
د (ADA)  کارډ یوازې د خریدارۍ لپاره پکاریږي، تاسې نه شئ کوالی چې له دې 
کارډ رسه د ATM ماشین څخه پیسې و باسئ او یا هم انالین خریداري وکړي. 

دا کارډ تاسې ته په لومړي ځل د مالقات پر مهال په پروفیکتور ( GUDA ) کې 
درکول کیږي.

په ADA کارډ کې تاسې مرستې ( په ورځ کې حد اکرث 7  یورو)، د هرې میاشتې 
په ۵ تاریخ ترالسه کوئ.

کله چې مو په لومړي ځل د ADA کارډ ترالسه کړ نو باید 30 څخه تر 45  ورځو 
انتظار وباسئ ترڅو فعاله يش.

د ADA کارډ څه شی دی ؟  

څنګه يي وکاروو ؟
په هره میاشت کې ۲۵ ځلې په ځینو خاصو دوکانونو کې پرې خریداري کوالی 

شئ.

یو مخفي کود تاسې ته درکول کیږي تر څو خپل کارډ وکاروئ:
دغه کود بل چاته مه ورکوئ.

که چیرې درې ځلې مو دغه کود غط داخل کړ نو کارډ به مو بالک يش. 

ولې د اويف پیسې ماته نه راځي ؟
بالبیل دالیل شته چې ولې اويف تاسې ته پیسې نه لیږي او کارډ مو بند شوی:

- که چیرې خپل هغه استوګنځای او یا سیمه چې د اويف لخوا استول شوی یاستئ 
له ټاکلې نیټې مخکې پریږدئ او یاهم د مرکز قوانین مراعت نه کړئ.

 CNDA ) که چیرې د اوفپرا لخوا منفي ځواب السته راوړئ. که چیرې محکمې -
) ته مو اپیل کړی وي نو تاسې باید د اپیل د راجسرت تصدیق مو اويف ته واستوئ 

تر څو ستاسې کارډ وباره فعاله کړي.
- که چیرې د محکمې ( CNDA ) لخوا منفي ځواب ترالسه کړئ.

اويف هم کوالی يش ځینو خلکو ته د ADA له ورکولو ډ ډه وکړي:

- هغه خلک چې له رسه د خپلې پر دوسیې د غور کولو درخواست 
( réexamen ) کوي.

- هغه خلک چې د چټکې پروسې ( procédure accélérée ) کې شامل وي.
- هغه خلک چې له دوبلین وروسته نورمال شوی وي.

- هغه خلک چې غلط معلومات ورکړی وي او یا تقلب يي کړی وي. 

زما کارډ ورک شوی، بالک شوی. څخه باید 
وکړم ؟

لومړی: ( ورک شوی او یا غال شوی):
 د 10 10 09 32 05

 ټیلفون ته زنګ ووهئ تر څو ستاسې کارډ بند کړي.

دویم: : ( ورک شوی، غال شوی او یا بالک شوی): د خپلې سیمې له اويف دفرت رسه 
د مالقات وخت واخلئ ترڅو تاسې ته بل کارډ درکړي.

د مالقات اخیستلو لپاره: 
- د خپلې سیمې اويف دفرت ته یو ایمیل واستوئ: د دې کار لپاره، دغه معلومات ته 

اړتیا ده: نوم، تخلص،د °AGDREF n منر 
( ستاسې د رسی پی سی په پورتنۍ برخه کې)، او د زیږیدو تاریخ.

- که چیرې په دغه کار کې مو مشکل درلود نو د اجتامعي کارمند یا سوسیاالنو 
چې ستاسې په استوګنځای کې کار کوي مرسته وغواړئ. همدارنګه د  قانوين 

مرستو مرکز او یا هم له هغه ځایه مرسته وغواړئ چې خپل خطونه ترالسه کوئ.

د خپلو پیسو د معلومولو لپاره 10 10 09 32 05 ټیلفون شمیرې ته زنګ 
وهلئ وشئ. او یا د Upcohesia ټیلفون اپلیکیشن څخه استفاده کوالی 

شئ.

څنګه کوالی شو دوباره ADA ترالسه کړو ؟
که چیرې اويف مو پیسې بندې کړې وي او یاهم پیسې درته نه راخي، 

کوالی شئ قانوين اپیل وکړئ. د دې کار لپاره یو وکیل و ګورئ او یا 
هم قانوين مرستو مرکز ته والړ شئ.

 :( ADA ) د کډوالو لپاره نغدي مرستې
د سوالونو  PA
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که چیرې ستاسې د اويف کارډ بند، ورک او یا هم غال شوی وي نو وروسته له هغه چې خپل ستونزه مو د ټیلفون له الرې 
وړاندې کړې، کوالی شئ د خپلې سیمې اويف دفرت ته یو ایمیل واستوئ ترڅو تاسې ته یو نوی کارډ جوړ کړي.

د ایمیل استولو لپاره له دغو منونو څخه استفاده کوالی شئ.

د ADA د نوي کارډ ترالسه کولو لپاره اويف ته ایمیل استول

Objet : Demande de rendez-vous 

Madame, Monsieur, 

Je me permets de vous adresser cet email car j’ai bloqué/perdu/me suis fait voler 
(زما کارډ بالک شوی /ورک شوی / غال شوی ( 

ma carte ADA et souhaiterais prendre rendez-vous auprès de vos services pour en obtenir une 
nouvelle. 

En vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à ma demande, 

Cordialement, 

نوم او تخلص، هغه څه چې په رسی پی سی کې لیکل شوی
د زیږیدلو نیټه، هغه څه چې په رسی پی سی کې لیکل شوی

د رسی پی سی په پورتنۍ برخه کې منرب
تیلفون شمیره 

خپل ایمیل د اوفي د الندې دفترونو نه یو ته واستوئ: 

PARIS (75 ) asile.paris@ofii.fr

SEINE ET MARNE (77) ADA77@ofii.fr

YVELINES (78 )
asile.montrouge@ofii.fr

HAUTS-DE-SEINE (92 )

SEINE SAINT DENIS (93) asile93@ofii.fr

VAL DE MARNE (94 ) asile.creteil@ofii.fr

VAL D’OISE (95 ) cergy@ofii.fr

RHÔNE (69) lyon@ofii.fr

OISE (60 ) amiens@ofii.fr

Bonjour, 

Cette personne a bloqué, perdu ou s’est fait voler sa 
carte ADA et voudrait solliciter votre aide pour faire 
opposition et obtenir un rendez-vous auprès de l’OFII 
pour obtenir une nouvelle carte. 

En vous remerciant par avance pour l’attention que 
vous porterez à sa demande, 

Bien à vous, 
L’équipe WATIZAT 

که چیرې له اويف رسه په اړیکه نیولو کې ستونزه لرئ 
او یا مرستې ته اړتیا لرئ دغه پیام یو اجتامعي او یا 

قضايي کارمند ته ښکاره کړئ:

د اويف د ټولو دفرتونو ایمیل آدرسونه د دغه  
QR  کود په سکن کولو رسه کوالی شئ 

د کډوالو لپاره نغدي مرستې ( ADA ): د 
سوالونو ځوابونه  PA
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