
ملی پذیرش متقاضیان پناھندگی و ادغام پناھندگان طرح

ھدایت منطقھ ای متقاضیان پناھندگی 

است کھ زمانیپیشنھاد اسکان ھدایت یا جھت دھی منطقھ ای یک 

بھ شما ارائھ می شود کھ منطقھ ای (استان) کھ شما در آن قرار 

دارید، قادر بھ پذیرش و اسکان شما نیست. 

منطقھ دیگر در یک مراقبتبنابر این، شما می توانید از یک 

، برای تمام مدت پروسھ درخواست پناھندگی تان بھره مند فرانسھ

شوید. 

ایمنطقھھدایت
چیست؟

این برنامھ آیا من مشمول
می شوم؟

ھستید؟ محل اسکان بھ صورت ثابت ندارید؟ متقاضی پناھندگی شما 

و یا سن، بدون در نظرداشت ھستیدخانوادهو یا در تنھا شخص گر شما ا

بھره مند شوید. منطقھاسکان در، می توانید از ھدایت برای تانملیت

و مراکز تخصصی می توانند شما را ھافرانسھ، مراکز طبی، شفاخانھدارید؟ در تمام مشکالت صحی شما 

تحت مراقبت بگیرند. 

اگر در ھر صورت، شما فکر می کنید کھ واجد شرایط ھدایت منطقھ ای و انتقال بھ یک منطقھ دیگر برای 

تقاضا خواھد کرد. سند موجھ اسکان نیستید، اداره اوفی از شما 



در گیشھ یونیک متقاضیان مصاحبھ تان با اوفیھمھ چیز در جریان 

) انجام می شود. GUDAپناھندگی (

در صورتی کھ شما جایی برای اسکان نداشتھ باشید، مامور اداره اوفی می 

فرانسھ را پیشنھاد نماید. منطقھ ھدایت برای اسکان در یک تواند بھ شما 

(منطقھ ای کھ در آن بھ شما پذیرشمنطقھبھ این ترتیب، اداره اوفی 

کھ شما باید آنجا بروید را بھ آدرس مرکز پذیرش اسکان داده می شود)، و 

خواھد داد تا تکت ترانسپورتشما خواھد داد. اداره اوفی ھمچنان بھ شما 

روز بھ منطقھ و مرکز پذیرش مورد نظر بروید. 5بتوانید در مھلت 

 چگونھ می توان از برنامھ

بھره مند شد؟ ھدایت منطقھ ای 

شما می توانید پیشنھاد ھدایت منطقھ ای را رد کنید. در صورت رد این پیشنھاد، اداره اوفی بھ شما ھیچ پیشنھاد 

اسکان دیگری نخواھد داد و شما کمک ھزینھ پولی برای متقاضی پناھندگی را نیز دریافت نخواھید کرد. 

 پذیرش، من از منطقھدر
مستفید خواھم یچھ مراقبت

شد؟ 

محل زمانی کھ شما بھ مرکز پذیرش موقت می رسید، از داشتن یک 

برای مدت یک ماه پشتیبانی اجتماعی و اداری ، و یک ھمراھی و اسکان

بھره مند خواھید شد. 

در ھمین منطقھ ھدایت خواھید مرکز اسکان در این مدت، شما بھ یک 

سکان در مرکز پذیرش متقاضیان پناھندگی و یا در مرکز ایعنی شد، 

اضطراری برای متقاضیان پناھندگی، تا پایان طی مراحل پروسھ 

اسکان داده خوھید شد. پناھندگی تان (توسط افپرا و یا محکمھ ِسھ ان ِد آ)

و در مرکز اسکان تان داده منطقھ پذیرش تان نیز در ھمین آدرس پستی 

اد نروید، آدرس پستی تان در نھمورد نظرمرکز اسکانبھمی شود. اگر 

شھرستان (دپارتمان) کھ از شما پذیرش می شود، ھ مربوط پذیرش اولی

خواھد بود. 

ھمین در چارچوب ھدایت منطقھ ای، شما مکلف خواھید بود کھ برای تمام مدت طی مراحل پروسھ پناھندگی تان در 

، در غیر این صورت، شما حقوق تان در چارچوب شرایط مادی پذیرش اوفی را از دست می دھید. منطقھ بمانید

قبلی خواھد بود. اجازهبھ استثنای احضاریھ ھای رفتن بھ افپرا و محکمھ ِسھ ان ِد آ، رفت و آمد بھ مناطق دیگر منوط بھ 

س پستی برای انجام کارھای مربوط بھ درخواست پناھندگی تان، می توانید با رد ھدایت منطقھ ای، بھ شمول آدردر موسوالبرای ھرگونھ 

تان تماس بگیرید. پذیرشریاست منطقھ ای اداره اوفی در منطقھ
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