکهن(.
 
 
 
 
 
 
 

 چۆن نیشتەجێ بوونی خۆمان بسەلمێنین؟

تۆمار کراون ، دەتوانن نێشتهجی بوونی خۆتان به شێوازی خوارەوە  ٢٠١٩بۆ ئهو داخوازە پهنابهریانه که له یهکهمی ژانوویهی 

 بسهلمنن: 

ئهگهر له سهنتهرێکی وەرگرتنی پهنابهران یان ههر شوێنێکی دیکه بۆ پهنابهرە ههمیشهییهکان ) جگه له هۆتێلهکان( نیشتهجێن ، له   -

 کردنهوەی شوێنی نێشتهجێ بوونهوە؛ڕێگای ڕوون 

ئهگهر له ماڵێکدا ژیان بهسهر دەبهن که ئێوە خاونیهتن یان بهکرێ گرتووتانه یان له ماڵێک دان که لهالیهن هاوسهر / مندالێ ئیوەوە   -

 به کرێ گیراوە ، لهڕێگای پیشان دانی بهڵگهکانی نیشتهجێ بوونهوە

یهکهمین شوێنیک که بۆ ئهم مهبهسته دابین کراوە ، نیشتهجێ بن و له شوێنی نیشتهجێ بوونی له بابهتهکانی دیکه ، ئێوە دەبێ له    -

 بکهن (. ٢-١خۆتان ڕوون کردنهوە بکهن )چاو له 

تۆمار کراون ، لهوانهیه وەکوو وتهکانی ژوورەوە نیشته جی بن،  ٢٠١٩ژانوویه  ١بۆ ئهو داخوازە پهنابهریانه که پێش له ڕێکهوتی  

 تی پهیداویستی دا ،ههروەها بهردەوام بن له نیشتهجێ بوون لهالیهن کهسی سێههمهوە.بهاڵم لهکا
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 ئهم بهڵگهی داخوازی پهنابهریه تا ئهو کاتهی که ئێوە لهم واڵتهدا ئیزنی مانهوەتان ههبێت، درێژەی پێ دەدرێت. 

ینهوەکان بپارێزن ، تاکوو سهبارەت به بڕیاری لهبنهماوە ، ئێوە مافتان ههیه داخوازی پهنابهریهکهتان بۆ تهواوی ماوەی لێکۆڵ

OFPRA تان سهبارەت به پێداچوونهوەئاگادار بکرێنهوە یان ئهگهر داخوازیCNDA داوە ، تاکوو سهبارەت به بڕیارەکهیان ئاگادارتان

 دەکهنهوە یان بۆ ئامادە بۆۆ له دادەگهدا.

 ە یان ئێدی درێژی نهکهنهوە ، ئهگهر:لهم حاڵهدا ، لهوانهیه داخوازی پهنابهریهکهتان لێ بسێننهو 
- OFPRA  ١ئێوەی له بڕیاری رەت کردنهوە ئاگادار کردووتهوە که پێویستی به کۆتایی هێنان به مانهوە لهم واڵتهیه)چاو له-

 "(CNDAیان  OFPRAبکهن " بڕیاری رەت کردنهوەی  ٥
، " ههڵسهنگاندنی  ٣-٢یراوە)چاو بکهن له دا لهبهرچاو نهگ CNDAڕوون و ئاشکرایه که ماوەی کاتی پێداچوونهوە له  -

 دادگهی نهتهوەیی مافی پهنابهران"(
 

بڕوانامهی داخوازی پهنابهری ئیزنتان پێ نادات تاکوو له واڵتهکانی دیکهی یهکیهتی ئورووپادا به ئازادانه هاتووچوو  :ئاگاداری

 بکهن.
  

 

  جیاوازەوە جگە لە پەنابەریئەگەری داخوازی وەرگەرتن بۆ نیشتەجێ بوون بە هۆکارەکانی  

 

ئهگهر ههڵسهنگاندنی داخوازی پهنابهریهکهتان له ئهستۆی فهڕانسهیه ، له ئهگهری داخوازی ئیزنی نیشتهجێ بوون جگه له پهنابهری 

 ئاگادار دەکرێنهوە.

دەکات. دوای ئهم ماوەیه ، به ئاگاداریکتان پێ دەدرێت و ئهو ماوەیه که دەرفهت تان ههیه داخوازەکهتان دیاری بکهن ، دەست نیشان 

 ئاوڕدانهوە به ههلومهجی نۆی که ئهم بابهته پاساو دەکات ، ئیدی ناتوانن بۆ نیشتهجێ بوونتان داخواز بدەن.

 

هەڵسەنگاندنی پێداویستیەکان  و لە ئەستۆ گرتنی بەڕێوبەری : هەنگاوی دووهەم 2.2.2

 (OFII)لەالیەن فەرمانگەی کۆچبەری و تێکەاڵوی فەڕانسە

 

 وان ویندۆ پێداویستیە تایبەتیەکانی ئێوە لە بەر چاو دەگرێت 

 

بۆ  OFIIله کاتی چاوپێکهوتن له دووکانی وەن ستۆپ  و پاش له تۆمارکردنی داخوازی پهنابهری به بنکهی فهرمانگهیی ، نوێنهری 

 خۆی ، به مهبهستی ههڵسهنگاندنی پێداویستیه تایبهتیهکانتان ، بهڵگهکانتان وەر دەگرێت.

وتووێژەکه به نهێنی بهڕێوە دەچێت و ناتوانێت هۆکارەکانی داخوازی پهنابهریتان له خۆ بگرێت. ژمارەێک پرسیارتان لێدەکرێت تاکوو 

ئهم بابهته له بهر چاو دەگرێت و بۆ  OFIIدەرکهوێت که ئایا پێداویستی تایبهت تان ههیه یان نا. ئهگهر پێویستان ههبێت، نۆینهری 

 تهجێ بوونی ئێوە، ڕێنموونتان دەکات.شوێنی شیاوی نێس

ئێوە دەتوان ئهم پرسیارنامه واڵم بدەنهوە یان نا. ئهگهر واڵم نهدەنهوە ، دەوڵهت ، بهرپرسیارەتی سهبارەت به نیشتهجێ بوونتان له 

 ته ئهستۆ.، ناگرێ  OFPRAشوێنێک که له لهگهڵ پێداویستیهکانتان گۆنجاو نییه یان نهدانی ڕاپۆرتی بارودۆخی خۆتان به 

پهروەندەکهتان لهگهڵ پاکهت نامهیکی نهێنی بۆ پزیشکی  OFII ئهگهر به پهروەندەیکی پزیشکیهوە هاتوونهته نێو فهڕانسه، نۆینهری

OFII  ناردە دەکات که بڕیار ئهدات که ئایا بارودۆخی ئێوە پێویستی به هاوئاههنگی  له گهڵ بارودۆخی تایبهتی دا ههیه یان نا. ئهگهر

 ، به دەسگا پارێزگاریه تهندرووستیهکان  یان بهشی فریاکهوتنی نزیکترین نهخۆشخانه ناردە دەکرێن.نهخۆشن

ڕاپۆرت  OFPRA، بارودۆخی ئازار دین وەرناسین بکات، دەتوانێت به ڕیکهوتن لهگهڵ ئێوە ، ئهم بابهته به  OFIIئهگهر نۆێنهری 

، داخوازی پهنابهریتان ههڵسهنگان دەکات) بۆ OFPRAهلومهرجێکه که ژێر ئهوەوە بدات. ئامانج لهم ئاگاداریانه  له کاتی پێویستدا ، ه

یه که ڕێکخستنه OFPRAنموونه ، ئهگهری دەسڕەسی بۆ ئهو کهسانهی که کهم ئهندامن ، یان دابین کردنی وەرگێڕی زمانی هێما(. ئهمه 

 پێویستهکان ههڵسهنگان دەکات.

ئازار دینهوە لهوانهیه له ماوەی ههڵسهنگاندنی داخوازی پهنهبهریهکهتانهوە له الیهن ئاریکارە  پێداویستیه پێوەندیدارەکان  به بارودۆخی

کۆمهاڵیهتیهکانهوە له سهنتهری نیشتهجێ بوون یان ئهنجۆمهنه بهڕێوبهرکانتان له پرۆسهی فهرمانگهیی و کۆمهاڵیهتیدا له بهر چاو 

 بگرێن.
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 پیشنیاری پارێزگاری 

 

پیشنیارێکی پارێزگاریتان پیشان دەدەن که ئهم دەسهاڵتهتان پێ دەدات که له  OFIIدووکانی وەن ستۆپ دا،  لە کاتی چاوپێکەوتن لە

 ماوەی مانهوەتان لهم واڵتهدا بۆ پهنابهری له ههلومهرجهکانی خواردەمهنی و پووشهمهنی بههرە ببهن.

له دووکانی وەن ستۆپ پێتان دەدرێت، لهسهر دیسان پێکهاتنی  OFIIبەڵگەی پیشاندراوی خزمەتگۆزاری پارێزگاریکە لەالیەن 

 OFIIبنهماڵهکهتان تهئکید دەکات تاکوو ئاستی مافهکانتان بۆ ههلومهرجی خواردەمهنی و پووشهمهنی دیاری بکات. ئهم بهڵگه لهالیهن 

ردنی دیسانەوە بەکاردێت تاکوو لەکاتی هەژماکاتێ کە منداڵێک دێتە دونیا  یان لەکاتی پرۆسەکەدا لەگەڵ دایک و بابی کۆ دەبێتەوە، 
 مووچە دا هالومەرجی خواردەمەنی و پووشەمەنی دا، لەبەر چاو بگرێت.

 ی ئەم ڕێنموونەدا وتراوە، هەلومەرجی وەرگەرتنی خواردەمەنی و پووشەمەنی ئەم مافتانە پێ دەدات: ٤هەروەها کە بەشی 

ت ک بۆ نیشتەجێ بوون کە پێتان دەناسێندرێشوێنێ ان بە یارمەتی هەێە،پێویستتو  هێشتا خانووتان پێ نەدراۆەئەگەر  - 
 بکەن . "نیشتەجێ بوونی پەنابەر(. ٤-١چاو لە )

بکەن " یارمەتی  ٤-٢)چاو لە دانراۆە الیەن یاساوە، سەبارەت بە یارمەتی ماڵی پەنابەران  کە لە تایبەتی لەۆ تایبەتمەندیەی -
 ماڵی پەنابەری"(.

ناردەتان بکات بۆ ناوچهیکی دیکه، شوێنێک که داواتان  OFIIیستەمی وەرگرتن لە ناوچەێکدا پڕ دەبێتەوە، لەوانەیە لەدۆخێکدا کە س

 بکهن. " جێگیربوونی ڕاستهوخۆ له ناوچهیێک دا"(. ٤-١)چاو له  لێ دەکات که لهکاتی ههڵسهنگاندنتان لهوێ دا نیشتهجێ بن

  

 ویندۆی وان شتیوانی پاش گواستنەوە بۆ سیستەمپ .2.3

 

پاش تێپەڕین لە وان ویندۆ، لە شوێنی نیشتەجێ بوونتان دا ، پشتیوانیتان لێ دەکرێت، ئەگەر ئەوێ سەنتەرێکی وەرگرتن بۆ پەنابەران 
 ( یان سهنتهرێکی نیشتهجێ بوونی نائاسایی که بهردەوام بێت)جگه له هۆتێل(.CADAببێت)

 OFII( پیشان دەدرێت که SPADAلەالیەن یەکەمین بنکەی وەرگرتنەوە) ئەگەر نیشتەجێ ئەم شوێنانە نەبوون ، پشتیوانیەکەتان

 بکهن(. ٢-١رێنموونتان دەکات) چاو لهبهشی 

" شێوازی پاساو  ٢-٢-١ئەم پشتیوانیە کۆمەاڵیەتیە ، مافی و فەرمانگەییە بەتایبەت سووک کردن لە خۆ دەگرێت) چاو لە بەشی 
گاندنی داخوازی پەنابەریتان لەئەستۆی فەڕانسەیە ، یارمەتی بۆ دابین کردنی کردنی نیشتەجێ بوونی خۆتان"( و ئەگەرهەڵسەن

 ناردە بکهن. OFPRAپەروەندەی داخوازی پەنابەریەتی کە دەبێ بۆ 

ن ، ئهرکتان ئهوەیه که بهڵگهکانتان بهشیوەی رێک و پێک و به له بهرچاوگرتنی ڕێکارە SPADAئەگەر نیشتەجێ بووی  ئاگاداری:

 ، کۆ بکهنهوە.SPADAنی دیاری کراوەکا

 

 هەلومەرجی هەڵسەنگاندنی داخوازی پەنابەری. 3

 

 

کاتێ که بهڕێوبردنی داخوازی پهنابهریهکهتان لهئهستۆی فهڕانسهیه ، لهالیهن دەفتهری فهڕانسهوە بۆ پشتیوانی له پهنابهران و ئهو 

 دا ههڵسهنگان دەکرێن.کهسانهی که واڵتنامهیان نییه، لهژێر چاودێری دادگهی نهتهوەیی پهنابهری 

 

 هەڵسەنگاندن لەالیەن دەفتەری فەڕانسە وە بۆ پشتیوانی لە پەنابەران و ئەو کەسانەی کە. 3.1

 (OFPRA)شوێن نامەیان نییە

 

 OFPRAکاتێ که داخوازی پهنابهریتان  تۆمار کرد ، سهرۆکایهتی پرسیارنامهی داخوازی پهنابهریتان پیشان دەدات و ههناردەی 

 ٣-٢یه) چاو له CNDA له ژێر پێداچوونهوەی بۆ OFPRAبکهن تاکوو بتوانن ههڵسهنگانی بکهن و بڕیار بدەن. بریارەکانی نهرێنی 

 بکهن. ههڵسهنگاندنی داخوازی پهنابهری لهالیهن دادگهی نهتهوەیی پهنابهریهوە(.
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تیوانیەکەتان ) مافی پەنابەری یان پشتیوانی کاتێ کە داخوازی پەنابەری خۆتان تۆمار دەکەن ، پەیویست نییە شێوەی پش
وە ههڵسهنگدان دەکرێت ، سهرەتا  OFPRAناسەرەکی(هەڵبژێرن. ئەمە یەک پرۆسەیە کە بەهۆی ئەوەوە ، داخوازیەکەتان لەالیەن 

 ت.گان دەکرێلهبنهمای مافی پهنابهریهوە ، و پاشان ، ئهگهر بارودۆخهکهتان نهگرێتهوە، له شێوەی پشتیوانی ناسهرەکی ههڵسهن

 
 پرسیارنامەی OFPRA  دەبێ تۆمار بکرێت کە. 

 

لەگەڵ روونووسێکلە بەڵگەی داخوازی پەنابەری بڕوا  و واژۆ بکرێت ،ئەم پرسیارنامە دەبێ بە زمانی فەڕانسە تۆمار بکرێت
 هەر بەڵگەی کۆچبەری کە لەالتان بوونی هەبێت.  ودوو وێنەی تایبەتی   ،پێکراو 

 

ڕوونووسێک لە زانیاریەکانی ئەو ئاگاداریەی کە لەکاتی ئەگەر داخوازی پەنابەریەکەتان لە ژێر شێوازی خێراییەوە هەبێت ، دەبێ  
 دا پێتان دراوە، ناردە کەن.تۆمار کردنی داخوازەکەتان

 پهیویسته. OFPRAئەم بەڵگانە بۆ تۆمارکردنی داخوازکەتان لەالیەن 

مەترسی تایبەتیدان ، دەبێ ئەم بابەتە لە پرسیارنامەی داخوازی پەنابەریەکاتەن دا تۆمار بکەن. ئەگەر ئەگەر منداڵەکانتان لەژێر 
 دایک و باوک هەردوویان پەنابەر بن ، هەر مەترسیک بۆ مندالێ زارۆک لە پرسیارنامەی دایک دا تۆمار دەکرێت.

 
 

 بە بەرپرسانی واڵتی سەرەتایی ڕاگێشت نابێت. زانیاریەکانی داخوازی پەنابەریەکەتان نهێنیە و لە هئچ کاتێکدا

 

 

 ناردە کردنی فایل بۆ OFPRA. 

 

 –ڕۆژ لەکاتێکدا کە داخوازی کرانەوە بدەن  ٢٨) ڕۆژ  ناردەی کەن٢١دەبێ النی فرە تاکوو پاش تەواو کردنی پەروەندەکەتان ، 
یان هەڵسەنگاندن  –رەت کردنەوە یان بەسرانی داخوازی پەنابەری  -داواکاریەکی پەنابەری داخراونرخاندنی  ، ٣-٣چاو بکەن لە 

 هەڵسەنگەندن( پاش لە دەرکردنی بەڵگەی داخوازی پەنابەریەکەتان. ٣-٤چاو بکەن لە  –

 

 بەس دەبێ لەالیەن پۆستەوە بۆ شوێنگەی خوارەوە ناردە بکرێت:

 

 

OFPRA 

 شەقامی کارنۆت, 201

 سۆیب سۆس ینتنۆف ینۆکم 136 94

 

ژانوویە بۆ  ٣١ژانوویە دەرکراوە، دەبێ پەروەندەکەتان النی فرە تاکوو  ١٠وەکوو نموونە ، ئەگەر بەڵگەی داخوازی پەنابەریتان لە 
OFPRA .ناردە بکهن. شوێنگهی پۆست تۆمار کراوە 

نێو  رگرتنەوە" ناردە بکەن ،بەدڵنیاییەوە پێتان ڕاسپێر دەکرێت کە داخوازەکەتان بە ناوی" بەڵگەی تۆمارکراو بە پەسەندنامەی وە
 خۆتان لە بەشی " نێرەر" بە ڕوونی تۆمار بکەن.

ڕۆژی دیکه  ٨، بۆتانی دەنێرەتهوە و ئێوە بۆ تهواوکۆ کردنی و دیسان ناردنهوەی ،  OFPRAئەگەر پەروەندەکەتان تەواو نەبێت ، 

بدەن(. ئهگهر لهم ماوەدا پهروەندەکهتان ناردە نهکهنهوە، ڕۆژ لهکاتێک دا که داخوازی کردنهوە یان ههڵسهنگاندن  ٤دەرفهت تان ههیه) 

OFPRA .داخوازەکهتان دەبهسێت ، مافی مانهوەتان لهم واڵتهدا دەسرێتهوە و بهڵگهی داخوازی پهنابهریهکهتان نۆی ناکرێتهوە 

هکانتان لهالیهن پۆستهوە ناردە کهن ئێوە دەتوان ههمووکاتێ و بهردەوام ، لهههرکاتێکدا و له ماوەی پرۆسهکهدا ، ئاگاداری و زانیاری

ناردە کردوە و له دەفتهرە وە وەریان گرتوە ، و ههروەها پهسهند  OFPRA.  ڕوونووسێک له ههموو ئهو بهڵگهکانهی که بۆ OFPRAبۆ 

اردە کردوە تان ن OFPRAنامهی ناردە کردن و وەرگرتنی پۆست لهالی خۆتان نگاداری کهن. لهبیر مهکهن که له ههر بهڵگهێک که بۆ 

 ، ژمارە پهروەندەکهتان ، که له بهڵگهی پێناسهی داخوازی پهنابهریتان لهالیهن دەفتهرەوە بۆتان ناردە کراوە، بنووسرن.
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 ؟لە ماوەی ئەم پرۆسەیەدا ،شوێنگەی خۆتانتان گۆڕاوە

جیاوازی ههیه یان شوێنی نیشتهجێ تان داوە ، لهگهڵ شوێنگهی ماڵهکهتان  OFPRAئەگەرئەو شوێنگەی نیشتەجێ بوونی خۆتان کە با 

ئاگادار بکهنهوە، باشتر ئهوەیه لهڕێگهی  OFPRAبوونتان گۆڕاوە ، پێویسته که له زووترین کاتدا سهبارەت به ئهو بابهته ،

 )r)www.ofpra.gouv.frههیه، ئهم کارە جێ به جێ بکهن OFPRAخزمهتگۆزاریه تهلهفوونیهکانهوە که بۆ ئهم مهبهسته له الپهڕەی 
، بهڵگهکانی خۆی بهتایبهت بانگهێشت بۆ وتووێژەکه  یان ههر بڕیارێک  OFPRA، لهژێر ناوی "شێوازە ئانالینهکان"(. لهڕاستی دا 

 که سهبارەت به داخوازی پهناباریتان داوە. بۆ دواههمین شوێنگهی ناسراوتان ناردە دەکات.

ێتان گرتوە یان لەگەل هاوسەر / منداڵەکانتان لە ماڵێک نیشتەجێن / یان کاتێ کە لە خانووێکدا نیشتەجێ دەبن کە خاونیەتن یان بە کر
 ئاگادار بکهنهوە. OFIIبە کرێتان گرتووە و شوێنگەکەتان دەگۆڕن ، دەبێ 

 
 تۆمارکردنی ناردنی داخواز لەالیەن OFPRA. 

 

بهڵگهکهێیک تان بۆ ناردە دەکات تاکوو له ناردە کهردنی  OFPRAکاتێ کە داخوازەکەتان کۆتایی پێهات لەسەر کاتی خۆی ناردە کرا، 

 داخوازەکهتان بۆ دەفتهر ههروەها ئهژمارەکانی ئهوە، ئاگادارتان کاتهوە.

 ناردە کراوە. OFPRAئەم بەڵگە تۆمارکردنێکی فەرمیە کە پیشان دەدات داخوازی پەنابەریەکەتان بۆ 

" دەرکردنی  ٢-٢-١بهڵگهی داخوازی پهنابهری خۆتان به دەست بهێنن) چاو کهن له  ئهم بهڵگهیهیه، که ئیزنتان پێ دەدات که یهکهمین

بهڵگهی داخوازی پهنابهری"(. زۆر جار، بانگهێشت کردن بۆ وتووێژەکه هاوکات لهگهڵ بهڵگهی پێناسهکهدا ناردە دەکرێت.ئهم 

ێت، پاشان ێشتهکه لهودیوی بهڵگهی پێناسهکه نهنووسربانگهێشته بۆ وتووێژەکه له ئهودیوی بهڵگهی پێناسهکه دەنووسرێت.ئهگهر بانگه

 له بهڵگهیکی دیکه دەنێردرێت.

 

 هەڵسەنگاندنی داخواز بە شێوازی ئاسایی یان خێرا 
  

 ،به شێوازی ئاسایی یان خێرا جێ بهجێ دەکرێت. OFPRAداخوازی پهنابهریهکهتان لهالیهن 

ڕۆژ  ١٥ی"( پیشان دراوە، ماوەی ههڵسهنگاندن به شێوازی خێرا بۆ )"دەسهاڵتی داخوازی پهنابهر ٢-٢-١ههروەها که له بهشی 

 کورت دەبێتهوە بهاڵم ههمان کاریگهری ههیه که ههڵسهنگاندن به شێوازی ئاسایی ههیهتی.

لهژێر شێوازی خێرا  OFPRAکاتێ که داخوازی پهنابهریهکهتان لهژێر ناوی وان ویندۆ تۆمار کراوە ، داخوازەکهتان لهالیهن 

ههروەها ههمووکاتێ ئهم ئهگهرەی ههیه که بهپێراگهیشتن به پهروەندە یان بارودۆخی تایبهتی ئێوە ، OFPRA ههڵسهنگاندن دەکرێت.

ئهو بابهته به شێوازی ئاسایی جێ بهجێ بکرێت ، مهگهر ئهوەی که ههبوونی ئێوە لهم واڵتهدا مهترسی جیددی بۆ سهر نهزمی گشتی 

 یشی گشتی یان ئاسایشی دەوڵهت ههبێت.، ئاسا

 OFPRA :ههروەها لهوانهیه بڕیار بدات که له بابهتهکانی خوارەوە لهژێرشێوازی خێرا جێ بهجێ بکرێت 

  ئیوە بهڵگهی ناڕاست تان پیشان داوە، زانیاری ناڕاست تان پیشان داوە یان زانیاری یان بهڵگهی نهێنیتان  بۆ له ڕێ

 داوە؛پیشان OFPRAبهدەرکردنی 

  ئێوە داخوازەکانی پهنابهری دیکهتان به پێناسهکانی جیاوازوە پیشان داوە؛ 
 ئێوە بهس ئهو بابهتانهتان لهبنهمای داخوازی خۆتان بۆ پشتیوانی له پهنابهران پیشان داوە که پێویستیان به پشتیوانی نییه؛ 
 فهرمانگه سهبارەت به واڵتی سهرەتایی ئێوە دەزانن  وتهکانی ئێوە دژەیهک ، ناڕاست یان نهشیاوە و لهگهڵ ئهو شتانهی که له

 جیاوازی ههیه.
 CNDAپێش له   پێداچوونهوەئهگهر دەتانهوێت که کارەکهی خۆتان لهژێر شێوازی خێرا جێ بهجێ بکرێت ، بهس لهڕێگای داخوازی 

 دەتوانن ئهم کارە ئهنجام بهن.
 

 وتووێژی تایبەتی لە OFPRA 

 

 ، بانگهێشت دەکرێن بۆ وتووێژ. تهنیا له دوو بابهتدا دەتوانن له ڕویشتن بپهڕنهوە: OFPRAپاش لهناردە کردنی داخوازی ئێوە بۆ 

  کاتێ که ئهو ئاگاداریانه که له پهروەندەکهتان دا بهOFPRA.تان پیشان داوە بۆ وەرگرتنی بهڵگهی پهنابهری به ئێوە ، شیاوە 
 ی ، زۆرتر و بانتر له کۆنترۆڵی ئێوەیه و بهرگری له ڕویشتن و بهشداری کردنتان له کاتێ که به هۆکاری پزیشک

 وتووێژدەکات.
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. ئێوە لهالیهن  نۆینهری  Fontenay-sous-Boisله  OFPRA، دەبێ بڕۆن بۆ دەفتهری ناوەندی گهر بۆ وتووێژەکه بانگهێشت کراونئه

OFPRA  لهکاتی پێویست دا لهگهڵ وەرگێڕی دیاری کراو له الیهن  به نێوی "فهرمانبهری پاسهوانی" هاوڕێ دەبن وOFPRA  و بهو

زمانهی باس دەکهن که له پرۆسهی دووکانی وەن ستۆپدا له کاتی تۆمارکردنی داخوازی پهنابهریهکهتان ههڵتانبژاردوە یان ئهوەی که 

"(. لهم حاڵهتهدا ، OFPRAزمانی وتووێژ له "ههڵبژاردنی  ٢-٢-١بهو زمانهی باس دەکهن که لهسهری شارەزان)چاو بکهن له بهشی 

لهوانهیه ههکاتێ که بتانهوێت به زمانی فهڕانسه وتووێژ بکهن. ئێوە تهنیا دەتوانن بهو زمانهی که لهم وتووێژەدە بهکارتان هێناوە 

 ناردە بکهن.CNDAخۆتان بۆ   پێداچوونهوە

 ، بەبنەمای پەروەندەکەتان OFPRAەوانەیە ببێتە هۆی ئەوە کە ئەگەر لەم وتووێژەدا بەشداری نەکەن ، ئامادە نەبوونی ئێوە ل

سهبارەت به داخوازەکهتان بڕیار بدات یان ببێته هۆی بهسرانی پهروەندەکهتان. لهوابوو پێویسته ، لهکاتی ههبوونی کێشه ، النی کهم 

ئاگادار کهنهوە یان ههرشێوە  درەنگێک ، لهڕێگای ئیمهیلی ناردە کراو به شوێنگهی دیاری کراو  OFPRAکاتژمێر پێش ئهوە ،  ٤٨

 له بانگهێشت نامهکهدا ناردە بکهن. 

 

ئهگهر حهزتان لێیه ، دەتوانن له وتووێژەکهدا بهشداری بکهن ، یان لهالیهن پارێزەر یان نۆینهرێکی ڕێ پێدراو له یهکێ لهو 

ڕێ پێ دەدات ، هاوڕێ بن که لهوانهیه له کۆتایی وتووێژەکهدا بیروبۆچوونی خۆی دەبڕێت. بهاڵم له  OFPRAئهنجۆمهنانهی که 

نهبوونی پارێزەر یان نۆینهری ئهنجۆمهن له کاتی وتووێژەکهدا ، وتووێژەکه وەدوا ناکهوێت. ئهگهر کهم ئهندامن ، دەتوانن داوا بکهن 

ندرووستی که زۆرجار لهگهڵتانهیان نۆینهری ئهو ئهنجۆمهنهی که یاریدەری کهم که له ماوەی وتووێژەکهدا لهلهگهڵ پزیشکی ته

 ئهندامانه بهشداریتان ههبێت.

ئهگهر به هۆی کێشهوە له باسکردنی هۆکاری داخوازەکهتان ، بهتایبهت بابهتهکانی سهبارەت به توندوتیژی سێکسی  ، دەتانهوێت 

 OFPRAەرگێڕ بهوڕەگهزی بێت که ئێوە ههڵیدەبژێرن ، دەتوانن ئهم داخوازتانه له وتووێژەکهتان لهگهڵ بهرپرسی فهرمانگهیی یان و

 پێش له ڕۆژی وتووێژەکه ههبێت.                     

 

 

وته کانتان له ڕاپۆرتێکدا که لهالیهن فهرمانبهری پاسهوانیهوە کهلهگهڵتان وتووێژەکهی بهڕێوبردوە، تۆمار دەکرێت  .وتووێژەکە نهێنیە

ر بتانهوێت پێش له بڕیاردان )لهژێر شێوازی ئاسایی(  یان النی فرە ئهگهر داخواز بکهن ، هاوکات لهگهڵ بڕیارەکهدا ئاگادارتان و ئهگه

 دەکهنهوە)لهژێر شێوازی خێرا(. 

 چوونهوەپێداو به ئامانجی داخوازی  OFPRAههروەها لهم وتووێژەدا دەنگیش تۆمار دەکرێت که تهنیا ئێوە لهکاتێ بڕیاری نهرێنی 

 سهبارەت بهم بڕیارە ، دتوانن دەسڕەسیتان پێ ههبێت.

  ؟ ، ئامادە بنFontenay-sous-Bois له  OFPRAئایا دەتوانن لە شوێنێکی دیکە جگە لە دەفتەری ناوەندی 

-Fontenayوتووێژەکهی ئێوە لهوانهیه بههۆی مهودای جوگرافیاییهوە)بهتایبهت لهدەرەوەی واڵتهوە( یان له بارودۆخی تایبهتی ئێوە له 
sous-Bois دا بهڕێوە نهڕوات) کاتێ که به هۆکارەکانی تهندرووستی یان بنهماڵهیی نهتوانن سهفهر کهن یان ئهگهر له شوێنێک دا

 هاڵم لهڕێگای دوورەوە، به ئامرازەکانی دەنگ و وێنهیی دەتوان ئهم وتووێژە بهرێوە ببهن.دەست بهسهر کراون(، ب

 لهم شێوەیه، ئهو پارێزەر یان نۆینهری ئهنجۆمهنه که یارمهتی تان دەدات ، لهکاتی پێویستدا دەتوانێت لهگهڵتان ههبوونی بێت.  

ن ، یان Cayenneئهگهر نیشتهجێ باڵهخانهکانی  Cayenneههروەها له کاتێ که ئێوە له دەرەوەی واڵت یان له گهورەشارەکان دان ، 

دا وتووێژ OFPRA، لهوانهیه بتوانن ڕاستهوخۆ لهگهڵ نۆینهری  OFPRAله شوێنهکانی تر، لهماوەی لێکۆڵینهوەکهنی بێ الیهنهی 

 بکهن.

 

 پشکنینی پزیشکی 

 

ان . نهڕویشتن بۆ پشکنینی پزیشکی هۆکاری ناتهواوی داخوازەکهتداواتان لێ بکهت که پشکنینی پزیشکی ئهنجام بدەنOFPRA لهوانهیه

ناکات. ئهگهر ئێوە زارۆکن و بههۆکاری مهترسی خهتهنه کردن ، لهالیهن ئێوەوە داخوازی  OFPRAنییه وبهرگری له بڕیاری 

 OFPRAپزیشکیهکه ڕاستهوخۆ بۆ . پزیشکهکه ، بهڵگهی OFPRAپهنابهری دراوە ، ئهم پشکنینه پزیشکیه دەکهوێته ژێر پشتیوانی ماڵی 

 ناردە دەکات و ڕوونووسێک به دایک و باب یان نۆینهری یاسایی تان پیشان دەدات.
 

 

 بڕیاری OFPRA 
 

 مۆلەت 
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ڕۆژ له شێوازی خێرا و تا چهند مانگ له شێوازی ئاساییدا. بێ  ١٥جیاوازە: بهشێوەی ناونجی  OFPRAکاتی پێویست بۆ بڕیاردان له 

مانگدا بڕیار بدات ، له الیهن  ٦نهتوانێت له ماوەی  OFPRAواتای رەت کردنهوەی داخوازەکهتان نییه. ئهگهر  OFPRAدەنگی درێژی 

 پۆستهوە ئاگادار دەکرێنهوە. کهوابوو دەبێ بهردەوام چاو له سنۆقی پۆستیهکهتان بکهن.

 

 (شێوازە جیاوازەکانی پشتیوانی" کهن  ١چاو له بهشی  بڕیار دانی دڵخواز") 
 ئەگەر داخوازەکەتان پەسەند بکرێت ، ئێوە بریتین لەم بابەتانە: 

  وەکوو پهنابهر دەناسرێن ، پاشانOFPRA .بڕیارێ خۆی ، سهبارەت به درانی مافی پهنابهری به ئێوە، ناردە دەکات 

  مهرجهکانی پشتیوانی ناسهرەکی دەتانگرێتهوە، وOFPRA  بڕیاری خۆی لهسهربنهمای پشتیوانی ناسهرەکی و بهڵگهێک که

 دەتوانن بۆ پاساوکردن بهرپرسان بهکاری بهێنن ، بۆتانی ناردە بکهت.

 

 بڕیاری نابەجێ 

 

OFPRA :دەتوانێ سێ شێوە بڕیارئ نهرێنی سهبارەت به داخوازی پهنابهریهکهتانی ههبێت 

 

 ؛بڕیاری ڕەت کردنەوە 

بدەن.ههلومهرجهکانی سهبارەت به مافی مانهوەتان لهم والتهدا بۆ  CNDAخۆتان سهبارەت  به بڕیاری  وەپێداچوونهئیوە دەتوانن 

 .١-٣" له بهشی OFPRAهاتنی مافی مانهوە پاش له ئاگاداری له بڕیاری ئامانجهکانی پهنابهری له بهشی " کۆتایی پێ

 لەوانەیە بڕیارێکی نابەجێ دەر بکرێت ئەگەر: 

 حاڵی چێژ بردن له پشتیوانی کاریگهری پهنابهری له واڵتێکی ئهندامی یهکیهتی ئورووپادان؛ ئهگهر ئێوە له    -

ئێوە له بارودۆخی پهنابهری و پشتیوانی کاریگهری واڵتێکی سێههم چێژوەردەگرن یان بهشێوەی کاریگهر لهوێدا قبووڵ   -

 کراون؛

بڕن. ئێوە ئیدی ئهم مافتانه نییه که لهو واڵتهدا بۆ ئامانجهکانی خۆتان دەر پێداچوونهوە CNDAئێوە دەتوانن سهبارەت بهم بڕیارەی 

هاتنی مافی بکهن ، "کۆتایی پێ ٣-١بکهن) چاو له بهشی  CNDAبه  پێداچوونهوەپهنابهری بمێنننهوە تهنانهت ئهگهر داخوازی 

 (.OFPRAبوون پاش له ئاگاداری له بڕیاری نیشتهجێ

 دەگیردێت کە داهاتن لە عاڵەتێکبڕیاری کۆتایی پێ:  

 له دەست کێشانی خۆتان له داخوازی پهنابهری له ماوەی وتووێژەکهدا و یان له ڕیگای نامهوە ئاگادار دەکهنهوە؛ OFPRAئێوە،  -

 ڕۆژ دا ناردە ناکن و یان بۆ وتووێژەکه ئامادە نابن؛ ٢١ئێوە داخوازەکهتان له ماوەی - 

 دانی زانیاریه پێداویستهکان بۆ ههڵسهنگاندنی داخوازەکهتان ، بهرگری دەکن.ئێوە له پیشان -

 تان پێوەندی بگرن چۆن شۆێنگهکاتان الماوەی دیاری کراودا بۆ بنکه نهناردووە.ناتوانن لهگهڵ -

 OFPRAسایی، پهروەندەکهتان بۆ دا تۆمار کراوە ، بهڵهم بێ ههبوونی هۆکاری یاداخوازەکهتان له  دووکانێکی وەن ستۆپ -

 ناردە نهکردووە.

،بهڵکوو پێش له دادگهی فهرمانگهیی.ئێوە ئیدی ئهم مافتانه نییه  CNDAئێوە دەتوانن ئهم بڕیارە ببهنه ژێر پرسیارەوە، بهاڵم نه پێش له 

بکهن  ٣-١داوە) چاو له بهشی  CNDAتان به پێداچوونهوەکه لهم واڵتهدا بۆ ئامانجهکانی پهنابهری بمێنننهوە تهنانهت ئهگهر داخوازی 

 "(.OPFRAبوون پاش له ئاگاداری که بڕیارەکهی هاتنی مافی نیشتهجێ، "کۆتایی پێ

مانگ پاش له ئاگاداری له بڕیاری کۆتایی و تهنیا بۆ یهک جار ، داخوازی کرانهوەی پهروەندەکهتان بدەن)چاو له  ٩ئێوە دەتوانن له 

 بکهن(. ٣-٣بهشی 

 

 زەکانی پیشان دانی بڕیارەکانی شێوا OFPRA 

OFPRA  بڕیارەکه بهشێوەی نووسراوە به زمانی فهڕانسه و وەرگێڕانێک بهو زمانهی که ئێوە لێ تێدەگهیێن که بریتیه له بڕیاری
 ئێوە پاس له ڕەت کردنهوەی داخوازەکهتان

پەنابەریەکەی ئێوە، بانگێشت بۆ وت و وێژی نامە دەنێرێت بۆ ئێوە وەک بەڵگە لەسەر گەیشتنی داواکاری  OFPRA ئایا 

 تاکەکەسی و بڕیارەکەی لە ڕێگەی ئامێری غەیری کاغەز؟

OFPRA  سیستهمێکی داهێناوە که ئامانجی ناردنی نامهیهکه وەک بهڵگه لهسهر گهیشتنی داواکاریهکه، بانگێشت بۆ وت و

یی بۆ حهسابێکی تاکهکهسی. ئهم پڕۆسه ئهمنه به لهڕێگهی ئامێری کارەبا وێژی تاکهکهسی و بڕیار لهسهر داواکاریهکه
 تهواوەتی متمانهبوونی داواکاری پهنابهری گارانتی دەکات.
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کاتێک ئهم سیستهمه لهسهر ئێوە بهکاردەرێت، ئێوە ئاگادار دەکرێنهوە کهی داواکاری پهنابهریهکهتان یان کهی بهرپریارێتی  
دا باسمان کرد، ٢.٢.١زرێتهوە ئهگهر پڕۆسهی "دوبلین" ی ئێوە ، له بهشی بۆ پشکنینی داواکاریهکهی ئێوە بۆ فهڕەنسه دەگوا

بهجێ دەکرێت، پاش ئهوەی که کاتێک که داخوازەکهتان له سیستم دا ئاپلۆد دەکرێت، داخوازەکهتان جێ سهرکهوتوو نهبوە.
  داخوازەکهتان تۆمار بکرێت ، ئاگادا دەکرێنهوە.ر

 

 

 بڕیاری دەربران دژ بە پێداچوونەوە OFPRA 

 

خۆتان  پێداچوونهوەمانگ له ڕیکهوتی ئاگاداریهوە ،  ١له ماوەی  CNDAپێش له  OFPRAئێوە دەتوانن سهبارەت به بڕیاری 

 وە"(.CNDAبکهن، "ههڵسهنگاندن لهالیهن  ٢-٣دەرببڕن)چاو لهبهشی

تان لهم واڵتهدا کۆتایی پێ دێت، بهڵگهی داخوازی ئهگهر زۆرتر لهم خوله یهک مانگه داخوازی پێداچوونهوەتان داوە، مافی مانهوە 

 پهنابهریتان وەرناگرێت یان درێژ ناکرێتهوە و ئێوە دەبێ فهڕانسه بهجێ بهێڵن.

 ١٥دا بههرە ببهن ، دەبێ له ماوەی  CNDAئهگهر دەتانهوێت له یارمهتیه یاساییهکان بۆ پیشان دانی داخوازی پێداچوونهوەتان له 

، داخوازەکهتان پیشان بدەن. خولی تێههڵچوونهوەی یهک مانگه ڕادەوستێت و دیسانهوەبۆ خولی OFPRAری ڕۆژ له دەربڕینی بڕیا

پاشماوە لهو ڕێکهوتهو دەست پێ دەکات که ئێوە سهبارەت بهو بڕیارەی که بۆ داخوازی یارمهتیه یاساییهکان داوتانه ، ئاگادار 

 بکهن "یارمهتی پارێزەر"( ٣-٢دەبنهوە)دیسان چاو له 

 وە داخوازی پێداچوونهوە بۆ ئهنجۆمهنی واڵت بدریت. OFPRAلهوانهیه لهالیهن ئێوە یان  CNDAبڕیاری 

 
 کۆتایی پێ هاتنی مافی پاراستن پاش ئاگادارکردنەوە لە بڕیاریOFPRA 

 

 زن.اندنی دادوەری، بپاریلهبنهماوە ، ئێوە مافتان ههیه داخوازی پهنابهریهکهتان بۆ تهواوی ماوەی لیکۆڵینهوەکان  ، بۆوێنه ههڵسهنگ

 
 وەبهرکهون ، مافی پاراستنتان کۆتایی پێ دێت: OFPRAلهم حاڵهدا ، کهتێ که لهژیر یهکێ له بڕیارەکانی خوارەوەی 

 انی بهردەوام له وەاڵتێکی دیکه دبڕیاری ڕەت کردنهوەتان ، بههۆی ئهوەوە که ئێوە له ئێستادا له پشتیو 1. 

 ٣-٣بههرەمهندن و ئهگهر ئهم واڵته ئهندامی یهکیهتیئورووپا نهبێت ، لهوانهیه قبوول بکرێن)چاو له بهشی 

 بکهن(.
بڕیاردان سهبارەت به بهسران)چاو له .مراجعه کنید( 3.3تصمیم گیری در مورد بسته شدن )به بخش  2. 

 بکهن(. ٣-٣بهشی 
که لهژێر شیوازی خێراوە ههبووە به هۆی ئهوەی که بڕیاری رەت کردنهوەی داخوازی پهنابهریتان  3. 

 نیشتهجێ واڵتێکی سهرەتایی بڕوا پێکراون.
بڕیاری رەت کردنهوەی داخوازی پهنابهریتان که لهژێر شیوازی خێراوە ههبووە به هۆی ئهوە که  4. 

 ههبوونتان لهم واڵتهدا مهترسی جیددی بۆ نهزم و ئاسایشی گشتی ههیه.
 نهوەی داخوازە بۆ ههڵسهنگاندن.بڕیاری رەت کرد 5. 
 بڕیاری وەرنهگرتن له یهکهمین داخواز بۆ ههڵسهنگاندن. 6. 
بڕیاری وەر نهگرتن یان رەت کردنهوە کاتێ که وەبهر دەستووری دەرکران یان قهدەگهی ناوچهی  7. 

له بهشی " ئێوە فهرمانگهیی یان دادوەردان و له بهند کردنی ماڵی یان له گرتووخانهدا بهسهر دەبهن )چاو 

لهژیر دەستووری دەرکران یان قهدەغهی واڵتن که لهالیهن دەوڵهت یان دادگهی داسهپاندن دا دراوە؟" 

 بکهن(.
لهم بابهتانهدا ، لهوانهیه بهڵگهی داخوازی پهنابهری وەربگرێتهوە یان درێژ نهکرێتهوە و لهوانهیه بڕیاری 

بکهن "ههڵسهنگاندن لهالیهن دادگهی   ٣-٢او له بهشی جێ هێشتنی خاکی فهڕانسه بهسهرتان داسهپێنیێت)چ

 ("(CNDAنهتهوەیی مافی پهنابهر)

 

 .(CNDA) دادگەی نەتەوەی مافی پەنابەری هەڵسەنگاندن دەکات  3.2.
 

  پێداچوونەوەسنوورداریەتی کاتی بۆ دەڕبرینی. 
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: کات تان ههیه. OFPRA، یهک مانگ پاش له بڕیاری رەتکردنهوەی  CNDAردنی داخوازی پیداچوونهوەکهتان با ئێوە بۆ ناردەک

 ئیوە دەتوان :

داوا له دادگه بکهن که بڕیاری دەفتهر رەت یان OFPRA لهکاتی بڕیاری وەرنهگرتن یان  رەت کردنهوەی داخوازی   -     

 پشتیوانی بکهت.

ت ، بۆ ناسران وەکوو پهنابهر ههوڵ بدەن. لهم حاڵهتهدا ، ئێوە تاکاتێک ەکاتێکدا که بڕیارەکه پشتیوانی ناسهرەکی تان پێ دەدا ل -      

ئێوە وەکوو پهنابهرێک بهفهرمی نهناسێت ، له سهربهشی پشتیوانیهکانی ناسهرەکی وماف بههرەمهند دەبن) چاو له  CNDAکه 

هو یارمهتیه نهناسێت، ناتوانێت ئ ئێوە وەکوو پهنابهر CNDAبکهن " ماف و سهبهشی پشتیوانی"(. جگه لهئهمه، ئهگهر  ٦بهشی 

 ، وەربگرێتهوە. OFPRAناسهرەکیانه پێش له 

 

بۆ نموونه ، ئهگهر بڕیاری رەت  CNDAئهم داخوازی پێداچوونهوە دەبێ پێش له بهسهرهاتنی ئهم خوله یهک مانگه بگات به 

فێبریه النی فرە تاکاتی  ٢١ژانوویه دا وەربگرن ، داخوازی پێداچوونهوەتان دەبێ تا  ٢٠کردنهوەکهتان لهالیهن پۆستهوە له ڕێکهوتی 

نامهی  وەر بگیرێت(. داخوازی پێداچوونهوە دەبێ لهگهڵ بهڵگهی تۆمار کراو و پهسهندنامهی وەرگرتن ، به CNDAنێوە شهو له 

ناردە بکرێت. کهوابوو ئهگهر داخوازی پێداچوونهوەکهتان به فهکس ناردە دەکن دەبێ بهمهبهستی  CNDAئاسایی یان فهکس بۆ 

قایمکاری  پێش له ڕێکهوتی بهسهرهاتنی خولی یهک مانگه یان ڕێکهوتی بهسهرهاتنی نیوە شهو ، ناردەی بکهن. ئهگهر ئهم ماوەی 

ندن لهالیهن دادگهی پێداچوونهوەدا لهڕادەبهدەر بێت ، له قبووڵ بوون دەردەچێت، واتا بێ دادڕەسی یان یهک مانگه لهکاتی ههڵسهنگا

 ههڵسهنگاندن رەت دەبێتهوە.

 
 یارمەتی پارێزەر 

 

تی ، دەتوانن لهالیهن پارێزەرەوە یارمهCNDAبهمهبهستی پیشاندانی داخوازی پێداچوونهوە و پێڕاگهیشتن به دانیشتنی پێڕاگهیشتن به 

بدرێن. بۆ ئهم بابهته دەتوانن داخوازی یارمهتیهکانی یاسایی بدەن، پاش ئهوە خهرجی پارێزەر بهتهواوی لهالیهن دەوڵهتهوە پشتیوانی 

ڕۆژ پاش له  ١٥دەکرێت و کهوابوو پارێزەر مافی نییه داوای پارەتان لێ بکات. بۆ داخوازی یارمهتیه یاساییهکان ، دەبێ لهماوەی 

 پهیوەندی بگرن. CNDA، لهگهڵ دەفتهری یارمهتیه یاساییهکانی  OFPRAەی بڕیاری رەتی ئاگادارکردنهو

 

 

 :CNDA  (BAJ)شوێنگهی دەفتهری یارمهتیه یاساییهکانی

Cour nationale du droit d’asile 
35, rue Cuvier 

93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS 

 
 

بۆتانی  CNDAدەتوانن ناوی پارێزەرێک ههڵبژێرن که قبووڵی کردوە بۆ یارمهتیه یاساییهکان ، یارمهتی بدات یان داخواز بدەن 

ههڵبژێرێت. ئهگهر ئێستا له حاڵهتی وەرگرتنی یارمهتی یاساییهکانن ، به هیچ کلۆنجێک نابێ پارە به پارێزرەوە ههڵبأاردەکهتان بدەن ، 

 ی داواتان لێ بکات.تهنانهت ئهگهر خۆیش

 داخوازی ئێوە بۆ یارمهتیه یاساییهکان تهنیا له حاڵهتێک دا که داخوازی پێداچوونهوەکهتان نابڕوایی بێت،رەت بکرێتهوە. لهوانهیه

 CNDAلهکاتی ههڵسهنگاندنی داخوازەکهتان بۆ یارمهتیه یاساییهکان ، سنوورداری کاتی بۆ پیشان دانی داخوازی پێداچوونهوەتان به 

ڕۆژدا پیشان دابێت ، وە دواو دەکهوێت، دیسانهوە له کاتی دەربڕینی بڕیاری  ١٥، تهنیا له حاڵهتێکدا که داخوازەکهتان لهماوەی 

فهرمانگهی یارمهتیه یاساییهکهن به داخوەزەکهتان ، سهرلهنۆی جێ بهجێ دەکرێت. کهوابوو ئێوە مۆڵهتێکی نۆیتان بۆ داخوازی 

و  OFPRAههیه که کهمتر له یهک مانگ له ماوەی نێوان ئاگادارکردنهوە سهبارەت به بڕیاری  CNDAپێداچوونهوەکهتان له 

 داخوازی ئ و داخوازی ئێوە بۆ یارمهتیه یاساییهکانه.

ڕۆژ  ١٥ژانوویه دا ئاگادار بکاتهوە،  ١٥، له بڕیاری رەت کردنهوەی خۆی، ئێوە له ڕیکهوتی  OFPRAوەکوو نموونه ، ئهگهر 

ڕۆژ پاش له دەربڕیننی بڕیاری  ٥ژانوویه ، واتا  ٢٩هیه تا داخوازی یارمهتیه یاساییهکهتان ناردە بکهن ، ئهگهر له دەرفهت تان ه

OFPRA ، ڕۆژ دەرفهت  ٢٦، داخوازەکهتان بۆ یارمهتیه یاساییهکان ناردە بکهن ، له کاتی بڕیاری دەفتهری یارمهتیه یاساییهکان

 تان ههیه بۆ پیشان دانی داخوازی پێداچوونهوەتان . 

، 
 پێداچوونەەو. 

 

 :ههلومهرجهکانی خوارەوە دەبێ لهبهرچاو بگرن
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 ەت به بڕیاری رەت کردنهوی سهرەتای ههموو شتێک ، ههموو وتهکان سهبارOFPRA .به وردی بخوێنمهوە 
  داخوازی پێداچوونهوە دەبێ به زمانی فهڕانسه لهسهر پهڕەی ساکارەوە ) پرسیارنامهی تایبهتی نییه( بنووسرێت که لهوێ

 دا ئێوە ناوی تهواو ، ڕێکهوت و شوێنی لهدایک بوون ، نهتهوە و شوێنی نیشتهجێ بوونتان بنووسن .
 ێ داخوازی پێداچوونهوەکهتان واژۆ کهن . ئهگهر زارۆکن . نۆینهری یاسایی ئێوە دەبێ واژۆی بکهت.ئێوە دەب 
  ئێوە دەبێ ڕوونووسێک له داخوازی پێداچوونهوەکهتان و بڕیاریOFPRA  . پیشان بدەن 
 یاریهکانی ئهگهر داخوازی پهنابهریهکهتان له ژێر شێوازی خێراوە جێ به جێ دەکرێت ، دەبێ ڕوونووسێک له زان

بکهن ، "دەسهاڵتی داخوازی  ٢-٢-١ئاگاداریهکانی کاتی تۆمار کردنی داخوازی پهنابهریهکه، پهیوەس کهن) چاو له بهشی 

 پهنابهری خۆتان "(
  ئێوە دەبێ هۆکارەکانی پێداچوونهوەکهتان باس بکهن ، وەکوو نموونه ، بڵێن که بۆچی لهگهڵ هۆکاری رەت کردنهوەی

OFPRA  یان بهوهۆکارانه که بوونهته هۆی ئهوەی کهOFPRA  پشتیوانی ناسهرەکیتان لێ بکات  و ئێوە وەکوو پهنابهر

 نهناسێت ، هاوڕا نیین.
 .ئێوە دەبێ ئهو بهڵگانهی که پێناسه و نهتهوەکهتان دەسڵمنێت و لهگهڵتان ههتانه ، پهیوەس بکهن 
 ێوە تهواو دەکات ، پهیوەس بکهن .ئیوە ههر وەها دەبێ ئهو بهڵگانێک که داخوازەکهی ئ 
  ئهگهر دەتانهوێت سهبارەت به زمانیOFPRA  خۆتان دەربڕن ،دەبێ ئهم بابهته له داخوازەکهتان دا بنووسن  پێداچوونهوە

و دەبێ ئهو زمانهی که دەتانهوی، بنووسن. ئهگهر دادگه کێشهکهتان قبووڵ بکات ونهتوانێ وەرگێڕێک بهو زمانهی که 

 .داخوازتان داوە دیاری بکات، بهو زمانهی دەوترێت که چاوەڕوان دەکرێت بهشێوەی ئاسایی ئێوە لێ تێ بگان
 .ئێوە دەبێ پاسهندنامه ناردە کردن و تۆمار کردنی داخوازی پێداچوونهوەکهتان و ههروەها ڕوونووسێکی لێ نگا بێرن 
  ، ئێوە دەبێ لهههر گۆڕانکاری شۆێنگهکهتانCNDA.ئاگادار بکهنهوە 
 ەن .دەتوانن پاش له تۆمار کردنی داخوازی پێداچوونهوەکهتان ، داخوازئ خستنهڕووی پهروەندەکهتان بد 

 

 

بۆ ئهو بهڵگانهی که نهتهوەکهتان دەسلمنێت ، باشتر ئهوەیه ڕوونووسێک به پهروەندەکه پهیوەس کهن  و خودی پاسپۆرت یان کارتی 

نهتهوەییهکهتهن لهالی خۆتان بهێڵنهوە. ههبوونی ئهم بهڵگانه دەبێته هۆی ئهوەی که بهڵگهکانتان له فهرمانگهی پۆستهوە وەرگرن ، که 

وە ناردە دەکرێت. لهحاڵهتی داخوازی بهرپرسان دا ، دەتوانن ئهسڵی بهڵگهکان لهڕۆژی  CNDAۆمارکراو لهالیهن له بهڵگهی ت

ههڵسهنگاندنهکهدا پیشان بدەن .بۆ ئهو بهڵگانهی که داخوازەکهی ئێوە دەسهلمنێت ، وا باشترە که ئهسڵئ بهڵگهکان لهگهڵ ڕوونووسدا 

هیه ئهم باڵگانه له ڕۆهی ههڵسهنگاندنهکهدا پیتانی بدەنهوە یان پاشان لهالیهن پۆستهوە بۆتانی پیشان بدەن.ئهگهر داخواز بدەن ، لهوان

  CNDAبنیرنهوە.ئهو بهڵگانه که داخوازەکهتان دەسهلمنێن، دەبێ به زمانی فهڕانسه وەرگێڕان بکرێت، ئهگهر وەرگێڕان نهکرێت ، 
هکه لهالیهن وەرگێرەههڵبژاردەکهوە ئهنجام بدرێت، جگه له بابهتی بهڵگهی ناتوانێت بهکاری بهێنێت. بهاڵم زۆر نییه که وەرگێرڕان

بارودۆخی مهدەنی  و بهڵگهکانی دادوەری و پۆلیسی. ئهگهر بۆ کۆبوونهوەی ئاشکرا بانگهێشت بکرێن ، دەتوانن زانیاریه زیادیهکانتان 

 هیه ، پیشانی بدەن.به شێوەی تۆمار کراو تاکوو ئهو مۆڵهتهی وا له بانگهێشت نامهکهتان دا ه

 
 پەسەند کردنی وەرگرتنی نارەزایەتی. 

  

، به ئهو شوێنگهیه که پیشانتان داوە ، بهڵگهیێک لهژێرناوی " پهسهندنامهی   CNDAپاش له تۆمار کردنی داخوازی پێداچوونهوە ، 

 داخوازی پێداچوونهوەتان تۆمار کراوە.وەرگرتنی داخوازی پێداچوونهوە" ، بۆتان ناردە دەکات. ئهم بهڵگهیه دەسهلمێنیت که 

 
به هاوێرە تایبهتیهکانهوە )چاو له بهشی "ناوەرۆکی گوماناوی پێداچوونهوە" بکهن له خوارەوە( ، ئهم بهڵگه ئیزنتان پێ دەدات داخوازی 

سهبارەت به    CNDAی پێداچوونهوەی پهنابهریهکهتان ، لهکاتێکهوە که ڕێتان پێدەدرێت که له فهڕانسهدا بمێننهوە تاکوو بڕیار

 داخوازەکهتان ،پیشان بدەن.

 
  کپێداچوونەوەناوەرۆکی دواکەوتنەوەی 

 

بدەن و ئەم پێدەچوونەوە بە  CNDA، داخوازی پێداچوونەوە بە  OFPRAبەتەواوی، ئێوە مافتان هەیە دژ بە بڕیاری رەتی 

، واتا ئێوە بهردەوام مافی مانهوە له خاکی فهڕانسهتان ههیه تاکوو کاتی بهسهرچوونی خولی پێداچوونهوە   شێوەی خۆکار هەڵواسرانەیە

 و له کاتی پێداچوونهوەدا ، تا کاتێک که دادگه بڕیاری خۆی دەر دەکات.

 
)چاو ، وازی پەنابەریەکەتاندیگر لە النی دیکەوە ،مافی مانەوەتان لە فەڕانسە دا لەدەست بدەن پێش لە رەت کردنەوەی کۆتایی داخ

 (، "OFPRA بکهن ، "کۆتایی پێ هاتنی مافی نیشتهجێ بوون لهپاش ئاگاداربوونهوە له بڕیاری ٣-١له بهشی 
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تان هەیە، بەاڵم ئەم داخوازە  OFPRAلە بەرامبەر بڕیاری رەت یان قبووڵ نەکردنی  CNDAمافی داخوازی پێداچوونهوە له 

 اسرانەوە نییە:پێداچوونەوە ئێدی خۆکار هەڵو

 نییه ولهوانهیه دەستووری سڕینهوە دەربکرێت و جێ بهجێ بکرێت له عاڵهتێکدا که بابهتهکه  یان پێداچوونەوە هەڵواسرانەوە

 یهکێ له بڕیارە کهنی خوارەوە ههبێت:

 

 

به هۆی ئهوەی که ئێوە لهئێستادا له پشتیوانی کاریگهر واڵتێکی دیکه بههرەمهندن و ئهگهر  OFPRAبڕیاری وەرنهگرتنی  .1

 بکهن(. ٣-٣ئهم واڵته ئهندامی یهکیهتی ئورووپا نهبێت ، لهوانهیه داخوازەکهتان وەربگیرێت(چاو له بهشی 
 بکهن( ٣-٣)چاو لهبهشی OFPRAبڕیاری کۆتایی پێ هاتن لهالیهن  .2
 له یهکهمین داخواز بۆ ههڵسهنگاندنی ڕاپۆرتی پیشان دراو بۆ بهرگیری له سڕانهوە OFPRAهالیهن بڕیاری وەرنهگرتن ل .3
  بەشێوەی خۆکار وەدواوە نەکەوتووە و ئێوە دەتوانن بتانەوێت لە دادگە کە جێ بەجێ  پێداچوونەوەو یان ئەوەی کە

، وەدواوە بخات، کاتێ کە بابەتەکەتان ،  CNDAەکەتان دەگاتە پێداچوونەوەکردنی عۆکمی سڕانەوەتان تاکوو کاتێ کە 

 یەکێ لە بابەتەکانی خوارەوە ببێت:

 

لهبنهمای رەت کردنهوەی داخوازی پهنابهری کهلهژێر شیوازی خیراوە ههبووە ، بههۆکاری ئهوەی که  OFPRAبڕیاری  .1

 ئێوە نیشتهجێ واڵتێکی سهرەتایی بڕواپێکراون.
لهبنهمای رەت کردنهوەی داخوازی پهنابهری کهلهژێر شیوازی خیراوە ههبووە ، بههۆی ئهوی که  OFPRAبڕیاری  .2

 ههبوونی ئێوە له ناوچهی نهتهوەیی ، مهترسی جیددی بۆ نهزم و ئاسایشی گشتی ههیه.
 بۆ رەت کردنهەوی داخوازەکه بۆ ههڵسهنگاندن که بڕوا کراو دێته بهرچاو.OFPRA بڕیاری .3
سهبارەت به داخوازی ههڵسهنگاندن که به مهبهستی رەت کردنهوەی دەستووری  OFPRAردن له الیهن بڕیاری قبووڵ نهک .4

 سڕانهوە، ئامادە نهکراوە.
بڕیاری وەر نهگرتن یان رەت کردنهوە لهکاتێکدا که ئێوە لهبهری دەستووری دەرکران یان قهدەغهی فهرمانگهیی یان  .5

بکهن ، " ئێوە  ١-٢-٢یان له گرتوو خانهدا بهسهر دەبن) چاو لهبهشی دەدوەری واڵت ، کهوتوون و له بندکرانی ماڵی 

 وەبهرکهوتووی دەستووری دەرکران یان قهدەغهی فهرمانگهیی یان دادوەری واڵتن ، له الیهن دەوڵهت یان دادگهوە؟"(

دەستووری سڕانهوە ، داخواز بکهن ەکهتان له بهرامبهری پێداچوونهوەئێوە دەتوانن ئهم ههڵواسرانهیه یان وەکوو بهشێک له داخوازی 

، ئهگهرله دەستووری سڕانهوە پێش له تۆمارکردنی داخوازی پهنابهری ، ئاگادار کرانهوە، داخوازی پێداچوونهوە دژ به ئهم دەستوورە 

گونجاو  کاتژمێر پاش له دەست بهسهرکردن ، ٤٨سڕانهوە لهکاتی دەست بهسهرکردن یان ئهگهری دەست بهسهر کردنی ئێوە لهماوەی 

 نییه.
 

 

 دانیشتنی هەڵسەنگاندن لە CNDA 

 

CNDA تان دەکات. ئهم بانگهێشته النی کهم مانگێک پێش له ڕێکهوتی ەکهتان ، بانگهێشتپێداچوونهوە، بۆ ههڵسهنگاندنی داخوازی

دانیشتنی ههڵسهنگاندن بۆتان ناردە دەکرێت ، مهگهر ئهوەی که داخوازی ناڕیزایهتیهکهتان لهژێر شێوازی خێرا ههڵسهنگان بکرێت، 

 ێت.بهڕێوە دەچ CNDAڕۆژ پێش له دانیشتنی ههڵسهنگانهکهی  ١٥لهم حاڵهتهدا 

دەتوانیت پاش  OFPRAنهباته ژیر پرسیار،  OFPRAبهاڵم ، ئهگهر داخوازی ناڕیزایهتی ئێوە بابهتی نۆی تێدا نهوێت که بڕیارەکهی 

تان بهێنێت بێ ئهوەی که بۆ دانیشتنی دادوەری پێداچوونهوەله ههلسهنگانی پهروەندەکهتان لهالیهن ڕیپۆرتهرێکهوە، کۆتایی به 

 بانگهێشتی ئێوە بکات.

 تنی ههڵسهنگان بهڕێوە بڕوات:شئهگهر پێویست بێت که ، دانی

 ((Ile de la Cité بهڕێوە دەچێت  Palais deیه یان له وەزاتهری داد دا له  Montreuil، که له  CNDA یان لهدەوروبهری -
یدیۆییهکه ی پهیوەندیه ڤیان لهڕێگای پهیوەندیی ڤیدیۆییهوە که لهژێر بهڕێۆبهری وەزارەتی داد دا ههیه. نهێنی بوون و کهیف -

 پارێزراوە.

 

  :پێکهێنانی دادوەری 

، که داخوازی پێداچوونهوەکهتان ههڵسهنگاندن دەکات، لهالیهن دادوەری دادگگهوە بهڕێوەدەڕوات ،  CNDAدەستهی بهڕێوەبهرایهتی 

( وە UNHCRیهکگرتووەکان) کهسێکه که ههلومهرجهکانی پاراستووە که لهالیهن نۆینهری بااڵی پهنابهرانی ڕێکخراوی نهتهوە
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gDA2020                        20 

 

ههڵبژاردراوە. ئهم دەستهی بهڕێوبهرە پاش له دانیشتن لهگهڵ ڕیپۆرتهرەکهدا ، که داخوازی پهنابهریهکهتان بێ ئهوەی که سهبارەت به 

 ەکات.دئاکامی بڕیارەکه سهقامگیری بکات ،به بنهمای وتهکانی ئێوە و له ههبوونی پارێزەرەکهتان دا ، ههڵسهنگدان و لێکۆڵینهوە 

کاتێ که فهرمانگه لهژێر شێوازی خێرا یان له بنهمای داخوازەکهتان که قبووڵی نهکردوە ،حۆکم دەر دەکات، دادوەرێک له الیهن 

CNDA   ەکهی ئێوە بڕیار دەدات.پێداچوونهوەلهماوەی پێنج حهفتهدا سابارەت به 

ۆ دەربڕینی حۆکم له ئامادەبوونی هاوکاران دا بڕیار دەدات، له بهڕای ئهوان یان لهبنهمای داخوازەکهی ئیوە دا ، دادگه بهردەوام ب

 کاتێک دا که داخوازەکهتان لهژێر شێوازی خێرادا نهبووبێت ،قبووڵ ناکرێت یان کێشهگهلێکی گرینگ به بار دێنێت.

 

 :خزمەتگوزاریەکانی وەرگێڕان 

CNDA ئامادە بوونی وەرگێڕ به ئهو زمانهی که لهکاتی تۆمارکردنی داخوازەکهتاندا پیشانتان داوە ) چاو لهبهشی " ههڵبژاردنی زمان

" بکهن ( یان لهحاڵهتی قبووڵ نهکردنی ئهم بابهته یان جێ بهجێ نهکردنی ئهم ئهرکه ، به ئهو زمانهی که ئیوە OFPRAبۆ وتووێژ له 

بههرە ببهن ، دەبێ ئهم کارە له کاتی OFPRA مسۆگهر دەکات. ئهگهر دەتانهوێت له نهبوونی وەرگێڕ پێش له دەتوانن بهکاری بهێنن ،

 ، جێ بهجێ بکهن . CNDAتۆمارکردنی داخوازەکهتان پێش له 

ان ههیه گهڵتله ههلومهرجێک دا که دانیشتنهکهتان لهڕێگای پهیوەندی دەنگ و وێنهوە بهڕێوە دەچێت، وەرگێڕێک له ژوورەکهتان دا له

و گۆی به وتهکانتان دەدات.ئهگهر سهلماندنی ئهوەی که وەرگێڕێک لهگهڵتان ههبوونی ههبێت ، دژوارە، ههڵسهنگاندنی ئهم دانیشتنه 

 لهوانهیه تهنیا پاش له پهسهند کردنی دادگه له ئهوەی که وەرگێڕێک له ژوورەکهتان دا ههبوونی ههبێت، بهڕێوە بڕوات.

 

 

 

 دا:وە لە دانیشتنی هەڵسەنگاندنئامادە بوونی ئێ 

 CNDAبه چڕی پێتان ڕادەسپێردێت که له دانیشتنی ههڵسهنگاندندا بهشدار بکهن. لهکاتی ههبوونی گرفت یان درەنگ کردن ، دەبێ 

هشێوازی کهی بئاگادار بکهنهوە. ئهگهر ناتوانن له دانیشتنی ههڵسهنگاندندا ئامادە ببن، لهوانهیه داخوازی دواخستنهوەی بدەن و هۆکارە

یه که سهبارەت به دواکهوتنهوەی ههڵسهنگاندنهکه CNDAتۆمارکراو بڵێن. دوا خستنهوە باش نییه ؛ ئهمه بهڕێوە بهری لێأنهی دادوەرانی 

 بۆ دانیشتنی داهاتوو ، بڕیار دەدات. 

 :ناوەڕۆکی گشتی دانیشتنی هەڵسەنگاندن 

اڵهتیشه دا ، ئێوە دەتوانن داوا له بهڕێوە بهری دەستهی بهڕێوەبهران بکهن که دانیشتنی ههڵسهنگاندنه که ، دانیشتنێکی گشتییه. لهح

بهشێوازی تایبهتی بهڕێوی ببات، که ئیدی پهروەندەکهتان بێ ئامادەبوونی خهڵک ، لهسهری ههڵسهنگاندن دەکرێت. لهم حاڵهتهدا ، 

هیه که بهڕێوە بهری دەستهی بهڕێوەبهرانیش سهبارەت تایبهتی بوونی دانیشتنهکه بهشێوەی خۆکار مسۆگهر دەکرێت. ههروەها لهوان

 بهم بابهته بڕیار بدات.

 

  بڕیاریCNDA 

 

 

ا" دبڕیارەکهی خۆی لهڕێگای پۆستهوە " لهگهل بهڵگهی تۆمارکراو و پهسهندنامهی وەرگرتنهکهی CNDAپاش له دەربڕینی بڕیار ، 

 بۆتانی ناردە دەکات.

 ی بهڵگهی ههیه که واتای بڕیارەکهی بهو زمانهی که ئێوە لێ تێدەگهین ،تۆمار کراوە.ئهم بڕیارە به زمانی فهڕانسهیه، لهگهڵ

 دا:لهم بڕیارە CNDAلهوانهیه 

  بڕیاریOFPRA   بۆ رەت کردنهوەی ئێوە و به فهرمی ناسینی ئێوە وەکوو پهنابهر یان لهژێر ناوی پشتیوانی ناسهرەکی ،

 وە یهکێ لهم دوو پشتیوانیهی قبووڵ کردوە.OFPRAپاشان ئێوە لهههمان مافێک بههرە دەبن که لهالیهن ؛ دا، بسڕێتهوە

  بڕیاریOFPRA .لهبنهمای پێشکهش کردنی پشتیوانی ناسهرەکی به ئێوە و به فهرمی ناسینی ئێوە وەکوو پهنابهر ، بسڕێتهوە 

  بڕیاری رەت کردنهوەکهیOFPRA  ەکهی ئێوە رەت کاتهوە.چوونهوەپێداپهسهند کات و داخوازی 

  له بابهته تایبهتیهکانهوە ، بڕیاریOFPRA .ههڵوەشانهوێتهوە ، لێان داوا بکات داخوازەکهتان دیسانهوە ههڵسانگاندن بکهات 

ات ناک، پێداچوونهوە له بڕیاری لیژنهی دەوڵهت بکات. ئهم بڕیارە ، داخوازەکهی ئێوە به تهواوی ههڵسهنگان CNDAلهوانهیه بڕیاری 

بهڵکوو تهنیا بڕێ له بابهته یاساییهکان ههڵسهنگان دەکات. ئهم ڕەواڵه ماوەی درێژ دەخاینێت و پێویستی به پارێزەری تایباتی ههیه. 

هوە بوونتان له فهڕانسهدا درێژ بکهنلهوانهیه داخوازی یارمهتی یاسایی بدرێت ، ئهم داخوازە پێداچوونهوە ئیزنتان پێ نادات نیشتهجێ

 گری له گهڕانهوەتان بۆ واڵتهکهتان ناکات. و بهر
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 کۆتایی پێهاتنی مافی پارێزگاری پاش بڕیاری CNDA 

 

 هاتووە:مافی مانهوەتان کۆتایی پێ

دا له بڕیارەکه ئاگادار ، ئهگهر له دادگهی ئازاد دا بڕیار درابێت.لهههر حاڵهت  CNDA لهبنهمای ئاگادارکرانهوە له بڕیاری -

 دەکرێنهوە.
 دا که بڕیار درابێت.له کهتێک   CNDAئاگاداری له بڕیاری -   

ارە بهێڵن و لهوانهیه لێتان داو بکرێت ئهم کدێت ، ئێوە دەبێ واڵتی فهڕانسه بهجێهاوکات دەگهڵ ئهوەی که مافی مانهوەتان کۆتایی پێ

 بکهن(. ٥بکهن)چاو له بهشێ 

 

 دیسان بەدواکەوتنی داخوازی بەسراوی پەنابەری. 3.3

 

"(، ئێوە بهس یهک جار دەتوانن OFPRAبکهن ، "بڕیارەکانی  ٣-١ئهگهر ههڵسهنگاندنی داخوازەکهتان بهسراوە)چاو له بهشی 

بهجێ کردنی ئهم کارە ، ئێوە دەبێ له یهکهمین مانگ پاش له بڕیاری بهسرانی. بۆ جێ ٩داخوازی باز کردنهوەی بدەن ، لهماوەی 

( ئامادە ببن و پاشان لهڕیگای دووکانی وەن ستۆپهوە دیسانهوە داخوازەکهتان تۆمار بکهن) SPADAدانیشتنی پهنابهرە سیاسیهکان دا)

 بکهن (. ٢چاو له بهشی 

تان ههیه که داخوازەکهتان بۆ دیسان خستنهڕوی پهروەندەکهتان ڕۆژ کات ٨پاش ئهوە ، ئێوە له ڕێکهوتی تۆمارکردنی داخوازەکهتانهوە 

که پاش ئهوە دیسان پهروەندەکهتان دەکرێتهوە و ههڵسهنگانی داخوازی پهنابهریهکهتان له ئهو شۆێنهی ی ناردە بکهن ، OFPRA ، بۆ

 که پچڕابوو دیسان سهرلهنۆی دەکهوێته کار. 

دا، ئێوە مافی دیسان مانهوەتان لهم وڵهتهدا ههبێت و مانگ ٩له ماوەی داخواز بۆ دیسان خستنهوە ڕووی پهروەندەکهتان له ماوەی 

 دەکرێت.بهڵگهێکی داخوازی پهنهباریتان بۆ دەر

مانگ له داخوازەکهتا بۆ دیسان خستنهوە ڕووی پهروەندەکهتان ، داخوازەکهتان لهژێر ناوی ههڵسهنگاندی دیسانهوەی داخواز  ٩پاش له 

 بکهن ، " ههڵسهنگاندنی دیسانهوە"(. ٣-٤دا ههڵسهنگان دەکرێت) چاو له بهشی 

 

 سانەوەهەڵسەنگاندنی دی .3.4

 

له  OFPRAەکهتان له ئاگاداریه بڕیارەکهی پێداچوونهوەوە یان لهحاڵهتێکدا   CNDAکردنهوەی داخوازەکهتان لهالیهن پاش له رەت

دا بکهن که داخوازەکهتان دیسانهوە ههڵسهنگان بکهت بهاڵم تهنیا لهحاڵهتێک OFPRAدا دەرنهبڕیوە، دەتوانن داوا له ماوەی یهک مانگ

 ی نۆی"تان ههبێت. وەکوو :که "زانیار

 دا که ڕێکهوتی دەربڕینی بڕیاری لهحاڵێکCNDA .یان پێش له بڕیارەکهیه بهاڵم ئێوە پاشان ئاگادار کرانهتهوە 
 .و لهوانهیه ترسهکانی ئێوە له ئازار و ئهشکهنجه و یان ئهگهر بگهڕێنهوە مهترسی جیددی ههڕەشهتان لێ دەکات 

 

 ن ئهنجۆمهنێک ، وتووێژ بکهن.ئێوە دەتوانن لهگهڵ پارێزەر یا

( ئامادە ببن پاشان، دیسان SPADAبۆ تۆمارکردنی داخوازێک بۆ ههڵسهنگاندن ، ئێوە دەبێ له یهکهمین  دانیشتنی پهنابهرە سیاسیهکان )

 بکهن(. ٢دا داخوازەکهتان تۆمار کهن)چاو له بهشی له دووکانی وەن ستۆپ

بکهن.    OFREAتان ههیه که داخوازەکهتان بۆ ههڵسهنگاندن ناردەی یهکهتان ، دەرفهتڕۆژ پاش له تۆمارکردنی داخوازە نۆ ٨ئێوە 

 دا تهواوی بکهن .ڕۆژ ٤ئهگهت داخوازەکهتان تهواو نییه فهمانگه داواتان لێ دەکات له ماوەی 
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OFPRA     دا ، ڕۆژدا بڕیاری خۆی لهبنهمای وەرگرتنی ٨ههڵسهنگاندنێکی سهرەکی له داخوازەکهتان ئهنجام دەدات و له ماوەی

 دا پێویست به وتووێژ لهگهڵ ئێوەدا نییه.دەردەبرێت. له ماوەی ئهم ههڵسهنگاندنه

 

دا که ڕەنگه ڕاستییهکان داخوازەکهتان بۆ ههڵسهنگاندن قبووڵ نهکات ، لهحاڵهتێک   OFPRAله کۆتایی ئهم ههڵسهنگاندنهدا ، لهوانهیه 

 تان داوە ، ئهگهری دەسڕەسی به پاراستن زیا نهکاتهوە.لهگهڵ ئهو بابهتانهی که ئێوە پیشان

 

  هر ئهوەی که  داخوازەکهتان وەربگرێت ، سهبارەت به باشێێهکانی ههڵسهنگاندن و لێکۆڵینهوە دەکرێت ، مهگ OFPRAئهگهر

 

 له ژێر شێوازی خێرا بڕیار دەدرێتلهجگه لهم حاڵهته 

پێداچوونهوەی لهسهر  CNDAسهبارەت به داخوازی ههڵسهنگاندن لهوانهیه له  OFPRA بڕیاری وەرنهگرتن یان رەت کردنهوەی

 بکهن( ٣-٢بکرێت)چاو له بهشی 

 

 

 

 مانەوەتان لەم واڵتەدا هەیە؟ئایا ئێوە لە ماوەی داخوازەکەتان بۆ پێداچوونەوە مافی 

 

 هاتنی مافی مانهوە پاش له ئاگاداری له بڕیاریبکهن ، "کۆتایی پێ ١-٣لهحاڵهتی داخوازی یهکهم بۆ ههڵسهنگاندن )چاو له بهشی 

OFPRA :)" 

ئهگهر بهڕێوبهرانی سهرەوە وا بیربکهنهوە که داخوازەکهتان تهنیا بۆ بهرگری له دەرکردنی دەستووری سڕانهوە پیشان دراوە و     - 

OFPRA  قبووڵی ناکات، ئێوە له کاتی ئاگاادری له بڕیاریOFPRA  مافی مانهوەتان لهم واڵتهدا نییه ولهوانهیه دەستووری ،

 بهجێ بکرێت؛جێ سڕانهوە دژ به ئێوە دەر بکرێت و

بڕیاری وەرنهگرتنی سهبارەت به داخوازەکهتان دەربڕیوێت، بهاڵم بهڕێوبهرانی سهرەوە وا بیر بکهنهوە که  OFPRAئهگهر     -

، مافی مانهوەتان  OFPRAئهم داخوازە تهنیا به ئامانجی برگری له دەستووری سڕانهوە نهدراوە ، ئێوە له کاتی ئاگاادری له بڕیاری 

بهجێ کردنی داخوازی تهدا نییه ولهوانهیه دەستووری سڕانهوە دژ به ئێوە دەر بکرێت ، بهاڵم لهوانهیه ئێوە داخواز بدەن جێلهم واڵ

 ، پێش لهدادگهی  فهرمانگهی ، ڕابۆەستێت.  CNDA پێداچوونهوەتان  به

اتهوە ، ئێوە له کاتی ئاگاداری له بڕیاری دا رەتی کداخوازی پێداچوونهوەکهتان وەر بگرێت ، بهاڵم له کۆتایی OFPRA ئهگهر   -

OFPRA بهجێ بکرێت، بهاڵم لهوانهیه ئێوە ئیدی مافی مانهوەتان لهم واڵتهدا نییه و لهوانهیه دەستووری سڕانهوە دژ به ئێوە جێ

دگهی پێش له دا CNDA بهجێ کردنی دا بکهن تا ئهو کاتهی که داخوازی پێداچوونهوەتان بۆداخوازی ههڵواسران له جێ

 فهرمانگهیی دابێت.

 

تان نییه.لهوانهیه دەستووری سڕانهوە دژ بهئێوە دەر بکرێت و بێ لهحاڵهتی داخوازی دووههم بۆ ئام ههڵسهنگاندنه ، مافی پاراستن

 بهجێ بکرێت.جێ OFPRAچاوەڕوانی بۆ بڕیاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    gDA2020  _____________   رینوینی بو پهنابهران له فهرانسه  

 

 

 

 

gDA2020                        23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هەلومەرجی وەرگرتنی خوازیار و مافەکانی. 4

 

تان ههیه ، که ئێوە وەکوو پهنابهرێکی سیاسی مافی بههرەمهند بوون له ههلومهرجی وەرگرتنی خواردەمهنی و پووشهمهنی

 بابهتهکانی خوارەوە له خۆ ئهگرێت:

( یان سهنتهرێکی نائاسایی و لهکاتی پێویست ئندامی CADAنیشتهجێ بوون له سهنتهرێک بۆ پهنابهرانی سیاسی )  -    

 (.٤-١بنهماڵهکهتان )بهشی 

( ، که بڕەکهی لهگهڵ ئندامی بنهماڵهکهتان دا گۆنجاو ADA( یارمهتی ماڵی مانگانهی پهنابهرە سیاسیهکان)٤-٢ بهشی)    -

 (٤-٣دەبێت )بهشی 

 

اوپێکهوتن وە، لهکاتی چOFIIپیشنیاری پاراستن ، که ههلومهرجی وەرگرتنی خواردەمهنی و پووشهمهنی له خۆ ئهگرێت، لهالیهن 

 بکهن( ٢-٢-٢دا بۆ تۆمارکردنی داخوازی پهنهبهری، پێتان پیشنیار دەدرێت)چاو له بهشیله دووکانی وەن ستۆپ

  

ههروەها بۆ دڵنیایی له بهدوا چوونهوەی داخوازی پهنابهری و دەسڕەسی به مافی کۆمهاڵیهتی که پێتان دراوە، به تایبهت له بابهتهکانی 

(.٤-٥تاکوو  ٤-٣کار ، له پشتیوانی له پرۆسهی فهرمانگهیی و کۆمهڵهیاتی خۆتان بههرە دەبن)بهشهکانی ڕاهێنان ، تهندرووستی و  

 

 نیشتەجێ کردنی پەنابەران .4.1

 

 شوێنەکانی نیشتەجێ بوون  

( و ههموو نیشتهجێیه نائاساییهکان بۆ CADAئاسانکاریهکانی نیشتهجێ بوون ، سهنتهرەکانی وەرگرتنی پهنابهران )

بهجێ دەکرێت. ئهوانه زۆرته له (. . ئاسانکاریهکانی نیشتهجێ بوون لهالیهن دەوڵهتهوە و به هاودەنگیهوە جێHUDAپهنابهرانه)

 الیهن ئهنجۆمهنهکانهوە بهڕێوە دەچێت.

یان  یشوێنی نیشتهجێ بوووون بۆ پهنابهران له تهواوی فهڕانسهدا ، بهشێوەی بااڵخانه ، سهنتهرەکانی گشت 100،000نزیکهی 

، لهوانهیه ناچار ببن ژوورە تایبهتیهکان ) ژووری چێشت ، حهمام ، HUDA و CADA ژوورەکانی هۆتێل تهرخان کراوە.له

 دەست به ئاو( لهگهڵ ئهندامانی بنهماڵهکانی دیکه هاوبهش بن. 

 بۆ بههرە بردن له شوێنی نیشتهجێ بوون ، دەبێ بهڵگهێکی پهنابهری بڕواپێکراوتان ههبێت.
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له پشتیوانیهکانی فهرمانگهیی ویاسایی ) له پرۆسهی پهنابهری و پشتیوانیه تهندرووستیهکان (، کۆمهاڵیهتی) HUDA و CADAله 

دا مافی کۆمهاڵیهتی ، دەسڕەسی به پاراستنهکانی تهندرووستی ، قوتابخانه بۆ زارۆکهکان و ..( بههرەمهند دەبن. ئهگهر له هۆتێلێک

 ( لهم پشتیوانیانه بههرە ببهن.SPADAدا )هکهمین بنکهی وەرگرتنی پهنابهراننیشتهجێن ، ئێوە دەتوانن له ی

 

 

 ڕێنموون بۆ شوێنی نیشتەجێ بوون 

 

( له ADAبوون و یارمهتی ماڵی پهنابهران)( ، که پیشنیاری نیشتهجێCMAههلومهرجی وەرگرتنی خواردەمهنی و پووشهمهنی)

دا داخوازی پهنابهریهکهتان تۆمار کردووە، پێتان پێشنیار (دا یه و لهوێGUDAوە که له وان ویندۆ)OFIIخۆ ئهگرێت،لهالیهن 

 دەدرێت.

 تان پێ پیشنیار نادرێت.CMA، سهربهشهکانی دیکهی  ڕەت کهنهۆە پاراستنه یئهگهر ئهم پیشنیار  - 

ئهگهر پیشنیاری پاراستنهکه وەر بگرن ، پێوەندی به بابهتی پهنابهریهکهتان و دەسڕەسیهکان خانه ، ناوچه یان تهواوی فهڕانسه ،    - 

 دەدات.پیشنیارتان پێ OFII( ، HUDAبوونی نائاسایی)یان ناوچهی نیشتهجێ CADAشووێنێک له 

 

 

 

 

 

تان له دەرەوەی ئهو فهرمانگه یان ناوچهیه که داخوازی پهنابهریتان لهنێویا داوە ، ههبێت.ئهگهر ئام پیشنیارە بوونلهوانهیه ، نیشتهجێ

 وەر بگرن و هیچ نیشتهجێ ترتان پێ پیشان نادرێت. ADAقبووڵ نهکهن  ، ئیدی ناتوانن 

 که بهشوێنی جێگای نیشتهجێ بوونه. SPADA، ناردەتان دەکات بۆ  OFIIئهگهر نیشتهجێهکه جێگای پێویستی نهبێت ، 

 

 

 وەرگرتن و کۆچ کردن بۆ شوێنی نیشتەجێ بوون 

 

 دا بمێننهوە.( لهوێCNDA و OFPRA،لهوانهیه لهماوەیه پرۆسهی پهنابهریتان ) قبووڵ بکرێن  HUDA یان CADA ئەگەر لە

لهبنهمای رەت کردنهوەدا، ئێوە دەتوانن بۆ ماوەی  OFPRA تهنیا پاش له بڕیاریدا ، بهم حاڵهیشهوە ، له ههلومهرجهکانی تایبهت

بکهن ، "چه کاتێ ههلومهرجی وەرگرتنی خواردەمهنی و پووشهمهنی ئێوە کۆتایی  ٤-٢دا بمێننهوە)چاو له بهشی سنووردار لهوێ

 دێت؟"(پێ

، دەبێ (CNDA یان OFPRA بڕیاری ئەرێنی کۆتایی ێن)ئەگەر وەکوو پەنابەر یان بەشدار لە پشتیوانیە ناسەرەکیەکان بناسر

CADA یان HUDAدا بهجێبهێڵن، یهکجار درێژ دەکرێتهوە. ئهگهر تاکوو دوای ئوەم ماوە له شۆێنی ،لهماوەی سێ مانگ

 نیشتهجێهکهدا بمێننهوە ، لهوانهیه وەبهری پرۆسهی دەرکردنی دادگهوە بکهون.

، کاتێک که مافی ئێوە بۆ  (CNDA یان OFPRA اوەتەوە)بڕیاری نەرێنی کۆتاییئەگەر داخوازی پەنابەریەکەتان رەت کر

هاتنی بکهن ، "کۆتایی پێ ٣-٢و  ٣-١هێڵن)چاو له بهشی ببه جێ HUDAیان  CADAمانهوە لهم واڵتهدا بهسهر هاتووە، دەبێ 

 مافی نیشتهجێ بوون"(  ، مهگهر ئهوەی که له بنهمای یاساوە بڕیار درابێت.

، لهوانهیه بهستراوە به پرۆسهێک ئێوە دەربکرێن. سهبارەت بهم بابهته ، پاش ئەم ماوە لە شوێنی نیشتەجێەکە بمێننەوەئەگەر 

بهێڵن. دەدات تاکوو شٶێنهکهتان بهجێ. ئاگاداریکی فهرمیتان پێ HUDAیان  CADAبهڕێوەبهری خانهکه یان بهڕێوە بهری 

، دادوەری فهرمانگهیی له  HUDAیان  CADAبهڕێوەبهری خانهکه یان بهڕێوە بهری  بهجێ نهکهن ، لهوانهیه ئهگهر ئام کارە جێ

یی یان بدات. لهکاتی پێویست، هێزەکانی پۆلیسی نهتهوەهێشتنی شۆێنهکه ، دەستوورتان پێبابهتهکه ئاگادار بکهتهوە تاکوو بۆ بهجێ

 ژاندارمێری ، بۆدەرکردنهوەتان ههوڵ بدەن.

 

 ((ADA بەرانیارمەتی ماڵی پەنا .4.2
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 ( و وەرگرتنی ئهوە، له الیهن ئهژانسی خزمهتگۆزاری و وەرگرتنهوە .ADAبهڕێوبردنی یارمهتی ماڵی پهنابهرە) OFIIئهرکی 

بۆتان دەرکراوە، پیتانی دەدەن، تا ئهو کاتهی که ئێوە وەکوو  OFIIهێنانی ئهو کارتهی که لهالیهن ئهم یارمهتی ماڵیه به بهکار

پهنابهرێک ، له مافی مانهوە لهم واڵتهدا یان تا کاتی گواستنهوەتان بۆ واڵتێکی دیکه که بهڕێوبهری ههڵسهنگاندنهکهتانه ، بههرە 

 دەبن.

 

 

 هەلومەرجی وەرگرتنی یارماتی ماڵی 

 

 ان وەرگرن ، دەبێ:ئهوەئی که بتوانن یارمهتی ماڵی پهنابهر

 بهڵگهی داخوازی پهنابهریتان ههبێت .1
 ساڵتان ههبێت ١٨ .2
له  OFLLئهگهر پهنابهری سیاسین ، ئێوە دەبێ ههلومهرجی وەرگرتنی خواردەمهنی و پووشهمنی دیاری کراو له الیهن  .3

 قبووڵ کردبێت؛تان ماوەی چاوپێکهوتنهکهی دووکانی وەن ستۆپ

 

ئایا دەتوانم لە هەلومەرجی وەرگرتنی خواردەمەنی و پووشەمەنی  بێ ئەوەی کە بەڵگەی داخوازی پەنابەریم هەبیت ، بەهرە  

 ببەم ؟

ههەروەها  که له سهرەوە وتراوە ، بۆ بههرەمهند بوون له ههلومهرجهکانی خواردەمهنی و پووشهمهنی ، پێداویستیتان به بهڵگهێکی 

 هنابهریه.بڕواپێکراوی داخوازی پ

بهم حاڵهوە ، له ئهگهری پیشان دانی داخواز بۆ ههڵسهنگاندنی داخوازی پهنابهریهکهتان یان ئهگهر زۆر دێر داخوازی پهنابهریتان  

داوە، بێ ئهوەی که هۆکاری پاساوههڵگرتان ههبێت، ناتوان له ههلومهرجهکانی وەرگرتنی خواردەمهنی و پووشهمهنی بههرە ببهن) 

 بکهن ،" دەسهاڵتی داخوازی پهنابهری خۆتان "(، تهنانهت ئهگهریش داخوازی پهنابهریتان ههبێت. ٢-٢-١چاو له بهشی 

وەر گرتووە یان درێژەی پێ نهدراوە یان له   OFPRAجگه له ئهمه ، ئهو پهنابهرانهی که بهڵگهی پهنابهریهکهیان پاش له بڕیاری 

ۆ هۆکارە تایبهتیهکان لهژێر قۆناغی خێراوە وەبهر کهوتوون ) واڵتی سهرەتایی بنهمای ڕەت کردنهوەی داخوازی پهنابهریهکهیانهوە ب

هێمن ، مهترسی جیددی بۆ نهزم و ئاسایشی گشتی(دەتوانن له ههلومهرجی وەرگرتنی خواردەمهنی و پووشهمهنی پاش له بڕیاری 

OFPRA  بههرە ببهن ، و له حاڵهتی داخوازی پێداچوونهوە بهCNDA  تا ئهو کاتهی که دادوەر سهبارەت به بارودۆخی ئهوان بڕیاری ،

هجێ ئهوە ب نهداوە) دادوەری فهرمانگهیی یان دادوەری پهنابهری(. پێویته بوەترێت لهم بابهتهدا ، دەتوانن یارمهتی ماڵی وەربگرن یان
 یارمهتی پارە وەربگرن . 

 
 پەرەپێدانی داخواز 

 

تان ههیه، پاشان له تۆمار کردنی داخوازی دان ، مافی یارمهتی ماڵی پهنابهری سیاسیئهگهر خوازیاری پهنابهری سیاسی

 وە پیشانتان دەدرێت. OFIIدا و لهبنهمای قبووڵ کرانی ئێوە لهو پیشنیارەی پاراستنه که لهالیهن پهنابهریهکهتان له دووکانی وەن ستۆپ

ڕۆژ پاش له تۆمار کردنی  ٢١، النی زۆر  OFPRAهنیا پاش له ناردنی داخوازی پهنابهریهکهتان به وەرگرتنی یارمهتی ماڵی ت

 دەکات.داخوازی پهنابهریهکهتان ، دەست پێ

 

 نرخی یارمەتی ماڵی 

( RSAبۆ وەرگرتنی یارمهتی ماڵی پهنابهری، دەبێ سهچاوەی ماڵی مانگانهتان ههبێت که کهمتهر له بڕیی ههمیشهی و بهرداوم ) .

ونی ئێوە لهبهر بودا دابین دەکرێت که پێکهاتی بنهماڵه ، سهرچاوەکان و شوێنی نیشتهجێببێت. بڕی یارمهتی ماڵی لهبنهمای پێوانێک

 چاو دەگرێت.

 

 

  وەرگرتن 

 

هگهر ژمارە بهجێ دەکرێت. ئجێOFPRA یهکهمین وەرگرتنی یارمهتی ماڵی پهنابهران پاش له پیشان دانی داخوازی پهنابهریهکهتان به

 داوە، لهکاتی ئامادەکاری کارتهکهدا لهڕێگای کورته نامهوە ئاگادار دەکرێنهوە.  OFIIبه  تهلهفوونهکهتان
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دێت ، دەتوانن بههرە ببهن) چاو له تان له فهڕانسهدا کۆتایی پێبوونله یارمهتی ماڵی تاکوو دواههمین مانگێک که مافی نیشتهجێ

 هاتنی مافی مانهوە له فهڕانسهدا(.له ژێر ناوی "کۆتایی پێبکهن  ٣-٢و  ٣-١بهشهکانی 

 

 یارمهتی ماڵی له کۆتایی مانگی داهاتوودا پاش له ئاگادار کردنهوەتان له بڕیاری کۆتایی سهبارەت به داخوازەکهتان،وەر دەگرن.

 

 پێداچوونەوە 

 

ن ، بوونتان ببێت ، یان بنهماڵهکهتائێوە دەبێ ههرچهشنه گۆڕانکاریک له بارودۆخی خۆتانهوە ئهگهرچی سهبارەت به مافی نیشتهجێ

 بدەن. OFIIسهچاوەکانتان یان کارەکهتان، دەبێ ڕاپۆرت به 

مهیه که داخوازی پێداچوونهوەکهتان وە، ئهرکی ئێوە ئهOFIIلهالیهن  ADAلهحاڵهتی پێداچوونهوە سهبارەت به بڕیاردان سهبارەت به 

 ەکهی ئێوەیه.پێداچوونهوەدا که دادگهی فهرمانگهیی سهرقاڵی بهدواداچوونی ناردە بکهن .له حاڵێک OFIIبۆ 

 

 

؟دێتدا هەلومەرجەکانی وەرگرتنی خواردەمەنی و پووشەمەنی بۆ ئێوە کۆتایی پێلەچە کاتێک  

 دێت.دێت که مافی مانهوەتان لهو واڵتهدا کۆتایی پێدا کۆتایی پێپووشهمهنی  لهکاتێکههلومهرجی وەرگرتنی خواردەمهنی و 

لهبنهمای ڕەت کردنهوەی داخوازی پهنابهری که  OFPRAهاتووە پاش له بڕیاری ئهو پهنابهرانهی که مافی مانهوەیان کۆتایی پێ

نازم و ئاسایشی گشتی( لهژێر قۆناغی خێراوە ههبن، تا ئهو بههۆکارەکانی تایبهتهوە) واڵتی سهرەتایی هێمن ، مهترسی جییدی بۆ 

بڕیار بدات، ههلومهرجی  CNDAکاتهی که دادگه داخوازی ههڵواسرانهوەی دەستووری سڕانهوە ڕەت بکاتهوە یان تا ئهو کاتهی که 

 بکهن(.٥-١یان ههیه)چاو له بهشی وەرگرتنی خواردەمهنی و پووشهمهنی

دا ههبن ، یارمهتی ماڵی له کۆتایی مانگی داهاتوودا پاش له ەناسرێن یان له ژێر پشتیوانی ناسهرەکیئهگهر ئێوە وەکوو پهنابهر د

 دێت.دەربڕینی بڕیارەکه کۆتایی پێ

 بێت ئهگهر:لهم حاڵهتهدا ،لهوانهیه ههلومهرجی وەرگرتنی خواردەمهنی و پووشهمهنی کۆتایی پێ

 هێشتووە.بهجێبووی خۆتان به هۆکاری ڕوون ، شۆێنی نیشتهجێ -

بهجێ نهکردووە، واڵمی داخوازە ئاگاداریهکانتان نهداوەتهوە یان له ئێوە بڵێنهکانتان سهبارەت به ڕاپۆرت دان به بهرپرسان جێ -

 تان نهکردووە.وتووێژە تایبهتیهکانی سهبارەت به پرۆسهی پهنابهری بهشداری

ڕۆژ  ٥له ناوچهیکی دیکهدا ناردە کراون بهاڵم له ماوەی  SPADAیان  بۆ شٶێنێکی دیکه بۆ نیشتهجێ بوون  OFII ئێوە له الیهن -

 تان نهداوە.مانهوە لهوێ دا ڕاپۆرت

 تان بهجێ هێشتووە.،ئهوێ OFIIکی دیکه ناردە کراون و بێ ئیزننامهی بۆ ناوچهی OFIIئێوە لهالیهن  -

 سهرچاوە ماڵیهکانتان شاردووتهوە. -

 به بارودۆخی بنهماڵهکهتان پیشان داوە.ئێوە زانیاری ههڵهتان سهبارەت  -

 ئێوە داخوازی پهنابهری زۆرتان به پێناسهکانی جیاوازەوە داوە. -

 بوونی خۆتان نهپاراستووە.ئێوە ههڵسوکهوتی توندوتیژانهتان نیشان داوە یان یاساکانی شۆێنی نیشتهجێ -

ناردە بکهن ، دەردەبڕیێت.له بابهتی داشاردنهوەی  OFIIخۆتان بۆ  ئهدرێت ڕای تۆمارکراویتان پێئهم بڕیارە پاش لهئهوەی که دەرفهت

سهرچاوە ماڵیهکان، زانیاری ههڵه سهبارەت به پێکهاتی بنهماڵهکهتان و ناردنی چهند داخوازی پهنابهری به پێناسهی جیاوەزەوە، 

  لهوانهیه ببێته هۆی گهرانهوەی ئهو بڕە ماڵیهوە که وەرتان گرتووە.

 

 

 پێراگەیشتن بە خوێندەواریدەست . 4.3

 

 

 .بووانه بۆ منداڵی پهنابهرەکانیش یهکسانه دەسرەسی به سیستهمی ڕاهێنان و پهروەردە که سهبارەت به نیشتهجێ
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، " ههر منداڵێک مافی خوێندن له قوتابخانهی ههیه که جگه له پشتیوانی بنهماله  (L. 111-2)بهپێ یاسای ڕاهێنان وپهروەردە ماددەی

رمهتی به ڕاهێنانیشی دەکات". بۆ بیرەوەری زۆرتر"ڕاهێنان بۆ منداڵهکان له ههر نهتهوەێک ، خهڵکی فهڕانسه یان بیانی، له که ، یا

 (له کۆدی سهرەوە. L. 131-1 دەی)ماددا زۆرەکیه"ساڵ ١٦تا  ٦تهمهنی نێوان 

وەندی دەبێ ئهو بهڵگانه پیشان بدەن که شایهتی بدات به پێناونووسان بع قوتابخانهی سهرەتایی له تهالری نێو شاردا ئهنجام دەدرێط، ئێوە 

 باوباپیرانی له گهڵ منداڵهکهدا، شۆێنگهکهتان و ئهوەی که منداڵهکه بهردەوام وەکسیناسیۆن بکرێت.

 نجام دەدرێت.بووتان ئهناو نووسان له قوتابخانهی دواناوەندی )کالێج یان دواناوەندی( ڕاستهوخۆ له قوتابخانهی نزیکی شۆێنی نیشتهجێ

چی یهکهمین  تان ،بوونبهڕیوەبهری بنکهی پشتیوانی فهرمانگهیی ، یاسایی و کۆمهاڵیهتی ئێوە ، چی بهڕێوەبهری بنکهی نیشتهجێ

 تان بدات.بهجێ کردنی ئهم پرۆسهدا یارمهتیدا ههبێت، دەتوانێ له جێOFLLتانهوە له ژێر ڕێکهوت لهگهڵ بنکهی وەرگرتن

 

 پێراگەیشتن بە پارێزگاریەکانی تەندورۆستیدەست  4.4
 

 بۆ دەست پێراگەیشتەن بە خزمەتگۆزاریکانی پزیشکی دەبێ روو کەنە چە شوێنێک؟ 

 
  )سەنتەرە پیشەییەکانی چارەسەری) لە دەرەوە نەخۆشخانە 

تان اندەرمانە پێویستەکتان بکات و بۆ هەر چەشنە کێشەی چارەسەری ، دەتوانن لەگەڵ پزیشکی "گشتی" قسە بکەن کە پشکنین
بدەن. ئەو لە کاتی پێویست بە پشکنینی زۆرتان یان چاودێری ، ئێوە ناردەی پزیشکی "پیشەیی" یان لەگەڵ بەردەستی پزیشکەوە)  پێ

 پەرەستار ، ماساژدەر، تین و وەرزەش و ...( دەکات.

 

  :بۆ کڕینی دەوا یان ڕاوێژ وەرگرتن لە دەواخانە 

 

   :نی بەجێ کردنی پشکنینەتایبەتیەکان یان ڕاوێژ وەرگرتلە کاتی نائاسایی، یان لە کاتی چاوپێکەوتن بۆ جێ لە نەخۆشخانە
 پیشەیی.

 

 دا هەبن) چاو لە بەشی داهاتوو بکەن(بەاڵم دەتوانن لە ژێر پشتیوانی دابینی چارەسەری، یان هەیەئەم چارەسەریانە بایەخ

 

 : دەتوانن له سهنتهرەکانی خوارەوە چاوەڕوانی خۆڕایی وەر بگرنبینی تەندرووستی خۆتانن دا کە چاوەڕوانی پشتیوانی دالە کاتێک

 بۆ هەرچەشنە چارەسەریێک 
 

o (دەتوانن بۆ سەنتەرەکانی پاراستنی تەندرووستیPASS  ) کە زۆربەی جار لە نەخۆشخانە دا هەیە ، بڕۆن. پزیشکەکان

 دەکرێن.چاودێریتان لێ دەکان و دەواکان بە خۆڕایی دابین 
o  دۆکتۆرەکانی دونیا)بڕی لە ئەنجۆمەنە تایبەتیەکان (…COMEDE  ڕاوێژکاری پزیشکی گشتی خۆڕایی ، ڕاوێژکاری

 پزیشکە دەدان یان ڕاوێژکاری پیشەیی) ژنان و زایین ، پزیشکی چاو یان دەروون ناسی و ...( پیشان دەدن
 

  :بۆ کێشە تایبەتەکان 
o  ساڵ: لە  ٦بۆ لەبەرچاو گرتنی دووگیان بوون لە سەر ژنە دووگیانەکانەوە، چاودێری و واکسیناسیۆنی منداڵەکانی ژێر

 پاراستنی دایکی منداڵەکان()   PMIسەنتەری 
o  بۆ ناسین و دۆزینەوەی نەخۆشینی سی: لەCLAT ()سەنتەری کونترۆڵ کردنی نەخۆشینی سی 
o   بۆVIH کاریەکانی چڵکی نەخۆشیی جووت بوون: لە سەنتەری ئاگادارکرانەوەکان، تاقیکاری ، هەو کردنی جەرگ و تاقی

 (CeGIDD)و وەرناسینی خۆڕایی
o بۆ پیشان دانی شێوازەکانی بەرگری لە دووگیان بوون: لە سەنتەرەکانی ڕێکخستنی بنەماڵە CPEF)  ) 
o  گیرۆدە بوون  پاراستن دا بۆ ساپۆرت کردن و بهرگیری کردنی بۆ گیرۆدەیی: لە سەنتەری(CSAPA)  

 

، خەڵوەتگەی پیری یان نەخۆشخانەی ناوچەی خۆتان پرسیار بکەن کە لە کۆی بیدۆزنەوە یان چاو  لەیەکەمین سەنتەری وەرگرتن
 بکەن  r  ://annuairesante.ameli.fr httpلە 

 

http://annuairesante.ameli.fr/
http://annuairesante.ameli.fr/
http://annuairesante.ameli.fr/
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پێوەندی بگرن یان ئەگەر ناتوان پێوەندی بگرن ، بۆ بەشی فریاکەوتنی  ١١٢یان  ١٥لەگەڵ ژمارەی  لەکاتی پێداویستی پزیشکی
 نزیکترین نەخۆشخانە بڕۆن.

 

 یەکانهێنانی پشتیوانی دەرمانی بۆ بەهرەمەند بوون لە چاودێریە تەندرووستشێوازی بەدەست 
 

لە فەڕەنسە، ئێوە دەبێ بۆ چارەسەری پزیشکی پارە بدەن، بەاڵم ئێوە دەتوانن لە بیمەنامەیەکی تەندروستی کەڵک 
 وەرگرن کە دەتوانێت هەمووی یان بەشێک لە تێچووەکانی تەندروستی ئێوە دابین بکات.

-ەمەی دووهەم ئامێرئ .CSSپشگیری تەندروستی تەواوکاری  و PUMaئەمانە بریتین لە  پاراستنی تەندروستی جیهانی ) 

 تێست کراوە. 

ەم بەرنامانە لە هەموو چاودێریەکی ڕۆژانەدا وەکوو چاویلکە، ددانی دەست کرد و هتد... بەکاری ئێوە دێن. بێنگە لەمانە، ئ
، وەی ناچار بن لە پێشدا پارە بدەنبیمەی تەندروستی تەواوکاری ڕێگە دەدات بە ئێوە لە ئەم چاودێریە سوود ببەن بەبێ ئە

 هەروەها داشکان هەیە لە تێچووەکانی گواستنەوەی ئێوەدا. 

 :CPAMئێوە دەتوانن لە بەشی مانەوەتاندا داوای ئەمە بکەن لەگەڵ پارەی بیمەی تەندروستی سەرەتایی 

 :پێویستە فۆرمەکانی " داواکاری بۆ نێونووسی  هەرکە داواکاری پەنابەریەکەتان تۆمار کرا بۆ منداڵە وردەکانتان
لە بیمە تەندروستی" و " داواکاری بۆ بیمەی تەکمیلی تەندروستی" پڕ کەنەوە و بڕوانامەی داواکاری پەنابەری 

 کە بەسەریەوە دیارن ئەتەچ کەن.
 - :)فۆڕمانە پڕ  پێویستە دووبارە ئەودوای سێ مانگ مانەوە لە فەڕەنسە بۆ خۆتان ) یان بۆ هاوسەرەکەتان

مانگ  ٣کەنەوە و، بێجگە لە بڕوانامەی داواکاری پەنابەریەکەتان، بەڵگەی مانەوە لە فەڕەنسە بۆ ماوەی زیاتر لە 
مانگی پێشوو لەالیەن ناوەندی حەوانەوە دەرچووە؛  ٣ئەتەچ کەن بۆ وێنە: بڕوانامەی حەوانەوە کە بۆ ماوەی 

مانگی پێشوو ڕێکەوتەکەیەتی؛ بڕوانامەی داواکاری پەنابەری کە  ٣بڕوانامەوەی مانەوە کە بۆ ماوەی زیاتر لە 
بە  SPADAمانگی پێشوو ڕێکەوتیەتی؛ هەر بەڵگەیەک کە لەالیەن ڕێکخراوەی اس پی ای دی ای  ٣زیاتر لە 

مانگی پێشوو دەرچووە؛ لە ئەگەری حەوانەوە لەالیەن پارتێکی سێهەمەوە، بڕوانامەیەک  ٣ڕێکەوتی زیاتر لە 
ان لە ئەم کەسە کە ڕێکەوتی دەسپێکی حەوانەوە لەگەڵ بەڵگەی مانەوەی خۆی ) وەرگرنامەکانی وەک ڕێزن

 مانگی پێشوو، هتد... ٣کرێچێتی، قەبزی وزە و هتد..( بەنێوی خۆیەوە دەرچووە بۆ ماوەی 

تی خێرای پێویس ئەگەر خۆتان و منداڵەکانتان پێویستیتان بە چارەسەریەکی خێرای پزیشکی هەیە، دەتوانن بەڵگەیەک لە
چاودێری بنێرن، بۆ ئەوەی هرچی زووتر خێرایی ببەخشن بە پڕۆسەی فایل کردن و سوود بردن لە  بەشی چاودێری. لە 

یان  و CUDA, HUDA، ناوەندی چاودێری خۆتان SPADAئەم پڕۆسەیەدا دەتوانن لە ئاسانکاری چاودێری سەرەتایی 

 ی وەرگرن.خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەت نەخۆشخانەیەک یارمەت

. بۆیە گرنگە دەست CPAMتێچووی تەندروستی ئێوە هەر لەو ڕێکەوتەوە دەست پێدەکات کە فایلەکەتان دەنێرن بۆ 

بەجی داواکاری بو منداڵەکانیشتان پێشکەش بکەن) هەرکە داواکاری پەنابەریەکەتان تۆمار کرا(، هرکە توانیتان مانەوەی 
 ان و بۆ هوسەرەکەتان بسەلمێنن. مانگ لە فەڕەنسە بۆ خۆت ۳خۆتان بۆ ماوە 

ئێوە بڕوانامەیەکپتان پێدەگات کە دەبێ تەحویلی دوکتور، نەخۆشخانە و دەواخانەی بدەن بۆ ئەوەی چارەسەری بۆ بکرێت. 
بۆ ئەو ئادرەسەی کە بەسەر فۆرمەکەوەیە لەالیەن سندووقی بیمەی تەندروستی خەواڵەی ئێوە دەکرێت: پێویستە شوێنی 

 ەر فۆرمەکەدا پیشان بدەن.  مانەوەتان بەس

لە هەمووی پڕۆسەی پەنابەریدا و دوابەدواشدا ئەگەر پاراستنی نێونەتەوەیتان پێبەخشرابێت ، لە هەمووی پڕۆسەی پەنابەریدا 
چون بیمەی تەندروستیەکەتان بۆ ماوەی یەک ساڵ مۆڵەتی هەیە، پێویستە هەموو  تێچووی تەندروستیتان بۆ دابین دەکرێت.

مانگ پێش کۆتایی هاتنی  ٤بۆ  ٢ساڵێک داواکاریەکەتان پێشکەش بکەن بۆ ئەوەی سوودی لێوەرگرن. تەرجیحەن با 
 ڕێکەوتی ناونووسیەکەتان، وەک بەسەر بڕوانامەکەتانەوە دیارە. 

یەکەتان بۆ بکرێتەوە، دەتوانن لە بەشی ئاسانکاریەکانی خۆڕایی کە لە بەشی " لەکوێ کاتێک چاوەڕێی ئەوەن موستەمەڕ
 چارەسەریتان بۆ دەکرێت" بۆ چاودێری ئێستاتان بە خۆڕایی چاودێری پزیشکی وەرگرن. 

وانیدا اوەڕئەمە چاودێریەکە کە بۆ ئەوە نابێ لە چلە نەخۆشخانە " چاودێری فریاکەوتن"ی ئێوە لە ژێر چاوەدێریدا دەبێت. 
بمێنێتەوە. بۆ وێنە: چاودێری بۆ برینێکی قورس، شکانی ئێسک، سووتان، نەخۆشیەکی جددی یان پاندێمیک، هەرچەشنە 

 ، چاودێریەک بۆ مندااڵنی ورد و ژنانی دووگیان ) بە تایبەت پشکنینەکانی بەرگریکەرانە کە پێش و پاش دووگیانی
نداڵبوون، کۆتایی دوو گیانی...( کاتێک دێی بۆ نەخۆشخانە بۆ ئەوەی بۆ ئەوەی بە خۆڕایی چارەسەری پزیشکیتاا بۆ م

 ەبێ بڕوانامەی داواکاری پەنابەریەکەتان پێشکەش بکەن.دبکرێت 
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 تکایە سەرنج بدەن

شوێنی مااەوەتان هەرکاتێک کە داواکاری پەنابەریەکەتان بۆ  یCPAMئێوە داوای تێچووی تەندروستی دەکەن لە 

مانگ لە فەڕەنسە  ۳منداڵە چکولەکانتان، و بۆ خۆتان و ) یان هاوسەرەکەتان( دەست بەجێ دوای ئەوەی زیاتر لە 
 مانەوە.

یبەت هاوکات کە چاوەڕێن سوود لە تێچووی تەندروستیتان وەرگرن، دەتوانن لە هەندێ ناوەندی ئاسانکاری تا
تەندروستیدا یان ئەگەر پێویستیتان بە چاودێری " بەپەلە" هەیە لە نەخۆشخانەیەک بە خۆڕایی چارەسەری پزیشکی 

ەتان لە هەر گۆڕانکاریەک ک CPAMوەرگرن: دەبێ بڕوانامەی داواکاری پەنابەریەکەتان پێشکەش بکەن. پێویستە 

ەی داواکاری پەنابەری تازە، بڕوانامەی تازەی مانەوە، لە پێگەی خۆتان ئاگادار کەنەوە: کۆپیەک لە هەر بڕوانام
 ئەگەر پاراستنی نێونەتەوەیتان پێبەخشراوە کۆپیەک لە ڕەسیدی پەنابەری جەوازی مااەوەتان بنێرن

 

 

 .دەسڕەسی بە بازاڕی کار .4.5

 

، بەهۆکارگەلێک کە ئێوە بەڕێوبەری نین، لە ماوەی  OFPRA بدرێت کە کار بکەن . ئەگەرتان پێوەکوو پەنابەرێک ، لەوانەیە ئیزن

 شەش مانگ لە ڕێکەوتی پیشان دانی داخوازەکەتان، سەبارەت بە داخوازی پەنابەریەکەتان بڕیاری نەدابێت.

 

مانگەی ە فەردانی داخوازی کار لەالیەن خاوەنکاری داهاتووی خۆتانەوە ، ئیزنی کارکردن للەم حاڵەتەدا ،  ئێوە دەتوانن پاش لە پیشان
 کار و پیشە لەو ناوچەی کە ژیان بەسەر دەبەی ، داخواز بکەن.  [DIRECCTE] (SMOEهێزەکانی مرۆڤی)

) دەفتەری ڕاهێنان و پەروەردەی  SMOE[DIRECCT]دان سەبارەت بە داخوازی ئیزنی کار لەالیەن بەڕێوەبەر / کار وپیشە/ بڕیاری 

مانگ لێکۆڵینەوە وهەڵسەنگانی لە ڕیکەوتی داخوازەکەوە هەیە.ئەگەر لەم ماوەدا واڵم مێترۆپۆلیتین سێنۆل(، کە بۆ ماوەی دوو 
وەرنەگرن، وادیتە بەرچاو کە ئیزن دراوە. ئەمە بە خاوەنکاری داهاتووی ئێوە و بەئێوە ڕادەگەینرێت و بۆ ئەو ماوەی کە مافی 

 بەجێ دەکرێت.مانەوەتان لەم واڵتەدا هەبێت ، جێ

مانگە یان ڕێکەوتە کاریە وەرزیەکان ،  ٣یوەبەران ، ئیزننامەکاری بۆ ئەو  ڕێکەوتنانەی کە ماوەیان زۆرتر لە بەڕێکەوتنەوە، بەڕ
لەم حاڵەتەدا ، لەوانەیە ئەم ئیزننامە بەتایبەت بە بەرچاو گرتنی کار وپیشەی ناوچەکە یان بەشی ناوبراو، رەت ناردە دەکات. OFII بۆ

 ببێتەوە.

تان هەیە و بەو هۆکارانە کە ئێوە بەڕێوەبەری نین ، دامەزراندنتان لە سەر کار رەتەو کراوە و یان کاتیئەگەر ئیزننامەی کاری  
یشەدا ەنتەری کار و پپاش لە کۆتایی پێهاتنی ڕیکەوتی کاری کاتی یان مۆڵەتدار ، لەوانەیە داخواز بدەن وەکوو خوازیاری کار لە س

 .(Pôle emploi)تۆمار بکرێ

تان لەگەڵ نییە و ئیزننامەی کارتان بۆ خولی ڕاهێنانی کار یان پیشەیی بوون لە ماوەی دیریکراوتان کن و کەسێکئەگەر ئێوە زارۆ
 دا دەتوانن لەسەر ڕێکەوتەکەتان بەردەوام بن.١٠١٩، هەیە ، لەحاڵەتی ناردە کردنی داخوازی پەنابەریەکەتان ، لە یەکەمی مارسی 

قبووڵ کرابێتن ، دەتوانن لەژێر هەلومەرجێ کە لەالیەن یاسای کارەوە دانراوە ،لە کارەکانی  کاردادا، ئەگەر لە بازاڕی لەئاکام
 ڕاهێنانی پیشەییش بەهرەمەند ببن.

 
 
 

 

 
 
 

 

بە مافی نیشتەجێ بوون لەم  تکردنەوەی داخوازی پەنابەری سەبارەئاکامەکانی رەت . 5

 واڵتەدا

 

 CNDA یان   OFPRAڕەت کردنی داخواز لەالیەن  5.1
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 هاتنی مافی پاراستن پاش لە دەرىرینی بڕیاریکۆتایی پێ OFPRA 

 
  داخوازی ثێداچوونەوە بۆCNDA :کاریگەری هەڵواسرانەوەی نییە ، 

دێت کە لەژێر یەکێ لەم بڕیارانەی خوارەوی نیشان دراوە ، مافی ئێوە بۆ مانەوە لەم واڵتەدا کاتێ کۆتایی پێ٣-١هەروەها کە لەبەشی 
OFPRA هەبن:دا 

. بڕیاری قبووڵ نەکردنی ئێوە بەهۆی ئەوەی کە ئێستا ئێوە لە پشتیوانی کاریگەری واڵتێکی دیکە بەهرەمەندن و ئەگر ئام واڵتە 1

 بکەن( ٣-٣ئاندامی یەکیەتی ئورووپا نەبێت ، لەوانەیە قبووڵ بکرێن) چاو لە بەشی 

 بکەن( ٣-٣.بڕێار دان سەبارەت بە بەسران)چاو لە بەشی 2

 دا کە ئێوە دەستووری سڕانەوەتان وەرگرتووە.دا لە کاتێکیاری قبووڵ نەکردن لە یەکەمین داخوازی هەڵسەنگان. بر3

 

هێشتنی فەڕانسە نادرێت و بەڵێنی بەجێسەبارەت بەم بابەتە، لەوانەیە بەڵگەی داخواقزی پەنابەریکەتان لێتان دەسنیتەوە یان درێژەی پێ
کاریگەری هەڵواسرانەوەی نییە و لەوانەیە دەستووری سڕانەوە  لە هەر  CNDAپێداچوونەوە بە  دا دەسەلمێت. داخوازیبەسەرتان

 بەجێ بکرێت.دا جێکاتێک

تان نییە و داخوازی تان لە وازهێنان لە داخوازی پەنابەریەکەتان ئاگادار کردووتەوە، ئێوە ئیدی مافی پاراستنOFPRAئەگەر 

 ی هەڵواسرانەوەی نییە.کاریگەر CNDA پێداچوونەوەکەتان بۆ

 

 

  داخوازی پێداچوونەوە بەCNDA :بە شێوەی خۆکار هەڵواسرانەوە نییە 

 دا هەبن: OFPRA دێت کە ئێوە لەژێر یەکێ لە بڕیارەکانی خوارەوەیمافی مانەوە لە واڵتێکی نەتەوەیی کاتێ کۆتایی پێ

هەوڵسەنگاندن ، بێئەوەی کە ئێوە لەبەر دستووری سڕانەوەدا . بڕیاری قبووڵ نەکردن لە یەکەمین داخوازی ناردەکراو بۆ 1

 هەبن.

 کردنەوەی داخوازەکە بۆ هەڵسەنگاندن کە قبووڵ کراو دێتە بەرچاوبڕیای ڕەت..2

بووی . بڕیاری ڕەت کردنەوەی داخوازی پەنابەری کە لەژێر شێوازی خێراوە هەیە بەهۆکۆرای ئەوەی کە ئێوە نیشتەجێ3

 متمانە پێکراون.واڵتێکی سەرەتایی 

بڕیاری ڕەت کردنەوەی داخوازی پەنابەری کە لەژێر شێوازی خێراوە هەبێت بەهۆکارە ئەوە کە هەبوونی ئێوە لە واڵتێکی  .4

 نەتەوەیی دا ، مەترسی جیددی بۆسەر نەزمی گشتی هەیە.

ن یان قەدەغەی بنکەی فەرمانگەیی دا کە ئێوە لەژێر دەستووری دەرکرا. بڕیاری قبووڵ نەکردن یان ڕەت کردنەوە لە کاتێک5

بکەن ، "ئایا ئێوە لە ژێر دەستووری دەرکران ،  ٢-٢-١دان ولە بەند کرانی ماڵی یان گرتووخانەدان)چاو لەبەشی یان دادوەری 
 دا سەپێنیاوە؟"(قەدەغەی واڵتین کە لەالیەن دەوڵەتەوە یان دادگەوە بەسەرتان

 

ی هێشتنی خاکەی داخوازی پەنابەری لیتان وەرگرنەوە یان درێژەی پێ نەدرێت و بڵێنی بەجێ، لەوانەیە بەڵگ ٤تا  ١لە بابەتەکانی 
 فەڕانسە بەسەرتان بسەپێنرێت.

دا و هێشتنی واڵتی فەڕانسە( هەبن ، لەوانەیە بە مەبەستی پەلەکران لە هەڵسەنگاندن) بڵێنی بەجێOQTFکاتی کە ئێوەلەژێر ناوی 

دا هەبن یان لەکاتی پێویست بۆ دیاری کردنی هۆکارەکان دا لە بەندکردنی ماڵیی پەنابەریەکەتانچاودێری کاریگەر بەسەر داخواز
 بەسەر بکرێن کە پارێزگاری لە ئاسایشی نەتەوەیی یان نەزمی گشتی ئەوەی دەوێت.دا ، دەستلە بنەمای داخوازەکەتان

 

تەدا دەتوانن بە لەبەرچاو گرتنی داخوازی پێداچوونەوەکەتان دژ ئەگەر پێداچوونەوە بەشێوەی خۆکار هەڵواسرانەوە نەبێت، لەم حاڵە
بەجێ کردنی دەستووری سڕانەوە، لە کاتێکدا دا هەبوونتان هەیە، داوا لە دەدگەی فەرمانگەیی بکەن کە جێکە ئێوە لەژیری OQTFبە 

 داخوازی پێداچوونەوە دەدەن، ڕابوەستنێت. *** OFPRAدژ بەبڕیاری  CNDA کە بە 

 

ڕۆژ لە  ١٥، کە پاش لە دەربڕانی بڕیاری ڕەت کردنەوەی داخوازی پەنابەری، لەوانەیە کە لە ماوەی   OQTFبۆ بیرهێنانەوەتان ، 

دەربڕینەوە بە دادگەی فەرمانگەیی ، جێ ناڕەزەیەتی دەربڕینی هەبێت.دادوەر دەبێ لە ماوەی دە عەفتەدا بڕیار بدات. ئەگەر لە 
کاتژمێر کۆرت دەبێتەوە. لەم حاڵەتەدا دادوەرکە دەبێ لە  ٤٨خانەدا هەبن ، ماوەی پێداچوونەوەکە بۆ بەندکرانی ماڵی یان گرتوو

 کاتژمێردا بڕیار بدات. ٧٢ماوەی 
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هەڵواسرانەیە: ئێوە ناتوانن لەو ماوەی کە ناچارن داخوازی پێداچوونەوە بدەن یان ئەگەر بابەتێک  OQTFداخوازی پێداچوونەوە دژ بە 

 تان ناردووە،بسڕینەوە.ش لە بڕیاردان بۆ دادگەی فەرماگەییهەیە کە پێ

 

دا هەبوون و ظ ئیدی جێ پێداچوونەوەی نییە. دەتوانن ڕاستەوخۆ بڕۆن OQTFئەگەر پێش لە داخوازی پەنابەریەکەتان لەژێر ناوی 

ەست بەسەر کارویتان ، کاتژمێر بەندکردنی مەڵی یان د ٤٨بۆ ماوەی OQTFبەجێ کردنی بۆ دادگەی فەرمانگەیی تاکوو جێ

 ڕابوەستێت.ئەم داخوازی راوستاندنە ، هەڵواسرانی سڕانەوەیە.
 

بۆ پێداچوونەوە، ئەگەر داخوازی  OQTFیان لەحاڵەتی نەبوونی بابەتی  OQTFلە حاڵەتی نەدانی داخوازی پێداچوونە دژ بە 

لە بەسەرهاتنی مۆڵەتی پێداچوونەوە یان داخوازی بەجێ کردنی دەستووری شرانەوەتان نییە ، لەوانەیە پاش هەڵواسرانەوەی جێ
 هەڵواسرانەوەکە، دەر بکرێن.

 

هاتووە.ههلومهرجهکانی وەرگرتنی خواردەمهنی و پووشهمهنی ئێوە دەربڕین یان داخوازی پێداچوونهوە کۆتایی پێ پێداچوونهوەکاتی 

 دا ههروا که مۆڵهتی داخوازی پێداچوونهوە بهسهر دێت، کۆتایی پێدێت.له کۆتایی مهنگ

 

بهجێ ، داوا له دادوەری فهرمانگهیی بکهن که جێ OFPRAکاتژمێر پاش له بڕیارەکهی  ٤٨، لهوانهیه ئێوە له ماوەی  ٥له بابهتی 

-١داخوازی پێداچوونهوەکهتان ههڵسهنگان دەکات) چاو له بهشی  CNDAدا که کردنی دەستووری سڕانهوە ، ههڵواسڕانێت لهکاتێک

دا هوە بهسهرتاندا دەر کراوە" یان لهالیهن دەوڵهت یان دادگبکهن ، "دەستووری سڕانهوەی ئێوە و قهدەغه کران له واڵت ٢-٢

 سهڵمێنراوە؟"(.

 

 ؟بەچیکەرنی حۆکمی دەر کردنی ئێوە چییەئاکامی داخوازی ئێوە بۆ هەڵواسران لە جێ

بهردەوام  دان سهبارەت به ههبوونیتان بۆ پێشاندا له داخوازەکهتان پشتیوانی دەکات که ئێوە بهڵگهی نۆیدادگهی فهرمانگهیی له کاتێک

 وە، ههبێت.CNDAت به داخوازی پهنابهریهکهتان ، لهکاتی ههڵسانگاندنی داخوازی پێداچوونهوەتان لهالیهن تان لهم واڵتهدا، سهبارە

دا ، له واڵتی خۆتانهوە بمێنننهوە و CNDAلهم حاڵهتهدا، لهوانهیه ئێوە تاکوو کاتی بهسههاتنی خولی داخوازی پێداچوونهوەکهتان له  

اکوو ئهو کاتهی که بڕیار بدەن. لهکاتی پێویست ، دادگهی فهرمانگهیی کۆتایی به بڕیاری ناردە کرابێت، ت CNDAئهگهر بابهتهکه بۆ 

ێت. بهجێ کردنی ئهم کارە ههببهندکرانی ماڵی یان دەست بهسهر کردنی ئێوە دەدات، مهگهر ئهوەی که هۆکاری سیاسهتی گشتی بۆ جێ

دا CNDAدا که مۆڵهتی داخوازی پێداچوونهوەله ی مانگههلومهرجهکانی وەرگرتنی خواردەمهنی و پووشهمهنی ئێوە که کۆتای

 دێت و له حاڵهتی ناردە کردنی پهروەندە بۆ دادگه ، له کۆتایی ئهو مانگهی که بڕیارەکه دەرکراوە.بهسهرهاتووە، کۆتایی پێ

و ههلومهرجهکانی  بهجێ بکرێتبهجێ کردنی دەستووری سڕانهووی ئێوە ههڵدەواسڕان ،لهوانهیه دەستووری سڕانهوەتان جێجێ 

 دێت.دا که بڕیاری دادگه دەرکراوە، کۆتایی پێوەرگرتنی خواردەمهنی وپووشهمهنی له کۆتایی مانگ

دان لهسهرشانی خۆتانهوە ههبێت، لهبنهمای ڕەت کردنهوەی که ئێوە لهوێ OQTFهێشتنی خاکی فهڕانسه ئهگهر مۆڵهتی به جێ 

 یه.CNDAدا لهبنامای بڕیاری دگهی فهرمانگهییهوە یان له حاڵهتی سهرنهکهوتنداخوازەکهتان بۆ ههڵواسرانهوە الالیهن دا

 
 
 
 
 

 کۆتایی پێ هاتنی مافی پارێزگاری پاشان ئەوەی کە CNDA بڕیاری دا 
 

ۆتایی کهاتنی ڕەت کردنی داخوازی پهنابهریهکهتان له بابهتهکانی دیکهدا ، مافی ئێوە بۆ مانهوە له خاکی فهڕانسهدا پاش که دوایی پێ

 :دێتپێ

 ؛تان نهداوە CNDA )یهک مانگ( ئهگهر داخوازی پێداچوونهوە بۆ OFPRA یان له کۆتایی خولی پێداچوونهوە سهبارەت به بڕیاری - 

دا دا که بڕیاری دادگه له دادگهی ئازادتان دەربڕیوە ، له رێکهوتێکپێداچوونهوە CNDAدا به یان ئهگهر له ماوەی یهک مانگ - 

 خوێنراوەتهوە، یان لهو ڕیکهوتهوە که ئاگادری بڕیاری دادگه دەر کراوە

 دا ، ئێوە دەبێ فهڕانسه به جێ بهێڵن و لهوانهیه داواتان لێ بکرێت که خاکێ فهڕانسه به جێ بهێڵن.لهم حاڵهته
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 دەدات؟مانەوەتان پێئایا ناڕەزەیەتی دەربڕین لە دانیشتنی پێش لە پێکهێنانی ئەنجۆمەنی پارێزگا ، مافی 

ڕن. دەرب پێداچوونهوەینانی ئهنجۆمهنی پارێزگا، له دانیشتنی پێش له پێک CNDAتانه ههیه که سهبارەت به بڕیاری ئێوە ئهم دەسهاڵت

 مۆڵهتی داخوازی پێداچوونهوە له ئانجۆمهنی پارێزگادا دوو مانگ پاش له دەربڕینی بڕیاری دادگهیه.

یاسادا ،  بهجێ کردنیت به ههموو بابهتهکانی پهروەندەکه ههڵسهنگان ناکات، بهڵکوو تهنیا له پرۆسهی جێئهنجۆمهنی پارێزگا سهبارە

 بهجێ کردنی درووستی یاسا لهالیهن دادوەری پهنابهرانهوە لهژێر ههڵسهنگان دەخات. نهبوونی ههڵهی ڕاستهقینه وجێ

 کهوابوو، ئهم داخوازە مافی مانهوەتان پێ نادات و لهوانهیه پێش له پهسهند کردنی ئهنجۆمهنی پارێزگا ، بسڕێنهوە. .

 

 

 یارمەتی دان بۆ گەڕانەوە بۆ واڵتی سەرەتایی .5.2
 

جێ کردنی به( که له ئهگهری جێOQTFهێشتنی خاکی فهڕانسه ئاگادارتان دەکاتهوە)دادگهی فهرمانگهیی ، له ناچار بوون به جێ

 ڕۆژەدا ههبێت. ٣٠ههلومهرجهکان لهوانهیه لهگهڵ مۆڵهتی ڕویشتنی 

لهم خولهدا ، دەتوانن له واڵتی سهرەتایی خۆتان داخوازی یهرمهتی بکهن. پاشان دەبێ لهگهڵ بنکهی کۆچبهران و تێکهاڵوی 

 ( پێوەندی بگرن.OFIIفهڕانسهدا)

 بڕەی یارمەتی بۆ گەڕانەوە 

کاری بۆ گەڕانەوەی دڵبەخوازی نیشتەجێیە بیانیەکان لە هەلومەرجی نایاسایی بۆ وە بە مەبەستی ئاسانیارمەتی ماڵی بۆ گەڕانە

لهوانهیه ئهم یارمهتیه پاش له ئاگادار کردنهوە له به جێ هێشتنی واڵتهکه، داخواز بکرێت. لهوانهیه سنووردار  واڵتی سەرەتاییانە.

 مهتیه کاریگهر بێت.بوونهوەی کات به شێوەی دڵبهخوازی بۆ ئهم یار

  به ئامانجی گهڕانهوەی سهربهرزانه ، یارمهتی پیشان دراوەکان لهالیهنOFII :یارمەتیە  -وە ، بریتیه له بابهتهکانی خوارەوە

هرو هێشتنی دڵبهخوازەنهی پهناببۆ وێنه ڕێکخراوی ماڵی به جێ، فەرمانگەیی و ماڵیەکان لە دابین کردنی گەڕانەوە بۆ واڵت

 :بنهماڵهکهی

 رێزرڤ کردنی بلیتی فڕۆکه؛   -

 یارمهتی بۆ وەرگرتنی بهڵگهکانی سهفهر؛   -

 هێشتنی فهڕانسه؛گواستنهوە له شۆێنی نیشتهجێ بوون له فهڕانسهدا بۆ فڕۆکهخانهی بهجێ   -

 هێشتنی فهڕانسه له فڕۆکهخانهدا؛جێوەرگرتن و یارمهتی دان له ماوەی به  -

  گواستنهوە له فهڕانسهوە بۆ چوونهوە بۆ واڵتی سهرەتایی ، وەکوو گواستنهوەی بار له سنووری لهئهستۆ گرتنی خهرجهکانی

 دادیاری کراو لهبنهمای واڵت سهرەتایی

 بووە بیانیهکان دەدرێت .دا به یهکجاری به نیشتهجێهێشتنجێیارمهتی ماڵی ،  بڕە پارەێیک که لهکاتی به  -

 

 بڕی دیسانکردنەوەی یارمەتی 

گهلێ نۆی ماڵی و کۆمهاڵیهتی بهو بیانیانهی که دەگهرێنهوە ان جیا له یارمهتی بۆ گهڕانهوە که له سهرەوە وترا ، لهوانیه یارمهتیجگه ی

 بۆ واڵتی خۆیان ، پیشان بدرێت.

و ههروەها دا بهی نیشتهجێیه بیانیانه که وەکوو پهنابهر نهناسراون لهوانهیه ئهم یارمهتیانه لهژێر ههلومهرجهکانی تایبهتی

هاتووە. بهسراو به بارودۆخ و پێداویستیهکانی دا پێکیان بدرێت.بڕی یارمهتی لهبنهمای سیستهمێکی سێ ئاستیبنهماڵهکانیش

 دا تێکهڵ بکرێن:خوازیهرەکهوە، ئهم یارمهتیانه لهبنهمای بهربواری کهسه بهههر بهرەکانهوە لهوانهیه لهگهل یهک

 ؛ (١دا)ئاستی نەوە لە کاتی ڕویشتنیارمەتی بە سەرلەنۆی دیسان کرد 

یارمهتی نائاساییهکان ، ماڵی ،لهوانهیه سهبارەت به چاکردنهوەی خانه یان یارمهتی بۆ شٶێنی نیشتهجێ بوون بۆ ماوەی 

 سنووردار ، وەرگرتنی خهرجهکانی چارەسهریهکانی تهندرووستی، قوتابخانه یان کهلوپهلهکانی قوتابخانه ههبێت.

هوانهیه ئهمه ههروەها لهوانهیه بریتی له پشتیوانی کۆمهاڵیهتی ههبێت، بۆ ماوەی خولێکی دیاری  کراو، وەکوو ئهمه ههروەها ل

 نموونه:ههڵسهنگاندنی پێداویستیهکانی بنهماڵه.

  (؛٢یارمەتی بە سەرلەنۆی دیسان کردنەوە لەڕێگای کارکردنەوە)ئاستی 

 :شامل نای

o یارمهتی بۆ کارکردن له واڵتی سهرەتایی 
o  یارمهتی بۆ دۆزینهوەی کار 

o پشتیوانی له ڕاهێنانی پیشهیی؛ 
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 (.٣ئاستی )سەرلەنۆی دیسان کردنەوە لەڕیگای دابین کردنی کار وپیشەوە -

 

 گەڕانەوەی ناچاری بۆ واڵتی سەرەتایی .5.3

 

نههێشتووە ، لهبارودۆخێکی ئهگهر ئێوە مۆڵهتێکتان بۆ گهڕانهوەی دڵخوازەنه هابووە و تا کۆتایی ئهم خوله ئهم واڵتهتان به جێ 

 دا لهم واڵتهدان.نایاساییه

پاشان دەتوانن لهالیهن پۆلیسهوە بۆ سنوور ناردە بکرێن.لهوانهیه ئهم دەستووری سڕانهوە لهگهڵ بڕیاری بهندکردنی ماڵی یان له 

 گرتووخانهی فهرمانگهیی دا ههبێت. 

بهێڵن، الکاتی ئاگادار بوون دا جێبهفێڕۆدانی کات ه دڵبهخوازانه  و بێوە لێتان داخواز کراوە که خاكی فهڕانسOQTFئهگهر لهالیهن 

 دا بۆ سنوور ڕوانه بکرێن.لهم بڕیارەوە له بارودۆخی نایاسایی دان و ئهم مهترسیه ههیه که لهههرکاتێک

 

 

 

 

 

 

 

 

 مافی ئەو کەسانەی کە پشتیوانیان لێ دەکرێت. 6

پشتیوانی نسهرەکی دان ، ئێوە ئێستا له ژێر پشتیوانی فهڕانسهدان.ئیدی ناتوانن پێوەندی  ئهگهر وەکوو پهنابهرێک ناسراون یان لهژێر

 لهگهڵ بهرپرسانی واڵتی سهرەتایی خۆتان بگرن و یان به هۆی ترسانهوە بۆ ئهوێ بگهڕێنهوە.

چاکسازی بارودۆخی مهدەنی یه که پشتیوان فهرمانگهیی و یاسایی ئێوە دابین دەکات، واتا ئهم ڕێکخراوە پاش له OFPRA ئهمه 

 ئێوە ، بهڵگهکانی بارودۆخی مهدەنی و بهڵگه فهرمانگهییهکانتان بۆ دابین دەکات.

 

 نیشتەجئ بوون لە فەڕانسەدا.  6.1

 

ئێوە کارتێکی نیشتهجێ بوونی دە ساڵه وەردەگرن که به شێوەی خۆکار درێژەر پێ دەدرێت و ئیزنتان پێ ئهدات  ، وەکوو پنەنابەر

 ئازادی له واڵتی فهڕانسهدا هاتووچوو بکهن. تاکوو به

پاش له وەرگرتنی بهڵگهی پهسندکراوی بارودۆخی پهنابهری ، دەبێ لهگهڵ بهرپرسانی شۆێنی نیشتهجێ خۆتان پێوەندی بگرن. له 

ێت له مانگه که درێژەی پێ دەدر٦ڕۆژ پاش له داخوازەکهتان بۆ ئێزنی نیشتهجێ بوون،بهرپرسهکه یاکهمین بهڵگهی ٨ماوەی 

 ژێرناوی "ناسراو وەکوو پهنابهر" پێتان دەدات.

ئهم بهڵگه ئهو مافهتانه پێ ئهدات تاکوو پیشهی خوازراوی خۆتان ڕاهێنان بکهن. تاکاتی دەرکردنی کارتهکه نیشتهجئ بوونتان 

بوون ، بۆ ئێوە بارودۆخی مهدەنی ئێوەی چاکسازی کردەوە، کارتی نیشتهجئ  OFPRA درێژەی پێ دەدرێت. پاش له ئهوەی که 

 دەپدەکرێت.

 

ساڵتان ۴ئیزنی نیشتهجێ بووی چهند ساڵه بۆ ماوەی  ٢٠١٩مارسی  ١، له  ئێوە وەکوو کەسێک کە لە ژێر پشتیوانی ناسەڕەکی دان

 ههیه که ئیزنتان پێ دەدات به ئازادی له واڵتی فهڕانسهدا هاتووچوو بکهن.

هوە بگرن. له بووی خۆتانپاش له وەگرتنی بهڵگهی پهسهندکراوە پشتیوانیهکهتان ، دەبێ پێوەندی لهگهڵ بهرپرسی  شٶێنی نیشتهجێ

دەدرێت له ژێر مانگه که درێژەی پێ ٦بوون ، بهرپرسهکه یهکهمین بهڵگهی ڕۆه پاش له داخوازەکهتان بۆ ئیزنی نیشتهجی ٨ماوەی 

اری دەدات تاکوو پیشهی خوازیه ناسهرەکیهکان بههرە دەبات"، پێتان دەدات.ئهم بهڵگه مافی ئهوەتانه پێناوی " لهسهبهشی پشتیوانی

برودۆخی مهدەنی ئێوە چاکسازی بکاتهوە، کارتی نیشتهجێ بوونتان بۆ دەر  OFPRAخۆتان ڕاهێنان بکهن . پاش ئهوەی که 

 دەکرێت.

 بوونی یاسایی بۆتان دەردەکرێت.چوار ساڵ نیشتهجێبوون که ماوەی دە ساڵهیه ، پاش له کارتی نیشتهجێ
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 بووی بنەماڵەنیشتەجێ. 6.2

 

 مافی نیشتەجێ بوونی ئەندامی بنەماڵەکەتان 
 

وونتان بئەوەی کە ئایا ئێوە وەکوو پەنابەر ناسراون یان لە پشتیوانی ناسەرەکی بەهرە دەبن . مافی وەرگرتنی هەمان نیشتەجێ

 هەبێت ئەگەر ئێوە:

 ساڵ تهمهنی ههبێت ، یهکیهتی مهدەنی یان  ١٨دا ، ئهگهر النی کهم هاوسهر یان هاوژینهکهتان له یهکیهتی مهدەنی

هاوسهرگیری ، داخوازی پهنابهریهکهتان قبووڵ دەکات ، بهو مهرجهی که له ژیانی هاوبهشی یان پێکهوە بوونتان النی 

 پهڕ بووبێت کهم ساڵێک تێ

  له  بوونیدا لهگهڵتانه، ئهگهر ئهو ئیزنی نیشتهجێئێوە ،ئهو کهسهیه که له یهکیهتی مهدەنیهاوسهرەکهتان ، هاوژینی

 فهڕانسهدا بۆ پێکهاتی بنهماڵه بووبێت) چاو له بهشی "مافی پێکهاتنی دیسانهوەی بنهماڵه" له خوارەوە بکهن(؛

  ههبێت،سااڵن ئهگهر حهزی له کار کردن  ١٦سااڵن یان  ١٨منداڵهکانتان ، له تهمهنی 
 تان نهکردووە.دایک و بابتان )پهنابهری ڕاستهوخۆی پله یهک( ، ئهگهر هێشتا زارۆکن هاوسهرگیری

 بوونتان بوونی خۆیان لهگهڵ بهرپرسی شۆێنی نیشتهجێئاندامانی بنهماڵهکهتان ، دەبێ بۆ بهدەست هێنانی ئیزنی نیشتهجێ

 پێوەندی بگرن.

 

 مافی پێکەوەبوونی دیسانەوەی بنەماڵە 
 

تان بهدەس هێنا له دەرەوەی فهڕانسهدا ههبن، دەتوانن پاش له بهدەست هێنانی پشتیوانی ئهگهر بنهماڵهکهتان لهو کهتهی که ئێوە پشتیوانی

 و بێ هیچ ههلومهرجێ وەکوو سهرچاوەکان یان خانه ، لهڕێگای شێوازی پێکهێنانی دیسانهوەی بنهماڵهدا بۆ فهڕانسهیان بهێنن.

 ە له ژیر کاریگهری ئهم مافهدا ههبن:بابهتهکانی خوارەو

 ساڵی  ١٨دان، ئهگهر ئهوە النی کهم تهمهنی دا لهگهڵ یهکئهگهر هاوسهر یان هاوژینهکهتان که له یهکیهتی مهدەنی

 ههبێت، یهکیهتی مهدەنی یان هاوسهرگیری داخوازی پهنابهریهکهتان قبووڵ دەکات.
  هابێت و ئهو کهسهی بێت که پێش له ڕێکهوتی پیشان دانی ساڵ تهمهنی  ١٨هاوژینهکهتان ، ئهگهر النی کهم

 داخوازەکهتان بۆ پشتیوانی له ژیانی هاوبهشی ، بۆ ماوەی بهردەوام لهگهڵ یهکدا ههبووێتن.
  ساڵ تهمهنیان ههیه یان الوتر و بێ هاوسهرن. ١٩منداڵهکانتان ، ئهگهر 
 ساڵیان ههیه. ئهمه سهبارەت به  ١٨دا، که تهمهنی خوار وەکانمنداڵهکانتان و منداڵهکانی هاوسهرەکهتان له یهکیهتیه پێشو

 منداڵهکانه:

 

  کهسێ که پێوەندیهکهی تهنیا لهڕیگای ئێوە یان هاوسهرەکهتانهوە له بهرچاو دێت یان ئهوەی که دای و بابی کۆچی دواییان

 کردووە یان مافی سهرپهرشتی یان دایک و باب بوونیان لهدەست داوە.

 یک و باب بوون  به بڕیاری چاکی دادگهی دەرەوە پێتان دراوە. دەبێ ڕوونووسێک لهم بڕیارە وههروەها  که دەسهاڵتی دا

 ئیزنی دایک / بابی دیکه بۆ هاتنی زارۆکهکان بۆ فهڕانسه دابین بکرێت.

 

 ه .  لهوانهیدایک و بابی ئێوە ) پهنابهرە ڕاستهوخۆە پله یهکهکان( ، ئهگهر هێشتا زارۆکن و هاسهر گیریتان نهکردووە

 لهگهڵ منداڵه زارۆکهکانیان که هاوسهرگیریان نهکردووە یان لهگهڵ ئهو کهسانهی که بهڕێوە بهریانن،بۆ ئهوێ وەرن.

مانگ بۆ هاتنهوە نێوی فهڕانسه به بهرپرسی دیپڵۆماتیک یان باڵوێز، که  ٣بوونی زۆرتر له ئهندامانی بنهماڵهکهتان دەبێ بۆ نیشتهجێ

سهبارەت بهم داخوازە بڕیار دەدەن ، داخوازی ڤیزای هاتنه ناوەوە بدەن. نامونووسینی پێشوو لهگهڵ بنکهی  داله زووترین کات

 بنهمالهی پهنابهران پێویست نییه.

 

بهجێ نهکردنی بنهما یاساییهکان که له بنهمای یاساکانی کۆماری ،بهسهر ژیانی بنهمالهیی له فهڕانسهدا بڕاوە، لهوانهیه لهحهڵهتی جێ

کهاتنی دیسانهوەی بنهماڵه ڕەت بکرێتهوە.  وەکوو نموونه، لهوانهیه ههبوونی ههرکام له ئاندامنی بنهماڵهکهتان مهترسی بۆ نهزم و پێ

ئاسایشی گشتی ههبیت یان کاتێک له بسهلمێت که ئهو هاندەرە ، تووش یان هاودەسی ئازار و ئهشکهنجه و تاوانی جیددیه که 

 ێت، لهوانهیه له ئهندامیهتی بنهماڵهکه بسڕیتهوە.پشتیوانی پهنابهریهک بسهپێن
 

ناردە  OFIIئهگهر هاوسهرگیریهکهتان پاش له ناردە کردنی داخوازی پهنابهریهکهتان ههبێت، دەبێ داخوازی پێکهاتی بنهماڵهکه بۆ 

 بکهن.
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 تێکەاڵو کردن.  6.3

 

  تێکەاڵوی فەڕانسەواژۆی ڕێکەوتنی تێکەاڵوی کۆماری لەگەڵ دەفتەری کۆچبەری و(OFII) 

 

بهستهله . ئهم گرێ(CIR)بهست تێکهاڵوی کۆماریهوەکوو پهنابهر یان بههرەمهند له پشتیوانی ناسهرەرکی ، ئرکی ئێوە واژۆی گرێ

یشان پدا پێکهاتووە به مهبهستی ئاسان کردنهوەی تێکهڵ کردنی ئێوە لهگهڵ کۆمهڵگای فهڕانسهدا  به تایبهت به نێوان ئێوە و واڵت

دانی پشتیوانی تایبهتی بۆ دەسڕەسی به کار و خانه.ههروەها ئامانجی ئهوەی ههیه که ئاسانکاری بکات لهسهت تێگهێشتنی ئێوە له 

بایهخهکانی کۆماری ، بهرزکردنهوەی ئاستی زمانی ئێوە و ههروەها سهرکهوتنی تێکهالوی کۆمهڵگا و دەست پێڕاگهیشتنی ئێوە به 

 سهربهخۆییه.

 پێڕاگهیشتن به :بهسته ئهگهری دەستئهم گرێ

  ڕۆژەی ڕاهێنانی مهدەنی که بۆ پیشان دانی بابهته سهرەکیه سهرچاوەکان ، بنهماکان و بایهخهکانی سهرەتایی  ٤خولێکی

 ژیان له فهڕانسه دا و هاوسهنگی نێوان ماف و ئهرەک ، دابین کراوە.
 لهدا ، بهڵگهی سهرەتایی زمانی فهڕانسهڕاهێنانی زمان له بنهمای ئاستی ئێوە. له کۆتایی ئهم خو(DILF) .تێپهڕ دەکهن 
  ههڵسهنگانی دەسهاڵتی پیشهیی که ئهگهری  ههڵسهنگانی پسپۆڕی ، لێهاتوویی ، چهمهوازی ، هاندەرەکانی پیشییی و

ههروەها  و تایبهتی خۆتان بۆ پێناسه کردنی پرۆژەیکی پیشهیی یهکگرتوو و دیاری کردنی پێداویستیهکانی ڕاهێنانی خۆتان

 وەرگرتنی ڕاوێژکاری له بنهمای الیهنگری پێشییی خۆتانهوە، پیتان دەدات.
 - گۆزاریهکانی کۆمهڵگایی پشتیوانی کۆمهڵگایی ئێوە ، لهالیهن خزمهتOFII  یان ڕێکخراوێک که لهگهڵ ئهم

  بهستهدا ههبێت، بێوەندی به بارودۆخی ئێوەوە ههیه.گرێ

 

 بووی خۆتانهوە بگرن.شٶێنی نیشتهجێ OFIIبۆ زانیاری زۆرتر دەتوانن پێوەندی لهگهڵ بنکهی 

 

 مافی کۆمەاڵیەتی.  6.4

 

 پێڕاگەیشتن بە شٶێنی نیشتەجێ بووندەست 

 

دا نیشتهجێ کراون ، یان سهنتهرێکی دیکه لهژێر سیتهمی وەرگرتنی نهتهوەیی CADAدا له ئهگهر لهماوەی پرۆسهی پهنابهری

مانگ لهم سهنتهرەدا بمێننهوە، پاش له بههرەمهند بوون له پشتیوانی دەتوانن جارێکی دیکه لهگهڵ  ٣مافی ئهوەتانه ههیه که بۆ ماوەی 

 بدەن.بهرپرسهکهوە بهڕێکهوتن ، درێژەی پێ

بکهن. ئهگهر  OFII( سهردانی CPHدەتوانن بۆ شٶێنێک له سهنتهرێکی نیشتهجێ کردنی کاتی)وەکوو کهسێکی پارێزراو ، 

دا ههبێت، بۆ ماوەی نۆ مانگ نیشتهجێ دەکرێن که بۆ ههلومهرجهکانی چوونهوەناوی سیستهمهکهتان ههبێت و شٶێنێک له دەسڕەس

 مانگ درێژ دەکرێتهوە. ٣ماوەی 

 دا پشتیوانیتان لێ دەکات.له بارودۆخی تایبهتی ئێوە ، له پرۆسهی تێکهاڵوی کردن گرووپی ناوەندی به ڕوانگهی جیهانیهوە

ێڕاگهیشتن پجگه له ئهمه ، دەتوانن به ناردەکردنی پهروەندەکهتان بۆ ڕێکخرەوەکانی یان بنکهکۆمهاڵیهتیهکانی پێوەندیدار، له دەست

 ن.ی ڕاستهوخۆ به خانهی تایبهتی یان خانهی کۆمهڵهیاتی بههرە ببه

 

 

 

 پێڕاگەیشتن بە بازاڕی کاردەست 
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، پاش له وەرگرتنی یهکهمین بهڵگه لهژێرناوی "ناسراو وەکوو پهنابهر" ، دەسڕەسیتان به بازاڕی  ئەگەر وەکوو پەنابەر ناسراون

 کاری زۆڕایی ههبێت.

ەکیتان " قازانجهکانی پشتیوانی ناسهر ، دەتوانن پاش له وەرگرتنی یهکهمین بهڵگه له ژێرناویدانئەگەر لە ژێر پشتیوانی ناسەرەکی

 بهدەست هێناوە" کاە بکهن.

بهستی بهستی بهردەوام( یان بۆ ماوەی دیاری نهکراو) گرێبهستی کارتان ههبێت چی بۆ ماوەی دیاری کراو)گرێئێوە دەتوانن گرێ

ی تایبهت بههرەمهند ببن. دەتوانن خولێکی ههمیشهیی(. ههروەها دەتوانن له لیستی خوازیارانی کاردا ناونووسی بکهن و له پشتیوان

 ڕاهێنان تێپهڕنن.
نامه چهند سااڵنه که بۆ ئهندامانی بنهماڵهی کهسێک که لهژێر بوونئ ئهندامانی بنهماڵه پهنابهر و ههروەها ئهو ئیزنئیزنی نیشتهجێ

 دەدات.دان دەردەکرێت، مافی کار کردنیان پێپشتیوانی ناسهرەکی
 
 

 

بوون که له فهرمانگهێک یان کۆمهڵگای دان. کارتی نیشتهجێکاروپیشیکان له بنهمای ههلومهرجی بهڵگه و یان نهتهوەهێندێ له 
 دەرەوەی واڵت دا دەر دەکرێت، که به خاوەنهکهی ئیزنی کارکردن له کهڵهشارەکانی فهڕانسهدا نادات.

 
 

 دەست پێراگەیشتن بە پارێزگاریەکانی تەندورۆستی 

 

پێڕاگەیشتن بە چارەسەری/ لەچە شٶێنێک چارەسەری بکەن "دەست ٤-٤بەشی ا چارەسەری وەردەگرن؟ چاو لە لەچە شۆێنێکد

 وەردەگرن".

 چۆن دەتوانن لە خزمەتگوزاریە چارەسەریەکان بۆ پشتیوانی لە چارەسەریەکانتان بەکار بهینن؟

  ئەگەر هێشتا لەCPAM دابینی چارەسەری و تەواوی (CMUبۆ پشتیوانی خزمە )هێناوە:تگوزاریە تەندرووستیەکان بەکار نە 

چۆن تێچووی چاودێری تهندروستی خۆتان دابین پێڕاگهیشتن به چارەسهری /له قۆناغهکانی خوارەوە بکهن" دەست ٤-٤چاو له بهشی 

 چۆن دەبێ له خزمهتگوزاریهکانی چارەسهری بۆ پشتیوانی له چارەسهیهکانی خۆتان بههرە ببهن؟" ؟دەکهن

 بهڵگانه که به داخوازی ئێوە بۆ پشتیوانی له خزمهتگوزاریهکانی تهندرووستی بهکار دێن بریتین له:ئهو 

بهڵگهی دەرکراو لهالیهن بنکهی فهرمانگهیی به ناوی "ناسراو وەکوو پهنابهر" یان " بههرەمهندی له پشتیوانی   -

 ناسهرەکی"به دەست هێناوە.

 ؛داربوونی مندااڵنی پێوەندیله حاڵهتی ههبەڵگەی کاتی بنەماڵە،    -

 بوون؛/ له حاڵهتی ههبوونی شٶێنێکی نیشتهجێبوونبەڵگەی نیشتەجێ   -

  ئەگەر لە ئێستادا داخوازتان لەCPAM :بۆ پشتیوانی تەندرووستی کردووە 

تهواوی دا دەکهون. CMU بهڵگهتهان وەرگرتووە. ئهگهر داخواز بدەن ، ئێوە له ژێر پشتیوانی دابینی چارەسهری و CPAMپێشان له 

هاتنی مانگ پێش له بهسهرهاتنی ناردەی کهن)ڕێکهوتی کۆتایی پێ ٢ی تهواوی ، CMUلهم حاڵهدا ، لهیاد مهکهن که پهروەندەی نۆی 

 دا تۆمار دەکرێت(.که لهبهڵگهکهتان CMU-Cمافی 

وە OFPRAبوون و بهڵگهی بارودۆخی مڵکیهکهتان که لهالیهن ئێوە دەبێ ڕوونووسێک له بهڵگهکهتان بۆ داخوازی ئیزنی نیشتهجێ

 ناردە بکهن. CPAMدەر دەکرێت، بۆ 

 دا وەر دەگرن.پاشان بهڵگهێکی نۆی لهگهڵ ژمارەی دابینکاری کۆمهاڵیهتی نۆی

بهجێ درووستی مژوودار" بکهن. ئهم کارته خۆڕاییه ، لهگهڵ بهڵگهی مافذا جێداخوازی " کارتی تهن CPAMپاشان دەتوانن له 

 دەکرێت و دەبێ بۆ ههموو چارەسهریهکانتان پیشان بدرێت.

 

 

 یارمەتی ماڵی کۆمەاڵیەتی و بنەماڵەیی 

 

داهاتی هاوبهش و بهردەوام، بهجێ بکهن ، دەتوانن له سهربهشه جیاوازەکانی کۆمهڵهیهتی)وەکوو جێ ئهگهر ههلومهرجهکانی پێویست

یارمهتی ماڵی بهردەوام، یارمهتی بۆ خانهی تایبهتی یان یارمهتی ماڵی بۆ بهساڵهچوە کهم ئهندامهکان(، و ههر وەها سهربهشهکانی 

 بنهماڵهیی ئهگهر منداڵتان ههیه، بههرە ببهن.
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بهت دانی ئێوە ، به تاییان تهواوکهری داهات و یارمهتی سهربهشهکانی یارماتی ماڵی کۆمهاڵیهتی بۆ دڵنیا بوون له النی کهم سهرچاوە

بۆ دابین کردنی بایهخهکهنی خانهی ئێوەیه.ئهوان ههروەها له دابین کردنی بایهخه تایبهتیهکان ، سهبارەت به لهدایک بوونی منداڵ ، 

ی ۆ یارمهتی دانی ئێوە له پاراستن و ڕاهێنانکردنی ساڵی خوێندن ، کهم ئهندامی و به تهواوی بچاودێری له الیهن پسپۆڕانهوە، دەست پێ

 تان دەدەن.منداڵهکانتان، یارمهتی

سهربهشه کۆمهاڵیهتیهکان و بڕی له سهربهشه بنهماڵهییهکان بۆ ئهو کهسانهی که سهرچاوەی ماڵی سنوورداریان ههس،دەپارێزرێت ، 

ی / کشتوکاڵ که له نزیکهی سهد الپهڕە فهڕانسهدە ههبوونیان که لهالیهن سنۆقی یارماتی ماڵی بنهماله و سنۆقهکانی دابینی کۆمهڵهیات

 ههیه ، وەر دەگیریێن.

وونی ببۆ زانیاری زۆرتر سهبارەت به سهربهشهکان و داخواز دان ، داتوانن بۆ سنۆقی یارمهتی ماڵی بنهماڵه له شۆێنی نیشتهجێ 

 بهجێ بکهن.جێ  )www.msa.fr;  www.caf.fr (  خۆتانبڕۆن یان به شیوازی ئانالین 

و خهاڵتی بهردەوام، دەبێ داخوازێک ناردە بکهن.مافی ئێوە بۆ ئهم کارە تهنیا کاتێ لهبهر چاو  RSAبۆ بههرە بردن له  :ئاگاداری

 بوون یان پشتیوانی ناسهرەکیتان وەرگرتبێت.دەگیرێت که ئیزنی نیشتهجێ

 

 . سەفەر کردن بۆ دەرەوەی واڵت6.5

 

ی ، دەتوانن بهڵگهی گهشتیاری له لهکایهن بنکهی فهرمانگهیکراوە و دەتانهوێت سهفهر کن بۆ دەرەوەی فهڕانسه تان لێئهگهر پشتیوانی

 بوونتانهوە دەر دەکرێت، وەر بگرن.شۆێنی نیشتهجێ

 

 یۆرۆیه. ٤٥بهڵگهی گهشتیاری پێنج ساڵه بۆ پهنابهران وەر دەگرن. بایهخهکهی  ، ئەگەر پەنابەرن

هکهی بڕوایه. بایهخجێ چوار ساڵەردەگرن که بۆ ماوەی پێناسهێک و بهڵگهی گهشتیاری و ،  دانئەگەر لە ژێر پشتیوانی ناسەرەکی

 یۆرۆیه. ٤٠

ئهم بهڵگهیه لهالیهن بهرپرسی دیپلۆماتیک و بالوێزخانهی فهڕانسهدا درێژ ناکرێتهوە. که وا بوو پێش له سهفهر کردن ، دەبێ لهوەی 

 بڕوایه.دڵنیا بن که بهڵگهی گهشتیاریهکهتان بۆ ماوەی سهفهرەکهتان ئیحتیواری ههیه و جێ 

تان کردووە یان لێتان ) یان ونئەگەر ماوەی بەڵگەی سەفەر کردنەکەتان لەو کاتەدا کە لە دەرەوی فەڕانسەدان بەسەر هاتووە

وولی دان بۆ وەرگرتنی پاسپۆرتی کۆنسدزڕاوە(، دەبێ لهگهڵ بهرپرسانی دیپلۆماتیک یان کونسوولی فهڕانسهی ئهو واڵتهی که لهوێ

 بدەن.بوونهوە ، ئیزنی گهڕانهوە بۆ فهڕانسهتان پێو به بهڵگهی بڕواپێکراوی هاوواڵتی، پێوەندی بگرن تاکو

لهوانهیه بۆ منداڵه بیانیهکهی ئێوە که له خاکی فهڕانسهیه و له پشتیوانی پهنابهری ،  دانئەگەر پەنابەر یان لەژێر پشتیوانی ناسەرەکی

 یورۆیه. ١۵بایهخهکهی  ی ساڵێکی بۆ دەربکرێت.بههرە نابات ، پێناسێک و بهڵگهێکی گهشتیاری بۆ ماوە

 

 ئایا دەتوانن بۆ واڵتی سەرەتایی خۆتان سەفەر بکەن ؟

ئهم بهڵگهی سهفهر کردنه ئیزنتان پێ نادات بۆ واڵتی سهرەتایی خۆتان بگهڕێنهوە. ئهگهر بۆ واڵتی سهرەتایی خۆتان بگهڕێنهوە، 

 ٦-٧وا بیر بکهتهوە که ئێوە له ژێر مهترسیدا نین  و کۆتایی به پشتیوانی کردنی له ئێوە بهێنێت) چاو له بهشت  OFPRA  لهوانهیه

 بکهن(.  

داری کهسوکار( ،لهوانهیه بهم حالیشهوە ، به هۆی ههلومهرجهکانی زۆر تایبهتی )وەکوو نموونه ، مردن یان نهخۆشینی مهترسی 

مانگ ئیزنی چوونهوەی ئاسایی بۆ واڵتی سهرەتایی خۆتان به دەست  ٣فهرمانگهیی ناوچهیی، النی زۆر ئهگهر داخواز بدەن به بنکهی 

 .بهێنن

 

 

 

 پرۆسەی پەسەند کردنی شوێن نامە. 6.6

 

 ئەگەری وەکوو پەنابەر ناسراون ، پاش لە بەدەست هێنانی بەڵگەکە لەوانەیە بۆ هاوواڵتی بوون لە فەڕانسە هەوڵ بدەن.

ساڵ  ٥پێش لهوەی که بتوانن داخوازی هاوواڵتی بوون بدەن ، دەبێ  تان بەدەست هێناوە،شتیوانی ناسەرەکیئەگەر ئێوە پ

 بوونی خۆتان بسهلمێنن.نیشتهجێ

 بهجێ بکهن)وەکوو: زاڵ بوون بهسهر زمانی فهڕانسهدا(.ۆ داخوازی هاوواڵتی بوون دەبێ ههلومهرجی تایبهتی جێ

 بووان ناردە بکهن.ی نیشتهجێئێوە دەبێ داخوازەکهتان بۆ بنکه

http://www.msa.fr/
http://www.caf.fr/
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 . کۆتایی پێ هاتنی پشتیوانی6.7

 

 ههیوانهل ،یهبازێڵف هل گرتووەرچاوهس تانیوانیپشت ۆیه هسهبووت هک ەارڕیب وهئ هک رچاوهب هتێد وا رهگهئ: ێڵف OFPRA 

 .تێنێبه ، ننێد کار هب ەوێئ هک یهیوانیپشت وهئ هب ییتاۆک
  یەانویپشت وەئ ەب ستیوێپ یدێئ و نێکرەد یوانیپشت وەوەئ نیەالەل ەک ەناوێه ستەدەب تانۆین یبوونێجەشتین ەوێئ 

 .ییەن ، ەدراو تانێپ ەوەانسەڕف نیەالەل ەک ەییەوەتەونێن
 هیهوانهل: ییەن ەوەتانۆخ ییتاەرەس یتاڵو ەل کتانیترسەم چیه یدیئ ەوێئ OFPRA کتانیترسەم چیه یدیئ ەوهتهبک ریب وا 

 .تێنێد ۆیخ ەیکیەوانیپشت ەب ییتاۆک وابوو ەک ،ییەن ەتانوۆخ ییتاەرەس یتاڵو ەل
 

 .کراون ێجهشتین ەوهتانۆخ ییتاەرهس یتاڵو هل هخوازانڵد ەوێئ-   

 .ەگرتوو ەوهتانۆخ ییتاەرهس یتاڵو یرپرسانهب هڵگهل تانیندەوێپ ەوێئ  - 
 .ەداو یووڕ ،ەویهوانیپشت ۆیه هبووت هک هیرجهلومهه وهل وامەردهب و رچاوهب یکیانکارۆڕگ-  

 

 ئهگهر وا بێته بهر چاو که ئێوە تاوانێکتان دژ به ئاشتی ، تاوانی شهڕ یان تاوان دژ به مرۆڤایهتی،  :بابەتەکانی بێوەری کردن

 OFPRAتاوانێکی جییدی یان به هۆی گۆڕانکهری لهگهڵ ئامانج و بنهماکانی ڕێکخراوی واڵته یهکگرتووەکان دا ههبن، 

 کهتان دەینێت.کۆتایی به پشتیوانیه
 :هەبوونی ئێوە لەم واڵتەدا مەترسی جییدی بۆ نەزمی گشتی ، ئاسایشی گشتی یان ئاسایشی واڵتی هەبێت 
 دێت که:، پشتیوانیهکهتان کاتێ کۆتایی پێ ئەگەر پەنابەرن -
o .هۆکارگهلێکی بهرچاو ههیه که ههبوونی ئێوە له فهڕانسهدا مهترسی جیددی بۆ ئاسایشی دەوڵهته 
o  هۆی تاوان له فهڕانسه ، واڵتێکی ئهندامی یهکیهتی ئورووپا ، لیختن ئێشتاین ، سووئیس ، نۆروێژ یان ئیسلهند یان ئێوە به

دا سهلماوە، ههبوونتان به هۆی تاوانێک وەکوو کردەوەی ترۆر یان بههۆی تاوانهوە سزای دەساڵ بهندکران بهسهرتان

 مهترسی جیددی بۆ سهر کۆمهڵگای فهڕانسهیه؛

کاتێک که هابوونی ئێوە لهم ناوچهیهدا مهترسی جیددی بۆ سیاسهتهکانی گشتی ، ئاسایشی ،  تان پێ دەدرێتستیوانی ناسەرەکیئەگەر پ

 دێت.گشتی یان ئاسایشی دەوڵهت ههبێت، پشتیوانییهکهی ئێوە کۆتایی پێ
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 شۆێنگه ئهم لیسته تهۆاۆ نیه

 

 ئەم لیستە تەواو نییە
 

 شۆێنگە نەتەوەییەکان .1
 

  ڕێکخراوەکان 
 

  Office français de protection desréfugiés           
et apatrides (OFPRA) 

دەفتەری فەڕانسە بۆ پشتیوانی کردن لە پەنابەران و ئەو (

 ) کەسانەی کە شوێن نامەیان نییە

                                                        201, rue Carnot 
                  94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX 

 10 10 68 58 01: تهلهفوون
 99 18 68 58 01 فهکس: 

http://www.ofpra.gouv.fr/ 
 
             Cour nationale du droit d’asile (CNDA) 

 )دادگەی نەتەوەیی پەنابەری (
 شهقامی کوویر  35,

93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex 
 00 40 10 48 01 تهلهفوون: 

 97 41 18 48 01 فهکس: 
http://www.commission-refugies.fr/ 

 
                         Office français de l’immigration  
                                       et de l’intégration (OFII) 

 )(OFIIفەڕانسە ) اڵویران و تێكەی كۆچبەبنكە(

                                                           44, rue Bargue 
75 015 Paris  

 70 53 69 53 01 تهلهفوون: 
 69 53 69 53 01 فهکس: 

http://www.ofii.fr 

 

 ڕێکخراوی نێو نەتەوەیی 
 

            Haut-Commissariat des Nations-Unies  
  pour les Réfugiés (HCR) Représentation                 

en France 
کۆمیسیۆنی بااڵی ڕێکخراوی نەتەوە  پەنابەرانی(

 نوێنهرایهتی فهڕانسه (UNHCR) )یەکگرتووەکان بۆ

7, rue Henri Rochefort  
75017 Paris   

 58 48 43 44 1(0) 33+ تهلهفوون: 
 61 48 43 44 1(0)33+فهکس: 

fr-www.unhcr.fr/fr 

 ئەنجۆمەنەکان 
 

 
 

  Association des chrétiens pour l’abolition  
  de la torture (ACAT) 

 )جەنئەنجۆمەنی مەسیحیەکان بۆ بەرگیری کردن لە ئەشکە(
                                     7, rue Georges Lardennois 

75 019 Paris 
 44 42 40 40 01 فهکس:  / 43 42 40 40 01تهلهفوون: 

http://www.acatfrance.fr/ 
                                                                
                                                                       Act’up 

 )پزیشکی دەروون(
9, rue des Dunes  

75 019 Paris  
  25 81 42 75 01 تهلهفوون: 

http://www.ofii.fr/
http://www.unhcr.fr/fr-fr
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http://www.actupپاریس.org/ 
 

ARDHIS 
Centre LGBT پاریس-Île-de-France, سەنتەری( LGBT 

 فەڕانسە(-لە-پاریس

63, rue Beaubourg, 75003 Paris 
 47 21 57 43 01تهلهفوون: 

https://ardhis.org/WP3/ 
 
 
         Amnesty International - section française 

 باشی مافی ڕا دەربڕین(-بەخشینی نێو نەتەوەیی) 
72-76, boulevard de la Villette 

 پاریس 019 75
  00 55 38 53 01فهکس: 65 65 38 53 01  /تهلهفوون:

http://www.amnesty.fr/  
 

Association Primo Lévi 
 ) Primo Lévi)ئهنجۆمهنی

107, avenue Parmentier 
75 011 Paris 

  28 08 14 43 01: فهکس 50 88 14 43 01  /: تهلهفوون
http://www.primolevi.asso.fr/ 

 
Association d’accueil aux médecins et 

personnels de santé réfugiés en France (APSR) 
تی تەندرووس) یەکیەتی وەرگرتنی پزیشکان و فەرمانبەرانی 

  پەنابەر(
Hôpital Sainte Anne 

1, rue Cabanis  
75 014 Paris  

 19 28 80 53 01  : فهکس / 50 87 65 45 01 :تهلهفوون
http://www.apsr.asso.fr 

 
Comité d’aide exceptionnelle aux intellectuels 

réfugiés (CAEIR) 
  ان(یرەک)کۆمیتەی تایبەتی یارماتی دان بە پەنابەرە ڕۆشنب

43, rue Cambronne 
  :فهکس / 02 93 06 43 01 : تهلهفوون  پاریس 015 75

01 43 06 57 04 
Centre d’action sociale protestant (CASP)مرکز( 

 اعتراض اجتماعی(
20, rue Santerre 

75 012 Paris  
 33 95 44 43 01  : فهکس / 50 87 33 53 01 : تهلهفوون

http://www.casp.asso.fr 
 

CIMADE - Service œcuménique d’entraide 
(CIMADE)شەقامی ئۆبێرکەمپف 

91 rue Oberkampf 

75011Paris  45 01  :فهکس / 50 60 18 44 01 : تهلهفوون 
56 08 59 

http://www.cimade.org 
 

Comité médical pour les exilés (COMEDE) کۆمیتەی( 

 شاربەدەرەکان(پزیشکی بۆ (
Hôpital de Bicêtre 

78, rue du Général Leclerc 
BP 31 

94 272 LE KREMLIN BICÊTRE 
 41 38 21 45 01  :  فهکس / 32 39 21 45 01 : تهلهفوون

http://www.comede.org 
 

Croix rouge française )دامەرزراوەی سووری فەڕانسە( 
98 rue Didot, 

 00 11 43 44 01 :  تهلهفوون Cedex 14  پاریس 75694
 01 11 43 44 01  : فهکس

http://www.croix-rouge.fr 
 

Fédération des associations de soutien  
aux travailleurs immigrés (FASTI)  فێدراسیۆنی(

 )ئەنجۆمەنەکانی پشتیوانی لە کرێکارە کۆچبەرەکان
58, rue des Amandiers 

75 020 Paris 
 43 58 53 58 01  : فهکس / 53 58 53 58 01 :  تهلهفوون

http://www.fasti.org 
 

Forum réfugiés ئەنجۆمەنی پەنابەران() 
28, rue de la Baïsse - BP 1054 
69 612 VILLEURBANNE CEDEX 

 81 05 97 72 04  : فهکس /45 74 03 78 04 :  تهلهفوون
http://www.forumrefugies.org 

 
France Terre d’Asile (FTDA) )واڵتی پەنابەری فەڕانسە ( 

24, rue Marc Seguin 
75 018 Paris  

 40 02 04 53 01  : فهکس / 99 39 04 53 01 :  تهلهفوون
http://www.france-terre-asile.org 

 
Groupe accueil solidarité (GAS) )گرووپی هاوپێوەندی ( 

17, place Maurice Thorez 
94 800 VILLEJUIF 

 91 09 11 42 01 : فهکس / 95 07 11 42 01 : تهلهفوون
 http://www.gas.asso.fr/ 

 
Groupe d’information et de soutien  

 des immigrés (GISTI)گرووپی ئاگاداری و پشتیوانی ( 

 کۆچبەران(
3, villa Marcès 

75 011 Paris 
 69 60 14 43 01  : فهکس / 66 60 14 43 01 : تهلهفوون

http://www.gisti.org 
 

Ligue des droits de l’homme (LDH) یەکیەتی مافی( 

 پیاوان(

http://www.actupparis.org/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Amnesty+International+Paris&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyS3w8sc9YamESWtOXmOM4uIKzsgvd80rySypFPLhYoOyFLj4pbj10_UNS1Ky06oMLTQYpHi5kAWkFJS4eJ_dUpQVbVLMYtQS4nyrtm3Bg9xn7oIHGk2L1QNOCfEsYpV2zM1LLS6pVPDMK0ktykssyczPS8xRCEgsyiwGAGAu0EWMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKo9PahIrjAhWF4IUKHVaOAz4Q6RMwE3oECA0QBA&biw=1680&bih=910
http://www.amnesty.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1680&bih=910&ei=2egUXZ3WOa-clwTn1ZGwAw&q=association+primo+levi+&oq=association+primo+levi+&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30j38.16768.20244..20396...0.0..0.126.2166.19j4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i131.VF5E8K-4tP0
http://www.gas.asso.fr/
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138, rue Marcadet  
75 018 Paris  

 21 51 55 56 01  : فهکس / 10 50 55 56 01 : تهلهفوون
http://www.ldh-france.org 

 
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 

entre les peuples (MRAP) بزووتنەوەی دژە( 

 ) ڕەگەزپەرەستی و ئاشتی نێوان خەڵک
43, boulevard Magenta 

75 010 Paris 
 98 90 40 40 01 : فهکس / 99 99 38 53 01 : تهلهفوون

https://www.mrap.fr/  
 

Secours catholique CEDRE (کاتۆلیک )یارمەتیدەرانی 
23, boulevard de la Commanderie 

75 019 ¨Paris 
 70 79 33 48 01  : فهکس / 92 10 39 48 01 : تهلهفوون

http://www.secours-catholique.asso.fr 
 

Service national de la pastorale des migrants 
(SNPM) (خزمەتگۆزاریە نەتەوەییەکانی چاودێری کردن لە 

 )کۆچبەران
58, avenue de Breteuil 

 47 69 36 73 01 :  تهلهفوون پاریس 75007
https://migrations.catholique.fr/ 

 

 شۆێنگە ناوچەییەکان .2
 

 وان ویندۆ 

 
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 

 پاریس 
92 boulevard Ney, 75018 پاریس 

 Seine-et-Marne 
12 rue des Saints Pères, 77000 Melun 

 Yvelines 
1 rue Jean Houdon, 78000 Versailles 

 Essonne 
Boulevard de France, 91000 Evry 

 Hauts-de-Seine 
167-177 avenue Joliot Curie, 92000 Nanterre 

 Seine-Saint-Denis 
13 rue Marguerite Yourcenar, 93000 Bobigny  

 Val-de-Marne 
13/15 rue Claude Nicolas Ledoux, 94000 Créteil 

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

 فەرمانگەکانی بەرپرسان 
 
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-de-Marsan 

 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 

 
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 Saint-
Brieuc 

 Finistère 
42, boulevard Dupleix, 29 000 Quimper 

 Morbihan 
24, place de la République, 56 000 Vannes 

 
 سهنتهری

 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 
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 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, 
52 011 Chaumont 

 

 
 Marne  

38, rue Carnot,  
51 036 Châlons-en-Champagne 

 
 کۆمیتهی فهڕانسه

 Doubs  
8, bis Rue Charles Nodier, 2 5035 Besançon 

 Jura 
8, rue de la Préfecture, 3 9000 Lons-le-
Saunier 

 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 
 92 : پاریس, boulevard Ney, 75 018 پاریس 
 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 Cergy-
Pontoise 

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

résistance, 34 000 Montpellier 
 Aude : 52, rue Jean Bringer,  

11 000 Carcassonne 
 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-PYRÉNÉES 
 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 
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 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 

 Vienne   
7, place Aristide Briand, 86 000 Poitiers 

 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-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 

 
RHÔNE-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 Saint-Etienne 

 
 
 

 

 

  گاردی نەتەوەیی دەفتەری کۆچبەری و

 OFII) (تێکەاڵوی فەڕانسە
 
Direction centrale 
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44, rue Bargue 
75 732 Paris Cedex 15 
 70 53 69 53 01 : تهلهفوون
 
Amiens (02, 60, 80)   
275, rue Jules Barni – Bât. D 
80 000 Amiens 
 amiens@ofii.fr / 99 28 91 22 03 : تهلهفوون
 
Besançon (25, 70, 39, 90)  
3, avenue de la Gare d’Eau 
25 000 Besançon 
 besancon@ofii.fr / 39 14 25 81 03 : تهلهفوون
 
Bobigny (93)   
13, rue Marguerite Yourcenar 
93 000 Bobigny 
-Seine-saint / 00 54 72 49 01 : تهلهفوون
denis@ofii.fr 
 
Bordeaux (24, 33, 40, 47,6 4)  
55, rue Saint Sernin, 
33 002 Bordeaux Cedex 
 bordeaux@ofii.fr / 00 23 14 57 05 : تهلهفوون
Caen (14, 50, 61) 
Rue Daniel Huet 
14 038 Caen Cedex 9 
 Caen@ofii.fr / 98 57 86 31 02 : تهلهفوون
 
Cayenne (973( 
17/19, rue Lalouette BP 245 
97 325 Cayenne 
 cayenne@ofii.fr / 00 87 37 94 05 : تهلهفوون
 
 
Cergy (95)   
Immeuble « Ordinal » Rue des Chauffours,  
95 002 Cergy Pontoise Cedex 
 cergy@ofii.fr / 30 20 20 34 01 : تهلهفوون
 
Clermont-Ferrand (03, 15, 63, 43)   
1, rue Assas 
63 033 Clermont Ferrand 
-Clermont / 34 61 98 73 04 : تهلهفوون
ferrand@ofii.fr 
 

 

 
 
Créteil (91, 94) 

13/15, rue Claude Nicolas Ledoux 
94 000 Créteil 
 creteil@ofii.fr / 30 69 94 41 01 : تهلهفوون
 
Dijon (21, 58, 71, 89)  
Cité administrative Dampierre 
6, rue du Chancelier de l’Hospital 
21 000 Dijon 
 dijon@ofii.fr / 30 32 30 80 03 : تهلهفوون
 
Grenoble (74, 38, 73  
Parc Alliance - 76, rue des Alliés 
38 100 Grenoble 
 grenoble@ofii.fr / 45 95 40 76 04 : تهلهفوون
 
Lille (59, 62)  
2, rue de Tenremonde 
59 000 Lille  
 lille@ofii.fr / 60 98  99 20 03 : تهلهفوون
 
Limoges (23, 19, 87)   
19, rue Cruveihier 
87 000 Limoges 
 limoges@ofii.fr / 10 01 11 55 05 : تهلهفوون
 
Lyon (01, 07, 26, 42, 69)  
7, rue Quivogne 
69 286 Lyon Cedex 02 
 Lyon@ofii.fr / 40 15 77 72 04 : تهلهفوون
Marseille (13, 20, 04, 05, 83, 84)   
61, boulevard Rabatau 
13 295 Marseille Cedex 08 
 Marseille@ofii.fr / 60 53 32 91 04 : تهلهفوون
 
Antenne Mayotte OFII (976)   
N15 Espace Coralium, RN1 – CS 80058 Kaweni, 
97 600 Mamoudzou 
 mayotte@ofii.fr / 54 23 62 069 02 : تهلهفوون
 
Melun (77)   
2 bis, avenue Jean Jaurès 
77 000 Melun 
 Melun@ofii.fr / 00 20 49 78 01 : تهلهفوون
 
Metz (54, 55, 57, 88)   
2, rue Lafayette 
57 000 Metz 
 metz@ofii.fr / 98 64 66 87 03 : تهلهفوون
 
 

mailto:amiens@ofii.fr
mailto:besancon@ofii.fr
mailto:Seine-saint-denis@ofii.fr
mailto:Seine-saint-denis@ofii.fr
mailto:bordeaux@ofii.fr
mailto:Caen@ofii.fr
mailto:cayenne@ofii.fr
mailto:cergy@ofii.fr
mailto:Clermont-ferrand@ofii.fr
mailto:Clermont-ferrand@ofii.fr
mailto:creteil@ofii.fr
mailto:dijon@ofii.fr
mailto:grenoble@ofii.fr
mailto:lille@ofii.fr
mailto:limoges@ofii.fr
mailto:Lyon@ofii.fr
mailto:Marseille@ofii.fr
mailto:mayotte@ofii.fr
mailto:Melun@ofii.fr
mailto:metz@ofii.fr
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Montpellier (30, 34, 48, 66)  
Le Régent - 4, rue Jules Ferry 
34 000 Montpellier 
 montpellier@ofii.fr / 50 25 77 99 04 : تهلهفوون
 
Montrouge (92, 78)   
221, avenue Pierre Brossolette 
92 120 Montrouge 
 montrouge@ofii.fr / 00 73 17 41 01 : تهلهفوون
 
Nantes (44, 53, 49, 72, 85)   
93 bis, rue de la Commune de 1871 
44 400 Rezé 
 nantes@ofii.fr / 39 79 72 51 02 : تهلهفوون
 
Nice (06)   
Immeuble SPACE- Bât. B 
11, rue des Grenouillères 
06 200 Nice 
 nice@ofii.fr / 00 49 29 92 04 : تهلهفوون
 
Orléans (18, 28, 36, 37, 45, 41)   
4, rue de Patay 
45 000 Orléans 
 orleans@ofii.fr / 34 00 52 38 02 : تهلهفوون
 
Paris (75)   
48, rue de la Roquette 
75 11 Paris 
 paris@ofii.fr / 40 19 28 55 01 : تهلهفوون
 
Pointe-à-Pitre (971, 972) 
Immeuble Plazza - Boulevard Chanzy 
97 110 Pointe à Pitre 
 guadeloupe@ofii.fr / 83 01 90 90 05 : تهلهفوون
 
Poitiers (16, 17, 79, 86) 
86, avenue du 8 Mai 1945 
86 000 POITIERS 
 reims@ofii.fr / 70 65 62 49 05 : تهلهفوون
 
Reims (08, 10, 51, 52)  
26/28, rue Buirette 
51 100 Reims 
 reims@ofii.fr / 29 97 36 26 03 : تهلهفوون
 
Rennes (22, 29, 35, 56)   
8, rue Jean Julien Lemordant 
35 000 Rennes 

 

 
 rennes@ofii.fr / 60 98 22 99 02 : تهلهفوون
 
La Réunion (974)   
Préfecture de la Réunion, Place du Barachois 
97 405 Saint Denis Cedex 
  ofii-reunion@ofii.fr / 69 75 40 62 02 : تهلهفوون
 
Rouen (27,76)   
Immeuble Montmorency 1 
15, place de la Verrerie 
76 100 Rouen 
 rouen@ofii.fr / 94 09 18 32 02 : تهلهفوون
 
Strasbourg (67,68)  
4, rue Gustave Doré - CS 80115 
67 069 Strasbourg Cedex 
 strasbourg@ofii.fr / 20 30 23 88 03 : تهلهفوون
 
Toulouse (09, 12, 19, 23, 32, 31, 65, 87, 46, 81, 82) 
7, rue Arthur Rimbaud, CS 40310 
31 203 Toulouse Cedex2 
 toulouse@ofii.fr / 20 72 41 34 05 : تهلهفوون
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