ځینی مهمی اړیکی
د پوليسو تليفوني شميره 17
د ماشومانو د ژغورنې تليفوني شميره 19
،که تاسو معلوماتو ته اړتیا لرئ
د ټولنیزو کارکوونکو ،تعليمي پوهانو ،او يا د ځينو هغو ټولنو
څخه پوښتنه کول مه هیروئ ،څوک چې ستاسو مالتړ کوي
،که تاسو غواړئ چې د خپل فاميل غړي ومومئ
د فرانسې سره صلیب کولی شي تاسو سره مرسته وکړي
د دوی د “فاميلو د اړيکو او ارتباط بيا برقرارولو” خدمت په برکت
څوک چې د جال شويو فاميلو په لټولو کې
.او د بيا يوځای کيدو په لړ کې مرسته کوي
تليفوني شميره  60 12 43 44 1)0( +33 :يا ايمل
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د ځان د مرستې لپاره

تاسو له  18کالو کم عمر لرئ
.او تاسو د خپل اصلي هیواد څخه تښتيدلی
یاست تاسو په فرانسه کې یوازې یاست
او تاسو نه پوهیږئ
چې چا سره اړیکه ونیسي؟
بې سرپرسته کوچنیان

مرحله #۱

د عمر ارزونه
او هستوګنه

مرحله #۲

د پناه غوښتنې څيړنه
د کډوالو او بې وطنو خلکو د ژغورنې
لخوا به ستاسو ) (OFPRAفرانسوي دفتر
د پناه غوښتنه څيړل کيږي
او د يو سړي لخوا به تاسو اوريدل شئ
دغه کس ته “د ساتنې افسر” وييل کيږي

تاسو کولی شئ چې د ماشومانو لپاره
) (ASEټولنیزې مرستې دفتر
ته الړ شئ یا په  119شمیره زنګ ووهئ
ترڅو د دوی څخه مرسته وغواړئ.

د مرکې پرمهال ،تاسو بایدد خپل سفر په اړه
وغږیږئ .تاسو سره به ستاسو د قانوني استازی
په دفتر کې د پناه غوښتنې  OFPRAموجود وي د
په وخت تاسو د يوی ټولني د غړي او ياد يو طبي
مسلکي د مالتړ غوښتنه هم کولی شئ

تاسو کولی شئ پولیسو ته هم زنګ ووهئ په
 17شميره ،پوليس ستاسو ژغورنې ته چمتو دی :
ورته ووایاست چې تاسو د  18کالو څخه کم یاست
او چې تاسو مرستې ته اړتیا لرئ
فرانسې ته ستاسو راتګ سره سم
تاسو حق لرئ چې تاسو ته پناځای درکړل شي
تاسو سره به یوه مرکه کيږي ستاسو وضعیت او ستاسو
عمر ارزولو لپاره .یوځل چې ستاسو وضعیت وارزول شي او تاسو د
کوچني په توګه پیژندل شئ ،تاسو ته به ستاسو د اړتياو سره سم ،د
ماشومانو په يو سنټر ځای درکړل شي

ستاسو د پناه غوښتنه رد کړي ،نو  OFPRAکه چيری
) (CNDAبيا تاسو کولی شئ چې د پناه د حق ملي محکمې
ته اپيل وکړئ څوک به چې ستاسو غوښتنه بیا مطالعه کوي.
ستاسو قانوني استازی او ځيني ټولنې کولی شي تاسو سره په
.دغه کار کې مرسته وکړي

مرحله #۳

د پناه غوښتنه
که تاسو په خپل هیواد کې له خطر څخه
تښتيدلی ياست تاسو کولی شئ په فرانسه
کې د پناه غوښتنه وکړئ .له ټولنيز کارکوونکو،
تعليمي پوهانو ،او يا ځينو هغو ټولنو سره په
دغه اړه خبری وکړئ څوک چې د ماشومانو
سره مرسته کوي
.د پناه غوښتنه باید په پره فيکتور کې وشي
 “représentantيو کس چې قانوني استازی
 “administraيا ايډهاک ايډمنسټريټر ”légalنوميږي ،تاسو سره به ستاسو ”teur ad hoc
د پناه غوښتنې په وخت مالتړ کوي .یو
ژباړونکی تاسو سره مرسته هم کولی شي
که چيری ستاسو د کورنۍ کوم غړی (پالر،
مور ،ورور ،خور ،تره ،ترور ،نيکه يا نيا) په قانوني ډول د اروپايي اتحاديې په
بل هیواد کې وي ،نو تاسو کولی شئ له هغه سره يوځای شئ که تاسو
وغواړئ او که هغه هم غواړي .په پره فيکتور کې د پناه غوښتنې پر مهال
.د دې په اړه وغږيږئ

مرحله #۴

د استوګنې جواز او
د کورنۍ بیا
یوځای کیدنه
که تاسو په فرانسه کې پناه ترالسه کړئ
،او دا چې تاسو د  16کالو څخه ډیر عمر لرئ
د استوګنې يو جواز به تاسو ته صادر شي
کله چې تاسو په پره فيکتور کې د پناه
غوښتنه کوئ ستاسو والدین او د  18کالو
څخه کم ستاسو وروڼه او خویندې هم په
فرانسه کې تاسو سره يوی ځای کيدی
.شي .ژر تر ژره یې غوښتنه وکړئ

