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 .  د تحفظ مختلف ډولونه1
 

 ارواکوچتحفظ يا ژغورنې د  د به کيتنلښغو ستاسونو  ،وي تيمسؤل ېفرانس د نهيمعا ېهغ د او کوئ تنهښغو پناه د تاسو ېچ کله

کوم چې به دا کار  ،لخوا (OFPRA) دفتر ويفرانس د لپاره ېساتنتحفظ يا  د خلکو کوره ېب او نويمهاجر د" يعني ي،يږک نهيمعا لخوا

  ترسره کيږي. ېالند واک قانوني د( CNDAد پناه د حق ملي محکمې )

 

 والوډک د اسو به ت خو ايپه لړ کې تحفظ درکولې شي :  پناه د ته تاسو چارواکيتحفظ يا ژغورنې  د وروسته، ېنيمعا له ېتنښغو پناه د

 . .ييږک درکولتحفظ  ضمنييا مهاجر په توګه منل کيږئ، او يا، به 

 

 د کډوال يا مهاجر حيثيت. .1.1

 

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

  جر يا کډوال مها د د مهاجرينو او کډوالو په اړه دې.پر بنسټ، کوم چې  جنيوا کنوينشند  1951مې جواليي کال 28د

، د يوې ټولنيزې ډلې سره يا مليت تيقوم خپل مذهب،خپل  ،نسل خپل دڅوک چې  )...(کيږي  لړورک ته چا هغه" تيثيح
 یولک نشي او، او دوي له خپل هيواد څخه بهر وي، لري رهيوځورونې  د ټبنس پرد تعلق، او يا، د خپلو سياسي نظرياتو، 

 ؛ "يړوغوا څخه تحفظ واديه خپل د چې يړغوا نه امله له ېريو ېد د اي
  دذکر شوې ده.  ېک رافګپرام 4د سريزې په  قانون اساسيد  1946 کال دکوم چې  ،پناهپر بنسټ "اساسي قانوني" د 

 ؛ "وي یشو ورولځ امله لهکولو  کار د لپارهآزادۍ  د" ېچڅوک  ييږک ورکولهم  ته کس هغه يا کډوال حيثيت مهاجر
 دفتر شنيکم عالي د لپاره نويمهاجر د ملتونو روګمل د (UNHCR )د تاسو چرې که:  دنده UNCHR  يا  والډک دلخوا

 .پراساس ېماد ېم7 او ېم6 د قانونهغوي د  د است،ي شوي ژندليپ هګتو په مهاجر

 

 .حيثيت ضمني تحفظ  .1.2

 

هغه چا ته حيثيت د ورکړې په شرطونو پوره نه وي، خو  والډک يو د ېچڅوک  ييږک ورکول ته کس هغه هر هګټ تحفظ ضمني د

 هپ ې اود مخ سره خطرحقيقي  له ېک واديه خپل په هغهچې لري  لونهيدل ثابت او جدي هغه ورکول کيږي کوم چې دا باور لري چې

 :خطرو کې له يو سره  مخ کيدای شي  جديذکر شوو  ېالند

 ؛ اعدام اي سزا ګمر د 
 ؛ سلوک يا سپکوونکې رانسانييغ اي شکنجه 
 الې د يو داخلي يا نړيود يو کس ذات ته او ژوند ته شخصي او جدي ګواښ، کوم چې  ،ېک صورت په يا سيويلين ملکييو  د

له  خوالييتاوتر د شخصي حالت په پام کې نيولو پرتهوسله والې شخړې له امله رامنځته شوې وي، او کوم چې د خلکو 

 امله رامنځته شوې وي. 

 

 وطنۍ حيثيت ېبد 

حيثيت هغو کسانو ته ورکړای  ېوطن ېبد د نيو يارک د کنونشن له مخې،  1954م ستمبر کال 28په اړه د  ۍ د حيثيتد بې وطن

 ."تبعه يا وګړي نه ګڼيهيواد هم دخپل قانون الندې دغه کس خپل  يڅهکيدای شي، کوم چې "

 ديبا اسوت نو. يځرا نه ېالند ېپروس ې دتنښغو پناه د او لري ريتوپ خهڅ ولونوتحفظ د ډ ونور دوه د وشو ذکر پورته دحيثيت  دا

 اسوت شي یکول وروسته ېاکتنيب له ېتنښغو د ستاسو ېچ کوم شئ،ړال ته OFPRA ولډ ميمستق په رګم ، نشئ ړال تهه فيکتور پر

 .يړدرکغه حيثيت د ېالند واکقانوني  تر ېمحکم اداري د ته
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د پناه غوښتنې راجستر  او يا کړنالرې ته السرسي پروسيجر  .2

 کول

 

 

سره ( SPADA)هرکلي او استوګنې دفتر  لومړي ونکو لپاره دتښغو پناه د ديبا تاسو لپاره،ليک د ورکولو تنښغو د پناه د ېک فرانسه په

پاره په يو ل يا مالقات د ليدو کتو به ته تاسو او درکوي معلومات هړا په ېرالنړک د ېتنښغو پناه د ته تاسو به ېچ وکڅ سئ،يونتماس 

 سميه ايزه توګه واک اختيار لري.  په کوم چې کويدر وختيونيک کې  ګيشې

له کوم  اکيټکړنالره يا پروسيجر  هغه لري، په غاړه تيمسؤل يا ثبت کولو کولو رتراجسيونيک" ستاسو د پناه غوښتنليک د  ګيشې

تاسو ته ستاسو د استوګنې لپاره الره برابروي  ېالند طويراشد الندې چې تاسو راځئ، ستاسو د کمزورۍ ارزونه کوي، او ځينو 

 .(الؤنسا )استوګنه، د پناه غوښتونکو لپاره

 

 شئ؟ یکول تنهښغو پناه د تاسو ېالند طويشرا کومواستوګنې د  د

 ريغو ي ، که پهاي او حالت کې ياست، او قانوني منظم په، که تاسو پرته ولوين ېک پام په تيوضع ستاسو هړا په حقد اوسيدو د 

 منظم ريغ په هت ېفرانس تاسو ېچ قتيحق داو بيا هم تاسو د پناه اخيستو لپاره غوښتنه کولې شئ. خې، ک حالت او غير قانوني منظم

 .سيين نه مخه کولو ثبت کيتنلښغو پناه د ستاسو، خو بيا هم دا خبره استي شوي داخل ولډ او غير قانون

زر تر  کيتنلښغو ېتنښغو پناه د د خپلې اسوت، وروستهرارسيدو  د ته ېخاور فرانسويتاسو ته دا مشوره درکړای کيږي چې 

 د ته ېفرانس هتنښغوخپله  ستاسو کهياست.  ېننوتل سره ېزيويوی معتبره يا اتباري   د ته فرانسه تاسو که یحت ئ،ړک ثبت زره

 .شي رد ړ او ملګرتيامالت ستاسو کيدای شي چې نوې دننه وړاندې نه کړئ، ک وځور 90 په ننوتلو

 

 دفتر لومړې هرکلي يا استوګنې د پناه غوښتونکو لپاره د  2.1

 

 يړلوم د تونکوښغو پناه د ديبا تاسوته الړ شئ، ( GUDA) يونيک لپاره مختص شوي ګيشې تونکوښغو پناه د تاسو ېچ ېلد ېمخک

 خوالځينو ايسوسي ايشن ٰ دپه اصل کې  چې ،سازمانونه دايا هرکلي  استقبال يړلوم د. ته الړ شئ (SPADA)بال يا هرکلي سازمان استق

 تاسو سره ستاسو په کړنالرو کې د مالتړ او ملتيا مسؤليت په غاړه لري تر څو ستاسو د پناه کړنالرې پيل شي.  ي،يږک اداره

 : دي مسؤل د دې الندې ذکر شوو خبرو نيمسؤليا هرکلي  استقبال يړلوم د

 ؛ درکول معلومات ته تاسو هړا پهالرې نړک د ېتنښغو پناه د 
  ېتنښغو پناه د ستاسو به په اړه معلومات درکول، کوم چې فارم نيآنال د ،ټبنس پر معلوماتو د هړا په تيوضع دستاسو 

 ؛ شي وکارول لپاره ثبتولو د کيتنلښغو
 په دغه بلنه کې به ځای، ورځ او وخت ليکل ګيشې يونيک کې د ليدو کتو وخت ټاکل او تاسو ته د مالقات بلنه درکول.  په

دا مالقات په اصل کې د شوې وي او بيا بايد تاسو خامخا هم په دغه ورځ او وخت ګيشې يونيک ته ځان حاضر کړئ. 

 داد ډيرو زياتو حاضريو په صورت کې، د دريو ورځو ورځو کې دننه کيږي.  3مسؤلينو سره د ليدو څخه زيات نه زيات 

 ؛ شي رسيدای ته وځور 10وخت تر 
  ونه اخيستل.عکسستاسو د شناخت وروسته، په ګيشې يونيک کې د غوښتنې 

 .ييږکبه د بريښنا ليک له الرې ګيشې يونيک ته ليږل   ليفا ولټ ستاسو

هرکلې  هب ته تاسو ،ېک صورت په يا نا وخته کولو ډنځ د. ئړوک یدرناو وخت او يټېن شوي ودلښبلنه کې د  په ديبا تاسو:  پاملرنه

 به يو ځل بيا  د يو نوي مالقات د وخت ټاکلو په غرض د لومړي هرکلي سازمان ته ځان حاضره وئ.  تاسو نه وئيل کيږي، او

 

(" CADAپه ګيشې يونيک کې د نوم ثبتولو څخه وروسته، که چری تاسو د "پناه غوښتوونکو د استوګنې په سنټر) ېچ ولرئ ادي په

ته  تاسوهم  SPADA ، نواستوګنه نه وي ترالسه کړې غوښتونکو لپاره نورو جوړ شوو د استوګنې په سنټرونو کې، او يا، د پناه کې

 .ې کيږي؟"(ثابتولوګورئ "خپله استوګنه څنګه  ېک ېبرخ 2.2.1په  )درکولو مسؤليت په غاړه لري  ېاستوګند 
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 راجستر کول يا ثبتونه  ګيشې يونيک کې د پناه غوښتنه په . 2.2
 

تاسو بايد ګيشې  سم، سره سټنو شوي ليږل ته تاسو لخوا SPADA د ديبا تاسو لپاره، کولو رټراجس کيتنلښغو ېتنښغو پناه ېخپل د

 .(.2.1 ورئګو) شئړال تهيونيک 

، کوم چې په دې ړجو خهڅد افسرانو  (OFII) اميګريشن او اينټيګريشن فرانسوي دفتر د اوه فيکتور د افسرانو پر دګيشې يونيک 

 هرکلي او استوګنې باوري کولو لپاره هلته ناست وي.  د ستاسو هګتو يګړانځ

 (.کتل شئ ستيل ېک مهيضم پهتاسو ) لري شتون ګيشې يونيک 33کې  ارښ په دې ټول غټ دلته

 :دې  یشو شليوپه ګيشې يونيک کې ستاسو مالقات په دوو برخو کې 

 (. 2.2.1ه د خپل غوښتنليک راجستر کول )لومړې ګام، د پره فيکتور د افسرانو سر -
د ارزونې او د کمک او مالتړ د طريقو تشريح کونه او  اويتړا وګړانځ وخپل د په وړاندې فسرانواد  OFII ددويم ګام،  -

 (.2.2.2پيژندنه )

 

 ؟ ل الزم ديد پوست يا ډاک ادرس لر لپاره راجستر کولو د کيتنلښغو ېتنښغو پناه ېخپل د لپاره تاسو ايا

 .رل اړين نه ديل( يا ډاکخانې ادرس پوستد ) کولو لپاره ادرس  رټراجس کيتنلښغو پناه خپل د

 کيتنلښغو ې دتنښغو پناه د" ې وګورئک برخه 2.2.1 په) وي نړيا لپاره کولو نوي سندد  ېتنښغو پناه د ستاسو به داخو بل خوا، 

 .("ورکونه سندتصديقي  د

 
 

 .کول راجستر ېتنښغو پناه د ستاسو لخواه فيکتور پر د:  امګ ړیلوم. 2.2.1
 

 است؟ي سره ماشومانو کوچني خپلو د تاسو ايا

د  ېتنښغو پناه د ستاسو اوګڼل کيږي،  هګتو په تونکوښغو پناه د هم به یدونو  است،ي سره ماشومانو کوچني خپلو د تاسو که

 سند په ورم ېخپل د به ماشومان کوچنيان نو وي، تونکيښغو پناه نيوالد هړدوا ېچر کهکړې کيږي.  ثبت به ېک سند کيتنلښغو

د  ۍورنک د ستاسو سند دا. کيږي ولين ېک پام په هګتو په مور کونکي رجوع د ېک دوږاو په ېنالرړک د ېچکيږي،  رټراجس ېک

  تصديق کوي. ې تنښغو پناهروانې  د رګم کوي، نه قيتصد بيترک

 

  ټاکنه دولت مسؤلد د ازموينې ستاسو د پناه غوښتنې. 

 

يو افسر به ور ه فيکتد پر وروسته،تصديقولو د لومړي استقبال يا هرکلي د سازمان لخوا، ګيشې يونيک ته د ليږل شوو ټولو معلوماتو 

 لري. په غاړه معاينه کولو مسؤليتد غوښتنليک ي چې ايا فرانسه ستاسو د پناه غوښتنې ودا مشخص ک

 ترسره کوي ترڅو به انفرادي مرکه يوهستاسو د ګوتو لس نښې اخلي او  به ډير عمر لرئ، هغهد دې کلن يا  14تاسو که د دې لپاره، 

 ، د مثال په توګه کورنۍاړيکې يا خپلوي رامعلومه کړيکړي، او ممکنه ستاسو سفر بيا معلوم  ستاسو له خپل اصلي هيواد څخه

 وساتئ. له ځان سره نو کې، چې تاسو کولی شئ په نورو غړو هيوادواړيکې

دولت يا هيواد ټاکي، او دا ټاکل د اروپايي  مسؤل ېنيمعا د ېتنښغو پناه د ستاسو به ېچکوم  ده اساس په عناصرو ولوټ ېد د دا

 قانون وئيل کيږي.  III بلنډالندې کيږي، چې ورته  2013/604د قانون نمبر   2013 م جون کال26 دپارليمنټ  

 

 پيکج سره اړه لرونکي دولتونهپه  III نيوبلډ د
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 ،ډنيفنل ،ايونټسيا ه،يهسپان ،*نمارکډ قبرس، ا،يکروش ه،يبلغار م،يبلج ش،ياتر ، جرمني:  دي هيوادونه يړغ 28 يېاتحاد اروپايي د

 ا،يرومان ،يهجمهور چک ال،ګپرت ،ډنيپول ،ډنيهال ا،ټمال ،ګزامبورګلو ا،يتوانيل ا،يالتو ا،ياليټا ،ډنيرليآ ري،ګهن ونان،ي فرانسه،

 .نيټس نټيچيل او ډنيزرليډسو ،ېنارو ،ډنيل سيآ:  دولتونه وندړانور  لورڅ او ،نيډسو او اينيسلوو ا،يسلواک لستان،ګان
 

 .یشو کيالسل ېک 1990 مه کال15 په جون د ېچ ورکوي، دوام ته کولو پلي ونيکنوانس نيوبلډ د رګم ندي، تابع مقرراتو III نيوبلډ د نمارکډ* 

 

 په مثال د وي، مسؤل ېنيازمو د ېتنښغو پناه د ستاسو يا دولت واديه يیاروپا بل پرته ېفرانس د ېچ شته امکان دا ،ېک قتيحق په

 : هګتو

 ؛ وي يړک صادر زهيو اي اجازه قانوني دوياوس د ته تاسو واديه يړغ بل کوم چری که 
 د  اي هواد   ،له الری ېمکځ د ولډ قانوني ريغ په يا پوله سرحد ېبهرن دولت يړغ بل د تاسوثابت شي چې  دا یچر که

 ؛ ید ړیکراس ک ېالر له سمندر
 ئی يش داخل سره دويريت په سرحدونو د دولت يړغيو داسې  د لځ يړلوم په ته سيمې يېاتحاد يياروپا د تاسو چری که 

 ؛ استي معاف خهڅ ېزيو له تاسو ېچ تهريچ
 وي ړېک تنهښغو پناه د له وړاندې نه ېک واديه يړغ بل کوم په تاسو چری که. 

 

 

 وي؟ تيمسؤل واديه يړغ بل کوم د ېچ لري امکان کول نهيمعا د ېتنښغو پناه د ستاسوآيا 

پره فيکتور به د دغه هيواد سره کړنالرې پيل کوي او ورڅخه ستاسو د کمک او مالتړ . ي" پروسيجر عملي کيږIII نيوبل"ډ د

و اشتيم لورد څ هب ايبلپاره به وي،  اشتيم ېوي ېچ ي،يږک درکول سند يې تصديقتنښغو پناه د ته تاسوبه  ايبغوښتنه به هم کوي. 

 ېتې پاهيواد ته د ليږد تر وخت پورمسؤل تر بل  خاوره په ېفرانس د تاسوسند درکول کيږي، تر څو  تصديقي ونکېديک نوي لپاره

 . شئ

ې په دغه چ ،يودرک خبر هړا په ړېکيپر د ديږل د ته تاسو ې بهچ ږي کومول کيميتنظ لخواپره فيکتور د دفترونو  د به ديږل دا

 اداري په ړهکيپر ې دغهچ لرئ ځې وختور 15 به تاسو کړای شوې وي. مشخصاو شرايط  هليږد طريق د ستاسو کې به تياخبر

 . يا اعتراض پرې وکړئ ې چيلنج کړئک محکمه
 

 ايتړو ېتنښغو پناه د ستاسو. 
 

 نهيمعاستاسو د غوښتنې د  OFPRA ، نو بياغاړه وي په ېفرانسمسؤليت د  معائنه کولود ازموينې يا  ېتنښغو پناه د ستاسو چری که

 OFPRA دي پروسيجر کې، ندګړې پروسيجر وي. په ندګړوي، او که  يا نارمل عادييا کړنالره که دا پروسيجر  ،ید دفتر ړو کولو

 .دي شان وي تضمينونه ېک پروسيجرو وړدوا په  رګم ،ځېور 15 ېک لاص په ،ډ ويلن وخت  ېنيازمولخوا د 

 

 ،روسيجر ي پندګړ په ولډ يکتوماتا په کيتنلښغو ستاسو په ګيشې يونيک کې، په دې الندې ذکر شوو دوو حالتونو کې

 :کې اچول کيږي 
 

 ېد د) وي یشو ژندليپ هګتو په واديه خوندي يا سوله ييزيو  د ېچ لرئ تيتابع واديه داسې وي د تاسو ېچ کله -

 ؛ (دې موجودڼه پا بيوپه  OFPRA د ،اي ، اوېکپروفيکتور  په ستيل وادونويه
 ېچ دا او ،وي یشو رد کلکه په ېچ وي او ئړک ېاندړو کيتنلښغو ړېلوم ېتنښغو پناه لېخپد  تاسو ېچ کله -

 .کوئ تنهښغو ، او يا، د بياکتنېکولو غورد  سره له بيا باندې ېتنښغو ېخپل د تاسو کله

 

  ،ي پروسيجر کې هم اچول کيدای شيندګړ په کيتنلښغو ستاسوپه الندې ذکر شوو حالتونو کې، په ګيشې يونيک کې : 
 ؛ ئکو انکار خهښې لګولو څن وتوګ د تاسو چری که -
 واسطه په ولوټپ معلوماتو ېنځي د ،اي ورکولو، او معلوماتو غلط د کولو، ېاندړو په سندونو غلطو د تاسو چری که -

 ؛ کوئ هڅه کولو مراهګ د وچارواکد 
 ؛ وي ې کړېتنښغو څو نورې ېالندنومونو  ومختلفد  تاسو چری که -
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ورځو څخه  90ه کې نا وخته کړې وي ) له تنښغوپه  پناه د وروستهد رارسيدو څخه  ته ېفرانس تاسو چری که -

 ورځو څخه زيات( ؛ 60کې د  Guyaneزيات، او په 
 ؛کوئ  تنهښغو پناهد په غرض د ناکامولو  امر استولو د ېلر د ېوازي تاسو چری که -
 کوي. تهځنيرام ښواګ جدي لپاره تيامن دولت د اي تيامن عامه نظم، عامه د شتون ستاسو چری که -

 

OFPRA راجستريشن په وخت په ګړندي پروسيجر کې اچول شوې غوښتنليک بيرته په نارمل يا عادي پروسيجر  د ېچ لري ارياخت دا

 مګر بې له هغه غوښتنليک کوم چې د عامه نظم د موخو الندې په ګړندي پروسيجر کې اچول شوې وي. ، کې واچوي

 

 لړدرکې کاپيان وڅ ايخبرتد  معلوماتو د به ته تاسوپروسيجر کې اچول شوې وي، نو  یندګړپه  کيتنلښغو پناه د ستاسو چری که

 ،ل شيواستو ته CNDA يې کاپي وهيته واستول شي، او  OFPRA کاپي يوه پرمهال سپارلو د کيتنلښغو د ېچ وي نهړيا به دا. شي

 .ئکو لياپ ضد پر ړېکيپرد  OFPRA د تاسو چری که

 

الندې او په  امر د يا د شړنې ۍجالوطن ادارې لخوا اعالن شوي دآيا تاسو د محکمې، او يا، د يو دولتي : صورت کې  ګړېانځ

 سيمه کې د بنديز د امر الندې راتللې شئ ؟

الندې راغلې يئ، خو بيا هم دغه خبره ستاسو د پناه غوښتنې د راجستر کولو په الر  امرد  لوړشيو داسې د  د تاسو ېچ قتيحق دا

 کې خنډ نه جوړيږي. 

ا، نظر بند کړې شئ، او ي ېک کور خپل په ده چې تاسو ممکنې مسؤل دولت فرانسه وي، نو نيمعا ک دليتنښغو د ستاسو چری که

 .شئ فيتوق

 ليک معاينه يا پلټنه په ډير لنډ وختتنښغود  ستاسوبه ستاسو د نظربندۍ او يا د توقيف وروسته  OFPRAه داسې صورت کې، پ

ای ته پ حق دويک ېپات د ستاسو ېک مهيس په ،ېک صورت پهد نه منلو  اي دويک رد د. ستاسو د غوښتنې (ساعتونه 96کې کوي )

 ېپداس ويډنځو اجرايا شړلو  اخراج د ېچ ئړوغوا خهڅ قاضي اداري لهکې دننه دننه،  ساعتونو 48 په شئ، یکول تاسورسي. 

 (.ورئګو 5.1 برخه)معاينه يا پلټنه کوي  يا اپيل نافياست ستاسو CNDA ېچ ېک حال

 

 

  پهOFPRA ژبې انتخابد مرکې يا  انټرويو کې د 

 وروسته، سپارلو له ېتنښغو شوې ېکليل د ته OFPRA نو په غاړه وي، ېفرانسې مسؤليت د نيمعاد  ېتنښغو پناه د ستاسوچری  که

 مسؤلين خبرې اتري کوي.  OFPRA د ېک انيجرشخصي انټرويو په د يوی  به تاسو سره ،استثناه له تپر په او

  OFPRAکومه ژبه کې تاسو له  په ېچ ئړک غوره ژبه هغه ديبا تاسوراجستر په جريان کې،  د کيتنلښغو د ېتنښغو پناه دستاسو 

کې د خبرو اترو لپاره  OFPRAدرکړای کيږي د هغو ژبو په اړه کومې چې په  ايخبرت هوي ته تاسوسره خبرې کول غواړئ. بيا به 

غه غوره د او ئړک بدل انتخاب د دغه ژبې خپل یکول نشئ وروسته به تاسوڅخه زيات دې.  115غو ژبو شمير له دميسر وي. د 

 کيږي.  کارول ېک دوږاو په ېپروس د ېتنښغو پناه د به ژبه شوې

خبرې اترې  ېک ژبه ېداس پهسره  تاسو بيا به نو ،ړیک وي نه انتخاب ځنيم تر ژبو وشو ذکر ېکي خبرتيا معلومات په تاسوچری  که

 .لرئ پوهه کافي پکې تاسوکيږي چې 

 لکارو ېک انيجر په ېپروس د ېتنښغو پناه د ستاسواعتراض کول غواړئ کومه چې  هړا په ېژب غوره شوې هغه د تاسو چری که

 فقط د اپيل کولو په شکل کې کولې شئ.  په وړاندې CNDAد پريکړې پر ضد د  OFPRAکار د  دا تاسونو  وي، شوي

 

 تاسو ېچ ده مهمه دا. لري ايتړا ته هڅ رډي نه عمل سطحي له ېژب داو نوعيت  وختکې د انټرويو يا مرکې  OFPRAپه :  پاملرنه

 ښۀ خبرې کولې شئ.  و ښۀ پوهيږئ، او چې تاسو پکې ډيرچې تاسره کړئ په کومه ژبه غو ژبه هغهبايد 
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  ورکړه  ي سندغوښتنليک د تصديقد د پناه 
 

 ليک تنښغود   ناهپ د ته به تاسو ،وروسته واکلټ له دولتمسؤل  د ېتنښغو پناه د ستاسو اود کړنالرې وړتيا،  کيتنلښغوپناه د  د ستاسو

 درکړای کيږي.  تصديقي سند
 

 وهي موده اعتبار د سندتصديقي  يړلوم د ، نودې تيمسؤل دولت يړغ بل د نهيمعا ليکتنښغو د ستاسو دا امکان وي چې ېچ کله

 نهيمعاليک د تنښغود  پناه د ستاسو" وګورئ  ېک برخه 2.2.1 په) ييږک ديتجد لپاره اشتويم لوروڅنورو  دموده بيا  داده.  اشتيم

 "(.اکلټ دولتمسؤل  د لپاره کولو
 

. کيږيول سند درک تصديقلومرې  ېتنښغو پناه دته به  تاسونو  ،وي هفرانسکول مسؤل دولت  نهيمعا ليک دتنښغو د ستاسو ېچ کله

 دا تصديقي سند به د منلو وړ وي : 

 ؛کيږي معاينهندې د لسو مياشتو مودې لپاره کله چې ستاسو غوښتنه د نورمال پروسې ال  -

 د شپږو مياشتو مودې لپاره کله چې د ګړندۍ کړنالرې الندې معاينه کيږي.  -

 

 درکولو څخه انکار وکړي، خو بيا هم په دې الندې ذکر سند يپره فيکتور نشي کولې چې تاسو ته د ستاسو د پناه غوښتنې د تصديق

 شوو صورتونو کې انکار کولې شي : 

  ورئګو)کله چې تاسو د بيا کتنې د مخکينۍ غوښتنې د رد کيدو وروسته، د يوې بلې بيا کتنې يوه نوې غوښتنه وړاندې کوئ 

 ؛ .(3.4
  امر  د ېونين يياروپا د ،اي ړه وشي، اوکيپرولو ک ميتسل د ته واديه کوم بل پرته واديه اصلي خپل د چې ستاسو په اړهکله

 ې لخوا د تسليم کولو غوښتنه وشي. محکم يیجنا والهړينه وشي، او يا، د يو ړکيپر دويميتسل دپه بنسټ 

 

 ،ځېور 8 ېک صورت په خالصولو ايب ، داي ، اوکتنېايبغوښتنليک د  د) دننه ېک وځور 21 په وروسته سپارلو له سندي تصديق د

 لخواپره فيکتور په دفتر کې د   OFPRAد  ته تاسو ېچ کوم واستوئ، فورمه ېتنښغو پناه د ديبا تاسو ،(ورئګو ېبرخ 3.4 او 3.3

يو خط له  د OFPRA نو شي، ړبشپ يا فايل هيدوس ستاسو که"(. يا معاينه نهيازمو لخوا OFPRA د" 3.1 ورئګو)درکړای شوی ده. 

 درليږي.  رسيدالرې 

 

 شئ. ستاسوالړه فيکتور ته ځای پر د اوسيدو د ترالسه کولو لپاره، تاسو بايد د خپلتصديقي  نوی شوې غوښتنليک د پناه ېخپلد 

  . کېپروسيجر  ګړندیيا نورمال پروسيجر او هم په  عادينوی کيږي، هم په  هرشپږ مياشتو کې سندتصديقي 

 

 ره فيکتوريا پ يفيکچرپر د ړاندې کړئ کوم چېو اسناد هغه کې ړمالت په کيتنلښغو خپل د ديبا تاسو سره،ې تنښغو تجديد په هر د

 قيتصد خبرې د ېد دچرته چې تاسو ته استوګنه درکړای شوې ده.  ثبوت ادرس هغهپه ځانګړي توګه د  وي، شوي تلښغو لخوا

 پناه د" ورئګو برخه 3.2 د) ئړک ېاندړو ديرسيا عريضې  لياپدغه  د ديبا تاسو ،ده ړېک ضهيعرته اپيل يا  CNDA تاسو ېچ لپاره

 "(.نهيازمو لخوا ېمحکم ملي د حق

 

 ؟ثابتول  يا استوګنې ادرس کور خپلد  هګنڅ

 خپل د الرو ې ذکر شووالند په شئ یکول تاسو لپاره،ونو ليکتنښغوپناه  راجستر شوو د وروسته د خهڅ 2019 ۍ کالجنور 1 د

 : ئړک ثابت يا استوګنې ادرس کور

 نورو په ېنګاستو پناه غوښتونکو لپاره د د ،اي او ې،ک مرکز په ېنګاستو د لپاره تونکوښغو پناه د ته تاسو چری که -

نو د عارضي ادرس يا استوګنې د ثبوت په  ،(ه شامل نه ديلونټهوې کې د په)کې استوګنه درکړای شوې ده  مرکزونو

 ؛ورکولو سره 
د کرايه په کور کې اوسئ، او يا، په يو داسې کور يا اپارتمنت کې اوسئ  خپل کور کې اوسئ، او يا، په تاسو چری که -

 ؛ې کولو سره اندړو په ثبوتنو د ادرس  ،وي شوي ولينپه کرايه  لخوا مشر/بچي/ ېرمنيم چې ستاسو ميړۀ يا
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 د، او په سنټر کې استوګن شئ هرکليلومړي  سوشل سيکيويټي سره تړون شوي د د ديبا تاسو ،ېک صورتونو نورو په -

 (.ورئګو 2.1) ئړکثبوت وړاندې  ېنګاستو

و له طريق د پورته ذکر ذکر شوو شئ یکول تاسو لپاره،ونو ليکتنښغوپناه راجستر شوو  وړاندې د خهڅ 2019 ۍ کالجنور 1 د

 . سره استوګنې ته دوام ورکولې شئالرې استوګنه ترالسه کړئ، خو بيا هم د اړتيا په صورت کې د دريمګړې ډلې يا کومې ادارې 

 
 

ه پ ستاسو د پاتې کيدو د حق د مودې په ترڅ کې، هر وخت بيا نوی کيدای شي. ېک واديهدې  په، سند دغه د تصديق ېتنښغو پناه د

ته د اپيل  CNDAد پريکړې د خبرتيا پورې، او يا،  OFPRAد ارزونې د مودې په ترڅ کې، د  ېتنښغو پناه ېخپل د صولي توګه،ا

، او يا، دا اړتيا په صورت کې د دغه پريکړې د اورولو پورې، تاسو ته په کولو په صورت کې، د اپيل د پريکړې د راتلو پورې
 دې هيواد کې د پاتې کيدو حق ترالسه دې.

 : ېچ لهکصورت کې  په داسې نشي، نويبيا  اي شي ستليواخ رتهيب یش یدايک سندد تصديق  ېتنښغو پناه د ستاسوخو بيا هم، 

ه کومه پ ،وي شوې ، د غوښتنې د نه منلو د پريکړې خبرتيا درکړایاي کيدو، او ردغوښتنليک د  د ته تاسولخوا  OFPRAد  -

 د لخوا CNDA اي OFPRA د" ورئګو 5.1)پريکړه کې چې په دې هيواد کې ستاسو د پاتې کيدو د حق خاتمه شوې وي. 

 ؛ (هړکيپر کولو رد
 ورئګو 3.2) یشو ید نه یدرناو حدد   وخت ټاکل شوې د لپارهاپيل  د ته CNDA ېچخبره څرګنده شي  دااو کله چې  -

 "(.نهيازمو ېمحکم ملي د هړا په حق پناه د"
 

 ېک ووادونيه نورو په يېاتحاد يياروپا د ولډ آزاد په چې تاسو درکوي نه اجازه دا ته تاسو سند يتصديق ېتنښغو پناه د:  پاملرنه

 وګرځئ. 

 

 امکان غوښتلوپر بنسټ د استوګنې  لونويدل نورو د ،پرته پناه د. 

 

په اړه  انامک دورکولو  کيتنلښغود  لپاره جواز د ېنګاستو د به ته تاسونو  وي، تيمسؤل ېفرانس ده تنښغو پناه د ستاسو چری که

 خبر درکړای کيږي، خو د پناه د مقصد لپاره نه، بلکه د نورو مقصدونو لپاره.

يوه خبرتيا درکړای کيږي چې په دغه خبرتيا کې به د دې غوښتنې لپاره د ټاکل شوې مودې ذکر شوې وي، او  معلوماتوتاسو ته به د 

 نشئ به اسوت وروسته، ېمود ېد د د جواز لپاره غوښتنه کولې شئ.  يا پاتې کيدو بيا تاسو په دغه ټاکل شوې موده کې دننه د استوګنې

 حاالتو الندې کولې شئ. توجيه شوو نوي دخو  ئ،ړوک تنهښغو د اجازه ليک دويک ېپاتد استوګنې يا د  یکول

 

 .مرسته او مالتړ او ضرورتونو ارزونهلخوا د  OFIIدويم ګام : د     2.2.2

 
 

  په پام کې نيول ي ضرورتونهځانګړد ګيشې يونيک لخوا ستاسو.  

 

 به فسرا OFII د وروسته، ولوثبتد  کيتنلښغو د ېتنښغوچې تاسو ګيشې يونيک ته الړ شئ، نو بيا د پره فيکتور سره د پناه  لځوي

 نه وکړي. ارزو اويتړا د ستاسو د هرکلي او استوګنې په اړه وايي، په دې غرض چې هرکلي ولډ یشخصته په  تاسو

تاسو ته  به تسيليو  تنوښپو د. لرينه  اوړت به سره علتونو د ېتنښغو پناه دستاسو پټ ساتل کيږي، او  به يا خبرې اترې مرکهدغه 

ی او کۀ نه. که چر لرئ ايتړا شرايطو ته ومشخصدرکړای کيږي، په دې غرض چې وکتل شي چې آيا تاسو د هرکلي او استوګنې د 

 .ييږول ته یاځنګهستو مناسب يو تاسو وڅتر سيين ېک پام په عناصر دا بهفسر ا OFII د نو ري،ل ايتړا ورته تيوضع ستاسو
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به مسؤل نه وي که چری تاسو يو  ادارهدا  ،ېک صورت په انکار دحق لرئ.  ورکولو يا نه ورکولو وابځ د ته کيتنلښپو دغه  تاسو

د ته ستاسو د وضعيت په اړه د  OFPRAداسې استوګنځای ته واستول شوئ کوم چې ستاسو د ضرورتونو سره سمه نه وي، او يا، 

 نه ورکولو په صورت کې هم دا ادراه به مسؤل نه وي.  راپور

، او دغه واستوي ته رټاکډ OFII د هګتو هټپ په فائل ستاسو بهفسر ا OFII درارسيدلې يئ، نو  ته ېفرانس سره ليفا طبي د تاسو که

 تاسو نو است،ي ناروغ تاسو که. يا که نه لري ايتړاته  طويشرايا وضعيت د استوګنې د  حالت ستاسوډاکټر به دا پريکړه کوي چې آيا 

 .شئ ليږول ته ګېانڅ ېعاجلايمرجنسي يا  روغتون ېدږند  اي مرکز ېپاملرن د به

به دغه خبر  هغهفسر ته دا خبره څرګنده شي چې ستاسو وضعيت يا حالت خراب دې، نو ستاسو په رضا سره، ا OFII د چری که

OFPRA  .خبر ورکولو مقصد، د اړتيا په صورت کې، دا دې چې د  ېد دته ورکويOFPRA د پلټنې  ېتنښغو پناه د ستاسو لخوا

ورته  نترجمااشارو د ژبې  د ،اي او موافقت، السرسي د لپاره يا معذورو کسانو نويمعلول د ،هګتو په مثال د) ، دي کول ميتنظ طيشرا

 تنظيمي کارونو ارزونه کوي.  نړياد  به OFPRAبرابرول(. 

ځای کي په استوګن ،به ېاويتړا وندړا ېپور حالت منونکي انيزخراب يا ستاسو د پناه غوښتنې د ازمويينې په جريان کې، ستاسو د 

 ، او په ټولنيزو او اداري کړنالرو کې ستاسو مرسته کوونکي مؤسيسو لخوا په پام کې نيول کيږي. لخوا کارمندانو زويولنټ ددننه 

 

 

 زياندړومرستې مالتړاو  د. 

 

 چې تاسو يودرک اجازه دا ته تاسو ېچ کوي، کوم زياندړو ېپاملرن د ته تاسو به OFIIد مالقات پر وخت،  ستاسوپه ګيشې يونيک کې 

ټه پورته ګ خهڅ طويشرا مادي هرکلي او استوګنې د دپه دې هيواد کې د پاتې کيدو د ټولې مودې په جريان کې، د خپلې پناه په لړ کې 

 کړئ.

کمک او مالتړ د وړانديز سند ستاسو د فاميلي جوړښت تصديق کوي، تر لخوا درکړای شوې د  OFIIپه ګيشې يونيک کې تاسو ته د 

بدلون راوستل  ايبهغه وخت  لخوا OFII د کې سند په دې. اکيټو کچه حقونو د ستاسوپه اړه  طويشرا مادينې د هرکلي او استوګ د وڅ

د  هرکلي او استوګنې د وڅتر شي، یاځوي سره پالر او مور خپل له ېک انيجر پهکړنالرو  د، ايي، او يږزو ماشوم ويکيږي کله چې 

 .سييون ېک پام پهبيا حساب کتاب کول  حقونو د طويشرا مادي

ې ذکر شوې حقونه درکوي الند ته تاسو طيشراهرکلي او استوګنې مادي  د ،ېشووئيل  ېک برخهمه 4 په ودښالر ېد د ېچ هګنڅ لکه

: 

مرسته غواړئ، نو تاسو به يو استوګنځای ته  او استوګنه نه ده درکړای شوي، او که تاسو مالتړ دمخه ته تاسوچری   که -

 ؛"(. استوګنه تونکيښغو پناه د"وګورئ  4.1)کيږئ  استول
 "(.و لپاره االؤنستونکښغو پناه د" 4.2 ورئګو)ونکو لپاره د االؤنس حق تښغو پناه د ،یشوذکر  لخوا قانون د ېچ ېلد پرته -

 ېچ رته يچ ي،ړک راجع ته ېميس ېبل تاسو OFIIپيکيج د اشباع په صورت کې، ممکن ده چې په يوه سيمه کې د هرکلي او استوګنې د 

 ."(استوګنه تونکيښغو پناه د" ورئګو 4.1) ل پيل کړئدياوس د خپل غوښتنليک د ازمويينې په ترڅ کې تاسوبايد 

 

 .التړم تلو څخه وروستهورګيشې يونيک ته د     2.3

 

 پناه د ادد مرستې او مالتړ وړانديز کيږي، که چری په استوګنځای کي دننه  ستاسو به ته تاسو وروسته، ګت لهګيشې يونيک ته 

 .وي )هوټل نه( یاځ مستقل ېنګاستو يوی بيړنۍ د اي( CADA) وي مرکز ېنګاستو د لپاره تونکوښغو

باوري  لخوا( SPADA) او هرکلي دفتر استقبال يړلوم د به ړمالت ستاسو نواستوګن شوی نه يئ،  ېک یاځ ېداس يو په تاسو چری که

 (.ورئګوبرخه  2.1)لخوا استول کيږئ  OFII چرته چې به تاسو لهکيږي، 

 

"خپله استوګنه څنګه  ورئګو ېک برخه 2.2.1په ) ید شامل په ځانګړي توګه عارضي ادرس ېک ړمالت اداري او قانوني ز،يولنټ ېپد

 مرسته ېکلو ړجو په يا د فايل يېدوس د ېتنښغو پناه د نو وي، تيمسؤل ېفرانس د نهيمعا ېتنښغو پناه د ستاسو چری که او ،(ثابتول"

 ته ورکوئ.  OFPRAکول هم شامل دي، کوم فايل چې به تاسو 
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خطونه ترالسه  خپل ولډ منظم په ېچ ید تيمسؤل ستاسو دا نو ،درکړای شوې ده نهګاستو ېک SPADA په ته تاسو چری که:  پاملرنه

 .سره ولوين ېک پام پههدايات  شوي اکلټ لخوا SPADA د ئ،ړک
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 .    د پناه غوښتنې د ازموينې شرايط3

 
 پناهد " هب بيا به ستاسو د پناه غوښتنې ازمويينه يا معاينه نو وي، تيمسؤل وي دولتفرانس د نهيمعا ېتنښغو پناه د ستاسو ېچ کله

 ېندال رولټکن د ېمحکم ملي دد حق  پناه دکيږي، او دا کار به  لخوا "دفتر  ويفرانس د لپاره تحفظ د خلکووطنه  ېب او ېتنښغو

 ترسره کيږي. 

  

 .لخوا ازموينه( OFPRAد کډوالو او بې وطنو خلکو د تحفظ فرانسوي دفتر )  3.1

 

و خا مخا چې به تاس هکوي کومدر فورمه ېتنښغو پناه د ته تاسونو پره فيکتور به  ئ،وک رتراجسه تنښغو پناه خپله تاسو ېچ کله

 .يړوک پرې هړکيپر او کړي نهيمعاچې ستاسو غوښتنه  شي یوکول وڅتر ئيږل ته OFPRAډکوئ او بيا به يئ 

 پناه د لخوا ېمحکم ملي د د حق پناه دوګورئ "برخه  3.2)کيدې شي  ته د اپيل CNDA ړو پر ضدکيپر منفي لخوا د OFPRA د

 .ازمويينه يا معاينه"( ېتنښغو

 

  ئړواغ ترالسه کول تاسو ېچولو ته اړتيا نلرئ کوم ک مشخص ولډ تحفظ د هغه تاسود ورکولو پر محال،  کيتنلښغو پناه خپل د

 OFPRA د پکې کيتنلښغو ستاسو ېچ هد يا کړنالره جريپروس ګړیانځ وي دا(. تحفظ حيثيت ضمنيا د ،ي، او مهاجرکډوال يا  د)

 اوړت ېپور ېپد حالت ستاسو چری که ورته کتل کيږي، او حيثيت په نظرد  مهاجريو کډوال يا د  د ړی بهلوم ،کيږي مطالعه لخوا

 ضمني تحفظ په نظر ورته کتل کيږي. د نو بيا به  نلري،

 

  دOFPRA فورمه ډکول 

 

ونه، تصديق اعتباري سند، دوه شناختي عکس د ېتنښغو پناه دبيا  او شي، کيالسل بيا ،شي کهډ ېک ژبه فرانسوي په چې ديبا فورمه

 وي، نو دغه ټول شيان بايد ورسره وولګي.اسناد يا  ونهاو تاسو سره چې کوم د سفر کاغذ

 هم کاپيهغه  ايخبرت د معلوماتو د ديبا تاسوۍ کړنالرې يا پروسيجر الندې عملي کيږي، نو ندګړ د کيتنلښغو پناه د ستاسو چری که

 ولو په وخت درکړای شوې وه. ک ثبت کيتنلښغورسره ولګوئ کومه چې تاسو ته د و

 دغه دستاويزات او اسناد د فورمې سره لګول ضروري دي.  لپارهد راجستر کولو  کيتنلښغولخوا ستاسو د  OFPRAد 

 ېچر هک. شي ذکر ېک فورمه په ېتنښغو پناه د ستاسو ديبا خبره دا نو وي، سره مخ خطر شخصي ماشومان د کوچني ستاسو چری که

 په اړه د دغه رقم يرې ذکر بايد د مور په فورمه کې ذکر شي.  ماشومانو کوچني د نو وي، تونکيښغو پناه نيوالد هړدوا

 

 به ېک حالت يڅه په او او دغه به پټ ساتل کيږي، دي محرم معلومات شاملپه غوښتنليک کې ليکل شوې  ېتنښغو پناه د ستاسو

 کيږي. ليږل نه ته چارواکو واديه اصلي د ستاسو هم

 

 OFPRA فايل ليږل ته. 

 

غه فايل لږ تر د ديبا تاسو ،وروستهد ورکړې  سندد تصديقي  کيتنلښغو ې دتنښغو پناه د ستاسو نو شي، ړبشپفايل  ستاسو ېچ لځوي

 ايب ېتنښغو پناهبند شوې  د 3.3 ورئګو -مه ورځ 8په صورت کې په  د غوښتنې فايل بيا پرانيستو د) وليږئ ځور مه21 په لږه 

  .(بياکتنه، 3.4 ورئګو -او يا د بيا کتنې د غوښتنې  – نهستيپران

 

 ې ادرس وليږئ :الندپه دې  ېالر له ېپوست د تاسو ديبا فايل دا
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OFPRA 
201, rue Carnot 

94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX 

 

 پهفايل  خپل ديبا تاسو نوجنورۍ درکړای شوې وي،  مه10په  سند يې تصديقتنښغو پناه د ستاسوچری تاسو ته  که ه،ګتو په مثال د

 منل کيږي.  مپټسپوست آفس  ېپوست د. ئيږول ته OFPRA جنوريمه 31

ايد خط له الرې" وليږئ، او ب شوي رتراجس سره ديرستاييد د " د ليفا خپل ېچ ييږک تنهښسپارسره  کلکه پهد دې خبرې  ته تاسو

 په خانه کې وليکئ. " ونکييږل" خپل ښۀ لوستل کيدونکې نوم پرې د

 دا وڅتروي  وخت ځېور 8 اضافيسره به  تاسو او ييږلدر ته تاسو رتهيب فايل دابه  OFPRA نو وي، نه ړبشپ ليفا ستاسو چری که

 تاسو چری کهورځې وخت(.  4کتنې په صورت کې،  ايبکولو، او يا، د  ليپ پرانيستنې يا بيا ايب د) واستوئ يې رتهيب او ړ کړئبشپ

 هم حق دويک ېپات دبه ستاسو  ېک مهيس پهبند کړي، او  کيتنلښغو ستاسو به OFPRA استوئ، نو نه رتهيبفايل  خپل ېک موده ېپد

 به هم نه کيږي.  ديتجد سند يد تصديق ېتنښغو پناه د ستاسو او ،شي ختم

 خپلوته د ليږلو شوو  OFPRAاستولې شئ.  ته OFPRA د خط له الرې عناصر اضافي وخت هر ، تاسوېک انيجر په دې کړنالرې د

ان سره يا رسيد هم له ځ ثبوت کولو ترالسه د او ثبوت لويږل د هګهمدارن او او د دفتر رسيد له ځان سره ساتئ، کاپي  وهيخطونو  ولوټ

ي اه غوښتنې په هغه تعارفکې د خپل فايل شميره ليکل مۀ هيروئ کوم چې ستاسو د پن خط هر خپل په  ته ليږل شوي OFPRA. ساتئ

 خوا تاسو ته ليږل شوې دې. خط کې ليکل شوې دې کوم چې د دفتر ل

 

 ؟ئ لې شادرس بدلو خپل ېک انيجر په يا کړنالرې پروسيجر د تاسو ايا

 او لري، ريتوپعارضي ادرس سره  د ستاسو ېچ کوم ،وي ئړکور ته OFPRA ادرس وندړاسره  ېنګهستو ېخپل تاسود چری که

ې کوم الر لهسروس تلفوني  د هګتو غوره، په ئړک خبر OFPRA رهزرترز ېچ ده الزمه نو ئ،وبدل یاځ دوياوس د خپل تاسو که

 قتيحق په دا". آنالئن کړنالرې"ې سرليک يئ دې چکې ليکل شوې دې،  (www.ofpra.gouv.fr)ڼې پا بيوپه  OFPRA دچې 

 پناه د ستاسوچې  هړکيپر هغه اي بلنه ې لپارهمرک د پشمول استوي،در کونهيل خپل ته تاسو به OFPRA ېچدې  ادرسهغه  ېک

 اړه شوې وي.  په ېتنښغو

 

 دنيولې وي، او يا داسې ځای چې ستاسو  هيکرا، په اخپل وي، او ي ستاسو ېچ ئيږاوس ېک يځنګاستو ېداس وي په تاسو ېچ کله

 دياب تاسو نو ،وئبدلادرس  خپل چری تاسونو په داسې صورت کې که  وي شوي ولين لخوا يا کوم مشر / بچي/  ې يا ميړۀرمنيم

OFII ئړورک خبر ته. 

 

  دOFPRA لخوا ستاسو د غوښتنليک د معرفي کولو ثبوت. 

 

د دغه ليک يا خط له  ېچ ييږدرل کيل وي ته تاسو OFPRA ، نو بياييږورس وخت په او شي هړبشپ يا فايل هيدوس ستاسو ېچ کله

 .درکوي خبر هړا په نمبر ليفا دستاسو  او يدوک معرفي د کيتنلښغو د ستاسوالرې تاسو ته 

 شو.  ېسپارلو ته OFPRAتنليک ښغو ېتنښغو پناه د ستاسو ېچ ید ثبوت رسميد دې خبرې  يا خط سند دا

 پناه د" 2.2.1 ورئګو) سند د بيا نوی کولو اجازه درکوي يد خپلې پناه غوښتنې د لومړي تصديق ته تاسو ېچ ید سند هغه ليک يا دا

 "(.صادرول سند د تصديق ېتنښغو

 معرفي د لنهب دغه لپاره ېمرک د. ييږک ليږل یاځوي سره يا خط کيل کيدو د معرفيپناه غوښتنې د  د بلنه  يا انټرويو ېمرک د ،اکثره

نه وي نو بيا به د يو بل جال خط له الرې دغه بلنه  بلنهی د خط په دغه بل مخ چر کهيا خط په بل مخ ليکل شوې وي.  کيليدو د ک

 تاسو ته درليږل کيږي. 

 

http://www.ofpra.gouv.fr/
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  زموينه. پناه غوښتنې اپروسيجر، او يا، په ګړندي پروسيجر کې د  نارمل يا عاديپه 

 

 لخوا OFPRA د، خو دا به کې پروسيجر يا نارمل پروسيجر کې وي او کۀ په عادي نديګړ په، که ضهيعر ېتنښغو پناه د ستاسو

 .ييږک نهيمعا

پروسيجر کې ستاسو د  يندګړ په ،ي ديشو ذکر ېک"( ايتړو ېتنښغو پناه د ستاسو"سرليک ) ېک برخه 2.2.1 په ېچ هګنڅ لکه

څنګه  لکه کوئ پورته هګټ خهڅ نونويتضمبه هم هغه  تاسو رګمډه کړې شوې ده، لنځو پورې راور 15د  موده  ېنيازموغوښتنې د 

په  ېچ کله ييږک نهيمعاهله  لخوا OFPRA دپروسيجر الندې  نديګړ د کيتنلښغو ستاسويجر کې وي. پروس نارملعادي يا  په چې 

تاسو فايل ته س د راجستر کولو په وخت کې دغه د ګړندې پروسيجر الندې ثبت شوې وي. کيتنلښغو پناه د تاسوګيشې يونيک کې س

په  سره لهبيا  لخوا OFPRAد  کيتنلښغوشته چې ستاسو  هم امکان کتو سره، دا په په کتو سره، او يا، ستاسو ځانګړي وضعيت ته

 دا سيکيوريټي ته او ي اي ته تيامن عامهپه دې هيواد کې ستاسو موجودګي  ېچ عادي يا نارمل پروسيجر کې واچول شي، پرته له دې

 .ته خطر نه پيښوي امن دولت

 لخوا د ګړندي پروسيجر پريکړه هم کيدای شي :  OFPRAد الندې ذکر شوو خبرو په صورت کې، د 

 د تاسو که چری OFPRA ټپ مو معلوماتکړې وي، يا  ېاندړو معلومات غلط ،ورکړې وي اسناد غلط لپاره کولو مراهګ 

 ؛وي، او يا کوم مهم اسناد مو پټ ساتلې وي  ساتلې
  وي : ې کړېتنښغو لپاره پناه د په مختلفو نورو شناختونه سره  تاسوکه چری 
  رکولو ته اړتيا نه لري ؛وکومې چې تحفظ  وي يړکذکر داسې خبرې  ېک ړمالتپه  ېتنښغو پناه ېخپل د تاسوکه چری 
  ي ستاسو د اصل وا ،وي يا د باور وړ نه غلطڅرګنده توګه  په ،وي متضاد ،وي يا ګډ وډ بې ربطه انونهيب ستاسوکه چری

 .ييږپوه معلوماتو سره په ضد کې وي د کومو په اړه چې دا دفتر هيواد په اړه د هغو

 

 .شئ یکول کار دااپيل کولو له الرې  د ته CNDA ېوازي تاسو نوغواړئ،  پروسيجر اعتراض کول نديګړ خپلپه  تاسوچری  که

 
 

 په OFPRA  مرکه ياانټرويو کې شخصي. 

 

 بلنه درکړای کيږي. لپاره ې يا انټرويومرک د ته تاسونو بيا به  شي، وسپارل ته OFPRA کيتنلښغو ستاسو ېچ لځوي

 ی ګڼل کيدای شئ :مستثن خهد مرکې يا انټرويو څ تاسوپه الندې ذکر شوو دوو صورتونو کې 

 دستاسو په فايل کې ورکړای شوې معلومات  ېچ کله OFPRA وي ؛ کافي لخوا د کډوال يا مهاجر حيثيت ورکولو لپاره 

  رخې اخيستو بپه حاضر کيدو کې او په انټرويو کې د  تاسوس ،الملونه طبي دوام لرونکي او ستاسو د کنترول نه بهر ېچکله

 په الر کې خنډ وي. 

 دفتر مرکزي OFPRA د ېک Fontenay-sous-Bois په ديبا تاسو نوبلنه درکړای شي،  لپاره يا انټرويو ېمرکد  ته تاسوچری  که

يو افسر چې "د تحفظ افسر" ورته وئيل کيږي، له تاسو څخه انټرويو اخلي او سوال جواب به کوي،  OFPRAهلته به د . شئړال ته

ستاسو لپاره  لخوا OFPRA د ېچ کيږي کومترسره به دغه انټرويو  ېکګۍ موجود په ونکيړژبا داسې يو د ېک صورت په ايتړا داو 

ټاکل شوې وي. دغه ژباړن به په هغه ژبه خبرې کوي کومه چې تاسو په ګيشې يونيک کې د خپلې پناه غوښتنې د راجستر کولو په 

 OFPRA وګورئ "په ېک برخه 2.2.1 په)وخت غوره کړې وي، او يا، په داسې ژبه کې چې تاسو پرې کافي حده پورې پوهيږئ 

 تنهښغو لپاره هر وختکولو انټرويو او سوال جواب  د کې ژبه فرانسوي په تاسوخو بيا هم، (. ه کول"د انټرويو لپاره ژبه غور ېک

 په صورت کې کولې شئ.  لياپ د ته CNDAکارول شوې ژبې پر ضد تاسو د کولې شئ. په انټرويو کې 

 

لخوا  OFPRA دد غير حاضرۍ له امله ستاسو د فايل پر بنسټ  ستاسو نوې يا انټرويو ته نه حاضريږئ، مرکدې  تاسو چری که

 له وړاندې نه ساعته 48 هږترلږله چې د الزمي دا، ېک صورت په ډخن کوم د .هم بند کړې کيدای شيپريکړه کيدای شي، او يا، فايل 

OFPRA هغه ادرس کوم چې ستاسو په  ، د ناوخته کيدو په صورت کې، د يو ليک له الرې خبر ورکړای، پهاي او ئ،ړورک خبر ته

 ليکل شوی دی.  کې بلنه
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لخوا منلې شوې ټولنې/ايسوسي  OFPRAچې دې انټرويو ته تاسو د يو وکيل سره راشئ، او يا، د  شئ یکول نو ئړوغوا تاسو که

ې نکه چری وکيل يا د دغه ټول خو،ليکي.  مشاهدهخپله  ېک یپا په يا انټرويو ېمرکايشن د يو نمائنده سره راشئ، کوم چې به د دې 

د کومې معذورۍ په حالت کې يئ،  تاسو چری که نه وي، نو دغه مرکه به نه ځنډول کيږي. نمائنده انټرويو يا مرکې په وخت حاضر

و سيا ډاکټر د ملګرتيا غوښتنه کولې شئ کوم چې په معمول کې ستا مسلکي مرکې يا انټرويو په جريان کې د يو داسې طبي د تاسو نو

 څارنه يا عالج کوي، او يا، د يو داسې ټولنې يا ايسوسي ايشن د نمائنده غوښتنه کولې شئ کوم چې د معذورو خلکو امداد کوي. 

و که ادجنسي تشدد سره تړلې خبرې،  ته د خپلې پناه غوښتنې داليل ښکاره کولو کې مشکالت وي، په ځانګرې توګه تاسو چری که

ستاسو د خوښې يو جنسي ترجمان سره وشي، نو د دې لپاره  يو افسر سره وشي، او يا، دفتر د دې مرکهستاسو  ېچ ئړوغواتاسو 

  څخه غوښتنه کولې شئ.  OFPRAتاسو د انټرويو د ورځ نه وړاندې د 

رويو کيږي چا سره چې ستاسو انټ کليل لخوا فسرتحفظ د ا هغه د به ېندونګرڅ ستاسو وي يا پټ ساتل کيږي. محرم يا انټرويو مرکه

د پريکړې په وخت )په ګړندي  ااو ي( ېکارمل يا عادي پروسيجر ن په) ړې څخه مخکېکيپر دشوې وي، او که تاسو غواړې نو 

 .تاسو سره هم شريک کيدای شي څرګندونې دغهپروسيجر کې( 

 ېک صورت په ړېکيپر منفيد  لخوا OFPRA دهم ريکارډ کيږي کوم ته چې تاسو السرسي نه لرئ، خو  ږغ ې يا انټرويومرکد دې 

 پر ضد د اپيل په صورت کې السرسي کيدای شي.  ړېکيپر غهد د او

 

 ستاسو انټرويو اخيستل کيدای شي ؟ کې کوم ځای بلپه   پرته دفتر مرکزيد  OFPRA  کې د Fontenay-sous-Bois په

 يګړانځ په) ونشيکې   Fontenay-sous-Boisپه  امله لهلي ايی توګه ستاسو د لري وايجغرافانټرويو په  ستاسو ده چې ممکندا 

 ۍورنکد  اي  ايروغت د تاسو ېچ کله)له امله  تيوضع يګړانځ د ستاسو ،اي ، او(استد سمندر پوری غاړه ي تاسو ېچ کله هګتو

. په (وي محروم ۍآزاد له ېچ استي بندي ېک یايو داسې ځ په تاسوکله چې  ،ااو ي، ئړوک سفر چې یکول نشئستونزو له امله 

 داسې صورت کې، ستاسو انټرويو به له لرې نه د آډيو او ويډيو اړيکو له الرې ترسره کول کيږي.
 

په څنګ کې موجود وي کوم چې به له تاسو   سره تاسوی به له استازټولنې يا ايسوسي ايشن يو  د اي ليوکپه داسې صورت کې، 

 .يو په څنګ کې ناست سره افسرتحفظ د  د به جمان. ترکوي مرستهسره 
 

 هپ انټرويو تاسونو دا ممکن ده چې س است،ي ېک ارښ لوی وي پهې ياست، او يا، ک مهيسد سمندر نه پوری غاړه  تاسو ېچ کله

 OFPRAکې د  Cayenneدپارتمنت کې اوسئ نو په  Guyaneکله چې تاسو په ترسره شي،  لخواد افسر  OFPRA د ولډ ميمستق

 د پلټنې د بهرني مشن لخوا ترسره کيږي. OFPRAپه دفتر کې ترسره کيدای شي، او يا، په نورو اړوندو سيمو کې هم، دا کار د 

 .طبي معاينه 
 

OFPRA  ايتګړمين د کيتنلښغو د ستاسو به کول انکار خهڅ ېنيمعا طبي ېدکولې شي.  تنهښغوې کولونيمعا طبي د خهڅ تاسوله 

 د رييت جنسي د او استي یکوچن تاسوچری  که څخه هم نه منع کوي. ورکولو ړېکيپربه د خپلې  OFPRA اوجوړيږي  نه المل

 طبي به رټاکډې کيږي. ړورک لخوا OFPRA د بهې فيس نيمعا طبي دې دوي، نو  ېشو ثبت تنهښغو نوم د پناه په ستاسو امله له خطر

 .وسپاري ته استازي قانوني اي پالر او مور ستاسو بهطبي سند يوه کاپي  غهد او استوي،په مستقيم ډول  ته OFPRA سند

 

  دOFPRA پريکړه. 

 

 د پريکړې لپاره وخت 

ارمل يا عادي پروسيجر ن په او ځېور 15 ولډ اوسط په ېک وسيجرپر نديګړ په:  لري ريتوپ وخت کولو ترالسه ړېکيپر د OFPRA د

چری  کهده.  ېشو رد تنهښستاسوغو ېچمطلب دا نه دې    يا خاموشۍ ايپتوچ ېدږاولخوا د  OFPRA د. ېپور اشتويم وڅ ترکې 

OFPRA  ديابپه داسې صورت کې، تاسو  نودرکوي.  خبر ېالر له پوست د ته تاسو بهدوي  نوې، کول ينش هړکيپر ېک اشتويم 6په 

 خطونو تپوس کوئ.  وخپلد  ولډ منظم په

 

  (ولونهډ مختلفتحفظ  د" ورئګو 1 برخه) ړهکيپرښۀ او مثبته" 
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 ې په اړه يوه ښۀ او مثبته پريکړه شوی وي، نو تاسو ته به : تنښغود  ستاسو چری که

 او، ئيږکل حيثيت درکړيا مهاجر  والډکيو  د OFPRA  مهاجرت يا کډوالۍ د حيثيت د ورکړې پريکړه درليږي؛  دبه تاسو ته 

  او، درکوي  تحفظ ضمنياو يا به درته OFPRA تحفظ  د ورکړې پريکړه درليږي، او همدا رنګه يو  ضمني د ته تاسو به

  ته د خپل تحفظ د توجيه کولو په غرض وړاندې کولې شئ.  چارواکوخط به هم درليږي کوم چې به تاسو 

  

 هړکيپر منفي 

OFPRA  شي یکول ېړکيپر منفي ولهډ ېدرپه اړه  ېتنښغو پناه دستاسو : 

 ؛ هړکيپر کولو رد د 

اعتراض کولې شئ. په سيمه کې د پاتې کيدو د حق په اړه شرايط په دې وړاندې  ېاندړو په CNDA د ې پر ضدړکيپر د دې تاسو

 څخه وروسته د پاتې کيدو د حق خاتمه".  ايخبرت د ړېکيپر د OFPRA" کې بيان شوې دي : د 3.1ذکر شوي برخه 

 شي یديکپه الندې صورتونو کې  هړکيپر منلو نه د  : 
 ؛  ګټور کيږئ خهپه لړ کې د تحفظ څ پناهخپلې  د ېکدولت  ړیغيو  په يېاتحاد يیاروپا دله وړاندې نه  تاسوکله چې  -
 رتهيب د تاسوتحفظ څخه ګټور کيږئ، او يا، هلته  مؤثرهد  او تيوضع والډک د ېک واديه ګړيميدر يو پهکله چې تاسو  -

  .استي ړو داخيليدو

ور څخه نې اعتراض کولې شئ. د پناه په لړ کې، تاسو په سيمه کې د پاتې کيدو د حق اندړو په CNDA د ړې پر ضدکيپر د دې تاسو

 OFPRA د" برخه کې وګورئ  3.1په وړاندې د اپيل کولو په صورت کې هم )په  CNDAنه نشئ ګټور کيدې، تر دې پورې چې د 

 څخه وروسته د پاتې کيدو د حق خاتمه".  ايخبرت د ړېکيپر د

 

  په الندې صورتونو کې کيدای شي : هړکيپرد بنديدو 
 هکله په اخيستولو رتهيب د ليکتنښغو د پناهخپلې  د ېالر له کيليو  د، او يا، پرمهال يا د انټرويو  ېمرک د تاسوکله چې  -

OFPRA ؛وي  ېړورک خبر ته 
 ې يا انټرويو ته حاضر شوی نه يئ ؛مرک تاسو، او يا، یسپارله وي ن دننه کې وځور 21 په کيتنلښغو خپل تاسوکله چې  -
 ؛ کوئ هډډورکولو څخه  ومعلومات نړيا په لړ کې د ېنيازمو د کيتنلښغو خپل د ولډ قصدي په تاسوه چې لک -
 ولين نشي کهړيا سرهپه يو مناسب وخت کې دننه خپل ادرس دفتر ته نه وي ورکړي، او له دې امله له تاسو  تاسوکله چې  -

 ؛ یديک
 هيدوسيل يا اف خپل تاسو ليدل مشروع کوم دوي، خو بغير  یشو رټراجسپه ګيشې يونيک کې  کيتنلښغو ستاسوه چې لک -

OFPRA ېاستول وي نه ته. 

 

د پناه په لړ کې، تاسو په . نشئ ېاندړو په CNDA د، خو شئ یکولد اداري محکمې په وړاندې د دې پريکړې پر ضد اعتراض  تاسو

څخه وروسته  ايخبرت د ړېکيپر د OFPRA "د برخه کې وګورئ  3.1)په سيمه کې د پاتې کيدو د حق څخه نور نه نشئ ګټور کيدې 

 خالصولو ايب د ليفا خپل دلپاره  لځوي ، تاسو ددننه ېک اشتويم 9 څخه په ايخبرت ړېکيپربنديدو د  د د پاتې کيدو د حق خاتمه".

 (.ورئګو 3.3 برخه)کولې شئ  تنهښغو

 

 د OFPRA طريقه  لويږل د ړېکيپر د 
 

OFPRA تاسو  ېچ وي یشو لړژبا کې به ژبه هغه په ېچ ،ييږلدر سند وي او هړکيپر شوي کليل ېک وي ژبهفرانس په ته تاسو به

 .ويشوي  وتهګ په یمعن ړېکيپراو په دغه ليک کې به ستاسو د غوښتنليک د رد کيدو د  ئ،يږپوهپرې 
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ستاسو د پناه غوښتنې د معرفي کولو تصديقي سند، د شخصي  د تاسو OFPRA له الری وسيلې د غيرمادي يا اليکترانيک ايا

 ؟ليږلې دره پريکړبلنه او خپله  ېمرک

OFPRA د ېنتښغو پناه دشخصي اکاؤنټ  پهله الرې  لويوسغير مادي يا اليترانيک  د يې هدف ېچ ړیک تهځنيرام مټسيس وي 

 پناه د ولډ ړبشپ په به پروسه خوندي دا. ليږي هړکيپر خپله هړا په ېتنښغو د او بلنهې مرک شخصيسند، د  قيتصد دويک معرفي

 باوري کوي.  تيمحرم ېتنښغو
 

نې لو په وخت، او يا، ستاسو د پناه غوښتنې د معايکو رټاجسد ر ېتنښغو پناه د ستاسو نو  ي،يږک پلي ته تاسو مټسيس دا ېچ کله

پوائنټ کې تشريح  2.2.1درکړل کيږي، که چيرې په  خبر هړا په ېد د به ته تاسو، ېک وخت په دولويږل ته ېفرانس مسؤل هيواد 

 ايخبرت اتومعلوم د هړا په رجيپروس د کولو پلي مټسيس د ته تاسو به ايبشوې ستاسو د "ډوبلين" پروسيجر کامياب شوې نه وي. 

 کيږي.  لړدرک

 

 د OFPRA ضد اپيل پر ړېکيپر د. 

 

اعتراض  ېاندړو په CNDA دغه پريکړې پر ضد دکې دننه، د  اشتيم هوي په  خهڅ يټېن له ايخبرت د ړېکيپر د OFPRA دتاسو 

د يوی مياشت  تاسو کهته اپيل نه وي کړي، او يا،  CNDA تاسو چری که(. ورئګو" نهيازمو لخوا CNDA د" برخه 3.2)کولې شئ 

اسو پای ته رسي، له ت حق دويک ېپات د ستاسو ېک مهيس په په داسې صورت کې  نو وي، ړیک درج وروسته اپيل خهڅټاکلې مودي 

ه تاسو له فرانسه ه نوی کيږي، او بيا ببيا نسند به  يبيرته اخيستل کيږي، او يا، دغه تصديق سند يتصديق ېتنښغو پناه د ستاسو څخه به

 څخه وځئ. 

دغه  دياب تاسو نو واخلئ، هګټ خهڅ ېمرست قانوني لهد تشکيلولو په لړ کې  لياپ خپل په وړاندې د CNDA د چې ئړغوا تاسو چری که

موده به  ېاشتيم یويد   اپيل کولو لپاره دغه د ايب  .ئړکو دننه ېک وځور 15 په  وروسته ايخبرت له ړېکيپرد  OFPRA د تنهښغو

منقتع کيږي، او بيا به له هغه نيټې څخه  يو ځل بيا پيل کيږي په کومه نيټه چې ستاسو د قانوني کمک د غوښتنې په لړ کې د پريکړې 

 (."کمک ليوک د" کې وګورئ برخه 3.2خبرتيا تاسو ته وشي )په 

 لوی دولتي کونسل يا شورا ته هم اپيل کيدای شي.  ې پر ضدړکيپرد  CNDA دلخوا  OFPRAستاسو لخوا، او يا، د 

 
 

 د OFPRA خاتمه حق دڅخه وروسته د پاتې کيدو  ايخبرتد  ړېکيپر د. 

 

 د پلټنې د مودې په ترڅ کې، د قانون اپيل پشمول د پاتې کيدو د حق څخه ګټور کيږئ. ېتنښغو پناه د خپلې تاسو ،ېک لاص په

په الندې ذکر  لخوا OFPRAد  ستاسو په اړه ېچ کله يرس ته یپا هغه وخت  حقيا د پاتې کيدو  ېساتن د تاسوخو له دې سره سره، س

 شوو پريکړو کې يوه پريکړه شوې وي :

د تحفظ څخه ګټور کيږئ، او، که چری دغه هيواد  ېکهيواد  بليو  پهله وړاندې نه  تاسو ېچ کهځ ،هړکيپر يوه منلو نه د .1

 ؛ (ورئګوبرخه  3.3) شئ یديکدغه هيواد کې داخل  رتهيب تاسو وي، نه هيواد ړیغ يېاتحاد اروپايي د
 ؛ .(ورئګوبرخه  3.3) هړکيپر يدوبند د .2
وندي خپه ګړندي پروسيجر کې اچولې شوې د پناه د غوښتنليک په اړه د رد کيدو پريکړه،  په دې اساس چې تاسو د يو  .3

 هيواد وګړی ياست ؛ 
ستاسو  ېخاور ملي په ګړندي پروسيجر کې اچولې شوې د پناه د غوښتنليک په اړه د رد کيدو پريکړه،  په دې اساس چې په .4

 دې ؛  ښواګ جدي لپاره نظم عامه د شتون
 ؛ هړکيپر ې په اړه د رد کولوتنښغود  ېاکتنيب د .5
 کتنې د لومړۍ غوښتنې په اړه د نه منلو پريکړه ؛ايب د  .6
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 ويش منع اي شوي ستليا خهڅ ېساح ييقضا اي اداري له تاسو ېچ ېک حال ېداس په ،هړکيپر کولو رد ، د اي ، اومنلو نه د .7

د  لخوايا د محکمې  ېادار د تاسو ايا" کې  2.2.1په )ياست  شوي ساتل ېک فيتوقپه  اينظربند  کې کورپه   تاسو او استي

 "(. ؟سره مخ يئ  زيبند سيمې څخه د  شړلو يا په سيمه کې د

 ېخاور فرانسوي د بيا به او ،نشي کيږي نويبه نه  ،اي ، اوشي ستليواخ رتهيب به سند يتصديق ېتنښغو پناه ده داسې صورتونو کې، پ

 (.ورئګو 5برخه ) غاړه وي په ستاسو تيمسؤل ودلويښپر

 

 لخوا ازمونيه. (CNDAد پناه د حق د ملي محکمې )   3.2

 

 .د اپيل کولو لپاره وخت 

 

. لرئې اپيل کولو لپاره يوه مياشت وخت اندړو په CNDA وروسته،  د خهڅ ايخبرت د پريکړې د کولو ردلخوا د  OFPRA د تاسو

 : شئ یکولدا الندې ذکر شوي ګامونه پورته  تاسو

د  وا ولوک لغوه ېړکيپر د دفتر د خهڅ ېمحکم لهلخوا د نه منلو، او يا، د رد کيدو د پريکړې په صورت کې،  OFPRA د -

 تحفظ ورکولو غوښتنه کول ؛ 
ول. په ک تنهښغو ژندلويپيا د کډوال په حيث د  مهاجر د، ېک صورت په ړېکيپر ېوي ضمني تحفظ څخه د ګټور کيدو د  د -

تحفظ څخه  د" ورئګو 6 برخه) هم حقونه وندړا اوتحفظ ګټه له ځان سره ساتل شئ،  ضمني د تاسوداسې صورت کې، 

 که ،ېپرد رهيسرب. دلېژنيپحيث نه يئ  په والډکيو  د تاسو CNDA ېچ وخت پوری هغه تر ،"(حقونه ستونکوياخ هګټ

تحفظ څخه بيرته  ضمنيلخوا د ورکړای شوي  OFPRA د نو ،مني ونهيا کډوال په حيث  مهاجريو  د تاسو CNDA چری

 نشي منکر کيدای. 

مه نيټه 20 په جنوري د تاسو که ه،ګتو په مثال د) ييږورس ته CNDA څخه وړاندې دويرس ته یپا ېمود ېاشتيم ېوي د ديبا لياپ دا

د يو راجستر شوي (. ته ورسي CNDAمې فرورۍ  دنيمې شپې څخه وړاندې 21 د ديبا لياپ نوستاسوترالسه کوئ،  هړکيپرکيدو  رد د

 ستاسوته واستول شي.  CNDA ديبا دې لياپد يو تصديقي رسيد سره، د ساده خط، او يا، د فيکس له الرې دغه خط له الرې او 

له  ، که چری تاسو دغه اپيل د فيکساي اوڅخه وړاندې وليږل شي،  دويرس ته یپا د ېاشتيم ېوي د هګتو په اطياحت د ديبا کيتنلښغو

 نافيتاسدغه اپيل  د ستاسو چری که. شي ليږولڅخه وړاندې  ېشپ الری استوئ، نو بيا بايد چې د نيټې د ختميدو په ورځ د نيمې

 اي دلويورا ه داپيل ب وي، يعني ړو منلو نه دستاسو اپيل به  نوته د يوی مياشت د نيټې د ختميدو څخه وروسته ترالسه شي،  ېمحکم

 .شي رد پرته ه کولونيمعا

 

 مرسته ليوکيو  د. 
 

 ،لپاره ېد دکې د غونډې په ترڅ کې د يو وکيل کمک ترالسه کړئ.  CNDAد خپل اپيل په جوړولو کې او په  تاسودا امکان شته چې 

 تاسو ېچ لرين حق ليوک او ييږک هيتاد لخوا دولت د ولډ ړبشپ په سيف ليوک د. ئړوک تنهښغو لپاره ېمرست قانوني د شئ یکول تاسو

 .اخلي سونهيف خهڅ

 حقوقي CNDA د ېک وځور 15 پهد خبرتيا څخه  ړېکيپرد  کولو ردلخوا  د  OFPRA د ديبا تاسو لپاره،ې تنښغو د ېمرست قانوني د

 .سئيون کهړيا سره دفتر ېمرست يا قانوني

 ( ادرس:BAJد حقوقي يا قانوني مرستې د دفتر ) CNDAد 

Cour nationale du droit d’asile 
35, rue Cuvier 

93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS 
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 CNDA ېچ ړئکو تنهښغوه کولو ته تيار وي، او يا، مرست قانونيستاسو  ېچکوم  ئړک وتهګ په نوم ليوک هغه د شئ یکول تاسو

 که یحت ئ،ړرنکو ېسيپ ته ليوک یشو اکلټ ديبا تاسو کوئ، پورته هګټ خهڅ ېمرست قانوني د تاسو که. اکيټستاسو لپاره يو وکيل و

 .يړوک هم تنهښغوفيس  د خهڅ تاسو هغه

 غوښتنه به نه رد کړې کيږي.  ېمرست قانوني دکه چری ستاسو اپيل په څرګنده توګه نه ښکاري چې د نه منلو وړ دې، نو ستاسو 

 ههغ ېوازيبه  هيټن  ۍوروست ثبتولو د لياپ د ستاسوپه وړاندې  CNDA د ،ېک انيجر په ېنيازمود غوښتنې د  ېمرست قانوني دستاسو 

 د لخوا دفتر ېمرست قانوني د هړا په ېتنښغو د ستاسو .دننه کړې ېک وځور 15 په تنهښغوخپله  اسوت له چېک شي ولډنځو وخت

نيټه  يوه نوی  لپاره کولو اپيل راجستر خپلد  ېاندړو په CNDA د تاسويږي. ک ليپ ايب وروسته، دغه نيټه به خهڅ ايخبرت له ړېکيپر

د  ړېکيپر د OFPRA دبرابر ده، خو له دغه موده څخه به هغه ورځې کمول کيږي کومې چې  اشتيم ېوي د ېچ کوم لرئ، يا موده

 ې شوې وي. ريت ځنيترمې د نيټې تنښغود  ستاسو لپاره ېمرست قانونيد  او ايخبرت

 

 د ېمرست قانوني د سره تاسو درکوي، نو مه15 په نوۍج رد کيدو د پريکړې خبرتيا تاسو ته دد   OFPRA چری که ه،ګتو په مثال د

 د مه20 په ۍجنور د ورځې وروسته 5 خهڅ ايخبرت د ړېکيپرد  OFPRA د تاسو چری کهدې. او  وخت ځېور 15ې لپاره تنښغو

وخت وي  ځېور 26 وروسته خهڅ ړېکيپر د دفتر د ېمرست قانوني د به تاسو سره بيا نوه وړاندې کوئ، تنښغو لپاره ېمرست قانوني

 .ئړک ېاندړواپيل  خپل ېچ

 

 .اپيل 

 

 : وشي یدرناو ديبا طويشراذکر شوو  ېالندد 

  دد هر څۀ وړاندې، تاسو بايد OFPRA  ؛ د ليک په بل مخ ليکلې شوی ټولې خبرې ښۀ وولولئ ړېکيپر يدو دک ردلخوا د 

  خپل نومونه، فاميلي نومونه، د (نلريفورمه  مشخص يڅه) شي کليلو کاغذساده  په کې ژبه فرانسوي په ديبااپيل دې .

 زيږيدو نيټه او ځای، تابعيت او ادرس بايد په دغه اپيل کې وليکل شي ؛ 
 ي؛ړک کيالسل غه اپيلد ديبا ليوک قانوني ستاسو نو است،ي یکوچن تاسو که ؛ ئړک کيالسل لياپ خپل ديبا تاسو 
 داپيل سره د  خپلد  ديبا تاسو OFPRA ؛ ئړک مهيضم کاپي ې يوهړکيپر 
 ي نوټس معلومات هغه  د ديبا تاسواچول شوې وي، نو  ېک نالرهړکپروسيجر يا  نديګړ په کيتنلښغو پناه د ستاسو چری که

 2.2.1د اپيل سره ضميمه کړئ کوم چې تاسو ته د پناه د غوښتنې د راجستر کولو په وخت درکړای شوې دې )په  کاپي

 ؛ ("ايتړو ېتنښغو پناه ستاسو د"برخه کې وګورئ 
 د ولې تاسويعني  ئ،ړکتوجيه  لياپ خپل ديبا تاسو OFPRA و سرهليدال ، له هغهاي ، اواستي نه موافق سره لويالد د ردولو د 

 ؛يا مهاجر حيثيت نه دې درکړې  والډکتاسو ته ضمنې تحفظ  درکړې دې، او تاسو ته يئ د  OFPRA د کوم په اساس ېچ
 ؛ي اسناد د اپيل سره ضميمه کړئ قيتصدتابعيت  او شناخت خپلد  ديبا تاسو 

 ؛ ئړک مهيضم هم سندونهنور  لپاره ولوړبشپ د ېسيک ېخپل د ديبا تاسو 
 په  ېچ ېک ژبه کومه په اعتراض کول غواړئ  ژبه هغهپه  تاسو کهOFPRA تاسو مرکه يا انټرويو شوې وه، نو تاسوس کې 

 که .پکې انټرويو غواړئ تاسو ېچ ئړک وتهګ په هم ژبه هغه ديبا تاسو او ئړک وتهګ په ېاپيل ک خپل په غه خبرهد ديبا

يو يا انټرو تاسوبيا به س نونشي ټاکلې،  ترجمان ېک ژبه ېشو لېتښغو پهاعتراض درناوی کوي، خو  د ستاسو محکمه

 ؛ ئيږپوهپرې  تاسو ېچکې ترسره کيږي  ژبهمرکه په داسې 
 ؛ وساتئ ثبوتونه او يوه کاپي هم له ځان سره کولوور او لويږل لياپ خپل د ديبا تاسو 
  بايد  وتاس هړا په بدلوند ادرس دCNDA ؛ ئړک خبر 
 کولې شئ. تنهښغو د کميونيکيشن ليفا خپل د وروسته ثبتولو لياپ خپل د تاسو 

 

 پلخ د او ئړک مهيضم کاپيسره يوه  ليفاتاسو د  ېچخبره وي  غورهپه اړه، دا به  سندونو ونکوکو قيتصدد  تيتابع د ستاسو

ې ونه يا خطونه ترالسه کوئ کوم چکيل هغه له الرې، تاسو به سندونو ېد د. وساتئ له ځان سره اصلي ډکار یشناخت ملي اي پاسپورت

که چری په محکمه کې د اوريدنې په ورځ  له تاسو څخه دغه اسناد . ييږک ليږل ېالر له کيل شوي رټراجس يو د لخوا CNDA د به

 دغه اصلي اسناد هغوي ته وړاندې کوئ.  به تاسووغوښتل شي، نو 
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 ضميمه کړئ او يوه اصليخپل فايل سره  د تاسو ېچ ده خبره دا غورهي، کو قيتصد ېسيک د ستاسود هغو اسنادو په اړه کوم چې 

 ېپوست دته  سوتا به اياو بيرته درکړای کيږي،  ځور په ېدنياور دبه ستاسو په غوښتنه  تاسو ته  اسناد داکاپي يئ له ځان سره وساتئ. 

ه ړژبا که چری دغه اسناد. شي لړوژبا ته ژبې فرانسويچې  ديبا کوي قيتصد ېسيک د ستاسو ېچ اسناد هغهله الرې درليږل کيږي. 

 د پرته شي، ترسره لخوا ونکيړژبا شوي ندګسويو  د دې هړژبا ېچ هند الزمي دادغه اسناد نشي کارولې.  CNDAشوې نه وي، نو 

 .سندونو سويپولد  اي يیقضا او حالت مدني

ي ې شوي نور اضافي او بشپړونککليلد يوی ټاکل شوې نيټې پورې  تاسو نو ،یش تلښوغو ته ېدنياور عامه يوی تاسو چری  که

 په جلبي خط کې ذکر شوی وي.  ستاسوبه  معلومات راوړلې شئ کوم چې
  

 رسيد لياپ د. 

  

سند به په هغه  دا. ،ييږدرليو سند  ېالند کيترسرل" رسيد لياپد " د ته تاسوبه   CNDA وروسته،تر کيدو راجسد  لياپ د ستاسو

 .دې یشو ثبت لياپ ستاسو ېچ کوي قيتصد دا سند کوم چې تاسو ورکړې وي. دا ل کيږيادرس درليږ

د  ېنتښغو پناه ېخپل د چې تاسو درکوي اجازه ته تاسو سند دا ،(ورئګو" ماهيت ټالوونکې لياپ د" برخه ېالند) پرته استثناء د

 دپه فرانسه کې  ېپورتر پريکړې  CNDA د د خپل غوښتنليک په اړه تاسو ېچ کهځ ئ،ړوک تنهښغو کولو نويتصديقي سند د بيا 

 .لرئ حق دلوياوس

 ماهيت يا معطلونکې ټالوونکې لياپ د. 

 

 اتوماتيک په لياپ دا او ،لرئ حق کولو لياپپه وړاندې د  CNDAضد د  پر ړېکيپر د کولو ردد  OFPRA د تاسو ،توګه يعموم په

حق  کيدو د ېتد اپيل د وخت د ختميدو پورې په فرانسه کې د د پا  تاسو ېچ یمعن ېپد دا کيدې يا ټالول کيدې هم شي. معطل ولډ

 کړې.  وي نه هړکيپر خپله ېمحکم ېچ وخت پورې، ترڅو هغه تر ېک صورت په ليپ، او د اشئ څخه ګټه پورته کولې
 

 برخه 3.1په ) ئړورک السه له حق دويک ېپاتد  ېک وړاندې په فرانسه دويک رد د ېتنښغو پناه ېخپل د تاسود دې برعکس، که چری 

لخوا د رد کيدو يا  OFPRAد تاسو نو ،(يا خاتمه" یپا حقڅخه وروسته د پاتې کيدو د  ايخبرتد  ړېکيپرد  OFPRA د" ورئګو کې

 وړ کيدو يا ټالولو معطلد  ولډ اتوماتيک په نور لياپ داخو د اپيل کولو حق لرئ،  په وړاندې CNDA د نه منلو د پريکړې پر ضد

 نه دې :

 

  شړلو ګامونه پورته شوی او عملي شوې  دستاسو پر ضد  او یندټالوونکې يا معطل کيدونکې  لياپفرض کړئ که چری

 : ذکر شووپريکړو کې د يوی پريکړې سره مخ ياست ېالند د تاسو کلهوي، په داسې حال کې چې 
 

تحفظ څخه ګټور کيږئ،  ېکدولت يا هيواد کې  بل يو پهله وړاندې نه  تاسو ېچ کهځلخوا د نه منلو پريکړه،  OFPRAد .1

 ؛( ورئګو 3.3 برخه) شئ یدليستن رتهيب هلته تاسوې نه وي، ړغ يېاتحاد اروپايي دکه دغه هيواد او، 
 برخه وګورئ( ؛  3.3لخوا د بنديدو پريکړه ) OFPRAد  .2
لخوا ورکړې شوې  OFPRAې په اړه د تنښغو ړۍلوم لپاره د ېاکتنيب دد ناکامولو په غرض،  د اجرا د شړلو د ګامونو .3

 .هړکيپر
 

  محکمه اداري له چې شئ یکول تاسو او یندکيدونکې يا ټالوونکې  معطل ولډ اوتومات په لياپفرض کړئ چې  اياو 

په داسې حال کې چې  ي،د شړلو اجرا ګام وځنډوپر ضد  ستاسو پرمهالپيل ا د ستاسوپه وړاندې  CNDA د ېچ ئړوغوا

 :ې ذکر شووپريکړو کې د يوی پريکړې سره مخ ياست الند د تاسو کله
 

 

رد کيدو پريکړه،  په دې اساس چې لخواد د  OFPRAپه ګړندي پروسيجر کې اچولې شوې د پناه د غوښتنليک په اړه د  .1

 تاسو د يو خوندي هيواد وګړی ياست ؛ 
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ستاسو  ېخاور ملي پروسيجر کې اچولې شوې د پناه د غوښتنليک په اړه د رد کيدو پريکړه،  په دې اساس چې پهپه ګړندي  .2

 ښ دې ؛ واګ جدي لپاره نظم عامه د شتون
 ، چې د منلو وړ ګڼلې شوې وي ؛هړکيپر ې په اړه د رد کولوتنښغود  ېاکتنيب د .3
شړلو د ګامونو د  دکومه غوښتنه چې  لخوا د نه منلو پريکړه OFPRAې په اړه د تنښغوهغې  کتني يا بيا ازمويني دايب د .4

 ؛ ېشو ېاندړوناکامولو په غرض نه وي 
 او استي شوي منع اي شوي ستليا خهڅ ېساح ييقضا اي اداري له تاسو ېچ ېک حال ېداس په ،هړکيپر کولو رد اي منلو نه د .5

د سيمې څخه د   لخواې يا د محکمې ادار د تاسو ايا" کې  2.2.1په )ياست  شوي ساتل ېک فيتوقپه  انظربند ي کورپه  تاسو

 "(. ؟سره مخ يئ  زيبند شړلو يا په سيمه کې د

 

شړلو د ګامونو پر ضد ستاسو د اپيل په شکل کې وي،  دکه دغه غوښتنه  ئ،ړوک تنهښغومعطلولو يا ټالولو  ېد دچې  شئ یکول تاسو

 ،ساعتونو کې دننه ستاسو د نظر بندۍ يا توقيف پر ضد د غوښتنليک په شکل وي 48او يا، که ستاسو د نظر بندۍ يا توقيف څخه په 

 نو خبرتيا تاسو ته شوېخو په هغه صورت کې چې کله ستاسو د پناه غوښتنې د راجستر کولو څخه وړاندې د شړلو د اقدام يا ګامو

 وي او دا چې د دغه شړلو د اقدام يا ګام پر ضد اپيل کول امکان نه لري. 

 

 په CNDA غونډه محکمي ېک. 

 

محکمي غونډې ته رابلي. د غونډې څخه لږ تر لږه يوه مياشت محاکمې ته يا  تاسو به  CNDAستاسو د اپيل د پلټنې په غرض، 

ې د اپيل پلټنه يا معاينه د ګړندي پروسيجر الندخو که چری ستاسو  درليږل کيږي،  واسطه په کيليو  د ته تاسو بهوړاندې، دا  بلنه  

 ورځې وړاندې رابلل کيږئ.  15کيږي نو بيا په داسې صورت کې به تاسو د غونډې نه  

راض کولو وړ وي، نو باندې د اعت ړېکيپر OFPRAنه وي چې د  عنصرخبره يا  جديپه اپيل کې داسې کوم  ستاسو ریچ کهخو 

محاکمې  تاسو ېچ ېد له پرته ،يړک ردله الرې  امريو  داپيل  ستاسو چې شي یکول CNDAبيا ستاسو د فايل مطالعه کولو وروسته، 

 ته يا محکمې غونډې ته راوبلي. 

 :اړين وي، نو محکمې غونډه به   که

 ؛Palais de justice (Ile de la Cité) او يا   Montreuilچې ادرس يئ دا دې :  ،کيږي ېک CNDA په اي -
 .ید نيتضم تيفيک او تيمحرم د ويډيو -آډيو د. ېالر له ويډيو -دفترونو کې د آډيو په وزارت يېعدل داو يا به  -

 

 تشکيل يا جوړښت  ونايضاق د: 

 د ېک ېدپکې کار کوي.   ۍمشر په يټرټمجس د ،کوي نهيمعا نافياستاپيل يا  ستاسو به ېچکوم ټيم، د قاضيانو پينل يا  CNDA د

د يو راپورکوونکي د اوريدو . ید شامل هم تيشخص ړو وي یشو اکلټ لخوا( UNHCR) شنريکم عالي ملتونو روګمل د لپاره ووالډک

 پناه د تاسوس د طرفداري کولو پرتهد پريکړې  ېچ وکڅ کوي، هړکيپر هړا په نافياست اپيل يا ستاسودبه  نليپقاضيانو  دوروسته، 

تجزيه کوي. دغه راپور کوونکې دغه تجزيه ستاسو او ستاسو د وکيل د بيانونو په بنسټ کوي، که تاسو يو وکيل لرئ نو  ېتنښغو

 هله. 

فتر په دې نتيجه رسيدلې وي چې ستاسو غوښتنه د منلو وړ د ېچ کله ،اي ، اووي ړېک هړکيپر ېکپروسيجر  نديګړ په دفتر ېچ کله

 .کوي هړکيپر ېک هفتو هځپن په هړا په يا اپيل نافياست د ستاسو ېچ ید قاضي وي CNDA د دانه ده، نو په داسې صورت کې بيا 
 

کولې شي، که چری محکمه دا ګڼي چې  هړکيپر د يو ډله ييز پينل جوړولو الهم محکمه تنه،ښغو په ستاسو ،اي نوښت، او په خپل

 .کوي ېاندړو ستونزه جدي ،اي او،دې ړو منلو نه د ي،ځرا نه ېندپروسيجرال نديګړ د کيتنلښوغ

 

 

 

 : ژباړنه 
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CNDA  مهال رپ کولو ثبتد  ېتنښغو پناه د تاسو ېچيا ژباړونکې حاضري باوري کوي کومه ژبه  ترجمانيو  د ېک ژبههغه  پهبه 

تلو په صورت کې را ېپاتد  ېک ېد په ،اي ، او(ورئګو هبرخ" انتخاب ېژبکې يا انټرويو د مر د ېک OFPRA" په) وه ړېک په ګوته

 پوهه کافي تاسو ېچ کې به د يو ژباړونکي حاضري باوري کوي په کومه ژبه کې ژبههغه  په ،ېک صورت په کيدو ناممکن داو يا 

د دې خبرې  ديبا تاسو نوپورته کړئ،  هګټ خهڅ نشتونکې د ژباړونکي يا ترجمان د  OFPRA پهچې  ئړغوا تاسو چری که. لرئ

ويډيو له -داسې صورت کې چې که چری ستاسو محکمي غونډه د آډيو په. ئړوک وخت په لياپ خپل دپه وړاندې  CNDA د غوښتنه

ړ وي په کوم هال کې چې ستاسو انټرويو يا ژباړونکې به په هغه هال کې ستاسو تر څنګ وال ترجمان ويالری ترسره کيږي، نو 

بيا به محکمي غونډه هغه وخت  نووي چې تاسو سره حاضر والړ وي،  مشکليو داسې ژباړونکې يا ترجمان موندل  چری کهکيږي. 

 .لري شتوندغه هال کې  په يا ژباړونکې  ترجمان ېداس ېچ هړک دييتا دا خبره ېحکمترسره کيږي کله چې م

 محکمي غونډه کې ستاسو حاضري  په: 

 CNDA ايدب ،ېک صورت پهناوخته کولو  اي ډخنکوم  دحاضريدو مشوره درکړای کيږي. محکمي غونډه کې د  کلکه سره په پهتاسو ته 

 غونډې د ځنډولو او مهلت اخيستلو  د شئ یکول تاسومحکمي غونډې ته نشئ حاضريدې، نو  تاسو چری که. شي ورکړای خبر ته

يو  ولډنځد کومو له امله تاسو نشئ کولې چې غونډې ته حاضر شئ.  ېچ ئړک بيان ليدالاو پکې هغه  ئړوک تنهښغوليکلې شوې 

 غونډې د ځنډولو پريکړه کوي.  به د اضيانو د پينل مشر يا رئيسق د CNDA د ،ید نه حق

 تيماهمحکمي غونډې عامه  د : 

ه څخه د پټې غونډې کولو غوښتنقاضيانو د پينل د مشر يا رئيس  د چې شئ یکول تاسومحکمي غونډه عامه يا پبلک وي. خو بيا هم، 

 کيتوماتا پهکيږي. په داسې صورت کې، پټه غونډه به  نهيمعاوړاندې نه  خلکو دبه  هيقض ستاسووکړئ، د دې مطلب دا دې چې 

 کولې شي.  هړکيپرقاضيانو د پينل مشر هم دغه  دې کيږي. لړورک ولډ

 

 د CNDA هړکيپر. 

 

" سره ديرسيو تاييدي  د کيل شوي رټراجس د" واسطه په کيل يو پوستي د هړکيپر خپله ته تاسوبه  CNDA وشوه، هړکيپر ېچ لځوي

 .ېليږلدر

 ی پوهه کوي، او دغه سند به پهمعنپه  ړېکيپرهم وي کوم چې به تاسو د  سنداو ورسره به يو  ، ده ېک ژبه فرانسوي په به هړکيپر

 هغه ژبه کې به وي په کومه ژبه چې تاسو پوهيږئ. 
 

 : شي یکول CNDA ،ېک هړکيپر خپله په

  دچې OFPRA  اسوتي، او يا، ضمني تحفظ درکړي. بيا به ړرکد تيثيح يا د کډوال مهاجرت د ته تاسو او يړک ردپريکړه 

په دغه دواړو تحفظو کې يو تاسو ته درکړای  لخوا OFPRA د ته تاسوګټه پورته کوئ لکه څنګه چې  خهڅ حقونوله هم هغو 

 ؛شوې وي 
  دچې OFPRA  والډکيو  دضمني تحفظ  درکړای شوې وي، او بيا تاسو ته  تهي په کومه کې چې تاسو ړک رد هړکيپرهغه 

 ؛يا مهاجر حيثيت درکړي 
  دچې OFPRA  ؛ي ړک رد لياپستاسو  او يړک دييتا هړکيرکولو پ ردد لخوا 

   ،د ،ېکصورتونو  نوځي پهچې OFPRA سره له ليک بياتنښغوپه  ستاسو ېچ يړوغوا څخه هغه له او يړک رد هړکيپر 

 .يړوک غور

 

 خو ويک نه غور ېباند ېتنښغو ېولټ په تاسوته اپيل کيدای شي. دغه دولتي شورا س  شورادولتي  ې پر ضدړکيپرد   CNDA د

 قانوني د. ريل ايتړا ته ليوک يګړانځيو  او ده دهږاو يا کړنالره پروسه دا. و يا قضيو باندې بيا غور کويتنښپو قانوني ېنځي ېوازي

هم نه  مخه لوږيل د ستاسو ته واديه خپل رتهيب او وي،دږاول نه ديک ېپات ستاسو ېک فرانسه په بهاپيل  دا. شي یديک تنهښغو ېمرست

 .ئړوک مشوره خهڅ ليوک اي ېولنټ ېوي د سره ولوين ېک پام په جريپروس ېد د ېچ ييږک درکول مشوره ته تاسو. سيين

 د CNDA  خاتمه حقپاتې کيدو د  دوروسته  ړېکيپرد. 
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 :دل په الندې صورتونو کې کيږي رسي ته یپا حقد پاتې کيدو د  ستاسو

 التح هر په به هړکيپرچری دغه پريکړه په عامه يا پبلک غونډه کې شوې وي.  که، سره لوستلو په ړېکيپر د CNDA د -

 ؛درکړای کيږي  ته تاسو ېک

 شوې وي.  ېالر لهدغه پريکړه د يو امر  ېچر که سره، ايخبرتد  ړېکيپر د CNDA د -

برخه ) شئ کيدای تابع تيمکلف ودويښپرخاورې د  فرانسوي د او دئيږپر فرانسه ديبا تاسو ،وروسته خهڅ یپا له حق پاتي کيدو د د

 (.ورئګو 5

 

 بند شوې پناه غوښتنې بيا پرانيستنه. د    3.3
 

برخه وګورئ "بيا  3.4مياشتو تيريدو وروسته، ستاسو د بيا پرانيستنې غوښتنه به د بيا کتنې د غوښتنې په څير معامله کيږي ) 9د 

 کتنه"(

د بنديدو د پريکړې څخه  ،(ورئګو" هړکيپر OFPRAد "کې  برخه 3.1په )صورت کې  په دويبند د ېنيازمو د ېتنښغو د ستاسو

 پناه د ديبا اسوت لپاره، ېد د. شئ یکول فقط د يو ځل لپاره د غوښتنليک د بيا پرانيستلو غوښتنه  تاسومياشتو کې دننه،  9وروسته  په 

معرفي کړئ، او بيا په ګيشې يونيک خپل ځان بيا راجستر کړئ ته خپل ځان بيا ( SPADA)هرکلي مديريت  ړیلوم لپاره د تونکوښغو

 (.ورئګو 2 برخه)

په دفتر کې د خپلې غوښتنې د بيا  OFPRA د ېچدې  وخت ځېور 8 ايب سره تاسوراجستريشن څخه وروسته،  په پره فيکتور کې د

 نهيمعا ېتنښوغ پناه د ستاسوڅخه به  مرحله هغهله  اووي خالصبيا پرانيزي يا بيا  ليفا ستاسو به غوښتنه وکړئ، کوم چې پرانيستلو 

 .وو ېشووي په کومه مرحله کې چې بند ک ليپ ايب

کيدو حق څخه  ېاتپد  ېک مهيس په يو ځل بيا تاسوې په صورت کې، تنښغود  ستلويپران ايب غوښتنليک د د دننه ېک موده په اشتويم 9 د

 .کيږي لړرکد سندي تصديق ېتنښغو پناه دګټور کيږئ، او تاسو ته به 

  3.4)برخه  کتنې د غوښتنليک په څير ګڼل کيږي ايب د به تنهښغو ستلويپران ايب دد غوښتنليک  ستاسو وروسته،تيريدو  اشتويم 9 د
 (.ورئګو" کتنه ايب"

 

 بيا کتنه.  3.4
 

 ېک اشتيم وهي په څخه وروسته ايخبرت د ړېکيپرد   OFPRA دلخوا ستاسو د پناه غوښتنې د رد کيدو وروسته، او يا،  CNDAد 

ې غوښتنه کولې شئ، خو په هغه صورت کتن ايبد  ته کيتنلښخپل غو څخه د OFPRA و دتاس نوتاسو اپيل نه وي کړې، که چری  نهدن

 :چې  دي داپه خپل غوښتنليک کې کړې وي، مطلب  "عنصرخبره يا نوی  ینو"کې چې که چری تاسو کومه 
 

  که چری ستاسو دغه غوښتنه دCNDA خو ېو ، که د پريکړې څخه مخکېاي وي، او وروسته خهڅ يټېن د ړېکيپر د ،

 ؛ياست  شوئ پوه وروستهپرې  تاسو هړا ېپدچې 
 جدي د، که د بيرته ستنيدو په صورت کې اي ، اوشخصي ويرې توجيه کوي د ځورونې ستاسويا، که چری دغه غوښتنه  او 

 توجيه کوي.  خطر ښواګ
 

 .ئړوک مشوره خهڅ ليوکد يو   ايټولنې  ېوي د شئ یکول تاسو
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ته ځان حاضر کړئ، او بيا ګيشې  ( SPADA) و لپاره د لومړي هرکلي سنټرتونکښغو پناهد  ديبا تاسوکتنې غوښتنه کولو لپاره،  ايب د

 (.2 برخه ورئګو)يونيک ته د يو ځل بيا راجستريشن لپاره. 

 ستاسو که. وسپارئ ته OFPRA تنهښغو ېاکتنيب خپلد  وڅتر لرئ وخت ځېور 8 خهڅ يټېن له شنيراجستر نوي ېد د ايب تاسو

 .ئړک ړبشپ دننهکې  وځور 4 دغه غوښتنليک په ېچکوي  تنهښغو خهڅ تاسو له به دفتر نو وي، نه هړبشپ تنهښغو

 

 د دننه به  ېک وځور 8 په  وروسته دويک معرفيغوښتنليک د  ده پيل کوي، او نيازمو ړۍمول کيتنلښغو د ستاسو OFPRAبيا به 

 ل شئ.نتښغوو لپاره ېمرکچې تاسو به  يلر نه ايتړا ،ېک انيجر په ېنيآزمو ېد د. کوي هړکيپر هړاغوښتنليک د منلو د وړتيا په 

 

کولې شي، که چری دغه غوښتنه کې هغه  اعالند نه منلو وړ   تنهښغوکتنې  ايبستاسو د  OFPRA ،ېک یپا پهکتنې يا ازموينې  ېد د

 چې تاسو د تحفظ د ورکړې امکانات زيات کړي.  نلري حتمالا ورکړې وي،  تاسو کوم  ېچ شواهد اي قيحقا

 

 هړکيرپ بله ېچ ېلد پرته، او شي لڅيړوپه ډيرې ژورتيا  بهستاسوغوښتنه  نو ي،ړک اعالن ړو منلو د تنهښغو ستاسو OFPRA که

 .شي پروسيجر الندې به معامله نديګړد  وشي،

کيدای شي        نافياستپه وړاندې اپيل يا  CNDA د ې پر ضدړکيپرولو د رد اي ومنل نه د لخوا OFPRA دې په اړه تنښغو د ېکتن ايب د

 (.ورئګو 3.2 هبرخ) 

 

 

 شئ ؟آيا تاسو د خپلې بيا کتنې د غوښتنې پر مهال په سيمه کې د پاتې کيدو د حق څخه ګټور کيدای 

ړې د خبرتيا څخه وروسته، د پاتې کيدو د حق کيپرد  OFPRA" د ېک برخه 3.1په ) ېک صورت په ېتنښغو ړۍلوم د ېاکتنيب د

 : (ورئګو" خاتمه

 دا او، هچری پره فيکتور دا ګڼي چې ستاسو غوښتنه فقط د شړلو د ګامونو د ناکامه کولو په غرض وړاندې شوې و که -

ړې د خبرتيا څخه وروسته نور په دې سيمه کيپرد  OFPRA د شوی، نو تاسو بيا  اعالن ړو منلو د لخوا OFPRA ېچ

 ګامونه پورته کړای کيږي ؛  وولين کې د پاتې کيدو حق نلرئ، او بيا به ستاسو د شړلو او
پره فيکتور ګڼي چې ستاسو غوښتنه فقط د  خو وي ړېک هړکيپر منلو نه د ېباند تنهښغو ستاسو OFPRA چری که -

ړې د خبرتيا څخه وروسته کيپرد  OFPRA د شړولو د ګامونو د ناکامه کولو لپاره نه دې وړاندې شوې، نو تاسو بيا 

خو  ګامونه پورته کړای کيږي، و په لړ کېولين نور په دې سيمه کې د پاتې کيدو حق نلرئ او بيا به ستاسو د شړلو او

 ؛ ئړوک تنهښغو ولوډنځ د اعدام دې په وړاندې محکماداري  د ته اپيل کولو په وخت CNDAچې  شئ یکول تاسو
 OFPRA د نو تاسو بيا  چې ستاسو غوښتنه د بيا کتنې وړ ده خو بيا وروسته يئ رد کړې وي، ګڼي  OFPRAری چ که -

 و په لړ کېلوين بيا به ستاسو د شړلو او ړې د خبرتيا څخه وروسته نور په دې سيمه کې د پاتې کيدو حق نلرئ اوکيپرد 

 اعدام دې په وړاندې محکماداري  د ته اپيل کولو په وخت CNDAچې  شئ یکول تاسوګامونه پورته کړای کيږي، خو 

  ؛ ئړوک تنهښغو ولوډنځ د

 دپر ضد به  کولې. بيا ستاسو پورته نشئ هګټ خهڅ حق پاتې کيدو د د تاسو ،ېک صورت په ېتنښغوکتنې په لړ کې د دويمې  ايب د

 .وباسي انتظار ته ړېکيپر OFPRA د ېچ ېلد پرتهاو نيولو ګام پورته کړې کيږي،  لوړش
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 د هرکلي او استوګنې واقعي او مهم        ي.    د پناه غوښتونک4

 حقونه ۀشرايط او د هغ
 

 واقعي او مهم شرايطو څخه ګټه  پورته کړئ، چې په دې چې د هرکلي او استوګنې د لرئ حق تاسو ه،ګتو په تونکيښغو پناه وي د

 : شوې خبرې شامل دي دا الندې ذکر کې

 

 سنټر په د استوګنې او هرکلي تونکوښغو پناه د (CADA )ستاسو لپاه او ستاسو کې، او يا، د بيړنۍ استوګنې په سنټر کې ،

 ( ؛4.1 برخه) نه ګاستولنډمهاله  د فاميل د غړو لپاره

 صيتخص االؤنس يا ۍاشتنيم لپاره تونکوښغو پناه د (ADA)،  د  ۍکورن د ستاسو يئ به اندازه يا مقدارچې د پيسو

 (.4.2 برخه)وي  مطابق تړښجو

 

 ېچکيږي کوم  زياندړو او مالتړ يو ېپاملرن دلخوا  OFIIپه ګيشې يونيک کې د پناه غوښتنې د راجستر کولو پر مهال، تاسو ته به د 

 (.ورئګو 2.2.2 برخه)هرکلي او استوګنې واقعي او مهم شرطونه تعريف کوي  د ستاسو به

  

 او بيتعق ېيدوس د ېتنښغو پناه دستاسو  وڅتر و کړنالرو کې مالتړ او ملګرتيا هم کيږي،زيولنټ او اداري په سره به ستاسو تاسو

کار  د او ايروغت م،يتعل د هګتو يګړانځ په ،وي شوي لړدرک ته تاسو ېچ باوري شي کوم یالسرس ته حقونو زويولنټ هګهمدارن

 (.برخې پورې 4.5 تر خهڅ 4.3 د)روزګار په لړ کې 

 

 

 .نهګستوا تونکيښغو پناه د   . 4.1
 

 ونهياځ ېنګستوا د 
 

ې نګستوا ۍنيړب د ولټ لپاره تونکوښغو پناه د، او دي (CADA) د هرکلي او استوګنې سنټرونه تونکوښغو پناه د ونهياځ ېنګستوا د

 پيسې ورکړل کيږي او تنظيم کيږي. دا ځايونه د ټولنو لخوا اداره کيږي.  لخوا دولت دد استوګنې ځايونه ته . دي (HUDA) سنټرونه

د استوګنې ځايونه  100000شاوخوا شکل کې  په خونود کوټو او  لټهو ، داي ، اومرکزونو اجتماعي ،نتونورتمپه ټوله فرانسه کې د اپا

 ېنځي سره ويکورن اي خلکو نورو د تاسوامکان لري چې  ،ېک HUDAاو په  CADA پهوښتونکو ته وقف شوې دي. دي کوم چې پناه غ

 .ئړک کيشر( ونهتشنابغسل خانه،  ، ځیپخلن)ځايونه 

 .ولرئسند ي تصديق معتبرنې تښغو پناه د ديبا تاسوڅخه د ګټه پورته کول په غرض،  ېنګستوا د

 زيولنټ او ايروغت د او (،نالرهړک ېتنښغو پناه د) ترالسه کوئ هګټ خهڅ ړمالت قانوني او اداري د به تاسوکې،  HUDA په او CADA په

 لټهو د تاسوکه چری (. نور ېداس او ،تعليم ماشومانو د ،یالسرس ته يي پاملرنېايروغت دل،يخالص حقونو زويولنټ د)څخه هم  ړمالت

د هم دا رقم مالتړونو او  ېک (SPADA)ړي هرکلي په سنټرلوم د لپاره تونکوښغو پناه د تاسونو  است،ي شوياستوګن  ېک خونه په

 .پورته کولې شئ هګټ خهڅکمکونو 
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 ځای ته راجع کونهنګستوا. 

 

 تاسو دي، شامل( ADA) و لپاره االؤنستونکښغو پناه د او زياندړو ېنګاستو د ېپک ېچ ،(CMA) د استوګنې واقعي او مهم شرايط

 ثبت خپله پناه غوښتنه  تاسو ېچ ېريچاو  لري تيموقع ېک( GUDA)په ګيشې يونيک کې  ېچکوم  ييږک زياندړو لخوا OFII د ته

 : وه ړیک

 د ګټو وړانديز نه کيږي.  CMA دنو بيا به تاسو ته  ،کوئ رد زياندړو او کمک ړمالت دې د تاسوچری  که -
له ، سيمه، او يا په ټوټمنټپارډي په او مطابقد پروسيجر  پناه د ستاسونو منئ،دې مالتړ او کمک وړانديز  د تاسو چری که -

 یاځ( کې HUDAکې او يا د بيړنۍ استوګنې په سنټر ) CADA تاسو ته په به OFII ،فرانسوي سيمه کې د شتون مطابق

 .درکوي

وړانديز وشي، او يا، د هغه سيمې نه بهر چرته چې تاسو خپله پناه غوښتنه  ځینګاستودا ممکن ده چې تاسو ته د دپارتمنت نه بهر د 

نشئ ترالسه کولې، او نور د استوګنې وړانديز به هم تاسو ته  ADA نور به تاسو نو ئ،وک رد زياندړو دا تاسو کهراجستر کړې وي. 

 نه کيږي. 

 ه لټوي. نګستوستاسو لپاره يوه ابه  ېچته ليږي، کوم  SPADAيو  تاسو به OFII ،ېکپه صورت  نشتواليد  یاځ د

 

  نهوتاستوګنځای کې داخله او. 
 

 دچې په دغه استوګنځي کې  شئ یکول تاسو، نو کې داخله درکړای شوې وي HUDAاو يا په يو  CADAيو  په ته تاسو چری که

 .شئ ېپات ټولې مودې لپاره (CNDA او OFPRA) ېنالرړکد  ېتنښغو پناه ېخپل

په ) شئ کيدې ېپات دلته لپاره وخت محدود د وروسته ړېکيپريدو د ک ردلخوا د  OFPRA د تاسو ،ېک ، په ځينو حالتونوهم بيا هم

 (.د هرکلي او استوګنې واقعي او مهم شرطونه کله ختميږي؟" ستاسو" ورئګو کې برخه 4.2

 CNDA اي OFPRA د) درکړای شوې وي تاسو ته ضمني تحفظ، اي په حيث پيژندلې شوې يئ، او مهاجر د يو کډوال او تاسو چری که

 د بيا هم تاسو که. ړو دويک نوي د لځوي دئ،يږپر دننه ېک اشتويم ويدر په HUDA اي CADA ديبا تاسو نو ،(هړکيپر او قطعي مثبت

 .ئش مخ سرهيا شړلو د پروسيجر  ستلوياپه وړاندې د  ېمحکم د به تاسو نو ،کيږئ ېپات ېک يځنګاستووروسته په  وخت ېد

د  حقپاتې کيدو د  د ېک مهيس په ديبا تاسو ،( هړکيپرمنفي  CNDA د  اي OFPAA د)شوې وي  رد هتنښغو پناه د تاسوس چری که

 قانون هل پرته ("یپا حقپاتې کيدو د  د" و کېبرخ 3.2 او 3.1 په" ورئګو کيسرل)څخه وځئ  HUDA اي CADAختميدو سره د 

 .لخوا بيان شوې استثنا

ه داسې پ پروسيجر پيل شي. لوړش د تاسوس ده چې ممکن نو ،کيږئ ېپات ېک یاځنګستوا په وروستهڅخه  وخت ېد د تاسو چری که

د پريښودلو لپاره يو نوټس  يځنګاستود  لخوا ريمدد  HUDA اي CADA دپارتمنت د پريفيکټ لخوا، او يا، د د به ته تاسوصورت کې، 

نو بيا به د دپارتمنت پريفيکټ، او يا، مدير اداري قاضې ته وينا کوي کوم چې به تاسو  کوئ، نه ېداس تاسودرکړای کيږي. که چری 

رته په لړ کې ګامونه پو لوړشد  ستاسو بهژاندارمه  اي ځواکونه سويپول ملي د وي، ايتړا کهته د استوګنځي د پريښودلو امر کوي. 

 کوي. 

 

 (.ADA) لپاره االؤنس يونکتښغو پناه د  . 4.2
 

 .ييږک هيتاد لخوا ېادار يېتاد او ونوخدمت ې ورکړه دد د او ،ييږکاداره  لخوا OFII د (ADA) لپاره االؤنس تونکوښغو پناه د



 

 gDA2020  _____________  په فرانسه کې د پناه غوښتنکو لپاره الرښود 

 

 

 

gDA2020  28 

 

 

 

 پناه يو د تاسو ېچ ېپور وخت ترهغه ي،يږک هيتاد واسطه په کارت شوي صادر لخوا OFII د ته تاسو مرسته یمالاالؤنس يا  دا

د پاتې کيدو دحق څخه ګټور کيږئ، او يا، د پناه غوښتنې د ازموينې يا پلټنې يو بل مسؤل  ېک يا سيمه ساحه په حيث په تونکيښغو

 د وخت پورې. ديږلدولت ته د 

  

 طيشراګټه ترالسه کولو  د. 
 

 لپاره، تاسو بايد : ګټور کيدود پناه غوښتنکو لپاره د االؤنس څخه د 
 

 ؛ ولري سند د تصديق ېتنښغو پناه د .1
 کلن يئ ؛ 18 .2
لخوا وړانديز شوي د  OFIIکه چری تاسو پناه غوښتونکې ياست، او تاسو په ګيشې يونيک کې د مالقات پر مهال د  .3

 هرکلي او استوګنې واقعي او مهم شرايط منلې وي.

 

 

 نې د واقعي او مهم شرطونو څخه ګټه ترالسه کولې شم ؟هرکلي او استوګ د زه اياد پناه غوښتنې د تصديق د سند پرته، 

 ېتنښوغ پناه د ديبا تاسود هرکلي او استوګنې د واقعي او مهم شرطونو څخه د ګټور کيدو لپاره،  ،ذکر شوی پورته ېچ هګنڅ لکه

 .ولرئ سند معتبر د تصديق

 ر نا وخته کې ډي تنهښغو پناه تاسو چری که ،اي ، اووي ړېکد بيا کتنې غوښتنه  ېتنښغو پناهخپلې د خو بيا هم، که چری تاسو 

 ندس ېتنښغو پناه د تاسو هم هڅ که ،(ستاسو د پناه غوښتنې وړتيا" وګورئ" برخه کې 2.2.1په ) نولويدل قانوني د پرته وي، ړېک

 درکړای کيدې.، نو تاسو ته د هرکلي او استوګنې د واقعي او مهم شرطونه نشي لرئ

لخوا په  OFPRA، د اي او ،وي یشو ستلياخ رتهيبترې  سند د تصديق ېتنښغو پناه د ېچ تونکيښغو پناه هغه ،ېپرد رهيسرب

له  ښواګ جديته د  نظم عامهخوندي هيواد له امله،  اصلي د)ګړندي پروسيجر کې اچولې شوې پناه غوښتنې د رد کيدو وروسته 

د پريکړې څخه وروسته دغه کسان د هرکلي او استوګنې د واقعي  OFPRAپناه غوښتنې د تصديق نه وي نوی شوې، نو د  د( امله

 اداري)د پريکړې تر وخت پورې  قاضي، د ېک صورتاپيل په  د ېاندړو په CNDA داو مهم شرطونو څخه ګټور کيږي، او 

االؤنس بيا سمول کيږي او يا په مادي کمکونو کې ه داسې صورتونو کې پ ېچ شي وساتل ادي په ديبا دا(. قاضي پناه د اي قاضي

 بدليږي. 

 

 جوړونه ليکتنښغو د. 

 

لخوا وړانديز  OFIIپه ګيشې يونيک کې د پناه غوښتنې د راجستر کولو وروسته، او د  نو است،ي تونکيښغو پناه د تاسوچری  که

 کو لپاره د االؤنس حق لرئ. تنښغو هتاسو د پنا شوي مالتړ د وړانديز منلو وروسته، 

OFPRA ،د  ورځو کې دننه، 21په   ،او ستاسو د پناه غوښتنې د راجستر کيدو وروسته ته د پناه د غوښتنليک د ورکولو وروسته

 االؤنس ورکړه پيل کيږي. 

 االؤنس پيسې د. 

 

د پيسو څخه کم  (RSAعوايد د "ايکټيو ساليډاريټي ) مالي ياشتنيمخپل  ديبا تاسود االؤنس څخه د ګټور کيدو لپاره،  تونکوښغو پناه د

 .کړئ توجيه

 ږي. محاسبه کي د پيسو فاميل جوړښت، ستاسو عوايد، او ستاسو د استوګنې ډول په پام کې د نيولو وروسته، د االؤنس ستاسو د
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 د االؤنس ورکړه. 

 

 هکپه دفتر کې د پناه د غوښتنليک د ورکولو وروسته ورکړای کيږي.  OFPRA، د ورکړه  ړۍلوماالؤنس  دد پناه غوښتونکو لپاره 

 .ييږک درکړای ېالر له SMS د خبرچارج کيدو  د کارت خپل دبه  ته تاسو نو وي، ړیورکخپل موبايل نمبر  ته OFII تاسوچری 

 رسي ته یاپ حق دويک ېپاته کې ستاسو د فرانسپه   ېچ ېک کوم په ييږک درکولپورې  هيپا تر اشتيم هغه د ته تاسواالؤنس به  دغه

 (."یپاپاتې کيدو د  د" و کې وګورئبرخ 3.2 او 3.1 په)

 روستهود خبرتيا پسې  ړېکيپر د هکله په ېتنښغو پناهکومه مياشت چې د االؤنس ورکړه به د هغه مياشت په پای کې بنديږي  د

 راځي. 

 

 لياپ. 
 

په لړ کې  حقد استوګنې د  تاسودغه بدلون که س ئ،ړورک خبر ته  OFII هړا پهراتلو  بدلون ولډهر د ېک تيوضع خپل په ديبا تاسو

 د عوايدو يا دندې او روزګار په لړ کې وي.  ستاسواو که  ،کې وي په لړ تيوضعد  ۍکورن د ستاسوکه  ،وي

ې محکم اداري ته، OFII ېچ ید تيمسؤل ستاسو دا ،ېک صورت پهپر ضد د اعتراض کولو  ړېکيپرپه اړه د  ADA د لخوا OFII د

 .یدوړ  ويقض يیقضا دته اپيل وکړئ کوم چې 

 

 ؟يرس ته یپا کله  طيشراد هرکلي او استوګنې واقعي او مهم  ستاسو

د هرکلي او استوګنې واقعي شرايطو څخه ګټه ترالسه کول د هغه مياشت په پای کې ختميږي په کومه مياشت کې چې په سيمه 

 کې ستاسو د پاتې کيدو حق ختميږي. 

 ظمن عامهخوندي هيواد له امله،  اصلي د)لخوا په ګړندي پروسيجر کې اچولې شوې پناه غوښتنې د رد کيدو وروسته  OFPRAد 

د هرکلي او استوګنې د واقعي او مهم شرطونو څخه ګټور کيږي، دغه ګټه تر السه ، پناه غوښتونکي (ښ له املهواګ جديته د 

د کومې پريکړې پوری  CNDA دکونه د محکمې لخوا د شړلو د ګامونو د ټالولو د غوښتنې د رد کولو د پريکړې پوری، او يا، 

 برخه وګورئ(.  5.1ده )

 د ېړکيپر داالؤنس ترالسه کول  دتحفظ  درکړای شوې وي، نو  ضمني د اي شوي ژندليپ هګتو په والډک يو د تاسو چری که

 .رسي ته یپا ېک یپا په ېاشتيم د وروسته اشتيمد  ايخبرت

 : ييږورس ته یپاهم   طيشراهرکلي واقعي  دخو بيا هم، په الندې ذکر شوو صورتونو کې 

 لې وي ؛وديښپر یاځنګستوا خپل پرته، ليدل مشروع دکله چې تاسو  -
 وي نه وابځ مو ته تنوښغو معلوماتو دپه وړاندې د حاضريدو څخه انکار کړې وي، يا  چارواکود  تاسوکله چې  -

 ي؛ړکوي  نهو يا انټرويو ته مو حاضري مرک شخصي هړا په ېنالرړک د ېتنښغو پناه د اي ی،ليو
 وځپن په تاسواستول شوې يئ، خو ته SPADA ، يواي ته، او یاځنګاستو يو ېک مهيس هبل په لخوا OFII د تاسوکله چې  -

 ؛هلته ځان حاضر کړې نه وي  دننهکې  وځور
دغه سيمه پريښودلې  پرته ېاجاز له OFII استول شوې يئ، خو تاسو د ته ېميس ېبل ېوي لخوا OFII د تاسوکله چې  -

 وي ؛ 
 ي؛و ساتلې ټپ ې يا عوايد نيسرچ مالي ېخپل تاسوکله چې  -
 ؛ورکړې وي  معلومات غلط هړا په تيوضعد  ۍکورن ېخپل د تاسوکله چې  -
 ورکړې وي ؛  ېالند شناختونو ومختلف د درخواستونه ې ګڼتنښغو پناه د تاسوکله چې  -
 هونړسرغ ولډ جدي په وقواعد ځي دنګستوړې وي، او يا، د خپل اک چلند يا د تاؤ تريخوالي  هړناويو  تاسوکله چې  -

 ړې وي. ک
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 ،وولټپ يا عوايدو د نويسرچ مالي د. وسپارئ ته OFII ېتنښسپار ې شوېکليل خپل تاسو ېچ کله ييږک ېهغ له وروسته به هړکيپر

ورکولو  ونوليکتنښغو پناهګڼ شمير  د ېالند شناختونو ومختلف د اوورکولو،  معلوماتو غلطد  د هړا په تيوضعد  ۍکورن دد خپلې 

 له تاسو واخيستل شي. رتهيب ېسيپ شوي هيتاد رقانونييغ چې په شي یديک داپه صورت کې، 

 

 .یالسرس ته او تعليم وړک زده   . 4.3
 

 فرانسوي خلکو لپاره ده.  دهم هغه شان ده لکه څنګه چې  یالسرس ته ستميس ميتعل د لپاره ماشومانود   تونکوښغو پناه د

 سره ولوړبشپ عمل د ۍکورن د ېچ کوم لري حق ميتعل يځوونښ د ماشوم هر" ،(L. 111-2آرټيکل ) سم سره قانون د ېروزنتعليم او د

 دې فرانسويماشومانو لپاره، که  جنسونو وړدوا د ځنيترم کلونو 16 او 6 د"  ېچده  ړو ادي  د ا خبرهد". اخلي برخه ېک ميتعلخپل 

 (.L. 131-1د پورته ذکر شوي قانون آرټيکل " )ید الزمي، تعليم بهرني که او

 او،ړت تاسوس سره ماشوم د ېچ ئړک ېاندړو اسناد ېداس ديبا تاسو. ييږک ترسره ېکوالۍ ارښ ثبتونه په نوم ېک يځوونښ نيړلوم په

 د استوګنې ادرس، او د ماشوم واکيسن تصديقوي.  ستاسو

 .وي ېدږن ته یاځ دوياوس د ستاسو ېچ ييږک ترسره ېک اداره هغه مايمستق ثبتونه نوم ېک( سهيل عالي اي کالج) يځوونښ ثانوي په

مسؤل وي او يا که د لومړي هرکلکي  ېنګستوا د ستاسوسازمان، که دغه سازمان  مسؤل ، قانوني او ټولنيز مالتړاداري د ستاسو

سره د  OFIIوي، کولې شي چې د دغه کړنالرو پوره کولو کې له تاسو سره کمک وکړي. دوي دا کار د  (SPADA)مسؤال سازمان

 پوائنټ وګورئ(. 2.1ې ترسره کوي )يو قرارداد الند

 

 .یالسرس تهعالج يا درملنې . 4.4

 

 ؟کوئ الج چرته به د ځان ع 
 

  (بهر خهڅ روغتون د)سره  مسلکي يا طبي يیايروغتيو 

 نهيمعا تاسو به ېچ وکڅ ،ئړوک مشوره سره رټاکډ" عمومي طب" وي د شئ یکول تاسو لپاره، ېستونز يیايروغتطبي يا  ېهر د

، نو رئل ايتړا ته ېپاملرن امعاينې ي اضافي تاسو چری که. لرئ ايتړا ورته تاسو ېچ به تاسو ته نسخه کوي درملدارو  هغه او کوي

  ورليږي.  ته( ...... ستيوتراپيفز نرس،) يالمرست طبي اي رټاکډ" متخصص"يو  تاسو به هغه

 

 لپاره لوتښغو ېمشور د اي لپاره، اخيستو درملودارو  د  : ېک درملتون په. 
 

 لپاره ومشور متخصص ايځينو معاينو  ديا  يمرجنسي په صورت کې، ا د : ېک روغتون په. 

 

 (.ورئګو رافګپارا یراتلونک) شي یديک ړمالت لخوا ېميب ييايروغت د ستاسو داخو  ندي،مفت  ېدرملنعالج يا  دا

 

 اړيوذکر شوو سازمانونو کې مفت يا  ېالندپه   شئ یکول تاسو پرمهال، کولو انتظار د ته ترالسه کولو ېميب ييايروغتخپلې  د

 :وکړئ  درملنهعالج يا 
 

 لپاره درملنو عالجونو يا  ولوټ د : 
o سازمانونو  ېپاملرن يي يا طبيايروغت د شئ یکول تاسو(PASS )تيموقع ېک روغتون په معموال ېچ ،شئ ړال ته 

 .شي لړرکد اړيو به دارو درمل مفت ياتاسو ته  او وشي پاملرنه لخوا رانوټاکډ د به تاسوس. لري
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o ېولنټ ېمتخصص ېنځي (ران،ټاکډ ړۍن د COMEDE  )...ونوښغا د ،ېمشور اړيومفت او  درملو عمومي د 

 اسېد او بي،اعصګائناکالوجي، آپتامولوجي، يعني د سترګو د رنځونو، ا)رکوي و ېمشور تخصصي ،اي او ،ېمشور

 (.نور
 لپاره ستونزو وګړانځ د : 

o د: ن يواکس او هارنڅ ماشومانو عمر کم خهڅ کالو 6 د لپاره، ېارنڅد  حمل د رمنويم وندواريام د PMI ېک مرکز په 

 (ساتنه ماشوم د ندويم د)
o په:  لپاره ټيسټ د ځرن نري د CLAT (مرکز رولټکن د ځرن نري د) ېک 
o د HIV،  او و،ټيسټون د معلوماتو، اړيمفت او ود : ې ناروغو د ټيسټونو لپاره دونکيږلالرې  جنسيد  او سيټاټپايهد 

 (CeGIDD) ېک مرکزونو صييتشخ
o ېک مرکز پالن فاميلي د:  لپارهورکولو  د توکو ضد حمل د (CPEF) 
o مرکز وييمخن او ړمالت درملنه،عمليتوب  د: نشې د عمليانو لپاره  د (CSAPA) 

دغه پورته ذکر شوي  ېچ تئښوپو خهڅ روغتون يياځ ،اي ، اومرکزد  ېنګاستو داو  مرکز،لومړي هرکلي او استوګنې د  خپلد 

 ameli.frantehttp: //annuaires. اي ،دي رتهيچ ځايونه

 

 روغتون نږدي د، که چری تاسو زنګ نشئ وهلې نو اي او ووهئ، ګزن 112 اي 15، په صورت کې په حالت نييړب طبي د  

 .یکول شئړال ته ګېانڅايمرجنسي 

 

  ؟ خپل روغتيايي لګښتونو کې مالتړ څنګه ترالسه کول 
 

 ايروغت د ستاسوبه  ېچکوم کولې شئ  پورته هګټ خهڅيي بيمې ايروغت دتاسو  رګم ييږک عالج او درملنه په پيسو ېک فرانسه په

 ه، او يا، د لګښتونو يوه برخه ورکوي. تونګښلټول 

ۍ ذکر شوې وروستوئيل کيږي. دغه ( CSS) هپاملرن ييايروغتي تکميل د او( PUMa) ساتنه ييايروغت هوالړين ې روغتيايي بيمو ته د

 الندې ورکړل کيږي.  طويشراد  نويسرچ ځينو عوايدو د بيمه

. ورن داسې او ونه،ښغاد سترګو چشمې يا عينکې، او مصنوعي  پشموللګښتونه درکوي،  ېپاملرن عادي ولوټ د ته تاسوبيمې  دا

غه پاملرنو چې تاسو د د درکوي اجازه دا ته تاسو يي پاملرنې بيمهايروغت تکميلي دله وړاندې نه د پيسو ورکولو پرته،  ،ېپرد رهيسرب

 کې د تحفيف څخۀ هم ګټه پورته کړئ.  تونوګښل په ټرانسپورټ د ستاسو اوڅخه ګټه پورته کړئ، 

 :کولې شئ  تنهښغو خهڅ( CPAM) ډفن ېميب ييايروغت ړۍلوم دې استوګنې د ډپارټمنټ خپل د تاسو

 د ېميب ييايروغت" د ديبا تاسو :د راجستر کولو وروسته  ېتنښغو پناه د لخوا ستاسو لپاره ماشومانو کوچني د ستاسو -

ه د پناه ورسريي پاملرنې د غوښتنې" فورمه هم ډکه کړئ، او ايروغتتکميلي  د" د او فورمه" پرانيستلو د غوښتنې حقونو

 ؛ ييږندګرڅ ويهغ ېچپه کوم تصديقي سند  ئړک مهيضمغوښتنې تصديقي سند هم 
 ئړک کډ ايب لځوي ېفورم دا ديبا تاسو : (رمنيم ستاسو اي) وروسته ېنګاستو اشتويم 3 د ېک فرانسه په لپاره انځ خپل د -

هم ضميمه  ثبوت دوياوس دد زيات وخت  خهڅمياشتو  3او په فرانسه کې د  سند تصديقي ېتنښغو پناه خپل دورسره  او

 : هګتو په مثال دکړئ، 
مياشتو څخه زيات د عارضي  3 د ؛ سند يو تصديقي ېنګاستو د اشتويم 3 رويتورکړی شوی  د  لخوا مرکز ې د يونګستوا د

لپاره  وتونکښغو پناه د ېچکوم  اسناد تصديقي سند ؛ هغه ټول ېتنښغو پناهمياشتو څخه زيات د  3ادرس تصديقي سند ؛ د 

 دليکل شوې وي ؛  اتيز خهڅ اشتويم 3 دلخوا درکړل شوې وي او چې نيټه پرې ( SPADA)د لومړۍ استوګنې د مرکز 

پيل  استوګنې د دلخوا يوه رسمي تصديقي سند چې  شخص غه دريمګړيد دصورت کې،  په ېنګستوا د لخوا ګړيميدر يو

غه چې هم د د (نور داسې او لونه،يب انرژي د دونه،يرس هيکرا د) سره ثبوتکيدو نيټه پکې ليکل شوی وي مګر د ادرس د 

 .وي یشو ړجو لپارهمياشتو  3 تيرو د نوم پهکس 
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 مهيضم وتثب نړيا لپاره ۍدرملن نديګړ د چې شئ یکول تاسو ته اړتيا لرئ، نو درملنه ژره تر ژر ماشومانو ستاسو اي تاسو چيرې که

 پورته کړي شئ.  هګټ ژر رډي خهيي بيمې څايروغت د ستاسو اوې شي ندګړ پروسس ليفا د وڅتر ئ،ړک

 مرکز ې دنګستواو هم خپلې ا ،کمک ترالسه کولې شئ ( SPADA)هرکلي او استوګنې مرکز  يړلوم خپل دپدې کړنالره کې تاسو 

(CADA ، HUDA، نور داسې او) کولې شئ ترالسه مرسته خهڅ خدمت زيولنټ روغتون، د يو اي کمک ترالسه کولې شئ، او. 

 ده مهمه دا امله ېهمد له نو. استوئ ته CPAM ليفا خپل تاسو ېچ ه نيټهکوم پهکيږي  ليپ هيټن هغه پهيي بيمه به ايروغت ستاسو

اسو کله چې ت او ،(ې د راجستر کولو وروستهتنښغو پناه د خپلې) سمدالسه خپل غوښتنه وکړئ لپاره ماشومانو خپلو د تاسو ېچ

 هم غوښتنه وکړئ.  لپاره ېرمنيم ېخپلمياشتو استوګنې ولرئ نو بيا د خپل ځان يا د  3په فرانسه کې د 

. ئړک ېاندړو هت درملتون يو اي روغتونيو  ،ته رټاکډد خپلې درملنۍ لپاره يو  تاسو بايد ېچکوم  ئکو ترالسه سند تصديقي وي به تاسو

 فورمه په ديبا تاسوې وي : شو ليکل ېک فورمو هغه ادرس درليږل کيږي کوم ادرس چې په په لخوافنډ  د ته تاسو به غه تصديقي سندد

 .ئړک وتهګ پهادرس  یاځې عارضي استوګنې د خپل د ېک

 کړل کيږي به هم در وروسته ايب اوتاسو ته به روغتيايي لګښتونه درکړل کيږي،  ېک انيجر په ټولې مودې ېپروسد  ېتنښغو پناه د

 تاسو نووړ ده،  اعتبارد  لپاره کال 1 ديي پاملرنه ايروغتتکميلي  ېچ هګنڅ لکهې وي. ړک ترالسه هګټتحفظ  والړين د تاسو چيرې که

. په دې لړ کې غوره به دا وي چې تاسو ئړککولو ته دوام ور پورته هګټدغه بيمې څخه  له وڅتر ئړکور ليفا ینو وي کال هر ديبا

غوښتنه وکړئ کومه نيټه چې ستاسو په تصديقي سند ليکل شوې  مياشتو وړاندې  2تر  4بايد چې د بيمې د هغه نيټې د پای څخه د 

 وي. 

اسو د ت ېکطبي مرکزونو  اړيو شوي ذکر ېک "؟به د ځان عالج کوئ رتهيچ" برخه هريت په ،کې تمه پهپرانيستلو  حقونود خپلو 

 " شئ یکول درملنه اړيوطبي پاملرنو  يو او روانواوسنخپلو 

:  هګتو په مثال ديدای، ک نشي انتظار ېچدي کوم ته  هغه عالجونه دا هم مالتړ کيږي. به درملنئ " عاجل" ستاسو ېک روغتون په

 ولټ ېرمنيم ندوارهيام او کوچنيانو د ،يناروغ ېدونکيک اخته اي جدي وهي دنه،ځيسوعالج يا درملنه، د هډوکې ماتوالې،  زخم ژور د

حمل لرې  د ون،يږز ماشوم د ،کيږي ترسره وروسته او مهال پر حمل دطبي معاينې کوم چې  وييمخن د ولډ يګړانځ په)عالجونه 

ديقي تص ېتنښغو پناه ېخپل د ديبا تاسو نو يځرا ته روغتون ېچ کلهد مفت او وړيا عالج لپاره، ( نور ېداس اوکول يا ختمول، .... 

 .ئړک ېاندړو سند

 

 :لو لپاره لر ادي په

خپلو کوچنيو ماشومانو  د خهڅ CPAMد  یاځ دوياوس د د خپلې پناه غوښتنې د راجستر کولو وروسته ژر تر ژره د خپل تاسو

 په تاسوهغه وخت غوښتنه کوئ کله چې ( لپاره ېرمنيمد خپلې  اي) لپاره انځ خپل د او کوئ تنهښغو ېميب ييايروغت لپاره د

 کړې وي.  ژوند لپاره وخت رډي خهڅ اشتويم 3 د ېک فرانسه
 

په  اي ته په تمه ناست يئ، د درملنۍ په ځينو مرکزونو کې او کولو پورته هګټ خهيي بيمې څايروغت تاسو د ېچ ېک حال ېپداس

 ندس تصديقي ېتنښغو پناه ېخپل د تاسوپه دې لړ کې :  شئ یکول درملنه اړيو تاسو خپل لپاره" عالج عاجل" دروغتون کې 

 .کوئ ېاندړو
 

د عارضي  ،يوه کاپي سند تصديقي نوي هر د ېتنښغو پناه د تاسو : ورکوئ خبر CPAM خپل هړا په بدلون هر د حالت د تاسو

 هګټظ څخه تحف والړين دې د رسيد يوه کاپي استوئ، که تاسو تنښغو جواز ېنګاستو د او ،يوه کاپي سند ي تصديقينو د هر ادرس

 .وئک ترالسه

 

 .یالسرس ته بازار روزګار کار د  . 4.5
 



 

 gDA2020  _____________  په فرانسه کې د پناه غوښتنکو لپاره الرښود 

 

 

 

gDA2020  33 

 

 

 

ې ک اشتويم وږشپ په خهڅ يټېن له ليکتنښغو دستاسو  وي، نه منسوب ته تاسو ېچ ېمخ له لويدال وهغ دلخوا،  OFPRA ې دچ کله

 . شي یديک ولدرک اجازه کولو کار د ته تاسو ه،ګتو په تونکيښغو پناه وي دنه وي کړي، نو  هړکيپرې په اړه تنښغو پناه د ستاسو دننه

 کيتنلښغود  لپاره جواز کار د شوي چمتو لخوا يا کارفرما مارونکيګکار راتلونکي خپل د چې شئ یکول تاسو داسې صورت کېه پ

 تنهښغو لپاره جوازد  کار د خهڅ( SMOE) د کارګرو دفتر DIRECCTE  د تمنتپارد د یاځ د دلوياوس خپل د ،سره کولو ېاندړو په 

 . ئړوک

 خهڅ ليک د نيټېتنښغوستاسو د  ېچ وکڅ ي،يږک لخوا DIRECCTE / SMOE/  ټکيفيپر د هړکيپر هړا په ېتنښغو جواز کار د

کيږي.  ګڼل شوي ترالسهد کار جواز  نو ئ،ړک نه ترالسه وابځ ېک موده ېپد تاسوچری  کهلري.  وختد پلټنې  ېاشتيم دوه وروسته

پوری  ېدمو د دويک ېپات د ېک مهيس په او ي،يږک رکولد خبرتاسو ته  هماو  ته مارونکيګ کار راتلونکي ستاسو دې خبری په اړه د

 دغه جواز د تطبيق وړ وي. 

د ونو کار موسمي قراردادونه، او يا، د ه لرونکي د کار د اجازېمودد زياتې  خهڅ اشتويم 3 د به ټکفييپر ،ېک صورت په ېموافق د

 استوي.  ته OFII ه قراردادوناجازی 

 رتهپله امله،   تيوضعد  ېکارموندن دسيکټر کې  اي ه ميس هاړوند  په هګتو يګړانځ پهخو د کار جواز تاسو ته رد کيدای هم شي، 

 کوئ.  تنهښغو لپارهذکر شوی يوی دندې يا کار  ېک ستيل وي پهکې موجود  ستونويلکسب په  کار د تاسو ېچ ېلد

په داسې صورت کې چې که چری د يوی داسې خبرې له امله ستاسو د کار قرارداد لغوه  او ،لرئ جواز کار مهالهډلن د تاسوچری  که

 ته یپا دلنډمهاله مودی قراردا، او يا، د قراردادکار  يوی ټاکل شوې مودی شوې وي چې دغه المل له تاسو سره اړه نه لري، او يا، د

لټونکي په توګه د ځان د راجستر کولو  کاريو  دڅخه  Pôle emploiچې   شئ یکول تاسونو په داسې صورت کې،  لې وي،ديرس

 .لپاره غوښتنه وکړئ

ه زده کړې او يا د مسلکي تربيې د ترسر د لپاره ېمود ېشو اکلټيوی   د تاسو که او ،استي ماشوم یکوچنبې څوکه  وي تاسو چری که

 2019  مارچ 1له  ضهيعر ېتنښغو پناه د تاسو چری که ئړورک دوام ته ونړت خپل شئ یکول تاسو نوکولو لپاره د کار جواز لرئ، 

 څخه وروسته ورکړې وي.

کار کسب  د قانون لخوا د ذکر شوو شرايطو سره  د تاسو نو ،شوی ياست داخل ته بازار او روزګار کار د تاسو چری که ،ېکپای  په

 و او تربيې څخه هم ګټور کيدای شئ. ړک زده حرفوي دسم، 

 

د  ې.    په سيمه کې د پاتې کيدو په حق باندې د پناه د غوښتن5

 يا نتيجې رد کيدو پايلې
 

 

 .هړکولو پريردد  CNDA اي OFPRA د . 5.1
 

 د OFPRA خاتمه حق دڅخه وروسته، د پاتې کيدو  ايخبرتد   ړېکيپر د. 
 CNDA یند اپيل معطلونکې يا ټالونکې ته : 

د  ېچ کله ييږرس ته یپا وخت هغه حق دويک ېپات دباندې ستاسو   خاوره ملي په ،ېشوذکر  ېک برخه 3.1 په ېچ هګنڅ لکه

OFPRA  په اړه وشي :  سوپريکړو کې يوه پريکړه ستالخوا په الندې ذکر شوو 
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د تحفظ څخه ګټور کيږئ، او، که دغه هيواد  ېکدولت يا هيواد کې  بل يو پهله وړاندې نه  تاسو ېچ کهځنه منلو پريکړه،  د .1

 ؛( ورئګو 3.3 برخه) شئ یدليستن رتهيب هلته تاسوړې نه وي، غ يېاتحاد اروپايي د
 برخه وګورئ( ؛  3.3د بنديدو پريکړه ) .2
 اړه د نه منلو پريکړه، په داسې وخت کې چې تاسو د شړلو د امر سره مخ يئ. ې پهتنښغو ړۍلومپه لړ کې د  ېاکتنيب د .3

 

 د بيا به او ،کيږي نوي، به  بيا نه اي ، اوشي ستليواخ رتهيب به له تاسو څخه  سند ې د تصديقتنښغو پناه ده داسې صورتونو کې، پ

په وړاندې اپيل يو ټالوونکې يا معطلوونکې اپيل نه دې، او کوم  CNDAغاړه وي. د  په ستاسو تيمسؤل ودلويښپر ېخاور فرانسوي

  وخت هم ستاسو د شړلو ګامونه پورته کيدای شي.   
 

 السه له هم حقپاتې کيدو  د به تاسو نو ،وي ړیکور خبرته  OFPRA هړا په اخيستولو  رتهيب د ېتنښغو پناه د تاسو چری که

 .يټالوونکې يا معطلوونکې نه  وپه وړاندې اپيل به  CNDA د او ئړورک

 

 د CNDA  ديټالوونکې يا معطلوونکې ن ولډ اتوماتيکپه وړاندې اپيل په. 

لخوا په الندې ذکر شوو پريکړو کې يوه  OFPRAې د چ کله ييږرس ته یپاهم  وخت هغه حق دويک ېپات د ېک خاوره ملي په

 په اړه وشي : سوپريکړه ستا

 شړلو د ګامونو سره مخ يئ ؛  د تاسو ېچنه  ېلدې په اړه د نه منلو پريکړه، بې تنښغو ړۍلوم په لړ کې د ېکتن ايد ب .1
 ؛ هړکيپرولو رد دې په اړه تنښغو منلې شوې ېاکتنيب د .2
ې د يو داسې هيواد وګړ اسوې تچ ليدلدې  په ،هړکيپرې په اړه د ردولو تنښغو پناه دپه ګړندې پروسيجر کې اچولې شوې  .3

 ياست چرته چې سوله او امن دې. 
اتې پ اسوې په ملي خاوره ستچ ليدلدې  په ،هړکيپرې په اړه د ردولو تنښغو پناه دپه ګړندې پروسيجر کې اچولې شوې  .4

 کيدل عامه نظم ته جدي ګواښ دې.  
د شړولو د ګامونو سره، او يا، په سيمه د بنديز په اړه د  تاسو ېچ ېک حال ېداس پهنه منلو، او يا، د ردولو پريکړه،  د .5

 کې برخه 2.2.1په  ) يئ شوي ساتل ېک فيتوق اي يا نظر بند نظارت کور د تاسو اوممانعت سره مخ يئ،  ييقضا اي اداري

په سيمه کې د ې لخوا اعالن شوې محکم ، او يا، دلخوا ېادار ديا شړلو د ګامونو سره،  ۍجالوطن د تاسو ايا"  ورئګو

 (.بنديز سره مخ يئ ؟"

 

 ا به تاسو دږي، او بييک نوي ، به نهاي ، اوشي ستليواخ له تاسو څخه رتهيب به سند تصديقي ېتنښغو پناه د ،صورتونو 4 تر خهڅ 1 د

 ستاسو په غاړه وي.   تيمسؤل ودلويښد پر ېخاور فرانسوي

 

سره مخ شئ، نو د ژر تر ژره پروسيس  په غرض، او يا،  ستاسو د پناه غوښتنې د مؤثره تعقيب په غرض،  OQTF د تاسو ېچ لځوي

لو په غرض د کوم په اساس چې اکټو د عناصرهم شئ ، د هغو  ې، د اړتيا په صورت کې توقيف کيداي، او نظر بند کيدې شئ تاسو

 .لري ايتړا ورته ساتنه نظم عامه اي تينام ملي د ېچ کلهپناه غوښتنه والړه وي، او يا،  د ستاسو

 

 ېمحکم اداري دچوکاټ دننه  په لياپ د ستاسور ضد پ OQTF د تاسو هم ايب نو وي، نه وونکېمعطل ولډ اتوماتيک په لياپ ېچر که

 د OFPRA د تاسو ېچپه داسې حال کې  شئ، یکول تنهښغو ټالولو يا معطلولو لپارهد شړولو يا بيرته استولو د پريکړې د  خهڅ

 .يړوک هړکيپر ېچ وخت هغهته اپيل شوې وي، نو بيا  CNDA که اپيل کوئ، او ته CNDAضد  پر ړېکيپر

ې د خبرتيا د نيټې څخه په پنځلس ړکيپرد  OQTFستاسو د معلوماتو لپاره، د پناه غوښتنې د رد کيدو د پريکړې په تعقيب کې، د 

يا  ويک وضع قانون دننه ېک وياون لسو پهبه  قاضي ې ته اعتراض کيدای شي.روځو کې دننه د دغه پريکړې  پر ضد اداري محکم

 ېالند فيتوقپه کور کې نظربند کړای شوې ياست، او يا، د  تاسو ېچر کهکيږي  هټيټرا ته ساعتونو 48 موده لياپ د. پريکړه به کوي

 .کوي وضع کوي يا پريکړه به قانون دننه ساعتونو 72 به په قاضيه داسې صورت کې، پ. استي
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تاسو  کوم وخت چې نشيليږل کيدې يا شړل کيدې  ېک انيجر په وخت هغه د تاسو : ټالوونکې يا معطلوونکې  لياپر ضد پ OQTF د

 .يړوک هړکيپر ېچ ېلد ېمخکرجوع شوې وي، نو  ته ېمحکم اداري کهسره د اپيل کولو لپاره دي، او 

 

اپيل وړ نه  نور OQTF سره مخ شوې ياست، او که چرې OQTF د د پناه د غوښتنليک د وړاندې کولو څخه وړاندې تاسو چری که

 دا غوښتنه  په  تاسو. ويډنځو اعدام OQTF د ېچ ئړوک تنهښغو خهڅ ېمحکم اداري ولډ ميمستق په چې شئ یکول تاسو وي، نو

ساعتونو کې دننه کولې شئ. د ټالولو يا معطل کولو دا غوښتنه يو  48، او يا، توقيف کيدو څخه وروسته په کې د نظر بند کيدو کور

 رقم د شړلو د ګام  يو معطل کوونکې غوښتنه ده. 

 

د شړولو يا ويستلو د نيشتوالي په صورت کې  OQTFکه چرې تاسو د اپيل وړ  ا،ي ، اوکوئ نه لياپر ضد پ OQTF د تاسو چری که

کل شوې لپاره د ټا مودې، او يا، د ځنډولو د غوښتنېد اپيل لپاره د ټاکلې  تاسو نو کوئ، نه تنهښغو ولوډنځد ګامونو د اجرا  پر  ضد د 

 پای مه د هغه مياشت په پای کې  طيشرا ماديد واقعي يا  یهرکل د ستاسوسم شړلي کيدې يا لرې کيدې شئ.  مودې په ختميدو سره

 .وي ېدليرس ته یپا هيټن کولو لياپ دته رسي په کومه مياشت کې چې 

 

د شړولو يا لرې  خهڅ قاضي اداريدننه د  ېک ساعتونو 48 په څخه وروسته  ړېکيپرد  OFPRA د تاسوم پوائنټ په صورت کې، 5د 

 ورئګو کې برخه 2.2.1په )د اپيل پلټنه کوي  ستاسو CNDAکولو د ګامونو د اجرا  د ځنډولو غوښتنه کولې شئ، په داسې حال کې چې 

الندې او په سيمه کې د بنديز د امر الندې راتللې شئ  امر ۍ دجالوطن "آيا تاسو د محکمې، او يا، د يو دولتي ادارې لخوا اعالن شوي د

.) 

 پيښيږي ؟  هکې څ بيتعقپه  ېتنښغوشړلو د ګامونو د اجرا پر ضد، ستاسو د  

 ېنيمعااپيل د  د ستاسو لخوا CNDA د ه،ګتو په ېبرخ ېوي د ېتنښغو پناه د تاسو ېچر که ،دويييتا  تنهښغو ستاسو محکمه اداري

 په سيمه کې د پاتې کيدو په لړ کې جدي او ريشتني عناصر وړاندې کړې وي.  ته ې ادارېد ،پرمهال

  CNDA چری که او شئ، ې کيدېپاتی پورې په سيمه کې پالپاره د وخت د  لياپ دپه وړاندې  CNDA د تاسوه داسې صورت کې، پ

 به هړکيپر ېمحکم اداري دنو  وي، نهړيا کهپريکړې کيدو د وخت پورې پاتې کيدې شئ.  ترته اپيل شوې وي، نو بيا د دوي لخوا 

 ېاشتيم هغې د طيشرا مادي هرکلي واقعي او د ستاسو. پرتهد الملو  نظم عامه د ختموي، خو فيتوقنظر بندي، او يا، ستاسو  ستاسو

ې ته اپيل شوې وي، محکم چرې که او ،دلې ويرسي ته یپا هيټناپيل  د CNDA ېچ ېک مه مياشتکو په يږي رس ته یپا ېک یپا په

 .ړې ويک يې هړکيپر ېچ ېک یپا په اشتيمروانې  هغې دنو بيا 

سره  دې او شي یدليک نافذ حکم لوړش د ستاسو نورد کوي،  تنهښغود شړلو د ګامونو د اجرا د ځنډولو  لخوا ستاسو محکمه ېچر که

رتيا د پريکړې خب ېمحکم چې د ېکمه مياشت کو په يرس ته یپا ېک یپا په اشتيمبه ستاسو د هرکلي واقعي او مادي شرايط د هغې 

 .ی ويشو

 اداريدغه وخت يا نيټه د  نووخت يا نيټه ذکر شوې وي،  وتلوسره مخ يئ، او دې سره په خپله خوښه د  OQTF ې تاسو د کومچر که

ړې د کيپرخوا د ل CNDAشي، نو بيا د نې د ردولو د نيټې څخه  پيل کيږي، او يا، که داسې وتنښغود ولوډنستاسو د ځ لخوا ېمحکم

 نيټې څخه پيل کيږي.

 

 د CNDA خاتمه حق دد پاتې کيدو ، او يا، د پريکړې د اورولو وروسته، ايخبرتد ړېکيپر د. 

 

 پناه د وستاس په قطعي توګه ېچ کله ييږرس ته یاهغه وخت پ حق دويک ېپاتستاسو د  خاوره په ېفرانس صورتونو کې، د نورو په

 : شي رده تنښغو

په وړاندې اپيل  CNDA وروسته د (اشتيم وهي)اپيل لپاره د وخت د ختميدو  د ضد پر ړېکيپرد  OFPRA دکه چری تاسو  -

 ؛ ړېک وي نه
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 ېک هډغون عامه په ړېکيپر د ېمحکم داپيل کړې وي، نو  ېاندړو په CNDA د په يوه مياشت کې دننه تاسو چری  که ا،ي -

 .وي ړېکله الرې  حکمې خپله پريکړه د يو محکم که يټه،نپريکړې د خبرتيا په  د اي ه،يټن په لوستلو د

 .استي مکلف ودلويښپرخاورې  فرانسوي تاسود او ،دئيږپر فرانسه ديبا تاسو ،ېک ه داسې صورتپ

 

 ولتي شورا په وړاندې د اپيل کولو په صورت کې د پاتې کيدو د حق څخه ګټه ترالسه کيدای شي ؟دد  اآي

اپيل کولو لپاره وخت دوه مياشتې دې. دا دوه  د ته شوراولتي دته اپيل کولې شئ.  شوراړې  پر ضد دولتي کيپرد   CNDA د تاسو

 مياشتې وخت د محکمې د پريکړې د خبرتيا د نيټې څخه پيل کيږي. 

 د پناه د، او و تهروتنيت وقايحق د ته، درناوي اصولوپروسيجر د  د ېوازخو ي کوي، نهيمعا نه ايب عناصر ولټ يېقض د شوراولتي د

 .ته ګوري قيتطب سم قانون د لخوا قاضي

ريکړې د پ شوراد دولتي  تاسو او ،يړک پورته هګټ خهڅ حقتاسو د پاتې کيدو د  ېچ ورکوي نه اجازه ته تاسو لياپ دا ،خو بيا هم

 .شئ يدلېک ېلرې شړل کيدل يا مخک څخه

 

 

 

 .د بيرته ستنيدو په لړ کې کمک ته  واديه اصليخپل    5.2
 

د فرانسې څخه . دې خبرتيا سره به يورکتيا دخبر هړا په ( OQTF)خاورې د پريښودو د مسؤليت  فرانسوي د ته تاسو به پره فيکتور

 .ئوک پوره طيشراټول  تاسوورځې وي، که چرې  30د وتلو نيټه هم ښودلې شوې وي کوم چې په عمومي توګه 

 تاسوه دې لړ کې پ.  ئړوک تنهښغو ېمرست د لپاره دويستن رتهيب د ته واديه اصلي خپل شئ یکول تاسو ،ېک مودهټاکلې  ېپدد وتلو په 

 .سئيون کهړيا سره دفتر فرانسوياميګريشن او اينټيګريشن  د ديبا

 

 پيکج  ېمرست په لړ کې د دويستنبيرته  د 

سيمې د  کړي. د اسان لديستنخپل وطن ته په خپله خوښه  بهرنيانو رقانونييغا دې چې د د هدف ېمرست په لړ کې د دويستنبيرته  د

ې ستې په غوښتنه کې د خپلې خوښردې م دبايد وشي.  تلښغو ېمرستد خبرتيا څخه وروسته  زر تر زره د دې  تيمکلفد  پريښودو

 کيدای شي.  ورټاکلې نيټه ګټ  ګتد 

 

 دي شاملهم مرستې  شوې و مرستو کې دا الندې ذکرشو ړمالت لخوا OFII د ،سره کولوسره په لړ کې د مالتړ دويستن رتهيب هوقاربا د

: 
 

  ور کيدونکي او د ګټ، چې د دې مرستې څخه د همرست مادي او اداريتيارۍ کې  په سفر د دويستن رتهيبخپل هيواد د

 :په پام کې نيول کيږي  ميتنظ مادي وتلو د ۍکورن
 

 ؛بکنګ  ونوټکټي دسفر  يیهوا د -
 ؛ مرسته ېک کولو ترالسه په اسنادو سفري د -
 پورې وړل ؛  رډګ يیهواد  کې څخه تر په فرانسه یاځد  دوياوس د ېک فرانسه په -
 .اتو کې مالتړ او مرستهرسمي په وتلو دکې  رډګ يیهوا په -

 



 

 gDA2020  _____________  په فرانسه کې د پناه غوښتنکو لپاره الرښود 

 

 

 

gDA2020  37 

 

 

 

  د مولش په ،کې مرسته تونوګښل په ترانسپورت دتر خپل هيواد ته د رسيدو پورې  خهڅ یاځ ه کې د روانيدو لهفرانسپه 

 ؛ ييږک اکلټ مطابق وادونويه دونکويستن رتهيب د، کوم چې دننه ېک حد يو ټاکلي په ، خوديږل سامانونو
 ييږک ورکول لځوي وخت په وتلوبهرنيانو ته د  چې ،مرسته مالي. 

 

 پيکج ېمرستيدنې يا د ادغام په لړ کې د ک یاځوي ايب د 

بهرنيانو  خپلو هيوادونو ته د بيرته ستنيدوونکو ه،ګتو خپلواکه پهه سره، او يا، سر مرستوو شو ذکر پورتهد بيرته ستنيدو په لړ کې د 

 .شي یديک زياندړوهم  ېمرست په لړ کې ادغام زيولنټ او اقتصاديلپاره د 

 پناه دورکړای کيدې شي چې د چا  تههغوي فاميلو  د وانو ته ابهرنيهغو الندې  طويشرا وګړانځ د ېمرستکيدې شي چې دغه  دا

 .وي ېشو رد تنهښغو

 لونويروفاپد  ستونکوياخ هګټ دې مرست دا ،سره سم اويتړا او تيوضع د ستونکوياخ هګټ ده لري. کچ 3 ه،مرست يا د ادغام دا ېارغونيب د

 : شي تړل کيدای سره بل وي لهمطابق 

 

 ؛ (1:  کچه)  مرستهپه لړ کې   ادغام زيولنټ دسره سم،  دويرارس د 

 ،کې ونوتګښل ييايروغت په ،همرست ېنګستوا اي کور د لپاره وخت محدودپه دې مرستو کې د  ،مرسته مالي اي مادي ،ۍنيړب

 .لړ کې مرستې شامل دي په موادو د ېروزن د اوپه روزنه او تعليم کې،  ماشومانو د

 .اټکلونه د فاميلي اړتياو ه،ګتو په مثال دشامل دې،  هم ړمالت زيولنټ لپاره ېمود ېاکلټ ېوي دپه دې کې 

 

 ؛ (2 : کچه) مرسته په لړ کې ادغام له الرې، د ېموندن کار د 

 :په دې مرستو کې دا الندې ذکر شوې مرستې شاملې دي 

o ؛ مرسته ېک په لړ کارموندلو د ېک واديه دونکييستن په 
o ؛ مرسته ېک موندلو په ېدند د 
o کې مرستې وړک زده او مسلکي حرفوي په. 

 

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

 

 .استونه جبري ته واديه اصليخپل    5.3
 

  وستهور له پای ته رسيدو  ېمود ېد د ته د خپلې خوښې ستنيدو په لړ کې موده يا نيټه ټاکل شوې وي، او که تاسو تاسو چری که

 .ږئپاتې کي ېک حالتيو غير قانوني  په ېک فرانسه په تاسود دې خبرې دا مطلب دې چې نو  ،يو نهيښودلې پر خاورهفرانسوي 

ستاسو  ده چې په کور کې ممکن سره اقدام دې د لوړش د. يا پولې په لور ليږي سرحدد  رتهپه داسې صورت کې، پوليس به بيا تاسو بي

  د نظربندۍ، او يا، په اداري بندي خانه کې د توقيف حکم هم وشي.

 ړېکيپر د تاسوې خبرې مطلب دا دې چې دنو د  است،ي تابع OQTF د پرته ېمودو د نيټې يا خپلې خوښې د ستنيد د تاسو چری که

 کوم وخت هم بيرته د سرحد  يا  د پولې په لور ليږل کيدای شئ.  تاسو او ،استي ېک حالت قانونيريغ په وروسته خهڅ ايخبرت له
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 .   د تحفظ څخه ګټور کيدونکو حقونه6
 

 

 ارواکوچ فرانسوي د تاسو له دې وروسته نوضمني تحفظ درکړای شوې وي،  ،اي ، اوشوي ژندليپ حيث په والډکيو  د تاسو چری که

د خپلو ويرو له امله خپل هيواد ته  نه او شئ،راجع  ته چارواکو واديه اصلي خپل د یکول نشئ نور تاسو. استي ېالند محافظت تر

 .شئيدې ستن رتهيب

OFPRA دارها داد دې مطلب دا دې چې ستاسو د مدني حالت د بيا تشکيلولو وروسته،  کوي، باوري اظتفح قانوني او اداري ستاسو 

 .اسناد او نور اداري اسناد درکوي حالت مدني د ستاسو ته تاسو به

 

 .استوګنه ېک فرانسه په  . 6.1
 

 ته تاسوې کوم چ شي، یدليک نويبيا  ولډ يکتوماتا پهدا کارت  است،ي مستحق کارت ېنګاستو کلن لس د تاسو ،حيث په والډکيو  د

 .ئړوک حرکت ېک خاوره په ېفرانس د هګتو آزاده پهچې تاسو  درکوي اجازهدا 

 .سئيون کهړياځای له پره فيکتور سره  خپل د ديبا تاسو ژنئ،يپحيث  په والډک يو د تاسو ېچترالسه کولو وروسته، کوم  د کيلهغه  د

مياشتو د بيا نوی کيدو وړ لومړې رسيد  6ورځو کې دننه د  8د غوښتنليک څخه په  جوازد  ېنګاستو د پره فيکتور به تاسو ته ستاسو

 درکوي چې پکې به "پيژندل شوې کډوال" ذکر شوې وي. 

ستوګنې د کارت د ورکړې د وخت پورې بيا ا د بهرسيد  دا. ئړک نيتمر مسلک ښېخو ېخپل د ېچ درکوي حق دا ته تاسو ديرس دا

 .ييږک درکول ته تاسو کارت ېنګستوا دد بيا تشکيلولو وروسته،  حالت مدنيد  ستاسولخوا  OFPRA دنوی کيږي. 

 

د څلور کلني استوګنې د کارت حق لرئ، کوم  څخه وروسته 2019مارچ  1د  تاسو تحفظ څخه د ګټور کيدوونکي په حيث، ضمني د

 چې تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسو په فرانسوي خاوره  په ازاده توګه وګرځئ. 

تور ځای له پره فيک خپل د ديبا تاسوته ضمني تحفظ درکړای شوې وي،  تاسو ېچترالسه کولو وروسته، په کوم کې  د کيلهغه  د

مياشتو د بيا نوی  6ورځو کې دننه د  8د غوښتنليک څخه په  جوازد  ېنګاستو د تاسو ته ستاسو پره فيکتور به .سئيون کهړياسره 

 د ېچ درکوي حق دا ته تاسو ديرس دا" ذکر شوې وي. د ضمني تحفظ ګټه ترالسه کړهکيدو وړ لومړې رسيد درکوي چې پکې به "

 درکول ته تاسو کارت ېنګستوا تشکيلولو وروسته، دد بيا  حالت مدنيد  ستاسولخوا  OFPRA. ئړک نيتمر مسلک ښېخو ېخپل

 .ييږک

 درکړای کيږي.  وروستهڅخه  ېنګاستوڅلورو کالو قانوني  دتاسو ته  به کارت ېنګستوا نېکل لسد  

 

 .د فاميل استوګنه . 6.2
 

 حقد استوګنې  وړغ د فاميل د ستاسو. 
 

نې د فاميل غړي به د استوګ تاسوس ،ای شوي ويړتاسو ته ضمني تحفظ درک که ،اي ، اوشوي ژندليپ هګتو په والډکيو  د تاسو که

 :د کارت څخه هم ستاسو په شان ګټور کيږي 
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 چری  هک است،ي له الرې تړلې اتحاد مدنيسول يونين يا  د سرهور تاسو ېچ /پارټنرهپارټنر ستاسو اي /ميړهرمنيم ستاسو

د  پناه دسول يونين ستاسو  اي وادهستاسو  چری که او وي کلن 18 هږل تر ږل /پارټنرهيا پارټنر /ميړهستاسو دغه ميرمن

وخت پوره شوې وي، او ال  کال وي هږل تر ږلسول يونين  اي وادهشوې وي، په دې شرط چې د دغه څخه وړاندې  ېتنښغو

 تر اوسه يوځای ژوند کوئ ؛ 
 تاسوسله الرې تړلې ياست، او يا  اتحاد مدنيسول يونين يا  د سرهور تاسو ېچپارټنر/پارټنره  ستاسو /ميړه يارمنيم ستاسو 

سر  ېالند) وي یشو لړورکاوسيدو اجازه  د ېک فرانسه پهله الرې ورته  دويک یاځوي دد فاميل بې نکاح ملګرې چې 

 ؛"( حق دويک یاځويفاميل د بيا  د" ليک وګورئ
 کلن څخه زيات وي، او که چری دوي کار کول غواړي ؛ 16وي، او يا، د  نکل 18 چې ماشومان، ستاسو 
 وي کړې نهمو  واده او استي کوچني الهم تاسو که ،(مه توګه خپل مور پالريمستق ې پهدرج يړلوم د) پالر مور ستاسو. 

 

 .سييون کهړيا سرهه فيکتور پر یاځد  دوياوس د د خپل لپاره کولو ترالسه جوازستوګنې د ا د ديبا يړغ ۍکورن د ستاسو

 

 د فاميل د بيا يو ځای کيدلو حق. 

 

چې د  ئش یکول تاسو نو ،ې ويړک ترالسهتحفظ  تاسوي، په داسې وخت کې چې و بهر څخه ېفرانس له ۍکورنفاميل يا  ستاسو که

 .راولئ ته ېفرانس، خپل فاميل طويشرا لرلو د کورې يا د ليوس ېکوم له پرته او ېالر لهفاميلي بيا يوځای کيدنې د پروسيجر 

 : لري هړا ېپور حق ېپد

 چری  هک است،ي له الرې تړلې اتحاد مدنيسول يونين يا  د سرهور تاسو ېچ ستاسو پارټنر/پارټنره اي /ميړهرمنيم ستاسو

د  پناه دسول يونين ستاسو  اي وادهستاسو  چری که او وي کلن 18 هږل ترږ ل ستاسو دغه ميرمن/ميړه يا پارټنر/پارټنره

 ې څخه وړاندې شوې وي ؛ تنښغو
 څخه  يټېند  کيتنلښغوخپل تحفظ د  د تاسو ېچ سره چا د او ،وي کلن 18 هږل تر ږلچری  که ،بې نکاح ملګرې ستاسو

 ؛کړې وي  ژونديوځای  دوامداره او مستحکم ې سره انداز کافي وړاندې 
 ؛ ېړک وي نه يې واده او وي کلن 19 هږل تر ږلچې  والد،جوړې ا د ستاسو 

 عمر کم خهڅ کلونو 18 ، چېدي خهڅ مخکيني واده د/ميړه څخه ماشومان چې رمنيمد هغې  او ،ماشومان خپل ستاسو 

 :په داسې ماشومانو کې دا الندې ذکر شوي شامل دي . لري
 د دغه ماشومانو نور مور پالر /ميړه سره ثابتيږي، او يا، ېرمنيم د ستاسو اي تاسواسې ماشومان چې د نسب لړۍ يئ د

         د حقوقو څخه محروم وي ؛  نيوالدمړۀ شوې وي او 
  واسطه په ړېکيپرد يوی  قضاوت بهرنيد  ،يئ د پاملرني د واک اختيار په غرض تنهښسپارداسې ماشومان چې، 

 نيالدو بل د او شيوړاندې کړې  ديبا کاپي وهي ړېکيپر غه محکميد د. ې ويشو تاسو ته او يا ستاسو ميرمن/ميړه ته

 ؛تللې  ته فرانسه ماشوم یکوچن ېچ شي لړورک ديبا هم اجازه
 وي کړې نهمو  واده او استي کوچني الهم تاسو که ،(يمه توګه خپل مور پالرمستق ې پهدرج يړلوم د) پالر مور ستاسو. 

 .لري تيمسؤل ايواقع یدو لپاره چا د ېچ ،راشي سره ماشومانوکړي  واده ناخپلو کوچني او  د شي یکول یدو

 وختزيات  د خهڅ اشتويم 3 دڅخه  چارواکو ۍرګقونسل اي کيپلوماتډيبايد د  يړغ ۍکورن د ستاسوفرانسې ته د رادننه کيدو لپاره، 

 کوم هت دفتر ويکورن والوډک دکوي.  هړکيپر ژره تر ژردوي به ستاسو د دغه غوښتنې په اړه  ،استوګنې د ويزې غوښتنه وکړي د

 .نشته ايتړا ته کيلي نيمخک

اميلي ف دد فرانسې د قانون له مخې، که چری تاسو په فرانسه کې د فاميلي ژوند د اساسي اصولو سره سمون نلرئ نو دا ممکن ده چې 

د فاميلي يوځای کيدنې څخه ويستل کيدای هم شي، که چرې ستاسو د  ړیغ کوم ۍکورن د ستاسوهم دغه شان، . شيرد  دنهيک یاځوي

جرمي  اي مرتکبوي، او يا، دغه غړې د هغو خبرو لمسوونکې،  ښواګ وي لپاره نظم عامه د فرانسه پهفاميل د دغه غړي شتون 

 کړې وي.  هيتوج ورکولتحفظ  د ېک سلسله په ېتنښغو پناه د ېچ کومملګرې وي 
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 دويک یاځوي ايب د ۍکورن د ته OFII ديبا تاسو نو وي، شوې وروسته څخه سپارلو کيتنلښغو د پناه د ستاسو واده ستاسو چری که

 .وسپارئ کيتنلښغو لپاره

 

 

 .ادغام /اينټيګريشن  . 6.3
 

 ( د اميګريشن او انټيګريشن فرانسوي دفترOFII سره د ) السليک کول تړون  ادغامجمهوري 

 

 جمهوري د په دفتر کې OFIIد  ېچ ید تيمسؤل ستاسو دا ه،ګتو په ستونکيياخ ګټې، د ضمنې تحفظ څخه د اي په حيث، او والډکيو  د

و وي ټولنه کې ستاسفرانس پهتر سره کيږي، چې هدف يئ  ونړت دا ځنيترم دولت د او ستاسو. ئړک کيالسل (CIR) ونړت يو ادغام

 .ل ديوهوار الرهادغام ته 

 

 : درکوي یسرسدې الندې ذکر شوو خبرو ته ال ونړت دا

 

 معرفي کول، په د فرانسوي هيواد اصولونه، ارزښتونه او ادارې  چې هدفونه يئ رام،ګپرو زيروزن مدني ېنځور لورڅ يو

 ؛ معرفي کول ديفرانسوي ټولنې تنظيم  دمعرفي کول، او همدارنګه پورې اړوند حقونه او فرائض  فرانسه کې د ژوند
 د  هب تاسو ،ېک یپا په ېروزن ېد د. او تربيه روزنه نيژبفرانسوي ژبې د زده کولو لپاره يو  د سم سره ېکچ د ستاسو

 ؛ ئوک ترالسهخپلې ژبني کچې سره سم يو معياري تصديقي سند هم 
 الرښوونې په اړه مشوره او مالتړ، کوم چې ستاسو مسلکي ادغام اسانه وي ؛  مسلکي د 
  .ستاسو د اړتياو سره سم، يو مناسب مالتړ او ملتيا، ترڅو ستاسو د هرکلي، استوګنې او د ټولنيز ادغام الره اسانه شي 

 

 .سئيون کهړيا سرهمديريت  يمه ايزس OFII د یاځ د ېنګاستو خپل د شئ یکول تاسو لپاره، معلوماتو نورو د

 

 

 .نهحقو زيولنټ . 6.4
 

 یالسرس ته استوګنځای. 

کې  مرکز ملي بل په يو ېالند ستميس مليهرکلي او استوګنې  د، او يا، CADA په پرمهال ېپروس ېتنښغو پناه ېخپل د تاسو که

 درکول د پاتې کيدو حق مياشتو لپاره 3په دې سنټر کې د  وروسته کولو ترالسهتحفظ  دته به  تاسونو  است،استوګن کړې شوې ي

 چې د پريفيکت په مراضۍ سره بيا نوی کيدې شي.  ي،يږک

تاسو  ېک( CPH) مرکز په ېنګهستو مهالهډلن د ېچ ئړوک تنهښغو خهڅ OFII د شئ یکول تاسو ه،ګتو په شخص شوي خوندييو  د

ستوګنه ا لپاره اشتويم نهو د به ته تاسو نوپه دغه سنټر کې ځای وي،  او که ،ئوک پوره طيشرا ېداخل تاسو چری که. درکړي یاځ ته

 درکړای کيږي، چې دغه موده به د نورو دريو مياشتو لپاره د نوی کيدو وړ وي. 

مالتړ کوي، دغه مالتړ ستاسو د انفرادي وضعيت د نړيوالو اصولو سره سره ستاسو د ادغام په کړنالرو کې  ستاسوله  به مټي مرکز د

 سم تر سره کيږي. 

نځايونو پرائيوټ استوګ اي پارکپرائيوټ  په ورکولو له الرې ليفا د سره ادارو اي انونوګار وندوړا د شئ یکول تاسو ،ېپرد رهيسرب

 . ور شئګټډول  ميمستق څخه په ېنګستوا د ېک ونوکور وزيولنټکې، او يا، په 
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 یالسرس ته بازار ارروزګ د. 

 

د لرئ، له هغه لومړي رسي یالسرس اړيو ته بازار او روزګار کار دتاسو  نو است،ي شوي ژندليپ هګتو په والډکيو  د تاسو چری که

 ليکل شوې وي. " مهاجرکډوال/ یشو ژندليپ"د ترالسه کولو وروسته چې پکې 

 ، له لوړې رسيد د ترالسه کولو وروسته چېشئ یکول کار هم تاسو نو است،يپورته کوونکې  هګټضمني تحفظ څخه  د تاسو چری که

 شوي وي.  ذکر" ړېک ترالسهتحفظ ضمنيپکې "

، (CDD)، دغه معاهده يا قرارداد د يوې ټاکلې موده لپاره هم کيدای شي شئ یکول تنهښغود قرارداد يا د کار د معاهدې  کار د تاسو

 دخپل نوم ثبت کړئ او  هم ېک ستيل ونکوټل ېدندکار يا  د شئ یکول تاسو(. CDI) هم کيدې شي لپاره ېمود ېنامعلوماو د يوی 

 .شئ ېکولاو تربيه پيل  روزنه تاسو. واخلئ هګټ خهڅ ړمالت شخصي

 

 ويورکړای ش ته وړغ ۍکورنضمني تحفظ ترالسه کوونکو د  د هګهمدارن او کارتونه، ېنګاستو د وړغ د ۍکورن د مهاجرکډوال/ وي د

 ورکوي.  حق کار د ته ويهغ، کارتونه ېنګاستو کلن وڅ د

 

هغه  ستوګنېا د. ديتړلې شوې  سره طويشراد  تيتابعد  اي/  او پلومدي دد مقرراتو الندې راوستل شوې دي، او  مسلکونه ېنځي

د يوی کميونيټي لخوا ورکړای شوې وي، نو دغه کارت لرونکې په مرکزي  دپارتمنت يا  وي په ې د سمندر پوری غاړهچ کارت

 دولت يعني فرانسه کې د کار کولو اجازه نه لري. 

 

 

  یالسرس تهعالج او درملنۍ. 

 

 "وشي درملنهعالج او  رتهيچ/  یالسرس ته عالج او درملنۍ. "ورئګو 4.4 پاراګراف ؟وشي درملنهعالج او  چيرته

  

 ؟کيږي  کول ترالسهه څنګه ميب ييايروغت لپارهد ځان د عالج او درملنۍ 
 

 د  الهم تاسو چری کهCPAM  ړېک ده نه تنهښغو لپاره ېميب ايروغت دڅخه (اضافي  او مهيب ايروغتCMU) : 

ورته پ امونوګ د "خپل روغتيايي لګښتونو کې مالتړ څنګه ترالسه کول ؟"/  "یالسرس تهعالج او درملنۍ . "ورئګو 4.4 پاراګراف

 .لپارهکولو
 

 : دي ولډ ېالند په اسناد کولو مهيضم سره کيتنلښغو ېميب ييايروغت د ستاسو
 

وې وي ذکر ش ني تحفظ ترالسه کړې"ضم" اي" والډک شوي ژندليپ"ورکړای شوې رسيد، چې پکې د  پره فيکتور لخوا د -

 ؛
 ؛ سند فاميلي تصديقي مهالهډلنکه چری تاسو د خپل مسؤليت الندې ماشومان لرئ، نو د  -
 .لرئ يې تاسو که ،سند کور تصديقي/  ېنګاستو د -

 

 پهله وړاندې نه  تاسو که CPAM وي ړېک تنهښغو لپاره ېميب ايروغت د ېک : 
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 ېالند تر CMUي بيمې ليتکمد اضافي يا  او ،الندې يئ ېميبروغتيايي  د تاسو. ید ړیک ترالسه سند تصديقي خهڅ CPAM د تاسونو 

مياشتې وړاندې د نوي فايل ورکول  2د نيټې د پای څخه  CMUد اضافي يا تکميل بيمې . وي ړېک تنهښغو يې تاسو چری که استي

 (.د حق د پای نيټه ستاسو په تصديقي سند ليکل شوې ده CMU-Cد ) روئيهمه 

درکړای  به لخوا OFPRA د ېچ واستوئ سندونه هغه حالتمدني  د او کاپي، وهي ديرس د جواز ېنګاستو ېخپل د ته CPAM و بايدتاس

 کيږي. 

 يو نوې تصديقي سند يا سرټيفيکيټ ترالسه کوئ، سره د سوشل سيکيوريټي د يو نوي شميره.  تاسو به ايب

ايد بدلوي، او ب سند تصديقي حقونو د کارت دا ،ید اړيومفت يا  کارت دالې شئ. وک تنهښغوڅخه د "ويتل کارت"  CPAM له تاسو ايب

 .شي ېاندړوچې د عالج او درملنۍ په وخت 

 

 خدمتونهفاميلي  او زيولنټ. 

 فعالد  هګتو هپ ګېليب د) واخلئ هګټ خهڅ خدمتونو زويولنټ لويالبيب له شئ یکول تاسو نو ئ،کو پورهغوښتونکي شرطونه  تاسو که

 لپارهو خلکو او معذور نويوبيمع د اي ،همرستپه لړ کې  يځنګاستو يا کور د ،ونو په لړ کې اضافي پيسېتيفعال د د،يعاساليډاريټي 

 . ګټېفاميلي خدمتونو څخه  د، که چری تاسو د خپل مسؤليت الندې ماشومان لرئ، نو بيا هګهمدارن او ،(االؤنس

 پهوي، باوري ک مرسته سره تاسو او د،يواع اضافي ،ايعوايد، او  هږل تر ږل، چې ستاسو دي ومرست ماليخدمتونه په مثال د  ېزيولنټ

، د هغه ونيږزد  ماشوم ستاسو د سره تاسو هدف مالې مرستې دې دهمدا شان . لپاره کولو پوره تونهګښل کور د ستاسو هګتو يګړانځ

 ي توګهمومعد يو معذور کس سره تړلې لګښتونو کې، او په  پوره کولو کې، په لړ کې د ځينو لګښتنونو د مکتب د داخلېاو د ساتنې، 

 او تعليم سره تړلې لګښتنون کې مرسته کول دي.  ېساتن دستاسو د ماشومانو  سره تاسو

ا خدمتونه د دولتي د. د ويمحدو يې يا عوايد ېنيسرچمالي  ېچ دي لپاره خلکو هغه دفاميلي خدمتونه  ېنځي اوخدمتونه  زيولنټدا 

 ېک فرانسه په ېچورکړای کيږي، کوم  لخواکروندګرۍ يا دهقانۍ ډله ييزو مرستو دفترونو  زيولنټاو د  ټولنيزو مرستو دفترونو لخوا

 .لري تيموقعيا ځايونو کې  ونويټساپه سلو   شاوخوا

 د ېنګتواس خپل د شئ یکول تاسو لپاره، کولو ترالسه معلومات نور ، او د غوښتنليک د ثبتولو په اړه دهړا په وګټ خدمتونو او ېد د

 (.www.caf.fr، www.msa.fr ) ئړکو نيآنال تنهښغو خپله ،اي ، اوشئ ړالد دولتي ټولنيزو مرستې دفتر ته   یاځ

 هغه ېوازي حق ستاسو. ئړک ليک ثبتتنښغو ديبا تاسو يا اضافي پيسو څخه د ګټور کيدو لپاره، بونس تيفعال او RSA د :ملرنه اپ

 .ويش لړدرک محافظت فرعي اي تيثيح کډوال د ته تاسو ېچ کله شي یديک ولين ېک پام په وخت

 .سفربهر ته  . 6.5

 سند رسف د شئ یکول تاسو ئ،ړوک سفر بهر خهڅ ېفرانس له ېچ ئړغوا اوکوونکې ياست،  پورته هګټ خهڅيو تحفظ  د تاسو که

 درکړل کيږي.  لخواستاسو د استوګنځای د پره فيکتور  ته تاسو به ېچ ، کومئړک ترالسه

يورو  45چې د ټيکس مبلع يا پيسې . ئوک ترالسه سند کلن هځپنکډوالو لپاره يو  د به تاسو است،ي مهاجريو کډوال يا  تاسو چيرې که

 دي. 

 ترالسه سند فرس د او ي کارتشناخت معتبر لپاره کال څلورو د به تاسو نو است،ي ستونکيياخ هګټضمني تحفظ څخه  د تاسو چيرې که

  يورو دي.  40وئ، د ټيکس مبلع يا پيسې ک

 ډاډ ديبا اسوتپيل کولو څخه وړاندې،  سفر د. نشي یديک ینوبيا  ېکو رګقونسل او په دفترونو کيپلوماتډي فرانسوي د اسناد سفر د دا

 .ید معتبر لپاره ېمود ېنګاستو د ستاسو سند سفر د ستاسو ېچ ئړک ترالسه

http://www.caf.fr/
http://www.msa.fr/
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څخه ورک شي، او يا، غال  تاسوله  که اي) ييږورس ته یپاسند وخت د  سفر د ستاسوچری تاسو د فرانسې څخه بهر ياست او  که

 واسو يئ ترڅت ېچ ېريچ سئيون کهړيا سره ۍرګقونسل ايچارواکو سره  کټيپلوماډي فرانسوي د ېک واديه هغه په ديبا تاسو نوشي(، 

 ترالسه کړئ. د دغه پاس او ستاسو د استوګنې د کارت په کمک سره تاسو بيرته فرانسې ته راتللې شئ.  پاس ۍرګونسلق دتاسو 

 ېفرانس د ېچ وکڅ ماشوم، بهرنينابالغه  ستاسو نو است،ي ستونکيياخ هګټ کډوال يئ، او يا، له ضمني تحفظ څخه اي مهاجر تاسو که

کال  وينو امکان لري چې هغه ته د  ،پورته کوونکې نه وي هګټ خهڅپه لړ کې له تحفظ  پناه د ېچ وکڅ او ،لري شتون ېک خاوره په

  يورو دي. 15د ټيکس پيسې يا مبلع  ورکړې شي. سند سفر د او شناختد  معتبر لپاره

 شئ؟ یکول سفر ته واديه خپل تاسو ايا

نو  ئ،شالړ  رتهيب ته واديه اصلي خپل تاسو که. شئ ړال ته واديه خپل چې تاسو پرې ورکوي نه اجازه ته تاسو اسناد سفر د دا

حفظ ت ستاسو ېچ دا او ،استي نه مخ سره وريو دپه خپل هيواد کې  نور تاسو ېچ سييون ېک پامدا خبره په   OFPRA ممکن ده چې

 (.ورئګو 6.7)يدې شي رس ته یپا

مياشتو  3د زيات نه زيات  تاسو امله، له( ۍناروغ جدي اي نهړيم خپلوان خپل د هګتو په مثال د) يی پيښواستثنا ورډي خو بيا وهم، د

 ته واديه اصلي. په دې اجازه ليک تاسو خپل ئړوک تنهښغو ېد له پره فيکتور څخه د تاسو کهيو اجازه ليک ترالسه کولې شئ، 

 تللې شئ. 

 

 .د تابعيت ورکړه . 6.6

 ويرانسف د چې شئ یکول تاسونو د کډوال حيثيت ترالسو کولو وروسته،  است،ي شوي ژندليپ هګتو په والډک يو د تاسو چری که

 .ئړوک تنهښغو لپاره کولو ترالسه تيتابع

کالو پورې قانوني  5په فرانسه کې  ديبا تاسو د تابعيت د غوښتلو څخه وړاندې، نو وي، ړېک ترالسه ضمني تحفظ تاسو چری که

 .ئړک ثابتاستوګنه 

 (.پوهه ېژب فرانسوي د: هګتو په مثال د) ئړک پوره طيشرا ېنځيې په لړ کې تنښغو د لپارهتابعيت  د ديبا تاسو

 .فارم ته وسپارئ يټپل تابعيت غوښتنې دوسيه يو خپلد  ديبا تاسو

 .خاتمه تحفظ د . 6.7

 تحفظ ترالسه کړې وي، نو دا امکان شته چې  تاسو د درغلۍ له الرې چری دا خبره څرګنده شې چې که : درغليOFPRA 

 ستاسو تحفظ ختم کړي. 
 

  لړکور لخوا ېفرانس، او کوم چې له رکويتحفظ د ته تاسو ېچ کوم ،وي ړیک ترالسه تيتابع ینويو بل  تاسوکه چری 

 کوي.  ضروري ريغ محافظتتحفظ  والړين شوي
 

  ټولې ويرې ختميې شوي وي :  کې واديه اصلي خپلپه  تاسوسکه چری OFPRA  تاسو ېچد دې خبرې اټکلونه کولې شي 

 تحفظ ختمولې شي :  ستاسو امله ېهمد لهنو  نلرئ، ېريو ېک واديه اصليپه خپل  نور
 ؛ ې يئدلياوس ېک واديه اصلي خپل هښخو خپله په تاسوکه چری  -
 ؛ وي یولين تماس سره چارواکو له واديه اصلي خپل د تاسوکه چری  -
هغو حاالتو کې دوامداره او کافي بدلون رامنځته شوې دې له کومو حاالتو له  پهکه چری دا خبره څرګنده شې چې  -

 تحفظ درکړې شوې وو.  ته امله چې تاسو
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 يا شړلو ماده : اخراج د  OFPRA  پر ېسول د تاسوتحفظ ختموي کله چې دا خبره څرګنده شي چې  ستاسوهغه وخت هم 

 دبل کوم داسې جرم چې د ملګرو ملتونو  اي جرم جدي ،ضد جرم پر تيانسان د اي جرم يګجنکړې وي،  جرم کومضد 

 او اصولو پر ضد وي.  اهدافو
 

   جدي لپاره تيامندولت  د اي تيامن عامه نظم، عامه د شتون ستاسوفرانسوي خاوره  پهپه داسې حاالتو کې که چری 

 :شي، نو بيا  ښواګ
 : ييږرس ته یاهغه وخت پتحفظ  ستاسو نو است،ي يا يو کډوال مهاجر تاسو چری که -

o  ؛ ید ښواګ جدي لپاره تيامن يدولت د تونش ستاسودا وګڼل شي چې په فرانسه کې کله چې 
o  ټزرلينډ يوسپه  ،په ليشتن شتاين کې ،هيواد کې يړغ په يو بل يېاتحاد يياروپا د ،ېک فرانسه په تاسوکله چې

يو جرم تورن شوې ياست، او يا، په يو داسې جرم چې ترهه ګري  په کې ډنيل سيآکې، او يا، په  ۍناروپه  ،کې

 شتون وستاسلس کاله بنديتوب پکې وي، او يا کله چې بلل کيږي، او يا، په يو داسې جرم تورن شوې ياست چې 

 جوړيږي ؛ ښواګ جدي لپاره ېولنټ فرانسوي د
 

په  ېچ کله ييږرس ته یپا وخت هغهتحفظ  ستاسونو کوونکې ياست،  پورته هګټضمني تحفظ څخه  د تاسو چری که -

 .وي ښواګ جدي لپاره تيامن تيدول د اي تيامن عامه نظم، عامه د شتون ستاسوفرانسه کې 
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 ضميمه : ګټور ادرسونه
 دا ليست بشپړ نه دې

 

1. Adresses nationales     

(ې)ملي ادرس  
 

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

 Organisation internationale 

 )نړيوال سازمان(
Haut-Commissariat des Nations-Unies  
pour les Réfugiés (HCR) Représentation en 
France 

 )د ملګرو ملتونو د مهاجرينو لپاره عالي کميسون(

7, rue Henri Rochefort  
75017 PARIS 
Tél. : +33 (0)1 44 43 48 58 
Fax : +33(0)1 44 43 48 61 
www.unhcr.fr/fr-fr 

 

 Associations   )ايسوسي ايشنز يا ټولنې(
 
Association des chrétiens pour l’abolition  
de la torture (ACAT) 
 )د ټارچر يا شکنجه د ختمولو لپاره د عيسايانو ټولنه(
7, rue Georges Lardennois 
75 019 PARIS 
tél : 01 40 40 42 43 / fax : 01 40 40 42 44 
http://www.acatfrance.fr/ 
 
Act’up 
9, rue des Dunes 
75 019 PARIS 
tél : 01 75 42 81 25  
http://www.actupparis.org/ 
 
ARDHIS 
Centre LGBT Paris-Île-de-France,  
63, rue Beaubourg, 75003 Paris  
tél : 01 43 57 21 47 
https://ardhis.org/WP3/ 
 
Amnesty International - section française 

فرانسوي دفتر( –)ايمنسټي انټرنيشنل   
72-76, boulevard de la Villette 
75 019 PARIS 
tél : 01 53 38 65 65 / fax : 01 53 38 55 00 
http://www.amnesty.fr/  
 
Association Primo Lévi 

پرايمو ليوي ايسوسي ايشن()  
107, avenue Parmentier 
75 011 PARIS 
tél : 01 43 14 88 50 / fax : 01 43 14 08 28 
http://www.primolevi.asso.fr/ 
 

 
Association d’accueil aux médecins et 
personnels de santé réfugiés en France 
(APSR) 

http://www.ofii.fr/
http://www.unhcr.fr/fr-fr
http://www.actupparis.org/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Amnesty+International+Paris&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYyS3w8sc9YamESWtOXmOM4uIKzsgvd80rySypFPLhYoOyFLj4pbj10_UNS1Ky06oMLTQYpHi5kAWkFJS4eJ_dUpQVbVLMYtQS4nyrtm3Bg9xn7oIHGk2L1QNOCfEsYpV2zM1LLS6pVPDMK0ktykssyczPS8xRCEgsyiwGAGAu0EWMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKo9PahIrjAhWF4IUKHVaOAz4Q6RMwE3oECA0QBA&biw=1680&bih=910
http://www.amnesty.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1680&bih=910&ei=2egUXZ3WOa-clwTn1ZGwAw&q=association+primo+levi+&oq=association+primo+levi+&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30j38.16768.20244..20396...0.0..0.126.2166.19j4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i131.VF5E8K-4tP0
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)په فرانسه کې د کډوالو ډاکټرانو او طب پوهانو د 
 استوګنې ايسوسي ايشن(
Hôpital Sainte Anne 
1, rue Cabanis 
75 014 PARIS 
tél : 01 45 65 87 50 / fax : 01 53 80 28 19 
http://www.apsr.asso.fr 
 
Comité d’aide exceptionnelle aux 
intellectuels réfugiés (CAEIR) 
 )د پوهانو او روښان فکره خلکو د ځانګړي کمک کميټي(
43, rue Cambronne 
75 015 PARIStél : 01 43 06 93 02 / fax : 01 43 
06 57 04 
 
Centre d’action sociale protestant (CASP) 
 )د پروټيسټنټ ټولنيز عمل سنټر(
20, rue Santerre 
75 012 PARIS 
tél : 01 53 33 87 50 / fax : 01 43 44 95 33 
http://www.casp.asso.fr 
 
CIMADE - Service œcuménique d’entraide 

د يو بل سره د کمک کولو نړيواله ټولنه( –)سيماد   
91 rue Oberkampf 
75011 PARIS tél : 01 44 18 60 50 / fax : 01 45 
56 08 59 
http://www.cimade.org 
 
Comité médical pour les exilés (COMEDE) 
 )د شړلو شوو يا جال وطنو خلکو لپاره طبي کميټي(
Hôpital de Bicêtre 
78, rue du Général Leclerc 
BP 31 
94 272 LE KREMLIN BICÊTRE 
tél : 01 45 21 39 32 / fax : 01 45 21 38 41 
http://www.comede.org 
 
Croix rouge française 

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

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

 )د کډوالو فورم(
28, rue de la Baïsse - BP 1054 
69 612 VILLEURBANNE CEDEX 
tél : 04 78 03 74 45/ fax : 04 72 97 05 81 
http://www.forumrefugies.org 
 
France Terre d’Asile (FTDA) 
 )فرانس تيغ د'ازيل(
24, rue Marc Seguin 
75 018 PARIS 
tél : 01 53 04 39 99 / fax : 01 53 04 02 40 
http://www.france-terre-asile.org 
 
Groupe accueil solidarité (GAS) 
 )د ساليداريتي استوګنې او هرکلي ګروپ(
17, place Maurice Thorez 
94 800 VILLEJUIF 
tél : 01 42 11 07 95 / fax : 01 42 11 09 91 
http://www.gas.asso.fr/  
 
Groupe d’information et de soutien  
des immigrés (GISTI) 
 )د کډوالو د معلوماتو او مالتړ ګروپ(
3, villa Marcès 
75 011 PARIS 
tél  : 01 43 14 60 66 / fax : 01 43 14 60 69 
http://www.gisti.org 
 
Ligue des droits de l’homme (LDH) 
 )د بشري حقونو ټولنه(
138, rue Marcadet 
75 018 PARIS 
tél : 01 56 55 50 10 / fax : 01 56 55 51 21 
http://www.ldh-france.org 
 

http://www.gas.asso.fr/
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Mouvement contre le racisme et pour 
l’amitié entre les peuples (MRAP) 

دوستۍ )د نژاد پرستۍ پر ضد او د خلکو ترمنځ د 

 غورځنګ(
43, boulevard Magenta 
75 010 PARIS 
tél : 01 53 38 99 99 / fax : 01 40 40 90 98 
https://www.mrap.fr/  
 
Secours catholique CEDRE 

 )کاتوليک کمکونه(
23, boulevard de la Commanderie 
75 019 PARIS 
tél : 01 48 39 10 92 / fax : 01 48 33 79 70 
http://www.secours-catholique.asso.fr 
 
Service national de la pastorale des migrants 
(SNPM) 
 )د کډوالو د پاستورال ملي سروس(
58, avenue de Breteuil 
75007 PARIS tél : 01 73 36 69 47 
https://migrations.catholique.fr/ 
 

2. Adresses locales لوکل )              

(     ېادرس يا ځايي  
 

 Guichets uniques  )ګيشې يونيک(  
 
AUVERGE-RHONE-ALPES  

 Isère 
12 Place de Verdun, 38000 Grenoble 

 Puy-de-Dôme 
18 Boulevard Desaix, 63000 Clermont-Ferrand 

 Rhône 
106 rue Pierre Corneille, 69003 Lyon 
 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 Côte-d’Or 
51 rue de la Préfecture, 21041 Dijon 

 

 Doubs 
8 bis rue Charles Nodier, 25035 Besançon 

 Saône-et-Loire  

196 rue de Strasbourg, 71000 Mâcon 
 
BRETAGNE 

 Ille-et-Vilaine  
3 av. de la Préfecture, 35026 Rennes 
 
CENTRE 

 Loiret 
181 rue de Bourgogne, 45042 Orléans 
 
GRAND-EST 

 Marne 
38 rue Carnot, 51036 Châlons-en-Champagne 

 Moselle 
9 rue de la Préfecture, 57000 Metz 

 Bas-Rhin 
5 place de la République, 67073 Strasbourg  

 Haut-Rhin 
7 rue Bruat 68020 Colmar  
 
HAUTS DE FRANCE 

 Nord 
12/14 rue Jean Sans Peur, 59039 Lille  

 Oise 
1 place de la Préfecture, 60000 Beauvais 
 
ILE-DE-FRANCE 

 Paris 
92 boulevard Ney, 75018 Paris 

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

 Yvelines 
1 rue Jean Houdon, 78000 Versailles 

 Essonne 
Boulevard de France, 91000 Evry 

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

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

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

 Val-d’Oise 
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5 avenue Bernard Hirsch, 95010 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 
 
OCCITANIE 

 Haute-Garonne 
1 place Saint-Etienne, 31038 Toulouse 

 Hérault 
34 place des Martyrs de la résistance, 34000 
Montpellier 
 
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  

 Alpes-Maritimes  
17 bd du Mercantour 06200 Nice 

 Bouches-du-Rhône 
66 bis Rue Saint-Sébastien, 13006 
 
PAYS-DE-LA-LOIRE 

 Loire-Atlantique 
6 quai Ceineray, 44035 Nantes 

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

 Martinique 
Rue Victor Sévère, 972000 Fort-de-France 

 Guadeloupe 

Grand camp, Immeuble situé à côté de la SIG, 
97139 Abymes 

 Guyane 
23 rue Arago, 97300 Cayenne 

 La Réunion 
6 rue des Messageries, CS 51079 97404 Saint 
Denis Cedex 

 Mayotte  
BP 979 97600 Mamoudzou.  
 
 

 Préfectures   )پره فيکتور(  
 
ALSACE  
 Haut-Rhin 

7, rue Bruat, 68 020 Colmar 
 Bas-Rhin  

5, place de la République, 67 073 Strasbourg 
 
AQUITAINE 
 Gironde 

2, esplanade Charles de Gaulle,  
33 000 Bordeaux 

 Dordogne  
2, rue Paul Louis Courier, 24 000 Périgueux 

 Landes 
24, rue Victor Hugo, 40 021 Mont-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 
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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 

 
CENTRE  
 Loiret 

181, rue de Bourgogne, 45 042 Orléans 
 Cher 

Place Marcel Plaisant, 18 000 Bourges 
 Eure-et-Loir  

Place de la République, 28 000 Chartres 
 Indre  

Place de la Victoire et des Alliés, 
36 000 Châteauroux 

 Indre-et-Loire  
15, rue Bernard Palissy, 37 925 Tours 

 Loir-et-Cher  
Place de la république, 41 000 Blois 

 
CHAMPAGNE-ARDENNE  
 Ardennes   

Esplanade du Palais de Justice, 
08 000 Charleville-Mézières 

 Aube 
2, rue Pierre Labonde, 10 000 Troyes 

 Haute-Marne 
89, rue Victoire de la Marne, 

52 011 Chaumont 
 Marne  

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

 
FRANCHE-COMTE 
 Doubs  

8, bis Rue Charles Nodier, 2 5035 Besançon 
 Jura 

8, rue de la Préfecture, 3 9000 Lons-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 
 Paris : 92, boulevard Ney, 75 018 Paris 
 Seine-et-Marne  

12, rue des Saints Pères, 77 000 Melun 
 Yvelines  

1, rue Jean Houdon, 78 000 Versailles 
 Essonne   

Boulevard de France, 91 000 Evry 
 Hauts-de-Seine  

167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot 
Curie, 92 000 Nanterre 

 Seine-Saint-Denis  
1, esplanade Jean Moulin, 93 007 Bobigny 

 Val-de-Marne 
21-29, avenue du Général De Gaulle,  
94 038 Créteil cedex 

 Val d’Oise   
5, avenue Bernard Hirsch, 95 010 Cergy-
Pontoise 

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

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

11 000 Carcassonne 



 

 gDA2020  _____________  په فرانسه کې د پناه غوښتنکو لپاره الرښود 

 

 

 

gDA2020  50 

 

 

 

 Gard : 10, avenue Feuchères, 30 000 Nîmes 
 Lozère : rue du faubourg Montbel,  

48 005 Mende 
 Pyrénées-Orientales : 120, avenue Emile 

Roudayre, 66 000 Perpignan 
 
LIMOUSIN 
 Corrèze : 1, rue Souham, 19 000 Tulle 
 Creuse : 4, place Louis Lacrocq, 23 000 

Guéret 
 Haute-Vienne : 1, rue de la Préfecture,  

87 000 Limoges 
 
LORRAINE 
 Moselle : 9, place de la Préfecture 

570 00 Metz 
 Meuse  

40, rue du Bourg, 55 000 Bar-le-Duc 
 Meurthe-et-Moselle 

1, rue Préfet Claude Erignac, 54 000 Nancy 
 Vosges : Place Foch, 88 026 Epinal 
 
MIDI-PYRENEES 
 Haute-Garonne  

1, place Saint-Étienne, 31 038 Toulouse 
 Ariège 

2, rue de la préfecture Préfet Claude 
Erignac, 09 000 Foix 

 Aveyron 
7, place Général de Gaulle, 12 000 Rodez 

 Gers  
7, rue Arnaud de Moles, 32 000 Auch 

 Lot  
Cité Bessières, Rue Pierre Mendes France, 
46000 Cahors 

 Hautes-Pyrénées  
Place du Général de Gaulle, 65 000 Tarbes 

 Tarn 
Place de la Préfecture, 81 013 Albi 

 Tarn-et-Garonne   
2, allée de l’Empereur, 82 013 Montauban 

 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
 Nord 

12/14, rue Jean sans Peur, 59 039 Lille 

 Pas-de-Calais  
9, esplanade Jacques Vendroux, 62 100 
Calais 

 
BASSE-NORMANDIE 
 Calvados   

Rue Daniel Huet, 14 038 Caen cedex 09 
 Manche 

Place de la Préfecture, 50 002 Saint-Lô 
 Orne 

39, rue Saint-Blaise, 61 018 Alençon 
 
HAUTE-NORMANDIE 
 Seine-Maritime 

7, place de la Madeleine, 76 000 Rouen 
 Eure  

Boulevard Georges Chauvin, 27 000 Evreux 
 
PAYS DE LOIRE  
 Loire-Atlantique 

6, quai Ceineray, 44 035 Nantes 
 Vendée   

29, rue Dellile, 85 009 La Roche-sur-Yon 
 Maine-et-Loire 

Place Michel Debré, 49 934 Angers 
 Mayenne  

46, rue Mazagran, 53 015 Laval 
 Sarthe  

Place Aristide Briand, 72 041 Le Mans 
 
PICARDIE 
 Oise  

1, place de la Préfecture, 60 000 Beauvais 
 Aisne 

27, rue Paul Doumer, 02 000 Laon 
 Somme  

51, rue de la République, 80 000 Amiens 
 
POITOU-CHARENTES 
 Charente  

7-9, rue de la Préfecture, 16 023 Angoulême 
 Charente-Maritime 

38, rue Réaumur, 17 000 La Rochelle 
 Deux-Sèvres 

4, rue Duguesclin, 79 099 Niort 
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 Vienne   
7, place Aristide Briand, 86 000 Poitiers 

 
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 
 Bouches-du-Rhône 

66 bis, rue Saint-Sébastien, 13 006 Marseille 
 Vaucluse :  

28, boulevard Limbert, 84 000 Avignon  
 Alpes-Maritimes   

147, boulevard du Mercantour, 06 200 Nice 
 Alpes-de-Haute-Provence 

Avenue Demontzey, 04 002 Digne les Bains 
 Hautes-Alpes 

28, rue Saint-Arey, 05 000 Gap 
 Var 

Boulevard du 112e régiment d’infanterie, 
83 070 Toulon 

 
RHONE-ALPES 
 Isère   

12, place de Verdun, 38 000 Grenoble 
 Savoie  

Château des Ducs de Savoie, 
73 018 Chambéry 

 Haute-Savoie  
Rue Louis Revon, 74 000 Annecy 

 Rhône  
106, rue Pierre Corneille, 69 003 Lyon 

 Ain  
4,5 avenue Alsace Lorraine, 01 012 Bourg en 
Bresse 

 Ardèche 
5, rue pierre Filliat, 07 000 Privas 

 Drôme  
3, boulevard Vauban, 26 000 Valence 

 Loire  
2, rue Charles de Gaulle, 42 022 Saint-
Etienne 

 
 

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

انټيګريشن د فرانسوي دفتر سيمه ايز  )د اميګريشن او

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

mailto:amiens@ofii.fr
mailto:besancon@ofii.fr
mailto:Seine-saint-denis@ofii.fr
mailto:bordeaux@ofii.fr
mailto:Caen@ofii.fr
mailto:cayenne@ofii.fr
mailto:cergy@ofii.fr
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Clermont-Ferrand (03, 15, 63, 43)   
1, rue Assas 
63 033 Clermont Ferrand 
tél : 04 73 98 61 34 / Clermont-ferrand@ofii.fr 
 
Créteil (91, 94) 
13/15, rue Claude Nicolas Ledoux 
94 000 Créteil 
tél : 01 41 94 69 30 / creteil@ofii.fr 
 
Dijon (21, 58, 71, 89)  
Cité administrative Dampierre 
6, rue du Chancelier de l’Hospital 
21 000 Dijon 
tél : 03 80 30 32 30 / dijon@ofii.fr 
 
Grenoble (74, 38, 73  
Parc Alliance - 76, rue des Alliés 
38 100 Grenoble 
tél : 04 76 40 95 45 / grenoble@ofii.fr 
 
Lille (59, 62)  
2, rue de Tenremonde 
59 000 Lille  
tél : 03 20 99  98 60 / lille@ofii.fr 
 
Limoges (23, 19, 87)   
19, rue Cruveihier 
87 000 Limoges 
tél : 05 55 11 01 10 / limoges@ofii.fr 
 
Lyon (01, 07, 26, 42, 69)  
7, rue Quivogne 
69 286 Lyon Cedex 02 
Tél : 04 72 77 15 40 / Lyon@ofii.fr 
Marseille (13, 20, 04, 05, 83, 84)   
61, boulevard Rabatau 
13 295 Marseille Cedex 08 
tél : 04 91 32 53 60 / Marseille@ofii.fr 
Antenne Mayotte OFII (976)   
N15 Espace Coralium, RN1 – CS 80058 Kaweni, 
97 600 Mamoudzou 
tél : 02 069 62 23 54 / mayotte@ofii.fr 
 
Melun (77)   

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

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
mailto:montpellier@ofii.fr
mailto:montrouge@ofii.fr
mailto:nantes@ofii.fr
mailto:nice@ofii.fr
mailto:orleans@ofii.fr
mailto:paris@ofii.fr
mailto:guadeloupe@ofii.fr
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Poitiers (16, 17, 79, 86) 
86, avenue du 8 Mai 1945 
86 000 POITIERS 
tél : 05 49 62 65 70 / reims@ofii.fr 
 
Reims (08, 10, 51, 52)  
26/28, rue Buirette 
51 100 Reims 
tél : 03 26 36 97 29 / reims@ofii.fr 
 
Rennes (22, 29, 35, 56)   
8, rue Jean Julien Lemordant 
35 000 Rennes 
tél : 02 99 22 98 60 / rennes@ofii.fr 
 
La Réunion (974)   
Préfecture de la Réunion, Place du Barachois 
97 405 Saint Denis Cedex 
tél : 02 62 40 75 69 / ofii-reunion@ofii.fr  
 
Rouen (27,76)   
Immeuble Montmorency 1 
15, place de la Verrerie 
76 100 Rouen 
tél : 02 32 18 09 94 / rouen@ofii.fr 
 
Strasbourg (67,68)  
4, rue Gustave Doré - CS 80115 
67 069 Strasbourg Cedex 
tél : 03 88 23 30 20 / strasbourg@ofii.fr 
 
Toulouse (09, 12, 19, 23, 32, 31, 65, 87, 46, 81, 82) 
7, rue Arthur Rimbaud, CS 40310 
31 203 Toulouse Cedex2 
tél : 05 34 41 72 20 / toulouse@ofii.fr 
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