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په فرانسه کې
د اوسیدو حقوق

که چیرې تاسې له بل ملک څخه راغيل یاستئ او فرانسه
کې د پاتې کیدو هیله لرئ نو :که د فرانسې په خاوره کې
د اخراج له خطر پرته ژوندل کول غواړئ باید د اقامت
اسنادو اخیستلو لپاره درخواست وکړئ او د دې لپاره
ستاسې د شخيص وضعیت رسه مو سم مختلف امکانات
لرئ ( د پناه غوښتنه ،د اقامت لپاره درخواست کول)
د پناه غوښتني پروسو د پيل لپاره معلومات له الندې
چوکاټ څخه ترالسه کړئ .خو دا یوازینۍ الره نه ده.
دغه پروسیجرونه اوږد او پیچلې دې.
● د حقوقي مرستو لپاره ( مخ ) 11
● د زیاتو معلوماتو لپاره د دغه معلومايت الرښود د
پروسیجرونو برخه ولولئ ( مخ ) 40

د پناه غوښتنه

د اويف شمیرې ته د مالقات اخیستلو لپاره الندې منرب ته
ټیلفون وکړئ :
01 42 500 900

www.watizat.org

د دوشنې نه تر جمعې پورې له سهار  9نه تر غرمې
 3:30بجو پورې ټیلفون وکړئ.
د ټیلفون کولو پر مهال خپله ژبه انتخاب کړئ.
ټیلفون وړیا نه ده او د داخيل ټیلفونونو په اندازه
لګښت لري .ډير خلک هم همهاله زنګ وهي :ځیني
وخت انتظار ډیر وخت نیيس او اړیکه مو په اتوماتیک
ډول له  ۵۴دقيقو وروسته پرې کيږي .نو باید څو ځلې د
ټيلفون کولولو هڅه وکړئ.
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ټیلفون وړیا نه ده او د داخيل ټیلفونونو په اندازه
لګښت لري .ډير خلک هم همهاله زنګ وهي :ځیني
وخت انتظار ډیر وخت نیيس او اړیکه مو په اتوماتیک
ډول له  ۵۴دقيقو وروسته پرې کيږي .نو باید څو ځلې د
ټيلفون کولولو هڅه وکړئ.
که چیرې ټیلفون نه لرئ نو د ورځې د استقبال یو
مرکز ته ورشئ تر څو تاسو رسه د ټیلفون په برخه کې
مرسته وکړي 16 ( .مخ وګورئ)

که چیرې د مالقات لپاره د وخت په اخیستلو
کې بریالی نه شوئ نو د ټیلفون کولو سکرین
شاټ( تصویر) د یو ثبوت په توګه له ځان
رسه و ساتئ .دا مو وروسته په کار راځي او
دا ثابتوي چې تاسو څو ځلې د پناه اخیستلو
د ثبت په موخه مو د مالقات اخیستلو لپاره
ټیلفون کړئ خو بریايل شوي نه یاستئ.

رسپناه

بیړنۍ رسپناه د ټولو لپاره
که چیرې رسپناه یا استوګنځای نه لرئ کوالی شئ دغه
بیړنۍ ټیلفون شمیرې رسه وړیا اړیکه و نیسئ:

115

د دې کار لپاره د فرانسې د اقامت اسنادو ته اړتیا نشته.
پاملرنه! د استوګنې لپاره ډیر ځایونه شتون نه لري نو د
رسپناه د موندلو ضامنت نشته .یوازې د یوې لنډې مودې
د رسپناه موندلو احتامل شته .د نورو معلوماتو لپاره 33
مخ وګورئ.

د پناه غوښتونکو لپاره رسپناه
د پروفکتور په لومړی مالقات کې (  42مخ وګورئ)
دولت باید تاسو ته د رسپناه وړاندیز وکړي
د انتظار موده به ډیره وي! د رسپناه د ترالسه کولو لپاره
نورې الرې هم شته حتی مخکې د پناه غوښتنې د پروسې
له پیل څخه .دغه الرې بیا د میرمنو ،نارینه ،کورنۍ او
جوړې لپاره توپیر لري ( .راتلونکی مخ) وګورئ
پاملرنه! د اويف دفرت کوالی يش ستاسې د خوښې
خالف یوې بلې سیمې کې د رسپناه وړاندیز
درکړي .که چیرې د رسپناه دغه وړاندیز مو و نه منله نو
د دولت د نغدي مرستو ( )ADAاو رسپناه له حق څخه به
محروم يش
د نورو معلوماتو لپاره مخ 33

وګورئ.
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که چريې غواړئ د پناه غوښتنه وکړئ او يا له وړاندې مو
د پناه غوښتنه ثبت کړې وي نو د مرستو او معلوماتو
لپاره د الندې د ورځيني استقبال مرکزونو څخه يو ته
ورشئ .همدارنګه د هغو کسانو لپاره چې له وړاندې يي
د پناه غوښتنه ثبت کړي وي ،د رسپناه د موندلو لپاره
نوم ليکنه امکان لري.
پاملرنه! ښايي د انتظار موده ډيره اوږده وي .دغه رسپناه
يوازي د هغو خلکو لپاره ممکن دی چې د اويف نغدي
مرستي (  ) ADAترالسه کوي او له دې وړاندي يي کور يا
رسپناه نه وي پيداکړي

br
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مجرد نارینه

UTOPIA 56
Place de l’Hôtel de Ville
75004 Paris
11 1 Hôtel de Ville

5

د کورنیو ،میرمنو او جوړو لپاره مادي مرستې ،شخيص
کورونو کې استوګنځای ( لنډ مهاله ) او اداري پروسو کې
مرسته.
هره ورځ ماښام  6بجې د زیر سنو لپاره 6 ،مخ
وګورئ.

ACCUEIL DE JOUR CITE

1 boulevard du Palais 75004 Paris 4 Cité
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  9بجو د مازدیګر
تر  . 4د ترانسفر کولو لپاره نوم لیکنه وکړی

ACCEUIL DE JOUR AUSTERLITZ

 :اويف ته ټیلفون کولو د مرستې لپاره دغه آدرس رسه
اړیکه و نیسئ

24 quai d'Austerlitz 75013
6 Quai de la gare
5 10 Gare d’Austerlitz

له دوشنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه او جمعه د سهار له 9
بجو د مازدیګر تر 4بجو .سه شنبه له سهار  9نه تر

 2:30بجو .د ترانسفر کولو لپاره نوم لیکنې ته ورشئ.
 11او  14نومرب عمومى رخصت دى.

ښځې ،کورنۍ او جوړه

ACCUEIL DE JOUR ABOUKIR

6 rue Aboukir 75002 Paris
3 Sentier

هره ورځ د سهار له  9بجو نه تر  6بجو .مخکې له
وخته ځان حارض کړئ او د رخصتۍ په ورځو خالص وي
د نورو معلوماتو لپاره مخ  16وګورئ

ډیره مهمه ده چې د خپلو ټولو اسنادو او هغو لیکونه
چې ستاسې ادرس ته استول کیږي ،تصویرونه او فوتوکاپي
يي واخيل .د خپلو اسنادو کاپي یو محفوظ ځای ( د کوم
دوست کور ،خیریه اداره) او یا خپل ایمیل کې خوندي
کړئ.
فرانسې ته له رارسیدو رسه سم ،ځان ډاډه کړئ چې
ټول السته راوړل شوي اسناد په وخت رسه تعقیب او
د موضوع او تاریخ پر اساس ( روغتیا ،کار ،زده کړه او
نور) يي ترتیب کړئ.
● دا کار کوالی يش د پناه اخیستلو پروسه او یاهم د
نیولو په صورت کې تا سو رسه مرسته وکړي :اسناد مو
فرانسه کې ستاسو د اوسیدو ثبوت دی او انجمنو رسه
مرسته کوي چې ستا د اداري کارونو رسه مرسته وکړي.
● فرانسه کې د اقامت جواز تر السه کولو لپاره هغه
اسناد چې استوګنه مو ثابت کړي حتمي ده.
د مهمو اسنادو بیلګې :
فرانسه کې د مالیې د ورکړې سند ،د ډاکټر نسخه ،بیمه،
شهادتنامه ،د ټیلفون او برق بل ،میټرو کارډ،د آدرس
سند،د پیسو ورکړې رسید ،د فرانسوي زده کړې سند،
ډیپلوم ...
ADOBE SCAN

دغه اپلکیشن په انټرنټ کې ستاسې د اسناد په په ثبت
کې مرسته کوي
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په دغه دفرت کې د پناه خیستلو لپاره مرستې ترالسه
کوالی شئ .لومړیتوب نوي رارسیدو خلکو ته ورکول
کیږي(.یوازې میرمن او کورنیو پناغوښتونکو لپاره)

وساتئ

د خپلو ټولو اسنادو کاپې له ځان رسه

www.watizat.org

د رسپناه ترالسه کول تر ډیره ستاسې د کورنۍ د ترکیب
او د پناه اخیستلو پروسې پورې اړه لري.
که چیرې تر اوسه مو د پناه غوښتنه نه وي ثبت کړې نو
دا به ډیر ګران وي چې رسپناه ترالسه کړئ.
د اويف شمیرې ته ټیلفون وکړئ( پورته شین باکس وګورئ)
او د پناه اخیستلو د ټیلفون په جریان کې د رسپناه
غوښتنه هم وکړئ .د  Aboukirمرستو ورځیني مرکز
له میرمنو ،کورنیو او جوړه رسه چې نوی پاریس ته راغلی
وي په دې برخه کې مرسته کوي

د اسنادو چمتو
کول

ve
No

پناه غوښتونکي کوالی
څخه چیرې چې پوستي آدرس لري د مرستې غوښتنه
وکړي.
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يش د دې کار لپاره له SPADA

تګ راتګ

که چیرې د دغه تخفیف حق نه لرئ کوالی شئ د
 Navigo Découverteیو کارت ( د یو میاشت او یا
یوې هفتې لپاره د چارج وړ ) او یا د Navigo Liberté
کارت ( له بانک کارت له الرې چې په پاریس کې 1.49
یورو قیمت لري) واخلئ
د نورو معلوماتو لپاره د  RATPدفرت ته والړ شئ.

( ټرانسپورټ)
د میټرو ټکټ

د  +tیا  1,9یورو ټکټ په وسیله کوالی شئ میټرو او
 RERکې سفر وکړئ ( په یو ځل ننوتلو کوالی شئ بالبیل
الینونو کې تګ راتګ وکړئ خو کله چې د سټیشن څخه
ووتلئ بیا ټکټ کار نه کوي.
● د بس د ټکټ بیه د میټرو له ټکټ څخه لوړه ده.
● د  10یورو ټکټ بستې اخیستل ارزانه متامیږي.

Pass Navigo

(د ټرانسپورټ کارت)
 Pass Navigoد ټرانسپورټ یو کارت دی چې بیا ځلې
چارجیږي او په وسیله يي تاسو کوالی شئ میټرو ،بس او
 RERکې سفر وکړئ.
● د دغه کارت میاشتینې بیه  75یورو ده خو د تخفیف
امکان شتون لري.
● د ( )CSS - ex CMU-Cبیمې لرونکو کسانو لپاره 75
سلنه تخفیف شتون لري.
● د  AMEلرونکو کسانو له  50فیصده تخفیف
● د  RSAلرونکو کسانو لپاره دغه کارت وړیا ده.
د ټرانسپورټ کارت ( )Navigo pass

راوړل

السته

www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

د دغه کارټ جوړولو لپاره :د میرتو په یو شمیر لویو
سټیشنونو کې کوالی شئ د  RATPپه دفرتونو کې د
کارت غوښتنه وکړئ .د کارت اخیستل وړیا او حتمي دي.
که چیرې د  RATPکارمند تاسو ته کارت جوړ نه کړ نو
یو بل دفرت ته والړ شئ.
د تخفیف د غوښتنې لپاره الندې ویب سایټ ته والړ
شئ:
www.solidaritetransport.fr/first-request/
online/home

د کنټرول په حالت کې

که چیرې د ټرانسپورټ له ټکټ پرته سفر وکړئ ،جریمه
کیږئ .د پلټنې پر مهال ښايي له تاسو څخه د هویت د
سند غوښتنه ويش .که چیرې د هویت سند و نه لرئ نو
پلټونکی ( کنټرول کوونکی) کوالی يش له پولیس څخه
ستاسو د هویت په اړه پوښتنه وکړي .که چیرې د پولیسو
لخوا و نیول شوي نو خپل حقوق په  26مخ کې وګورئ.
پلټونکی نه يش کوالی ستاسو له رضایت پرته تاسو تااليش
کړي خو د انکار په صورت کې ښايي له تاسو وغواړي
چې سیمه پریږدئ.

د جریمې په حالت کې

که چیرې جریمه شوئ نو الندې مسایلو ته پام وکړئ:
● لږ تر لږه  3میاشتي وخت لرئ چې خپله جریمه
ورکړئ .که له دغې مودې ډیر وخت تیر شو ښايي جریمه
مو لوړ يش.
● که چیرې جریمه مو د  20ورځو په موده کې پرې کړه
نو  20یورو تخفیف به ترالسه کړئ.
یاداشت :که چیرې د بانک کارت نه لرئ کوالی شئ په
لومړیو  30ورځو کې الندې پنځو آدرسونو کې خپله
نغدي جریمه وسپارئ:
Les Halles, Gare de Lyon, La Défense, Noisy-leGrand Mont d’Est et Bourg-la-Reine

(د متیرو نقشه په  62مخ کې وګورئ).

کنټرولر تاسو ته یو رسید چې  PVورته وايي در کوي:
باید له ځان رسه يي و ساتئ.
که چیرې هیڅ عاید نه لرئ نو درې میاشتې وخت لرئ
چې د جریمې پر وړاندې اعرتاض وکړئ .پام مو وي چې
اعرتاض مو هر وخت بریالی نه وي.
که چیرې ستونزه لرئ او نه شئ کوالی خپله جریمه
ورکړئ ،د یو اجتامعي کارمند څخه مرسته وغواړئ
(مخ  11وګورئ)
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په عاجلو حاالتو کې ( اورلګیدنه حادثه ناروغ ) ...خرب ورکړئ

 POMPIERSاور وژونکی

17
د برید پر مهال د مرستې لپاره پولیس ته ټیلفون وکړئ.
 POLICEپولیس

114
بیړنۍ پیغام114-

URGENCE SMS

هغه خلک چې په غوږونو کاڼه دي او یا په اوریدلو کې ستونزه لري او یاهم نه يش کوالی د ټیلفون
له الرې اړیکه و نیيس نو کوالی يش چې د  114شمريې له الرې هره ورځ  ۴۲ساعته بیړنیو خدمتونو
لکه پولیس ،اطفاییه او سامو سوسیال دفرت رسه د لنډ پیغام ،خربې او یا ویډیو کنفرانس له الرې اړیکه
و نیيس .مثال میرمنې چې د تاوتریخوالو قرباين وي.
همدارنګه د دغه ویب سایټ www.urgence114.frاو د « »114اپلکیشن له الرې د الرسسۍ
وړ دی.

115
د یوې یا څو شپو بیړنۍ رسپناه د موندلو لپاره .کوالی شئ  24ساعته ټیلفون وکړئ خو باید د ځواب
SAMU SOCIAL

لپاره  2ساعته یا له هغه څخه ډیره موده انتظار وباسئ .هر څومره چې ډیر زنګ ووهئ د ځای
پیداکولو چانس مو ډیریږي .په خپله ژبه د خربې کولو لپاره د ترجامن غوښتنه وکړئ.

119
زیامنن شوي ماشومان

ENFANCE EN DANGER

له خطر رسه مخ او یا هم زیامنن ماشومان.

Watizat, tous droits réservés

د تاوتریخوايل قرباين میرمنو لپاره (واده  ،جنيس  ،رواين  ،جربي ودونه  ،جنيس تیري  ،ځورونه )...

www.watizat.org

3919
د ښځو د تاوتریخوايل په اړه معلومات

VIOLENCE FEMME INFO

br
e2

رسه اړیکه و نیسئ.

m
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عاجل روغتيايي مرستي  -په عاجلو حاالتو کې د روغتیایي خدمتونو ته د الرسيس لپاره دغې شمیرې
SAMU

No
ve

د ټیلفون وړیا عاجلې
شمیرې

7
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بې رسپرسته
ماشومان

( له  81کلونو کم عمره ماشومان )

 .3پاریس ته رسیدل

له هغو انجمنونه رسه په اړیکه کې پاتې شئ چې له
تاسو رسه په راتلونکي اداري کارونو کې مرسته کوي.

UTOPIA 56
Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris
11 1 Hôtel de Ville

د وسایلو مرسته( خیمه ،کمپلې) او الرښوونه
هر ورځ د ماښام  7بجې.
کله چې اماده شوئ ،د ارزونې یو له دغو دریو مرکزونو
ته الړ شئ ( مالقات اخیستلو ته اړتیا نشته):

 L’ACCUEIL MNAپه پاريس کې

« .1بې رسپرسته ماشومان»
څه ته وايي ؟

تاسو هغه وخت بې رسپرسته ماشوم پیژندل کیږئ چې :
 عمر مو له  81کلونو کم وي. له مور او پالر پرته ژوند وکړئ او یا هیڅ کورنۍ( کورنۍ چې قانوين مسولیت ولري) مو مسولیت پر غاړه
و نه لري .د زیر سن ماشوم په توګه ستاسو حفاظت
حتمي ده او باید د ماشوم لپاره ټولنیزې مرستې
(  ) ESAدفرت له مرستو برخمن شئ.

 .2فرانسه کې ستاسو حقونه

www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

فرانسه مکلفه ده چې د بې رسپرسته ماشومانو څخه چې
دغلته ژوند کوي ساتنه وکړي نو له همدې امله فرانسه
کې د ماشوم لپاره ټولنیزې مرستې دفرت
(  ) ESAد زیرسن پناه اخیستونکو د رسپناه او ساتنې
مسولیت لري.
مخکې له دې چې دغه اداره ستاسو مسولیت پر غاړه
واخيل ،اجتامعي کارکوونکي ستاسو د وضعیت ارزونې
لپاره له تاسو ځینې پوښتنې کوي تر څو ثابت کړي چې
ایا تاسو زیرسن یاستئ او که نه .د دغه مسولیت له
اخیستلو مخکې دغه ارزونه اجباري ده .په معمول ډول
دا ارزونه باید څو ورځې وخت و نیيس خو ښايي څو
اونۍ دوام وکړي.
کله چې د بې رسپرسته زیر سن په توګه ثابت شوی نو
دغه اداره تر  81کلنۍ پورې ستاسو ساتنه او مرسته (
ټولنیز کارونه ،زده کړه ،قانوين او اداري) کوي.

15 boulevard Carnot 75012 Paris
11 1 Saint-Mandé

دوشنبې نه تر شنبې د سهار  9نه تر  6بجو

 PEMIEبوبیني کې

1-15 rue Benoît Frachon 93000 Bobigny
01 82 46 81 42 /
Libération

له دوشنبې څخه تر جمعي د سهار له  9بجو څخه تر 5
بجو.
هره چارشنبه  PEMIEبنسټ پست دا غرمي رخصت
وى.
پر وخته باید ځان حارض کړئ

SERVICE D’EVALUATION ET DE MISE
A L’ABRI POUR MIE

-Val-de-Marne

6 rue Albert Einstein 94000 Créteil
8 Créteil-l’Echat
01 42 07 09 02 /

له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  9:30نه د مازیګر تر
 5:30بجو .پر وخت ځان حارض کړئ.

 .4د عمر د اثبات د ارزونې
مصاحبه

تر دویمې مصاحبې پورې د انتظار پر مهال ښايي یوه
لنډه لومړۍ مصاحبه ولرئ.دویمې مصاحبې ته د انتظار
په موده کې رسپناه هم درکول کیږي .په معمول ډول
دغه رسپناه ستاسو لپاره حتمي ده.
دویمه مصاحبه به اوږده وي او دا به ساسو د هویت،
کورنۍ ،په اصيل ملک ستاسو ژوند ( د ژوند رشایط ،زده
کړه) ،د وطن پریښودلو دلیل ،فرانسې ته ستايس د سفر
او همدارنګه په فرانسه کې ستايس د ژوند او پالن په اړه
دی.
• ټول اسناد چې ستايس زیر سن ثابت کړي له ځان رسه
راوړئ .پاملرنه :جعيل اسنادو راوړل ډیر خطرناک دی.

2

Tribunal judiciaire 29-45 Avenue de la
Porte de Clichy 75017 Paris

د محکمې په ودانۍ کې د عمومي استقباليې دفرت ته
مخامخ.
Porte de Clichy

13

له دوشنبې څخه تر جمعې پوري سهار د  09:30څخه تر
 5بجو.
سه شنبه او جمعې له  9:30څخه تر .12:30
 01 42 36 34 87د ټیلفون له الرې له دوشنبې
څخه تر جمعې پورې له  2بجو څخه تر  5بجو.

 .7د زیر سن پناه غوښتنې پروسه

که چیرې زیرسن یاستئ او د تاوتریخوايل او زورونې له
ویرې خپل ملک پریښودو ته اړ شوی يي نو فرانسې کې
د پناه اخیستلو حق لرئ .د دغه کار لپاره ،د زیر سن
ارزونې د پروسې ترڅنګ د پناه غوښتنه هم وکړئ.
دا چې تاسو زیر سن یاستئ نو ستاسو د پنا غوښتنې
پروسې د مرستې لپاره یو موقت مامور ( یو مسول
شخص) ګامرل کیږي .دا یو مسلکي کس وي ( ځینې
وخت د  France terre d’asileدفرت کارمند وي) .که
چیرې په یو بل اروپايي ملک کې د کور یو غړی مو وي
نو کوالی شئ چې د راوستلو لپاره يي درخواست وکړئ.
پاملرنه :د زیرسن په توګه نشئ کوالی د دولت نغدي
مرستو ( )ADAڅخه ګټه پورته کړئ .یوازې د  ASEدفرت
کوالی يش بې رسپرسته زیرسن کسانو رسه مرسته او ساتنه
يي وکړي .تاسو نشئ کوالی د لوړ عمر لرونکو خلکو په
مرکزونو کې استوګنه غوره کړئ.
د پناه غوښتنې په اړه د نورو معلوماتو لپاره مخ 40
وګورئ.

www.watizat.org

Watizat, tous droits réservés

که چیرې د زیر سن په توګه ثابت نه شوی نو باید تاسو
ته د رد ځواب په لیکيل سند کې له دالیلو رسه درکړي.
دغه سند ځان رسه وساتئ چې په راتلونکي مراحلو کې
مو پکار راځي .حق لرئ چې د دغې پریکړې په اړه وکیل
ونیسئ.
قايض تاسو ته د مالقات وخت درکوي تر څو مشکالت
مو واوري .هغه ستاسو د وضعیت ارزونې لپاره اسناد
او د ډاکټر معاینات او اسنادو ته اړتیا لري .د اسنادو له
ارزونې وروسته ښايي قايض ستاسو زیر سن تایید کړي او
یا هم د  ASEد رد کیدو تصمیم تایید کړي.
• تاسو د وکیل حق لرئ
• قايض ته د انتظار په موده کې ،د رسپناه او دولتي
مرستو څخه نه برخمن کیږئ .د خوراکي موادو او حامم
او نورو مرستو لپاره مخ  14وګورئ.
• کوالی شئ له حقوقي انجمنونو څخه مرسته وغواړئ(.
الندې يي وګورئ)

02

 .6د زیر سن د نه ثابتیدو په
حالت کې

br
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له مصاحبې نه وروسته ،د ارزونې مرکز د  ASEدفرت ته د
ارزونې راپور وړاندې کولو مسولیت لري .که چیرې د زیر
سن په توګه ثابت نه شوی نو باید تاسو ته د رد ځواب په
لیکيل سند کې له دالیلو رسه درکړي .دغه سند ځان رسه
وساتئ چې په راتلونکي مراحلو کې مو پکار راځي.
دوه حالته وجود لري:
• یا تاسو د بې رسپرسته زیرسن په توګه ثابتیږئ چې په
دې حالت کې تاسو ته رسپناه درکول کیږي ،ښايي له یوې
کورنۍ رسه درته رسپناه برابره يش ،یو تن الرښود چې
تاسو رسه د ژيب په برخه کې او مکتب ته کې او یاهم
مسلکي زده کړو کې مرسته کوي.
• او یا هم  ASEدفرت به تاسو د بې رسپرسته زیرسن په
توګه و نه پیژين.

m

 .5له مصاحبې وروسته

وړیا :وکیالن د هغو زیرسن کسانو لپاره چې دوسیه یي
رد شوی وي او غواړي چي محکمې ته مراجعه وکړی.
خپل اصيل اسناد له ځان رسه راوړئ.

No
ve

• له خپل ملک څخه د اسنادو د راوړلو لپاره له یو انجمن
څخه مرسته وغواړئ (.مخ  11وګورئ)
• تاسو د ترجامن د لرلو حق لرئ چې تاسې ته ترجمه
وکړي.
له دغه ارزونې وروسته ،اجتامعي کارکوونکي ښايي نورې
اضايف پوښتنې د هویت اسناد ،او ځینې وخت د عمر د
اثبات لپاره د هډوکو معایناتو په اړه له تاسو وکړي.
ستاسو او د قايض له اجازې پرته ،باید هیڅ طبي معاینه
او یا د اکرسې معاینه تررسه نه يش.

ANTENNE DES MINEURS

9
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په پاریس کې ګټور آدرسونه
هرکلی ،الرښوونه ،همکاري ،جنيس
روغتیا

ACCUEIL DE JOUR AUSTERLITZ

( نارینه)پناه غوښتونکو او مهاجرو لپاره.

24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la Gare
5 10 Gare d’Austerlitz
د دوشنبې ځخه تر جمعې د سهار له  9بجو څخه تر
 4بجو .فقط سه شنبه پر  2:30بجو دفرت بندیږي.

 11او  14نومرب عمومى رخصت دى.
• د سهار لخوا ډوډۍ  +د غرمې ډوډۍ.
• د پناه غوښتونکو لپاره CAES :رسپناه لپاره نوم لیکنه
او د اويف منرب رسه د متاس لپاره وړیا ټیلفون موجود وي.

.پروګرام لپاره نوم لیکنه CAIRد قبول شویو مهاجرو لپاره :د

• د رواين ستونزو رسه مرسته  :چهارشنبه  9بجو نه تر
 12:30بجو پوری او پنجشنبه  9:30بجو نه تر  4:30پوری
• د پناه اخیستلو پروسې په اړه ګروپي معلومات:
(فرانسوي ،انګلیيس ،عرب ،پښتو او دري ژبو کې)
چهارشنبه  10بجي
• د قبول شوو مهاجرو د حقونو په اړه  :سی شنبه 10
بجو پوری
• قبول شوی کډوالو د پاره حقوقی مرسته  :وخت
اخیستو د پاره
چهارشنبه  10اکتوبر
اداری مرستي  :وخت اخیستو د پاره دوشنبه  9:30بجو
نه تر  4بجو
پوری
کډوالو د پاره ډیجټلی ورکشاپ  :جمعه  2بجی •

ACCUEIL DE JOUR CITE
www.watizat.org

(دنارینه لپاره)
د پناه غوښتونکو او مهاجرو لپاره

Watizat, tous droits réservés

1 boulevard du Palais 75004 Paris
4 Cité
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  9بجو نه تر  4بجو.
• ډوډوۍ د سهار لخوا
• پناه غوښتونکو لپاره:

د رسپناه د موندلو لپاره له ټاکلې مودې مخکې ځانونه
ورسوی او ثبت نام وکړئ)CAES( .
• د مهاجرینو لپاره د (  )CAIRپروګرام نوم لیکنه
• د مهاجرینو لپاره اداري او اجتامعي مرستې:

له دو شنبې نه تر جمعې پورې د مالقات اخیستلو له
الرې .سه شنبه له مالقات پرته.

HALTE HUMANITAIRE

پناه غوښتونکي او کډوالو لپاره

په  25نومرب دا بنسټ رخصت دى HALTE
2 rue Perrault 75001 Paris
Louvre Rivoli 1

د رستورانت کارتونو ویش د هرې میاشتې د  25او 5
تاریخ ترمنځ
حامم :له دوشنبه څخه تر یکشنبه د سهار له  9بجو
څخه تر  5بجو پورې.
اجتامعي مرستې :له دوشنبې څخه تر جمعې د سهار
 9:30بجو څخه تر  1بجو پورې او د ماسپښین له  2بجو
څخه تر  5بجو( .پرته له پنجشنبې  ،یوازې د سهار له
 9:30څخه تر  1بجو پورې)
نوم لیکنه د سهار له  9بجو څخه تر  10:30بجو پورې
• روغتیايي مرستې:
دوشنبه ،چهارشنبه ،جمعه د سهار له  9:30څخه تر 1
بجو پورې او د ماسپښین له  2څخه تر  6بجو.
سه شنبه د ماسپښین له  2څخه تر  5بجو پورې
پنجشنبه د سهار له  9:30څخه تر  1بجو پورې
شنبه د ماسپښین له  2څخه تر  5بجو پورې
• د روان شناسۍ مرستې :له دوشنبې څخه تر جمعې
پورې د نوم لیکنې له الرې.
• فرانسوي کورسونه :د دوشنبې څخه تر جمعې پورې د
ماسپښین له  4څخه تر  6بجو وړیا صنفونه خالص دي.
• جامې :سه شنبه او شنبه د ماسپښین له  2:30څخه تر
 4:30بجو.
• وخت په وخت د کلتوري فعالیتونو لپاره بهر تلل او
سپوريت فعالیتونو پیشنهاد
CÈDRE

د ورځې لخوا د مرستې مرکز

23 boulevard de la commanderie 75019
Paris
7 Porte de la Villette
12 Aimé Césaire

په انفرادي ډول حقوقو ته د الرسيس معلومات
دوشنبه ,سه شنبه او پنجشنبه د سهار له  9نه تر 11بجو
د دوبلین په اړه ګروپي معلومات
وخت :دو شنبه سهار  9بجې.
د بې تابعته وګړو په اړه معلومات :سه شنبه او پنجنشبه سهار 9
بجې.
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RÉFUGIÉS
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ستاسو له وضعیت رسه سم په اداري پروسو
کې مرسته او مشوره:
د پناه اخیستلو پروسه
PROCÉDURE ASILE
د ډوبلین پروسه
INFORMATION DUBLIN
د اقامت جواز
CARTE DE SÉJOUR
قبول شوي مهاجرین

د ټیلفون له الرې د مالقات وخت واخلئ .دو شنبه
نه تر جمعه سهار  9نه تر 12:30:بجو او  2بجو نه تر
 5بجو.

01 53 38 99 99

PERMANENCE POUR
LES EXILÉ·E·S LA CHAPELLE

)(GISIT, CIMADE ADDE, ATMF, Dom’asile, ELENA

د ( OQTF، CNDAترک خاک)،ډوبلین او  CMAلپاره
اپیل کولو مرسته ،همدارنګه د پریفیکچر د مالقات په اړه
معلومات ترالسه کول .ژبه :یوازې په فرانسوي ،انګلیيس،
پښتو ،عريب ،دري.

10 rue Affre 75018 Paris

La Chapelle

2

د پناه غوښتونکو لپاره :دوشنبه پر  2بجو.
د عمومي مشکالتو لپاره :چهارشنبه له  10نه تر  12بجو
او له  2څخه تر  5بجو.
مالقات وخت اخیستلو ته اړتیا نشته.

د پناه غوښتنې پرورسو په اړه په اړه د نورو معلوماتو
لپاره مخ  40وګورئ.

BUS DE LA SOLIDARITÉ

د زیرسن لپاره د حقوقي مرستو معلومات په مخ  8کې وګورئ.

•د پناه غوښتې او بهرنیو اتباعو د حقونو متخصصین

د میرمنو او بهرنیو وګړو لپاره چې د تاوتریخوالو قرباين
وي:

د لیدو لپاره وخت اخیستلو ته اړتیا نسته :جمعه له 2
څخه تر  5بجو پوري.
 7اکتوبر به بند وی.

زیرسن (له  18کلونو څخه کم عمر)

CIMADE ÎLE-DE-FRANCE

06 77 82 79 09

چهارشنبه سهار  9:30نه تر  12:30او  2:30نه تر 5:30
بجو.
CIMADE BATIGNOLLES

د ترک خاک (  )OQTFاو  IRTFپر وړاندې اپیل کول.
یوازې مالقات د تلیفون له الرې:

01 40 08 05 34

د پاریس دفرت د وکیالنو حقوقي مرستي.

Jardin Anaïs Nin 75019 Paris
Porte d’Aubervilliers

Place de la Chapelle 75018
2 La Chapelle

د اجتامعي کارونو لپاره دوشنبه د  1بجې څخه تر 4
بجو پوري .هره سه شنبه د میاشتي په ملړې هفته کې
هیڅ
.فعالیت نشته.
• د تاوتریخوايل قربانیاين ښځې

دوشنبه له  2:30څخه تر  5:30بجو  ،چهارشنبه  9:30بجو
څخه تر  12:30بجو پوری.

7rue des Maraichers 75020 Paris
1 Porte de Vincennes

CIMADE LUXEMBOURG

barreausolidarite@avocatparis.org

د کورنۍ د رابللو لپاره مرسته
یوازې مالقات د تلیفون له الرې:
دو شنبه  9بجو نه تر  1بجو.

01 42 22 75 77

دو شنبه مازیگر له  6:30تر  9بجو او سه شنبه سهار  8نه
تر  12:30پورې.
58 rue des Amandiers 75020 Paris
2 Ménilmontant

د مالقات وخت له اخیستلو پرته
سه شنبه او پنجشنبه له  2بجو نه تر  6:30بجو.
 8 , 3او  10نومرب عمومى رخصت دى.

MARAUDE FRANCE TERRE D’ASILE
Place de la Chapelle 75018
2 La Chapelle

دو شنبه  1:30بجې څخه تر  4:30بجو
.پوري .
د الندې د فرتونو موجودیت:

Croix Rouge Rétablissement des liens
familiaux
Médecins du Monde

سی شنبه  1:30بجې څخه تر  4:30بجو
.پوري
د الندې د فرتونو موجودیت:

Samu Social
Bus de la
solidarité

 8او  14نومرب عمومى رخصت دى.

Watizat, tous droits réservés

FASTI

 9او  23ربمونله  12تر 3بجو پوری 
.د لیدو لپاره وخت باید واخیستل ىش

www.watizat.org

CIMADE BELLEVILLE

یوازې مالقات د تلیفون له الرې01 42 45 65 07 :

No
ve

وړیاحقوقي
مرستې

MRAP
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LA MIF

حقوقي مرستې ( دوبلین ،اوفپرا ،محمکه،
قانومنندسازی) او اداري مرستې( .)ADA ,CAF

4 bis rue d’Oran 75018 Paris
4 12 Marcadet-Poissonniers

هره دوشنبه د  6بجو څخه بیا تر  8بجو د شپي.

LE KIOSQUE

حقوقي مرستې او د پناه غوښتنې او دوبلین پروسو
څارل( بیمه ،د ټرانسپورټ تخفیف ،د  CMAلپاره اپیل
کول ،ترک خاک او داسې نور).

218 rue du Faubourg Saint-Martin
01 76 62 12 47 / 75010 Paris
4 5 7 Gare de l’Est
Louis Blanc
lekiosque@emmaus.asso.fr

7

CLINIQUE JURIDIQUE

●

له پناغوښتونکو رسه دهغوی د پناغوښتنې او کیس
لیکلو او د اوفپرا مصاحبی ته د تیارولو په هکله مرسته
کوي .د محکمې اپیل لپاره استثنايي مرسته.
د نوم لیکنی فورمwww.bit.ly/3jkisUq :
asile.cliniquejuridiqueefb@gmail.com

ACAT

د پناه غوښتلو مرسته،له کورنۍ رسه مو د يو ځای کيدو
مرسته او د  rééxamenلپاره مرسته.
دوشنبه او پنجشنبه د سهار  10بجو نه تر مازدیګر 5
بجو پوری د مالقات وخت واخلئ .پر  13جون دفرت بند
دی.

asile@acatfrance.fr

01 40 40 74 08

هره دوشنبه او چارشنبه تر  9:30بجو چخه  12:30بجو
او تر  2بجو څخه تر  4بجو او هره سيشنبه ،پنجشنبه
او جمعه تر  9:30بجو څخه تر  12:30بجو پورى

AMNESTY INTERNATIONAL

ASSOCIATION ASILE

72-76 boulevard de la Villette 75019 Paris
2 Colonel-Fabien

د اوفپرا کیس لیکل او مصاحبې لپاره اماده کول ،د
 ADA ، CNDAاو اجتامعي کارونو مرسته .د دوبلین او
 reexamenمرستې نه تر رسه کیږي.
د مالقات اخیستلو لپاره:
دوشنبه د  2بجو نه تر  5بجو او پنجشنبه له  9نه تر 12
پورې ټیلفون کړئ.

06 50 54 79 45
contact.asile.asso@gmail.com

ESSOR

د اوفپرا د دوسیي رسه مرسته ،د محکمې او دوبلین
لپاره اپیل کول ،د  CMAاو ترک خاک لپاره اپیل ،د
اقامت جواز او د فامیل حق.

24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
5 10 Gare d’Austerlitz
6 Quai de la Gare

پنجشنبه له  3بجو نه تر  5بجو
د ټیلفون او پیام له الرې د مالقات اخیستل:

06 51 82 31 92

07 51 49 52 29

CAPI FRANCE TERRE D’ASILE
)(FAMI

69-71 rue Archereau 75019 Paris
7 Crimée
Rosa Parks
capintegration@france-terre-asile.org

له پناه غوښتونکو او بې تابعته کسانو رسه مرسته
د مالقات لپاره زنګ ووهئ

01 53 38 65 65

SCIENCES-PO REFUGEE HELP
د وټس اپ له الرې پیام ولیږئ او خپله ژبه هم مشخصه د کیس
او د اوفپرا دوسیې لپاره مرسته
کړئ
07 65 22 36 67
asylum.aid@refugeehelp.fr

واخلئ .د جمعې په  2بجو نه تر  5بجو د مالقات لپاره
وخت
ته  1نومرب چخه تر  6نومرب پورى عمومى رخصت دى

د ټیلفون له الرې د کارونو
تررسه کول

www.watizat.org

LIGUE DES DROITS DE
L’HOMME

Watizat, tous droits réservés

د مالقات و خت اخیستل حتمي نه ده.
دوشنبه نه تر پنجشنبه له  9نه تر 12بجو.
یوازې د هغو کسانو لپاره چې په پاریس کې رسمي
 31اکتوبر او  1نومرب بند دی.

01 56 55 50 10

دوشنبه نه تر جمعي پورې له  10بجو نه تر  1بجې

LDH 18/19 - AMNESTY
INTERNATIONAL MONTMARTRE

GISTI

د سپتمرب په  20بیا پرانستل کیږي
د ټیلفون او یا ایمیل له الرې د مالقات اخیستل
وخت :سه شنبه له  2نه تر مازیګر  6پورې.

07 51 51 29 25
permanence18@ouvaton.org

د ایمیل له الرې معلومات او مشوره ورکول

ټیلفوين مشوره .څو ځلې ټیلفون کولو لپاره هڅه وکړئ.

01 84 60 90 26

د دوشنبې نه تر جمعې د  3بجو نه تر  6بجو.
چهارشنبه او جمعه له  10نه تر  12بجو.

14

سه شنبه له  6بجو نه تر8
په دفرت کې يي او د ایمیل له الرې د مالقات غوښتنه
وکړئ :
baam.lgbt@gmail.com

ARDHIS

2

8 rue Duchefdelaville 75013 Paris
6 Chevaleret
Bibliothèque François Mitterand

02

د اوفپرا کیس لیکلو او مصاحبې لپاره اماده کولو ،د
محکمي د اپیل لپاره مرسته.

br
e2

BAAM LGBT

m

()LGBT+

No
ve

د همجنسبازانو

د کار د حقوقو په
برخه کې مرستې

13

POINT D'ACCES AU DROIT

خپلې سیمې رسه نږدې د قانونی حقونو د معلوماتو لپاره
 9303شمیرې رسه اړیکه و نیسی .تاسو هلته کوالی شی
د هرډول پوښتو لپاره وکیالنو رسه و ګوری په ځانګړې
ډول د کار حق او د کار مالک رسه د ستونزې په اړه.
AVOCATS DU BARREAU DE
PARIS

د کار  ،رسپناه او فامیيل مسایلو حق.

Tribunal judiciaire de Paris 75017
13 14
Porte de Clichy

د همجنسبازانو د حقونو د پیژندګلوي  ,مرسته او د
مهاجرت ،اوسیدلو او حقوقي مشوريت مرستي.
د مالقات اخیتسل حتمي ده.

د دوشنبې څخه تر جمعې پوري د  9:00بجو څخه تر
 12:30بجو پوري.
دفرت ته داخلیدو د پاره تاسو باید  9بجی ټکټ واخلئ.

شنبه  11بجو څخه تر  1بجو.
دا هرى مياشتى په درميه هفته کى دا شنبه په ورځ بند
وي.

د کار حق

09 72 47 19 55

contact@ardhis.org

BUS DE LA SOLIDARITÉ

د پاریس د وکیالنو خدمتونه دهمجنسبازانو لپاره چې
حقوقي ستونزې ولري.
12 Place Léon Blum 75011
9 Voltaire

دا هرى مياشتى په وروستي هفته کى دا دوشنبه په
ورځ دا ماسپښىني له  12بجو چخه تر  3بجو پورى
کوالی شی ده ایمل له الری مالقات واخلی:
barreausolidarite@avocatparis.org

LA MIF

4 bis rue d’Oran 75018 Paris
4 12 Marcadet-Poissonniers

دوشنبه د  6بجو څخه بیا تر  8بجو پوري.

سی شنبه  29نومرب له  2بجو نه تر  5بجو پوری

لغوه کول ممکن دي ،له راتګ وړاندې ویب سایټ و
ګورئ:
https://bit.ly/3I8DUWL

د کاري حقونو لپاره د ټیلفون له الرې مرسته
هره پنجشنبه د کار حقونو له متخصص وکیل رسه
ټیلفوين مرسته .د خپل ټیلفون ،وضعیت او عمر په اړه د
معلوماتو د ورکولو له الرې د مالقات وخت واخلی.
infoCDM.contact@universcience.fr

www.watizat.org

د همجنسبازانو لپاره حقوقي و اداري کارونو کې مرسته.

Cité des Métiers 30 Avenue Corentin
Cariou, 75019 Paris
7
Porte de la Villette

Watizat, tous droits réservés

ve
No

ماښامنۍ

LA GAMELLE DE JAURÈS

29 avenue de la porte d'Aubervilliers 75018
Paris
Porte d’Aubervilliers

 بجې8 دوشنبه د ماخسنت

SOLIDARITE MIGRANTS WILSON

29 avenue de la porte d'Aubervilliers
Porte d’Aubervilliers / 75018 Paris

2

70 boulevard Barbès 75018 Paris
4 Château Rouge
 پوري7:30  نه تر6 هر ورځ د ماښام

02

L’ARMÉE DU SALUT

خواړه

e2
br

15 avenue Porte de la Villette 75019 Paris
7 Porte de la Villette
. بجو8  نه تر6 هر ورځ د ماښام له

m

L’UN EST L’AUTRE/ LA CHORBA

14

.په ټولو خوراکونو کې حالل خواړه شتون لري

سهارنۍ

حالل

P’TIT DEJ’ SOLIDAIRES

Jardin d'Eole 75019 Paris
A l'angle de la rue d’Aubervilliers et de la
rue du Département
2 5 Stalingrad
 نه رشوع کیږي8:30 هر ورځ د سهار له

SOLIDARITE MIGRANTS WILSON

5 avenue Porte de la Villette
7 Porte de la Villette

. بجو12  بجو څخه تر10 شنبه د سهار له

. بجې8 سه شنبه او چهارشنبه د ماښام

. بجې8 چهارشنبه د ماښام

UNE CHORBA POUR TOUS

د میرتو مخ ته

2

5

7

BIS

Jaurès

. بجې5 دوشنبې څخه تر شنبه د ماښام

غرمنۍ

LES MIDIS DU M.I.E

Jardin 38 rue Pali-Kao 75020 Paris
2 Couronnes

. بجې12 پنجشنبه نه تر یک شنبې د غرمی

L’UN EST L’AUTRE/ RESTOS DU COEUR

RESTOS DU COEUR

15 avenue Porte de la Villette 75019 Paris
7 Porte de la Villette
 بجو1  نه تر11 دوشنبې نه تر جمعې له

1 avenue de Verdun 75010 Paris
4 5 7 Gare de l’Est

AERI

 یک شنبه. بجو9  څخه تر8  چهارشنبه او جمعه،دوشنبه
 بجو9  څخه تر7:30 له

Place de la République 75003 Paris
3 5 9 8 11 République

. بجو9  بجو څخه تر8  پنجشنبه و شنبه ماښام،سه شنبه

 بجو2 نه تر12 شنبه او یک شنبه له له

57 rue Etienne Marcel 93100
9 Croix de Chavaux
ډله ایز خواړه چمتو کول
. بجې9:30 سه شنبه د سهار
په وړيا بيه کانتني
 بجو2 نه تر12 سه شنبه د سهار له

په دغه الرښود کې له ذکر شویو ادرسونو پرته د خوراکی
:موادو نور آدرسونه له دغه ویب سایټ څخه ترالسه کړئ

www.soliguide.fr

www.watizat.org

Place Pajol 75018 Paris
B
2
La Chapelle

Watizat, tous droits réservés

LE GANG DE LA POPOTE

2

15

02

br
e2

BAINS-DOUCHES PYRÉNÉES

m

حامم وړیا ده ،جال حاممونه ،خو له ځان رسه جان پاک
او د حامم لوازم راوړئ.

د حامم لپاره د شامپو ،جان پاک او د ږیرې ماشین ویشل.
همدارنگه د سهار ډوډۍ هم ویشل کیږي.

32 rue Bouret 75019 Paris
5 7 BIS Jaurès 7 BIS Bolivar

2

له دوشنبه تر جمعه د سهار له  8:30:څخه تر  11بجو

296 rue des Pyrénées 75020 Paris
3 Gambetta
له دوشنبه څخه تر شنبه د سهار له  7:30د غرمې تر

188 rue de Charenton 75012 Paris
8 Montgallet

BAINS-DOUCHES PETITOT

BAINS-DOUCHES MEAUX

 12:30بجې  -او یکشنبه له سهار  8څخه تر 12:30
پورې.چهارشنبه تړلې.

1 rue Petitot 75019 Paris
11 Place des fêtes

له سه شنبه څخه تر شنبه د غرمې له  12څخه د
مازدیګر تر 5بجو

BAINS-DOUCHES OBERKAMPF

معلولو کسانو لپاره الرسسۍ موجود دی

42 rue Oberkampf 75011 Paris
5 Oberkampf

له دوشنبه څخه تر شنبه د سهار له  7:30د غرمې
تر  12:30بجو .يک شنبه سهار  8بجو څخه د غرمې تر
 12:30بجو.
.دفرت د پنجشنبې په ورځ بند وي

No
ve

حامم

LA MAISON DU PARTAGE

BAINS-DOUCHES CHARENTON

له سه شنبه څخه تر یک شنبې د سهار له  7:30نه تر11
بجو پورې
د معلولینو کسانو لپاره حامم کولو ځای.

18 rue de Meaux 75019 Paris
2 Colonel Fabien

له دوشنبه څخه تر شنبه د سهار له  7:30څخه تر 12
بجو پورې.
او یکشنبه د سهار له  8څخه تر د غرمې تر 11بجو.
د چهارشنبې په ورځ دفرت بند وی.
BAINS-DOUCHES ROUVET

1 rue Rouvet 75019 Paris
7 Corentin Cariou

هره سىيشنبه او يکشنبه تر  7:30بجو څخه تر  12بجو
پورى خالص وي

BAINS-DOUCHES LES DEUX PONTS

8 rue des deux ponts 75004 Paris
7 Pont-Marie

له سه شنبه څخه تر شنبه د غرمې له  12څخه د مازدیګر
تر  5بجو.

www.watizat.org

BAINS-DOUCHES NEY

ید دوجوم ۍسرسال هراپل وناسک ولولعم

134 boulevard Ney 75018 Paris
4 Porte de Clignancourt

په دغه الرښود کې له ذکر شویو ادرسونو پرته د حاممونو
نور آدرسونه له دغه ویب سایټ څخه ترالسه کړئ:

www.soliguide.fr

Watizat, tous droits réservés

دوشنبه تر یک شنبې له  7:30څخه تر  11:30بجو.
پنجشنبه تړلې وي.
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02
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ve
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داستقبال(مرستو)ورځیني
مرکزونه

وړیا ده

د اسرتاحت لپاره او مختلفو برخو کې مرستو ته الرسسۍ
پیداکول ،دا هر مرکز پورې مربوط کیږي لکه ( تاوده
مرشوبات ،ټیلیفون چارجول ،وافای ،مشوره او غیره).

د حاممونو ځایونه محدود دي.
د کالیو مینځلو ماشین
HALTE HUMANITAIRE

پناه غوښتونکي او کډوالو لپاره

په  25نومرب دا بنسټ رخصت دى HALTE
2 rue Perrault 75001 Paris
1 Louvre Rivoli

د رستورانت کارتونو ویش د هرې میاشتې د  25او 5
تاریخ ترمنځ
حامم :له دوشنبه څخه تر یکشنبه د سهار له  9بجو
څخه تر  5بجو پورې.

ESI BICHAT
غټان يعنىى تر  18کلو پورته پرته له ماشومانو

35 rue Bichat 75010 Paris
11 Goncourt

www.watizat.org

هره دوشنبه او پنجشنبه دا سهار  7:15تر  11:45بجو
پورى او تر  1بجو نه تر  6بجو پورى خالص وى او هره
جمعه تر  5بجو پورى خالص وى او هره شنبه تر سهار
 9:15بجو نه تر  11:45بجو پورى او تر  1بجي څخه تر 5
بجو پورى خالص وى
چهارشنبه له غرمي وروسته حامم تړلی دی .د حامم لپاره
باید  24ساعته مخکې وخت واخلئ.

Watizat, tous droits réservés

AUTREMONDE
غټان يعنىى تر  18کلو پورته پرته له ماشومانو

30 rue de la Mare 75020 Paris
11 Pyrénées
2 Couronnes

چهار شنبه او پنجشنبه د  2څخه تر 5:30پوری.
یکشنبه د  3بجو څخه د ماښام تر  6بجو پوری.

ESI AGORA
غټان يعنىى تر  18کلو پورته پرته له ماشومانو

32 rue des Bourdonnais 75001 Paris
1 14 11 7 4 Châtelet
B/

د مالقات اخیستلو پرته :له دوشنبه نه تر جمعه د سهار
له دوشنبه تر یک شنبه د  9نه تر 12د مالقات اخیستلو
له الرې :له دوشنبه نه تر جمعې له د  2بجو نه تر 4
بجو( چهارشنبه بند دی ).
LA MAISON DU PARTAGE
غټان يعنىى تر  18کلو پورته پرته له ماشومانو

32 rue Bouret 75019 Paris
Jaurès 01 53 38 41 30

BIS
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2

له دوشنبه تر یک شنبه د  8نه تر  12:30او  2نه 4:45

بجو .یک شنبه له  9بجو نه تر  4:45بجو .شنبې ورځ بند دی.
د کالو مینځلو لپاره مالقات اخیستل حتمي ده.
دا  9نومرب د چهارشنبه په ورځ او  23نومرب دا چهارشنبه په
ورځ ماسپښني نه پسته بند دى
MAISON DANS LA RUE
غټان يعنىى تر  18کلو پورته پرته له ماشومانو

18 rue Picpus 75012 Paris
2 1 6 9 Nation
01 40 02 09 88
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  8نه تر  12او

 5بجو .چهارشنبه سهار بند وي.

 2نه تر

نارينه

ACCUEIL DE JOUR AUSTERLITZ

( نارینه)پناه غوښتونکو او مهاجرو لپاره.

24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la Gare
5 10 Gare d’Austerlitz
د دوشنبې ځخه تر جمعې د سهار له  9بجو څخه تر
 4بجو .فقط سه شنبه پر  2:30بجو دفرت بندیږي.

 11او  14نومرب عمومى رخصت دى.
• د سهار لخوا ډوډۍ  +د غرمې ډوډۍ.
ACCUEIL DE JOUR CITE

(دنارینه لپاره)
د پناه غوښتونکو او مهاجرو لپاره

1 boulevard du Palais 75004 Paris
4 Cité
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  9بجو نه تر  4بجو.
• ډوډوۍ د سهار لخوا

2
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br
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6 rue Aboukir 75002 Paris
3 Sentier

دوشنبه نه تر شنبه پوري د سهار 9نه تر  6بجو.
یکشنبه د سهار  9نه تر مازیګر  5بجو.
مخکې له وخته ځان حارض کړئ .په یو وخت کې د
 20کسانو منل.

• د فامیل لپاره :اداري او د بیړنۍ رسپناه مرسته
• د میرمنو او جوړه لپاره :معلومات او رهناميي کول
ACCUEIL DE JOUR AUSTERLITZ

کورنۍ او حامله ښځو لپاره.

24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la Gare
5 10 Gare d’Austerlitz

د وشنبې څخه تر جمعې د سهار د  9:30څخه تر 4:30
بجو پوري  .فقط سه شنبه پر  3بجو بندیږي.
دا  3نومرب د پنجشنبه په ورځ او  24نومرب دا پنجشنبه
په ورځ  3بجو نه پسته بند وى
• جامي ،سامان ،د لوبو او آرام کولو ځای سته.
• اداري کارونو کې مرستې د کور د پیداکولو لپاره،
حقوقي همکاري ،الرښوونه او نورې اداري مرستې.

No
ve

(ښځینه پناغوښتونکو او کورنیو لپاره)

m

ښځې او کورنۍ
ACCUEIL DE JOUR ABOUKIR
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ESI PITARD

کورنۍ ،جوړه ،حامله ښځې.

4 rue Georges Pitard 75015 Paris
13 Plaisance

د مالقات اخیستلو نه بغیر:
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  10نه تر 1بجو.
د مالقات اخیستلو له الرې:
له دوشنبه نه تر جمعه له  2بجو نه تر  5بجو.
سه شنبه غرمي نه وروسته بند وي .پر  6د مئ دفرت بند
وي.
د چهارشنبې د جوالی په  6تاریخ له غرمې وروسته بند
دی.
 14او  19اکتوبر بند دی
ESI GEORGETTE AGUTTE

د حامله او ماشوم لرونکو میرمنو لپاره

9/11 rue Georgette Agutte 75018 Paris
13 Guy Moquet
سه شنبه څخه تر شنبه د  9:30تر  4:30پورې

پنجشنبه سهار تړلې .سامان ،د آرام کولو ځای،
روانشناس،سوسیال ،د وسایلو د ساتلو ځای.

)REPAIRE SANTE BARBES (ADSF

ESI BONNE NOUVELLE

کورنيو لپاره

9 rue Thorel 75002 Paris
9 8 Bonne Nouvelle

70 boulevard Barbès 75018 Paris
4 12 Marcadet-Poissonniers

دوشنبه نه تر جمعې له  9;30نه تر  5بجو.

www.watizat.org

دوشنبه څخه تر جمعې پورې له  04:9نه تر31بجو او
له  2بجو نه تر  16:45بجو  ،پنجشنبه له غرمي وروسته
دفرت بند دی .پر اتم د جون دفرت عمومي بند دی،

د اوالد لرونکو او بې اوالده میرمنو لپاره روغتیايي مرکز.
معانیات ،صحي ارزونه او الرښوونه،ښځینه ناروغئ ،نرس
او روانشناس.

www.soliguide.fr

Watizat, tous droits réservés

په دغه الرښود کې له ذکر شویو ادرسونو پرته د ورځیني
هرکيل مرکزونو نور آدرسونه له دغه ویب سایټ څخه
ترالسه کړئ:

ve
No

درملنه
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د طبعي بيړين حالت په صورت کي دى شامرى ته زنګ
اواښى 15

عمومي روغتيآ
عاجل روغتونونه ( : )urgencesدغه روغتونونه
هغو ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي چې په اضطراري
ډول درملنې ته اړتیا ولري .عاجل روغتونونو ته د الرسيس
لپاره بیمه او یا صحي مجوز ته اړتیا نشته.
که چیرې بیمه ( AMEیا  )CSSنه لرئ باید 6,91
یورو د عاجلو مرستو لپاره ورکړئ PASS .څخه پرته له
بیړنیو حاالتو استفاده وکړئ.
له بیمې پرته یا پاس  PASSروغتونونه(روغتیايي
آسانیتاوو د الرسيس خدمات) :وړیا او له بیمې پرته
روغتیايي الرښونه .هڅه وکړئ پر وخت ځان ورسوئ
ځکه د مراجعینو شمیر ډیر دی.
د ډاکټر نسخه چې ولرئ کوالی شئ د پاس روغتون له
خدمتونو برخمن شئ .په روغتونو کې د دواخانې له
څانګې
څخه په دې اړه پوښتنه وکړئ.
مهمه خربتیا:
● که چیرې روغتیايي بیمه ( )PUMA ، CSS ، AMEنه
لرئ ،نو د روغتون له وتلو وروسته دغلته له اجتامعي کارمند
رسه وګورئ.
● يو کس چې په فرانسوي خربې وکړي که ځان رسه يي
راوړی نو کار به مو آسانه يش.
● TRADUCMED

د ژباړې دغه اپلکيشن چې په  39ژبو دی تايس رسه د
ډاکټر لپاره د مالقات اخيستلو کې ډيره مرسته کوي .دغه
سايټ نه يي پيدا کوالی شئwww.traducmed.fr :

www.watizat.org

دوشنبې نه تر جمعې پورې له سهار  9بجو نه تر  5بجو.
پنجشنبه له غرمې وروسته بند دی.

HÔPITAL SAINT-LOUIS

1avenue Claude-Vellefaux 75010 Paris
2 Colonel Fabien
د داخلې ډاکټر ) (PASS

د مالقات او له مالقات اخیستلو پرته.
له ورتګ مخکې زنګ ووهی تر څو معلوم کړئ چې دوې
وخت لري او که نه:

01 42 49 91 30

HÔTEL DIEU

د پاس د داخيل ډاکټر
د « »Centre diagnosticته والړ شئ.

1 rue de la cite 75004 Paris
B Saint Michel/cite
4

د مالقات له اخیستلو پرته
د دوشنبې څخه تر جمعې پورې د سهار له  6:30بجو
مخکې راشئ
پورې.
HÔPITAL AVICENNE

125 route de Stalingrad Bobigny 93000
Bâtiment Mantout
7 La Courneuve - 8 mai 1945

PASS-policlinique médicale:

د داخيل او جلدي ډاکټر  ،د جنین سقط او عملیات
د روغتون Unité Villermé
برخې ته ورشئ.
د مالقات اخیستلو لپاره له نږدې ورشئ:
دوشنبه نه تر جمعې پورې سهار  9نه تر مازیګر 6:30
پوري .د جون پر  16داکرتان نسته.

01 48 95 55 55

HÔPITAL LARIBOISIÈRE

د پاس د داخيل ډاکټر
د » «Consultation Arc-en-ciel
.ئړکو هنتښوغ

2 rue Ambroise-Paré 75010 Paris
B Gare du Nord
5 4
01 49 95 65 65 - 01 49 95 81 24

د مالقات له اخیستلو پرته
له دوشنبه نه تر جمعې سهار  8بجې

HÔPITAL PITIE-SALPETRIERE

Watizat, tous droits réservés

طبعي اتحاديىي چى وړيا مشوري ورکوي

47-83 Bd de l’Hôpital, 75013 Paris
5 Saint-Marcel

د مالقات لپاره له نږدې ورشئ .د دوشنبې څخه تر جمعې
پورې د سهار له  7بجو مخکې راشئ
د واکسین کارت درلودل حتمي دی ،د روغتون له
دروازې رسه د کرونا ټیسټ مرکز موجود دی.

COMEDE

ستقبال مفتوح  -استشارات ومتابعة طبية  -أمراض
النساء  -وتثقيف عالجي  -والتطعيامت  -والعالج النفيس
 وتقويم العظام  -واستشارات اجتامعية وقانونية.• االستشارة األوىل بدون موعد
• يوجد مرتجمني
Hôpital Bicêtre 78 avenue du Général
Leclerc 94270 Le Kremlin - Bicêtre
7 Le Kremlin Bicêtre
.دویم منزل 60 ،دروازه ،خاکرسيت برخه

جمعه سهار  9نه تر 1بجو او  2بجو نه تر  5:30بجو.
پنجشنبه سهار تړلې.
MÉDECINS DU MONDE - CASO

8/10 rue des blés 93210La Plaine St-Denis
Front Populaire 12
La Plaine-Stade de France B

د روغتیايي او ټولنیزو کارونو مرسته
(د  AMEپه اړه معلومات)

دوشنبه ،سه شنبه او پنجشنبه له  9:15بجو څخه تر  12بجو.

15 bd de Picpus 75012 Paris
6 Bel Air

دوشنبه ،سه شنبه ،پنجشنبه  9بجې.
د ټکټ اخیستلو لپاره وختي راشئ.

VEILLE SANITAIRE
SAMU SOCIAL, MSF, MDM

ډاکټرانو لخوا د عريب ،پښتو او دري ژبو ترجامنانو په
مرسته د بې کوره کسانو رسه مرسته کول.
2 La Chapelle
مرتو ته مخامخ
دوشنبه :له  1:30نه د مازدیګر تر  4بجو
سه شنبه  1:30نه تر  4بجو.
Porte de la Villette

7

پنجشنبه  11بجو نه تر  4بجو.
د دوشنبې په ورځ د رواين مشکالتو لپاره مو د مالقات
وخت واخلئ.

د ټیلفون له الرې د کارونو
تررسه کول
COMEDE

د روغتیايي ستونزو له امله د اقامت حق په برخه کې
مرسته او تخصص ،روغتیايي او اجتامعي آسانتیاوو ته
الرسسۍ له هغو خلکو رسه چې په ایل دو فرانس کې
میشت دي.
روغتیايي پوښتنی:

01 45 21 38 93

دو شنبه نه تر جمعې د سهار له  2:30تر  5:30بجو.
سه شنبه  9:30نه تر  12:30پوری

حقوقی او اجتامعی پوښتنی:

01 45 21 63 12

له دوشنبه تر جمعی د سهار له  9:30تر 12:30
دو شنبه او پنجشنبه د  2:30تر  5:30مازدیګر پوری.

01 45 21 39 31

پنجشنبه له  2:30د مازدیګر تر  5:30بجو.

Watizat, tous droits réservés

روغتیايي او رواين مرستې او الرښوونې او همدارنګه د
روغتیايي ستونزو له امله د رسپناه موندل.

www.watizat.org

د ټولنیزو کارونو مرسته
(د  AMEپه اړه معلومات او د خطونو ترالسه کول)
دوشنبه ،سه شنبه او پنجشنبه د  2بجو څخه تر  5بجو.
د ایډز او هیپاټیټس معاینات کول.
سه شنبه او پنجشنبه د  2بجو څخه تر  5بجو.

2

د واکسین کارت درلودل حتمي دی ،د روغتون له دروازې
رسه د کرونا ټیسټ مرکز موجود دی.

02

01 49 28 29 50

m

د  16کلنو ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره د الرسسۍ وړ
دی .
د » « polyclinique Baudelaireئړکو هنتښوغ
د مالقات وخت اخیستلو پرته
له دوشنبه نه تر جمعه :د سهار له  8بجی

استقبال او الرښوونه ستاسو د روغتیايي-ټولنیز
حالت له ارزونې وروسته :روغتیايي ،رواين او
اجتامعي مشوره.

No
ve

PASS-polyclinique médicale
(د پوټکي د خارښ او دانو متخصص)
184 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris
2 Nation
8 Faidherbe - Chaligny
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HÔPITAL SAINT-ANTOINE

 MÉDECINS DU MONDECAOA
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غاښونه

HÔPITAL PITIE-SALPETRIERE

52 boulevard Vincent Auriol
6 Chevaleret
د غاښونو عاجل ډاکټر .هره ورځ  24ساعته.

LE BUS SOCIAL DENTAIRE

یوازې د بالغو کسانو لپاره .د هویت کارت
( پاسپورت ،ای ډی کارت  ،د اوسیدلو کارت یا ريس پي
يس) لرل حتمي دي.
تاسو کولی سئ د مشورې لپاره الندي شامری ته زنګ
ووهئ:

06 80 00 94 21

www.busdentaire.fr

Samu Social,
35 avenue Courteline 75012 Paris
1 Saint-Mandé
Médecins du Monde,
8-10 rue des Blés
93210 La Plaine Saint-Denis
12 Front Populaire

د لینک د الرې تايس کوالي سئ ورځ او وخت انتخاب
کړئhttps://bit. ly/3vcLYRS .

کوڼ يا کاڼه
AUDITION SOLIDARITE

www.watizat.org

دا هغه ناروغی ده چه په اکرث انسانانو کی د څلويښت کلنی نه
وروسته پيدا کيږی او انسان د ټولنی د خو بدو نه نه خربيږی
يعنی د غوږونو د  ENTناروغ ته په کار ده چه زر تر زره د
عالج ډاکټر يا ډاکټرۍ رسه وګوری او خپل مشکل ورته واوروی
البته دا اړيکه د تليفون او يا د امييل د الری ماريون رسه نيول
کيږی

Watizat, tous droits réservés

06 72 83 79 55
marion@auditionsolidarite.org

پوستکي

که تاسو چريى دا پوستکي يعنى جلدي مرض ولري نو تاسو کويل يش
چي دي روغتون ته الړ يش Saint-Antoine :

HÔPITAL SAINT-LOUIS

1avenue Claude-Vellefaux 75010 Paris
2 Colonel Fabien
جلدي ډاکټر ()pass

د دوشنبې نه ترجمعې سهار  6بجې .د مالقات مخکۍ
تلیفون وکړئ.
له رسیدو رسه سم خپل نوم په لیست کې ولیکئ.
د پیژندپاڼې لرل رضوري د

دا ښځو او د ماشومانو
روغتيا
HÔTEL DIEU

1 parvis Notre-Dame 75004 Paris
B Saint Michel / Cité
4
Centre de protection maternelle (Cité)-

د بارداره میرمنو لپاره چې پر سړک وي.
تر  28کلنۍ پورې د باردارۍ د ستونزو تعقیب
(الټراساونډ ،روغتیايي ارزونه) ،د بیمې د ترالسه کولو
مرسته ،د والدت لپاره مرسته نه کوي خو نورو ځاینو
لپاره مو درته الرښوونه کوي.
HÔPITAL ROBERT-DEBRÉ

 POINT VERTله الرې ورشئ

48 boulevard Sérurier 75019 Paris
7 BIS Pré Saint-Gervais

د زیرسنو لپاره د پاس روغتونونه
د بارداره میرمنو لپاره د پاس روغتونونه
د جلدي امراضو او والدت لپاره د ډاکټر مشوره
له مالقات اخیستلو پرته
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  9نه د غرمې تر 12
بجو او د ماسپښین له  2نه د مازدیګر تر  4بجو
د سه شنبه او چهارشنبې سهار تړلی وي
01 40 03 24 94

REPAIRE SANTÉ SAINT-OUEN - ADSF

اوالد لرونکو او بې اوالده میرمنو لپاره
روغتیايي ټسټ ،روغتیايي الرښوونه،حامله داري
ډاکټر ،روانشناس و د میرمنو ځانګړې ډاکټر.

18 rue Dimey 75018 Paris
13 Porte de Saint-Ouen

دوشنبه تر جمعې د سهار له  9:30څخه تر  5بجو.

01 45 65 81 09 / 01 45 65 81 10
17 rue Broussais 75014 Paris
6

2

له  16کلن څخه د ډیر عمر کسانو باید له ورتګ وړاندې
ټیلفون وکړي.

m

HÔPITAL SAINT-ANNE

بې کسه نارینه و لپاره  :د بې رسپناه پناه
غوښتونکو او مهاجرو لپاره .روان شناس له
ترجامن رسه

No
ve

عاجل

02

اضطراری روغتونونه ( : )urgencesدغه روغتونونه
هغو ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي چې په خورا
اضطراري ډول درملنې ته اړتیا ولري.

Halte humanitaire
2 rue Perrault 75001 Paris
1 Louvre Rivoli

br
e2

د عصايب ناروغانو درملنه

LE CHÊNE ET L’HIBISCUS

21

دوشنبه او جمعه د غرمی  2څخه تر  4بجو پوري.
سه شنبه او جمعه له  10څخه تر  12بجو.
سه شنبه د غرمی  2څخه د ماښام تر  6بجو پوري.
پنجشنبه د  4بجو څخه تر  6پوري.

Accueil de jour Asuterlitz
24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
Quai de la Gare 5 Gare d’Austerlitz

6

دوشنبه د سهار د  9بجو تر  1بجو او چهار شنبه د سهار
له  9بجو څخه د غرمی تر  1بجې پوري.

Glacière
 24ساعته خدمات او یا  112عاجلې شمیرې ته وړیا ټیلفون وکړئ.

د همجنسبازانو لپاره

په وړیا ډول د روانشناس مشوره

له روانشناس رسه ګروپي مباحثه .د دغه ایمیل له الرې
نوم لیکنه وکړئ:

HÔPITAL AVICENNE

125 route de Stalingrad Bobigny 93000
Bâtiment Mantout
7 La Courneuve - 8 mai 1945

عصبي ډاکټر :د رواين ناروغانو متخصص .ترجامن هم
شته
د مالقات اخیستلو لپاره له نږدې ورشئ ،یا ټیلفون وکړئ
او یا هم ایمیل واستوئ
دوشنبه ،سه شنبه ،پنجشنبه او جمعه د سهار له  9بجو
نه تر 4

01 48 95 54 74
psychotrauma.avicenne@aphp.fr

PARCOURS D’EXIL

هغه مهاجرینو لپاره چې له رواين ستونزو کړیږي.

د نومرب په  4تاریخ  10بجي د وخت اخیستلو لپاره پر
الندي شامره اړیکه ونیسئ:

01 45 33 31 74

accueil@parcours-exil.org

نري رنځ يا تربکلوسز

CMS BOURSAULT

54 bis rue Boursault 75017 Paris
2 Rome
13 La Fourche

د  16څخه د ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره د الرسسئ وړ
دی.
د مالقات وخت اخیستلو لپاره ټیلفون وکړئ او یا ور ته
ورشئ:

01 53 06 35 60

دوشنبه تر جمعه د سهار 8:45نه تر  12:30او 1:30نه تر
 03:4بجو پورې
CMS BELLEVILLE

218 rue de Belleville 75020 Paris
11 Télégraphe/Place des fêtes
Porte des Lilas
.ید ړو ۍسرسال د هراپل وناسک نس یالاب د

د مالقات وخت اخیستلو لپاره ټیلفون وکړئ او یا ورته
ورشئ:

01 40 33 52 00

دوشنبه تر جمعه د سهار له  8:45بجو نه تر  12:30بجو
او 1:30نه تر  5بجو پورې

Watizat, tous droits réservés

د کم عمر کسانو ته د ایمیل له الرې په وخت اخیستلو
کې لومړیتوب ورکول کیږي :

mathilde.kiening@comede.org

www.watizat.org

4 avenue Richerand (2ème étage) 75010 Paris
11 Goncourt
2 Colonel Fabien,

COMEDE PARIS

2
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جنيس روغتیا

CMS RIDDER

د ښځو متخصص ډاکټر ،د حامله کیدو مخنیوی ،د جنین
سقط ،د  ( STDsجسني ناروغۍ) معاینات ،ایډز او د
رحم رسطان.

3 rue Ridder 75014 Paris
13 Plaisance

آنال ين مالقات واخيل :

https://bit.ly/3N4SbX7

CMS BELLEVILLE

218 rue de Belleville 75020 Paris
11 Télégraphe/Place des fêtes
Porte des Lilas
.د باالی سن کسانو لپاره د الرسسۍ وړ دی

آنال ين مالقات واخيل :

https://bit.ly/3SCFT9s

کوید 19

د کرونا واکسین چیرته
وکړو ؟

د کوید  19په اړه رسمي معلومات
د کرونا واکسین په اړه د اړتیا وړ معلومات:

www.bit.ly/3jzgEa2

د کرونا واکسین تطبیق:

www.watizat.org

د واکسیناسیون مرکزونه

Watizat, tous droits réservés

www.bit.ly/2SFya1n

● Vaccin Pfizer
0 800 009 110

په  sante.frسایټ کې وخت ونیسئ یا  3975ته زنګ
ووهئ.
هرچا ته د الرسيس وړ ،حتی د بیمې درلودونکو پرته
خلکو لپاره.

کرونا ویروس:
آزمایښت چیرته وکړو ؟
د آزمایښت مرکزونه
د کوویډ  19 -ازمایښت لپاره اوس باید فیس ورکړی خو
دغه ټسټ په الندې حاالتو کې وړیا ده:
دغه ټسټ په الندې رشایطو وړیا تررسه کیدای يش چې:
●واکسین مو کړی وي.
● یا د ډاکټر یوه نسخه ولرئ چې  48ساعته مخکې مو
اخیستئ وي.
● او یا هم د  12نه تر  17کلونو عمر ولرئ.
په دغو حاالتو کې که چیرې په فرانسه کې ژوند کوئ او
له تاسو پیسې واخیستل يش نو دا یو غیر قانوين کار دی.
تاسو کوالی شئ د قانون دغه منت ورته ښکاره کړئ:
« Tout assuré peut bénéficier à sa demande
et sans prescription médicale, d’un test
de détection du SARS-CoV-2 inscrit à
la nomenclature des actes de biologie
médicale pris en charge intégralement
par l’assurance-maladie obligatoire. Ces
dispositions sont également applicables aux
personnes qui n’ont pas la qualité d’assurés
sociaux sous réserve qu’elles résident en
»France.
)(arrêté du 1er juin 2021, article 24

کوالی شئ قانوين منت له دغه ځایه هم ترالسه کړئ:
https://bit.ly/2Vh0GY6

په نورو حاالتو کې بیا د کرونا آزمایښت وړیا نه ده (بیه
يي د بیمې پر اساس ټاکل کیږي)
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د رسمي آدرس
درلودل

23

د پاریس ښاروالۍ کې
رسمي آدرس اخیستل

VESTIAIRE DE L’ÉGLISE
SAINT-BERNARD

د لباس او صحي کڅوړو ویشل.

5 rue Pierre l’Ermite 75018 Paris
4 2 Barbès Rochechouart
4 Château rouge
2 La Chapelle

()domiciliation

د نارینه لپاره :هره شنبه د سهار له  9نه تر  11بجو
د میرمنو او فامیل لپاره :هره یکشنبه د سهار له  9څخه
تر  11بجو.

PARIS ADRESSES

VESTIAIRE ÉGLISE SAINT AUGUSTIN

.له مالقات اخیستل پرته :سه شنبه د سهار  9بجې
د انټرنټ له الرې مالقات اخیستلو لپاره:

01 42 93 20 52
46 bis boulevard Malesherbes 75018 Paris

د مالقات اخیستل محدود دی .دوشبې په سهار کې د
نویو مالقات اخیستلو امکان شتون لري ( .له وخت څخه
مخکې مالقات واخلئ)

د نارینه ،ښځو او ماشومانو لپاره
د راتلو دمخه زنګ ووهئ!
(در زیرزمین کلیسا)

Saint Lazare

3 12 13

https://bit.ly/3iZTFTo

Saint-Augustin

9

سه شنبه ساعت  2الی 4:30

سامان ذخريه کول
دا سامان ذخريه کول يعني که تاسو غواړي خپل سامان
ذخريه کړي کويل يش دي بنسټونو ته الړ يش
BAGAGÉRUE

8 rue des Deux-Ponts
1 Saint-Paul
Pont-Marie

25 rue des Renaudes 75017 Paris
2 Ternes

7

LA CROIX ROUGE

د کورنۍ رابطه

د هغه وګړو لپاره مرسته چې د جنګ ،طبیعی ناروین یا
مهاجرت له امله اړیکی له کورینو رسه السه ورکړی وی.

07 77 46 62 40
rlf.dt75@croix-rouge.fr
https://bit.ly/3RAMG2I

دغه مرسته په وړیا په ډول او ستاسی ټول معلومات به
پټ ساتل کیږی .معلومات او وړیا ټیلفوين خدمات چې
په وړیا توګه نړیوالې اړیکې ټینګې کړئ.
د  La Chapelle 2مرتو ته مخامخ.
دوشنبه له  2بجو نه تر  4بجو

24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la Gare
5 10 Gare
d’Austerlitz

2 rue Perrault 75001 Paris
1 Louvre Rivoli

په  10نومرب دا پنچشنبه په ورځ او په  24نومرب دا
پنچشنبه په ورځ تر  2بجو نه تر  5بجو پوري خالص دي

Watizat, tous droits réservés

په  3نومرب دا پنچشنبه په ورځ او په  17نومرب دا
پنچشنبه په ورځ تر  2بجو نه تر  4:30بجو پوري خالص
دي

www.watizat.org

هره سيشنبه او پنجشنبه تر 12:30تر  1:30بجو پوري
تاسو کويل يش چي مستقيم اول منزل ته الړ يش او خپل
سامان ذخريه کړي.

د ورکو شویو کورنیو
او دوستانو پیداکول
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د فرانسوي ژبې
کورسونه

د نورو فرانسوي کورسونو لپاره الندې ویب سایټ وګورئ:

https://www.reseau-alpha.org/

د ثبت نام له الرې
CENTRE PARIS ANIM’ ANGEL PARRA

181 rue Vercingétorix 75014 Paris
13 Plaisance
د ثبت نام لپاره ټیلفون وکړئ60 63 29 23 58 :

ESSOR

د مالقات لپاره د  Whatsappپیغام واستوئ

 07 81 86 79 15او 06 51 82 31 92

له ثبت نام پرته کورسونه

PARIS D’EXIL
Bibliothèque Naguib Mahfouz
66 rue de Couronnes 75020
2 Couronnes

پنجشنبه او جمعه د  09:30څخه تر  12:00بجو
پوري.
.
COURS STALINGRAD

Escalier côté Quai de Loire, Place de la
bataille Stalingrad 75019 Paris
5 7 2 Stalingrad
www.watizat.org

سه شنبه نه یک شنبې پورې له  6:30بجو نه تر 7:30
بجو.
د نویو زده کوونکو لپاره( )A1

Watizat, tous droits réservés

PÔLE SIMON LE FRANC

9 rue Simon Le Franc 75004 Paris
11 Rambuteau
B Châtelet
4 7 11 14 1

سه شنبه  10-11:30او پنجشنبه 2:30-4

)ACCUEIL DE JOUR AUSTERLITZهنیران (
د پناه غوښتونکو او مهاجرو لپاره

24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
5 10 Gare d’Austerlitz

● د نارینو لپاره:

د فرانسوي ژبې کورسونه د  ACPIرسه  :دوشنبې ،سه
شنبې او پنجشنبې  9-6:30بجو پورې.
د فرانسوي کورسونه د  LTFرسه  :دوشنبه ،سه شنبه او
پنجشنبه د  8-6بجو پورې.
د فرانسوي کورسونه د  UNIRرسه :سه شنبه د 8-6:30
بجو پورې.
د پناه غوښتونکو او نوي رارسیدونکو لپاره  :د ژبې
لومړنۍ کچه :دوشنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه او جمعه د -10
 12او د  4-2بجو پورې.
د منل شویو مهاجرو لپاره د هرې کچې کورسونه :
دوشنبې ،چهارشنبه او پنجشنبه د  12-10بجو پورې.

● د کورنیو لپاره :

دا فرانسوي ژيب کورس هره دوشنبه تر  2بجوچخه تر 4
بجو پورى او هره سيشنبه تر  03:1بجو چخه تر  3بجو پوري
PAROISSE SAINT-BERNARD

6 rue Saint-Luc 75018 Paris
4 Barbès-Rochechouart

شنبه او یک شنبه د  10بجو نه تر  11:30بجو.
د جوالی تر  14پورې پرانیستی دی.
وختي ورشئ.
AERI

A ERIS, 57 rue Etienne Marcel 93100
9 Croix de Chavaux

سه شنبه له  5:30بجو نه تر8

KÂLÎ

تنها د ښځو د جاره

57 rue Étienne Marcel 93100
9 Croix de Chavaux

چهارشنبه د  6:30بجو نه تر  8:30بجو پوری رشوع کیږي.
تاسو کولی شئ چې په الندیني ایمیل وخت واخلئ :
association.kali@gmail.com
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https://bit.ly/3MxJdzZ

MISSION LOCALE

د پناه غوښتونکو او مهاجرو لپاره چې عمرونه يي د 16
او  25ترمنځ وي.
نوملیکنه ځاي پر ځاي تررسه کیږي  ،د دوشنبي
څخه تر جمعې پوري د  9بجو څخه بیا تر  01:30پوري.
دا بنسټ هره پنجشنبه د ماسپښني نه پسته بند وي
د هغو خلکو لپاره چې د پاریس په لومړئ ،دویمه،
دریمه ،څلورمه ،نهمه ،لسمه او یوولسمه ناحیه کې ژوند
وکړي:

29/31 rue des boulets 75011 Paris
9 Rue des boulets

د هغو خلکو لپاره چې د پاریس په امته ،دویمه 17 ،او
 18ناحیه کې ژوند وکړي:

65 rue d’Hautpoul 75019 Paris
5 Ourcq

د هغو خلکو لپاره چې د پاریس په  20ناحیه کې ژوند
وکړي:

له دغه الرې نوم لیکنه وکړئ :
https://bit.ly/37QupxD

ACINA

په انفرادي توګه ستاسو رسه ستاسو په مسلکي پروژو په
جوړولو کې مرسته کول .ګډ او لنډمهاله ورکشاپونه درته
جوړول  ،د فرانسوي ژيب کورس  ،د کمپیوټر زده کړي
کورس  ،د سې وې یا غوښتالیک جوړول  ،د کاري انرتویو
لپاره امادګي  ،په یوه رشکت کې د ستاژ یا ټرینینګ لپاره
امادګي او الره ښودل او بالخره د یوه مسلکي نټورک په
جوړولو کې مرسته کول.
تر راتلو مخکې لطفا وخت واخلئ.

acina.paris@gmail.com
01 43 25 75 35

د سوسیال کور

ADIL DE PARIS

د رسپناه حق لپاره د معلوماتو سیمه ایز دفرت
د رسپناه حق او د کور د موندلو په برخه کې د مرستو
لپاره معلومات.
د ټیلفون له الرې معلومات او مشوره:

31 rue Pixérécourt 75020 Paris
11 Jourdain

01 42 79 50 50

PARIS D’EXIL

01 42 79 50 39

formation-numerique@parisdexil.org

دوشنبه د ماسپښین  54:1څخه تر  00:6بجو پورې
سه شنبه تر جمعې :د سهار له  9بجو څخه تر 54:21
پورې او د ماسپښین  2بجېد ماښام  6بجې
POINT D’ACCUEIL LOGEMENT

خپلې سیمې رسه نږدې د قانونی حقونو د معلوماتو لپاره
 3930شمیرې رسه اړیکه و نیسی.
 3975ته زنګ ووهئ ترڅو خپل کور ته نږدې د رسپناه
موندلو لپاره د مالقات وخت ونیسئ .دلته تاسو کولی
شئ د کور حق او د سوسیال کور په اړه معلومات تر
السه کړی.

www.watizat.org

رشایط :فرانسوي ،انګلیيس یا عريب خربې کول او پر دغو
ژبو د لوستلو او لیکلو وړتیا.
د نوم لیکنې لپاره:

د تادیه شوي کرایې او ایستل:

Watizat, tous droits réservés

•د اداري پروسیجرونو لپاره د خپل ټیلفون د کارولو په
اړه معلومات.
•د اسنادو د سکن کولو او د ایمیل له الرې يې د استولو
په اړه الرښوونه.
•د فرانسې د اداري سیستم په اړه معلومات.
•دوه ساعته یا ډیر وړیا درسونه په انفرادي ډول رسه.

m

د پاریس په احاطه کې د فاغامسیون په اړه د معلوماتو
لپاره دغه لینک ته مراجعه وکړئ :

No
ve

د کار د حقوقو په
برخه کې مرستې

د یو کارمند لخوا د مسلک پروژې په په یوه
● رشکت
کې د کارمند رسه دنده یا روزنه ومومئ
● فرانسوي کورسونه او د کمپیوټر کورسونه
مرکې ،او داسې نور ، CV، Linkedln،د دندې لټون
● ورکشاپونه
● خپل مسلکي شبکه پراخه کړئ
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فعالیتونه
ورزش

دغه ټول فعالیتونه د ټولو خلکو لپاره چې په هره سطحه
کې وي وړیا دي.
ټول فعالیتونه وړیا دي ،پاریس کې د :سپورت عامه
ځایونو دلته و مومئ
https://bit.ly/3Jdq1G0
پاریس کې د المبو حوضونو ادرس او وخت:
https://bit.ly/33MAvgE.
کارت رسه د پناه غوښتونکو لپاره وړیا دی  ADAد
FSGT PARIS

وړیا ورزيش فعالیتونه د ټولو لپاره
پاریس کې په یو کلپ کې د رزيش فعالیتونو او یا ورزيش
معلوماتو په اړه له دغه انجمن رسه اړیکه و نیسئ:
فوټبال ،والیبال ،منډې وهل ،غره ته ختل ...

accueil@fsgt75.org
01 40 35 18 49

THE SWEDISH-FRENCH-AFGHAN
RUNNING CLUB

● د منډې لوبه

La Rotonde Stalingrad, Place de la Bataille
de Stalingrad 75019 Paris
5 2 7 Stalingrad

هره دوشنبه ماښام  7:30بج

JRS

● فوټبال

École Militaire, 75007
8 École Militaire

چهارشنبه د  7بجو څخه تر  8:30بجو پوري.

www.watizat.org

VIKING SFA FC

● فوټبال

5 rue Neuve Saint Pierre 75003
1 5 8 Bastille

Watizat, tous droits réservés

چهارشنبه سهار 8:30نه تر  9:45بجو
د راجسرت کولو لپاره یو پیغام واستوئ:

: @viking_sfa_fc

KABUBU

د لوبو له پیل څخه دوه اونۍ مخکې نوم لیکنه پیلیږي.
که ورزيش جامو او یا کرمچو ته د لوبو لپاره اړتیا لرئ
الندې ایمیل رسه اړیکه و نیسئ:
kabubu@info.fr

د هر درس لپاره باید مخکې نوملیکنه ويس https:// :
bit.ly/37IeQs3

● بسکتبال

American Church, 65 Quai d’Orsay
75007 Paris
13 Invalides

دوشنبه د  7:30بجو څخه تر  9بجو پوري.

Maidon des Ensembles, 3 rue d’Aligre
75012 Paris
1 14 Gare de Lyon

سه شنبه د  8:30بجو څخه تر  9:30بجو پوري.

● هینډبال د ښځو لپاره

TEP Hautpoul, 50 rue d’Hautpoul 75019
Paris
5 Ourcq

سه شنبه د  7:30بجو څخه تر  8:30بجو پوري.

● قدم وهل

24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la Gare
Gare d’Austerlitz 10 5

چهارشنبه د  7:30بجو څخه تر  8:9بجو پوري.

● شنا

Piscine Edouard Pailleron 32 rue
Edouard Pailleron 75019 Paris
7
Bolivar
BIS

چهارشنبه د  6:45بجو څخه تر  8:45بجو پوري.

● ښځینه فټبال

TEP Hautpoul, 50 rue d’Hautpoul 75019
Paris
5 Ourcq

چهارشنبه د  7:30بجو څخه تر 9بجو پوري.

● بوکس
Gymnase Victor Young Perez, 242 rue
de Bercy 75012 Paris
1 14 Gare de Lyon

شنبه د  4بجو څخه تر  6بجو پوري

● لکسياب
Vélo Station Van Gogh
1 14 Gare de Lyon

شنبه له  3بجو نه تر  5بجو

2
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Librairie Quinze-Bis, 15 bis boulevard Saint
Denis 75002 Paris
4 8 9 Strasbourg Saint-Denis

دو شنبه  1:30بجې څخه
چهارشنبه د  2بجو څخه

ټولنیز او کلتوري فعالیتونه
ټول فعالیتونه د ټولو لپاره وړیا دي.

CEDRE

25 boulevard de la commanderie 75019
Paris
7 Porte de la Villette
12 Aimé Césaire
● میز پر مخ ټینس ،فوټبال او نورو لوبو لپاره

دوشنبه ،سه شنبه او پنجشنبه د ماسپښین له  2بجو
څخه تر  5بجو پورې
کيدي يش دا بنسټ دا نومرب په مياشت کي بند وي که
تاسو غواړي دي بنسټ په هکله معلومات تر السه کړي
کويل يش آنالين يي اوګوري :
https://www.facebook.com/CEDRE.SCCF/

ESI CENTRE RENÉ-COTY CASVP

● سلامين( د ویښتانو او ږیرې جوړول)

01 43 27 54 15

BAAM

● تیاتر ( په ټولو ژبو)

1 rue Fleury
Barbès-Rochechouard
2 4 5 Gare du Nord

2

هره چهارشنبه 7 ،څخه تر  9بجو
د اکتوبر په  26او نومرب  2مه به تړلی وي.
ASSOCIATION 4A - L’EDITION
ORIGINALE

د زیر سن او نوې ځوانانو لپاره:
د ځوانانو لپاره د نقايش او رسامئ فني او مسلکې
ورکشاپ او زده کړه.
چهارشنبه د  2بجو څخه تر  5پوري.
د ګډون لپاره پر الندي شمیره متاس ونیسئ

06 09 14 00 63

کتابتون
کتابونو ،له انټرنټ رسه وصل کمپیوټرونو ،وایفای او د

مبایل چارج کولو ته الس رسۍ...
معلوماتو ته الرسسئ

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
D’INFORMATION
Place Georges-Pompidou, 75004 Paris
11 Rambuteau

د دو شنبې ـ جمعې د  12بجو څخه بیا د شپي تر 10
بجو.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د  11بجو څخه د شپي تر
		
 01بجو .په سه شنبه کتابتون بند دی.

https://bit.ly/3jNoSev

Watizat, tous droits réservés

دوشنبه ،سه شنبه او چهارشنبه سهار  9نه تر غرمي 1
بجه او  2تر ماښام  6:30بجو.
هره پنجشنبه 9،نه تر 12بجو
د مالقات اخیستلو لپاره ټیلفون وکړئ او یا له نږدې
ورشئ:

نقايش ،مجسمه ،ګنډل ،موسیقي ،انځورګري
د مهال ویش لپاره د ځای پوښتنه وکړئ

www.watizat.org

6 avenue René-Coty 75014 Paris
4 6 Denfert-Rochereau
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https://bit.ly/356SiQ1

2 rue Perrault 75001 Paris
1 Louvre Rivoli
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انالین نوملیکنه د الندي لینک په زریعه  ،د بریښنالیک
یا هم د تلیفون په واسطه حتمئ ده.

LA HALTE HUMANITAIRE
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ستاسو حقونه

ستاسو حقونه څه دي؟

فرانسه کې هغه خلک چې د استوګني قانوين حق یا د
اقامت جواز کارت نه لري د « بی سنده» یا » غیر منظم
وضعیت» شخص په توګه پیژندل کیږي خو د درمنلې
(مخ  39وګورئ) ،اوعاجلې رسپناه حق لري(.نور الندې
ولولئ).
هغه خلک چې د استوګني قانوين حق یا د اقامت جواز
لري د «منظم وضعیت» شخص په توګه پیژندل کیږي،
حقوق يي د هغوی اداري وضعیت پورې تړاو لري چې په
الندې ډول دي :
 د پناه غوښتنه :د دغو خلکو د پناه غوښتنې د ځینوخاصو رشایطو رسه سم چې دغې پروسې ته ځانګړې
شوې تررسه کیږي او د پناه غوښتنې د پروسې په پای کې
بندیږی ( د رسپناه حق او نغدي مرستو لپاره  36مخ او
د کار حق لپاره  39مخ وګورئ).
 قبول شوي مهاجر :دغه خلک د فرانسې اتباعو په څیرورته حقوق لري (.نغدي او د رسپناه مرستې لپاره  36مخ
وګورئ)
 د اقامت جواز لرونکي خلک :د دغو خلکو حقونه چېد پروفیکتور لخوا يي د اقامت جواز یا ريس پي يس صادر
شوی وي ،د اقامت جواز ډول پورې اړه لري.د مثال په
ډول هر څوک د کار کولو حق نه لري 39 (.مخ وګورئ)

Social

څوک کوالی يش په
دې برخه کې تاسو
رسه مرسته وکړي؟

کوالی شئ له یو اجتامعي کارمند ( سوسیال) څخه و
غواړئ چې ستاسو د اداري پروسو کې مرسته وکړي .دا
هغه کارمند نه دی چې ستاسو په عادي اداري او ټولنیزو
پروسو کې مرسته کوي او دا کس له نورو رسه توپیر لري.
ځینې اجتامعي کارمندان چې په ځانګړي برخه کې
تخصص لري لکه (قانوين مرستې  ،روغتیا،کارموندنه
،رسپناه) یوازې د یوې ځانګړې ډلې کارونو باندې مترکز
کوي لکه (پناه غوښتونکي  ،د  25کالو څخه کم عمر
لرونکي چې قانوين اسناد لري  ،د یوې ځانګړې سیمې
اوسیدونکي او نور)
دا په دې معنی ده چې ځینې مهال رضوري ده چې څو
مختلفو کارونو لپاره بیالبیلو ځایونو ته د مرستې لپاره
والړ شئ .راتلونکو صفحو کې هغه معلومات شته چې له
کوم ځایه کوالی ستاسو وضعیت رسه سم مرسته ترالسه
کړئ.

www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

2
02

br
e2

29

m

No
ve

عاجله رسپنا

 115که چیرې رسپناه نه لرئ ،نو ښه الره يي داده
چې هره ورځ د  115عاجلې شمیر رسه اړیکه و نیسئ
او د موقتې رسپناه غوښتنه وکړئ( ستاسو وضعیت رسه
سم د یو یا څو شپو لپاره رسپناه پیداکوي) .د  115لخوا
رسپناه له کوم قید او رشط پرته وړیا ده .د دې رسپناه
لپاره اسنادو لرلو ته اړتیا نشته.

کوالی شئ  24ساعته دغې شمیرې رسه اړیکه
و نیسئ خو باید د ځواب لپاره انتظار و باسئ.
هرڅومره چې ډیر اړیکه و نیسئ نو د رسپناه د پیدا
کولو چانس مو ډیر وي .مشوره مو داده چې سهار وختي
اړیکه و نیسئ.
 115شمیرې دفرتونه د موقعیت له لحاظه توپیر لري.
له کومه ځایه چې اړیکه و نیيس هامغه دفرت پورې اړه
لري .د مثال په ډول که دپاریس نه ټیلفون کړئ نو که
په پاریس کې اوسیږئ د پاریس دفرت تاسو رسه د کور په
پیداکولو کې مرسته کوي او که په نورو ځایونو کې یاستئ
او ټیلفون کوئ نو د نورو سیمو  115دفرت ستاسو غوښتنې
ته رسیدنه کوي.

د اوږدې مودې رسپناه لپاره د ښاروالۍ د اجتامعي
خدمتونو څانګې (مخ  16وګورئ) او یا هغه انجمن
ته چې د  SIAOد درخواست مسولیت لري ،والړ شئ.
(مخ ) 16

زیر سن:

 پروسې تر پایه له کوم قید او رشط پرته د موقتېرسپناه څخه ګټه پورته کړئ .د دغه کار لپاره د ارزونې یو
مرکز (مخ  ) 8ته والړشئ .که چیرې د زیرسن ارزونه مو
نه وي تررسه شوې  :تاسو حق لرئ چې د ارزونې د
 که چیرې ارزونه مو تررسه شوې وي :د زیرسن په توګهستاسو د نه منلو پریکړه تاسو ته اجازه درکوي چې د
باالی سن په توګه تاسو د رسپناه مستحق پیژندل کیږئ.
نو له همدې امله  115شمیرې رسه اړیکه و نیسئ او د
خپل وضعیت په اړه ورته ووایئ.

www.watizat.org
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د پولیسو د نیولو په
حالت کې څه باید وکړو؟
که چريې د پوليسو د بد چلند پیښې شاهد ياستئ :لکه
د کمپونو ویجاړول او یا د پولیسو د کنټرول او بد چلند
عکسونه او ویډیوګانې يي الندې انجمنونو ته د ټیلفون
او وټس اپ دغې  07 67 29 36 66شمیرې له الرې
واستوئ:

-Ligue des droits de l'homme
-Observatoire des libertés publiques

د دې لپاره چې پولیسو ته ثابت يش چې ایا تاسو په
فرانسه کې د اوسیدو قانوين حق لرئ او که نه؟ او یاهم
د قانون څخه د رسغړونې ګومان درباندې کیږي ،نو
کیدای يش د پولیسو د کنټرول پرمهال و نیول شئ .که
چیرې قانوين اسناد نه لرئ او و نیول شوئ نو ښايي له
فرانسې څخه د وتلو امر ( )OQTFد ترالسه کولو له خطر
رسه مخامخ شئ او وروسته بیا د توقیف مرکز
( )CRAته واستول شئ.

دغه اسناد او معلومات تل باید له ځان
رسه وساتئ :
● د پناه اخیستلو اسناد ( ريس پې يس ،د اقامت
جواز سند)...
●

د سکونت او یا د استوګنځای تصدیق پاڼه( کاپي).

● د بیمې اسناد ( ،)PUMA ,CSS,AMEد ډاکټر
اسناد او له ډاکټر رسه د اړیکې اسناد.
www.watizat.org

● فرانسه کې د کورنۍ په اړه اسناد لکه د ماشومانو
د ښوونځي ،دواده سند...
●

Watizat, tous droits réservés

د ټیلفون کارډ او یا له کمرې پرته ټیلفون.

● د ملګري او ستاسو د باور کس د ټیلفون شمیره
او یا هم د یو انجمن د ټیلفون شمیره چې ستاسې
د نیولو او یا زنداين کیدلو په اړه ژر تر ژره ورته خرب
رسیږي.

تل دغه اسناد په مختلفونو ځایونو کې وساتئ ( ملګري او
یا انجمن رسه او یا هم انټرنت کې).
دا به یوه ښه مشوره نه وي چې خپل پاسپورټ ( حتی
که تاریخ يي هم تیر وي) پولیسو ته ښکاره کړئ ځکه
ښايي له فرانسې څخه ستاسو د ایستلو المل وګرځي.
خو د پاسپورت نه ښودل کوالی يش په توقیف مرکز کې
ستاسو د ساتلو رسه مرسته وکړي.

د پولیسو په کمیساري کې ستاسو حقونه
قپولیس مو د  24ساعتونو لپاره د هویت د معلومولو
لپاره له ځان رسه سايت او یا هم له قانون څخه د
رسغړونې د ګومان په حالت کې حد اکرث  48ساعته د
پولیسو په توقیف کې ساتل کیږئ.
تاسو د الندې څلور اسايس حقونو غوښتنه کوالی شئ:

● په مورنۍ ژبه د ترجامن د غوښتنې حق.
( د خپلې مورنۍ لهجې اړوند د ترجامن غوښتنه
وکړئ)
● ډاکټر ته د تګ غوښتنې حق.
● د وکیل د لیدلو حق.
● خپل باوري ملګري او یا یو انجمن ته د ټیلفون
کولو حق ،ترڅو د نیول کیدو او د نیولو له ځایه يي
خربکړئ .دا کار ستاسې په خويش کولو کې مرسته کوي.
هیڅ کله هم هغه اسناد مه السلیکوئ چې پرې نه
پوهیږی .له ترجامن غوښتنه وکړئ تر څو تاسو رسه
مرسته وکړي.

د خويش کیدو په حالت کې

که چیرې اسناد نه لرئ،نو د فرانسې له ترک خاک
(  ) OQTFامر درباندې کیږي او د پولیسو له دفرت څخه
آزاد کیدای شئ .ځینې وخت بیای فرانسې ته د بیرته
راتګ د بندیز امر (  ) IRFTهم درباندې کیږي .ممکن
دغه پریکړه د« کور توقیف» په شکل وي .په یاد ولرئ،
ځینې وخت د پولیسو د دغې پریکړې د السلیک له نیټې
څخه یوازې  48ساعتونه وخت لرئ چې پر وړاندې يي
اپیل وکړئ.
د پولیسو له دفرت څخه د آزادیدو وروسته ،ژر تر ژره یو
وکیل او یا انجمن رسه د مرستې لپاره اړیکه و نیسئ.
(مخ .) 11

● که چیرې معلومات مو غلط ورکړی وي :پولیس به پوه
نه يش چې د کوم ملک یاستئ .له دې رسه چارواکو ته نور
هم مشکل جوړیږي .پام مو وي ،که چیرې پولیس پوه
شول چې غلط معلومات مو ورکړی نو ښايي له  1څخه تر
 3میاشتو بند محکوم شئ.
که چیرې په بند محکوم شوی او زندان کې پاتې شئ ،نو
د زندان په پای کې د بیا ځل لپاره په توقیف کې د پاتې
کیدو خطر موجود دی .ښايي په حد اکرث ډول د  90نورو
ورځو لپاره په توقیف کې پاتې شئ.

توقیف مرکز کې ستاسو حقونه
● کوالی شئ په مرکز کې له عمومي غرفو څخه او یا
هم له خپلو شخيص ټیلفونونو څخه بهر ته زنګ ووهئ.
د عکس اخیستلو وړ ټیلفونونه مو د توقیف په پیل کې
ضبط کیږي.
● له خپلو دوستانو ،خپلوانو او د کورنیو له غړو رسه د
لیدو حق لرئ .کوم خلک چې له تاسو رسه ګوري باید
قانوين اسناد و لري او مرکز ته د ننه کیدو پر مهال خپل د
هویت کارت ښکاره کړي .دوې کوالی يش تاسو ته جامي،
خوراکي مواد او اسناد او پیسې له ځان رسه راوړي.
● خپل اصيل ملک ته په داوطلبانه ډول د بیرته ستنیدو
لپاره اويف ته په الندې انټرنیټي ادرس درخواست وکړئ .په
ځینو هیوادونو کې داوطلبانه ستنیدنې مرستې په اصيل
ملک کې تررسه کیږي.
/http://www.retourvolontaire.fr
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ښايي خوشې شئ او یا هم اخراج شئ خو دا د
قايض پریکړې پورې تړلې.

● په یاد ولرئ ،که چیرې د خپل ملک کنسولګرۍ له
کارمند رسه له لیدو ډ ډه وکړئ نو ښايي پر لنډ مهال بند
(  1نه تر  4میاشتو) محکوم شئ.
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 - 1په توقیف کې د ساتلو لپاره اپیل کول .د
آزادولو قايض ( )JLDدغلته  48ساعته وخت لري
چې په توقیف کې ستاسې د مودې د غځولو او نه
غځولو پریکړه وکړي.
 - 2د اخراج لپاره اپیل کول .له اداري محکمې
غوښتل کیږي چې د اخراج پریکړه له منځه یويس.
( یوازې هغه حالت کې چې پریکړه نوې وي ،یانې
 48ساعتونو څخه لږ وخت کې)

2

حد اکرث د  90ورځو لپاره د تو قیف موده دوام کوي .له
دغه ځایه د خويش کیدو لپاره دوه کاره کوالی شئ:

02

اداري توقیف څومره وخت
دوام کوي ؟

br
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توقیف مرکز ( )CRAهغه توقیف ځای دی چې له هغه
ځای څخه ستاسو اصيل ملک ،هغه ملک چې ستاسې د
پناه غوښتنې مسولیت لري ( دوبلین) او یا هغه ملک
چې تاسو ته پناه درکړې ( شینګن) استول کیږئ.
 CRAته له رسیدو رسه سم ،ژر تر ژره په دغه مرکز
کې شته ادارو (ASSFAM-Groupe SOS Forum
 )Réfugiés, France terre d’asile, La Cimadeرسه
اړیکه و نیسئ.
دغه ادارې به ستاسو په کارونو او د توقیف په موده کې
ستاسو حالت ته رسیدنه وکړي .که چیرې دغه انجمنونه
تړيل وي نو له هغه ځایه بهر نورو انجمنونو رسه اړیکه و
نیسئ ( .مخ ) 11

m

که چیرې تاسو اداري توقیف مرکز ()CRA
ته واستول شوئ

د یو شخص د اخراج لپاره ،د فرانسې دولت
باید پاسپورټ او ستاسو د ملک کونسولګرۍ
لیسی پاسې سند ولري .که چیرې پاسپورټ مو نه وي
سپارلی او د خپل ملک کنسولګرۍ له کارمند رسه له لیدو
ډ ډه وکړئ نو له دې رسه به د لیسی پاسې سند السته
راوړل ګران يش او ستاسو د اخراج پروسه به مسولینو ته
سخت يش.

No
ve

که چیرې د پولیسو لخوا تاسو رسه زور زیاتی و شو،
کوالی شئ شکایت مو ثبت کړئ .پولیس نه يش کوالی
ستايس د شکایت مخنیوی وکړي حتی که اسناد هم و نه
لرئ .که چیرې د پولیسو لخوا ووهل شوئ نو ډاکټر ته
والړ شئ تر څو د ټپي کیدو ثبوت تر السه کړئ ( .مخ
 18وګورئ)
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د پناه غوښتونکو د منلو مادي
( )CMAرشایط
€

د پناه غوښتونکو د منلو مادي
رشایط
( )CMAڅه شی دی؟
د یو پناه غوښتونکي په توګه کله چې د د پناه اخیستلو
ځانکړې غرفه ( )GUDAته ځئ ،نو د « اويف » دفرت تاسو
ته د مرستو د بستې وړاندیز كوي (مخ  41خ وګورئ)
چې دغه مرستې په الندې ډول دي:
• د پناه غوښتونکو لپاره د دولت میاشتینۍ نغدي
مرستې ()ADA
• د پناه غوښتونکو لپاره د رسپناه حق (  34مخ و
ګورئ)
دا مرستې په اصل کې ستاسې د مرستې لپاره دی چې د
پناه غوښتونکو لپاره د دولت د هرکيل مرستو مطابق تر
رسه کیږي .که غواړئ له دغو مرستو برخمن شئ نو د
اويف لخوا د ( )CMAفورمه چې تاسې ته درکول کیږي
باید امضا يي کړئ.

پاملرنه!
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• دا د مرستو یوه بسته ده :که وغواړئ کوالی شئ د
رسپناه او نغدي مرستو څخه برخمن شی او که و نه
غواړئ نو نه برخمن کیږئ.
• اويف کوالی يش د الندې دالیلو له امله د پناه
غوښتونکو له دغو مرستو ورکولو ډ ډه وکړي
( د نورو معلوماتو لپاره  34مخ وګورئ) :
 که چیرې د اويف لخوا درکړل شوي رسپناه له اخیستلوانکار وکړئ.
 که چیرې استوګنځای مو پریږدئ. که چیرې د پروفکتور مالقات ته حارض نه شئ پهځانګړې ډول کله چې په دوبلین حالت کې اوسئ (47
مخ وګورئ)

مياشتينی نغدي
مرستې ()ADA

اويف تاسو ته د پیسو د ایستلو لپاره یو کارډ چې په
ځانګړې ډول د پناه غوښتونکو لپاره جوړ شوی درکوي .د
دغه کارډ په ذریعه کوالی شئ هره میاشت له بانک څخه
نغدي پیسې وباسئ.یوازې د کارډ په وسیله خریداري
کوالی شئ .ځینې دوکانونه ښايي د خریداري په وخت
پاتې پیسې مو په نغد ډول درکړي.
که چې د پناه اخیستلو پروسه مو پیل شوه نو د هرې
میاشتې په پیل کې کوالی شئ د  ADAنغدي امتیازات
ترالسه کړئ .د دغو نغدي مرستو کچه ( د ورځې شاو
خوا  7یورو) ستاسې شخيص حالت ( کورنۍ  ،ماشومان،
یوازې )...او رسپناه ته په پام رسه توپري کوي.
د  ADAکارت له ترالسه کولو وروسته باید له 30
نه تر  45ورځو پورې انتظار و بايس تر څو کارت مو

فعاله يش.
ه  ADAیا اويف کارډ کې مو د شته پیسو د معلوملو
لپاره کوالی شئ د خپلو ټیلفونونو په  Google playاو
 Appstoreبرخو کې د  Upcohesiaپه نوم اپلیکشن
ډانلوډ کړئ.

زما کارت ورک شوی ،بند شوی او يا
غال شوی.څه بايد وکړم ؟

 .1لومړۍ مرحله :که چیرې کارت مو ورک شوی یا غال
شوی وي دغې شمیرې ته ټیلفون وکړئ:
05 32 09 10 10

 .2دویمه مرحله :که چیرې کارت مو بند شوی وي ،ورک
او یا غال شوی وي نو د خپلې سیمې اويف دفرت کې د
مالقات واخت واخلئ او کارت مو بدل کړئ (.ایمیل او یا
ټیلفون وکړئ)
 .3دریمه مرحله :کارت کې مو د مشکل په حالت کې ،د
خپل استوګنځای سوسیال او یا له کومه ځایه چې خطونه
ترالسه کوئ له سوسیال څخه مرسته و غواړئ .یا هم
حقوقي مرستو (  10مخ) دفرت ته والړ شئ.

د اويف پييس ماته نه راځي.

د نورو معلوماتو لپاره راتلونکی  34مخ وګورئ
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که چیرې په پاریس کې اوسیږئ او د پناه اخیستلو په
لټه کې یاستئ او هیڅکله تاسو تر رسپناه نه ده درکړل
شوې نو کوالی شئ د ورځې د استقبال یو متخصص مرکز
ته والړ شئ او د رسپناه لپاره خپله غوښتنه ثبت کړئ( .
 5مخ وګورئ)

مجر نارینه

PARIS CENTRE 1

1 boulevard du Palais 75004 Paris
4 Cité

PARIS SUD AUSTERLITZ

● که چیرې د پناه غوښتنې د له رسه کتنې()réexamen

په پروسه کې شامل اوسئ.
● که چیرې فرانسې ته له راتګ څخه  90ورځو پورې،له
کوم خاص دلیل پرته د پناه غوښتنه مو نه وي ثبت کړې.
● د تقلب په صورت کې او یا هم ناسم او غلط
معلومات مو ورکړی وي.
● که چیرې د اويف د کور د اخیستلو پشنهاد و نه منئ او
یا هم د پناه اخیستلو د نورو مرحلو لپاره د اويف له خوا
پیشنهاد شوي سیمې ته الړ نه شئ .

 ...ممکن په الندې حاالتو کې
د  AMCحق مو و ځنډول يش:

● که چیرې د اويف لخوا در کړل شوی کور و نه منئ او
یا يي پریږدئ .او یا هم د اوفی لخوا استول شوې سیمه
پریږدئ ( مثال له هغه ځایه بیرته پاریس ته راشئ).
● که چیرې د تاوتریخوايل ډک عمل تر رسه کړئ او یا هم
د استوګنځای قوانین تر پښو الندې کړئ.
● که چیرې د مسولینو لخوا وضع شوي
الزاماتو ته درناوی و نه کړئ ( معلومات ور نه
کړئ ،غیر حارضي…).
که چیرې د  CMAله حق څخه محروم شوی
او یا هم دغه حق مو و ځنډول شو نو اويف
باید په یو لیکيل سند کې يي دالیل درکړي ،که چیرې در

Watizat, tous droits réservés

د مجرد نارینه و لپاره د دغو مرکزونو په اړه د نورو
معلوماتو په موخه ( کاري وخت ،د کار څرنګوالی)  5او
 14مخ وګورئ.

 Xممکن په الندې حاالتو کې
د پناه غوښتونکو د منلو مادي
رشایط ( د اويف نغدي مرستې
او رسپناه) له حق څخه محروم
شئ:

www.watizat.org

24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
5 10 Gare d’Austerlitz
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نه شئ کوالی د خپلې خوښې ځای یا ښار
انتخاب کړئ.
که چیرې پاریس او یا د پاریس په چاپیریال کې مو د پناه
غوښتنه کړې وي نه ډیر احتامل شته چې د فرانسې یوې
بلې سیمې ته واستول شئ.
که چیرې د اويف د رسپناه دغه وړاندیز له منلو مو ډ
ډه وکړه نو د رسپناه او د نغدي مرستو حق به له السه
ورکړئ.
په یاد مو وي چې فرانسه کې هر پناه غوښتونکی نه يش
کوالی د استوګنځایو د کمښت له امله رسپناه پیدا کړي.
که مرستې ته اړتیا لرئ هغه انجمن ته الړ شئ چیرته مو
چې خپل لیک ترالسه کوی ()SPADA

m

د یو پناه غوښتونکي په توګه چې اويف کې د «مادي
مرستو رشایط» مو منلی وي نو د پناه غوښتونکو
د استوګني دغو مرکز ونو کې د استوګني حق لرئ.
( )HUDA,CADAاو یا د اجتامعي مرستو حق پیدا کو ی.

No
ve

د پناه غوښتونکو رسپناه

د پناه غوښتونکو د منلو
مادي رشایط (  )CMAله حق
څخه د محروم کیدو او یا
ځنډولو پر وړاندې اپیل
کول
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يي نه کړ نو دغه سند ور څخه و غواړئ ځکه وروسته مو
د اپیل کولو لپاره ډیر په کار راځي.

د  CMAحق ،د بیا ځل غوښتنه

که چیرې د اويف لخوا د  CMAد رد او یا ځنډولو لیک
مو تر السه کړ نو  15ورځې وخت لرئ چې اويف ته د
اعرتاض په ډول یو لیک واستوئ چې په لیک کې تاسو د
هویت معلومات باید شامل وي .خپل لیک باید د اويف
دفرت الندې آدرس ته واستوئ:

44 rue Bargue
75732 Paris Cedex 15
که چیرې اويف خپله پریکړه تایید کړه ،نو د اداري اپیل
کولو پر مهال دغه لیک د وکیل لپاره ډیر مهم دی.

که چیرې د  CMAحق د ځنډولو
پریکړه تایید شوه نو تاسو کوالی شئ
چې:
 .1د  CMAحق د غوښتلو لپاره د دوو میاشتو په موده
کې د اويف مرش دغه آدرس
(  )contentieux.cma@ofii.frته ایمیل واستوئ.
 .2د دوو میاشتو په موده کې په اداري محکمه کې د
 CMAحق د ځنډولو پر وړاندې اپیل وکړئ.
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که چیرې  CMAله دوو میاشتو څخه د ډیرې مودې
وړاندې ځنډول شوی وي ،ال هم کوالی شئ د  CMAحق
غوښتنه وکړئ .د دې کار لپاره د اويف پورته آدرس ته
رسمي لیک واستوئ او یا هم دغه ایمیل آدرس
(  )contentieux.cma@ofii.frرسه اړیکه و
نیسئ.
● که چیرې ځواب منفي و ،دوه میاشتې وخت لرئ چې
د دغې پریکړې پر وړاندې په اداري محکمه کې اعرتاض
وکړئ.
● که چیرې اويف په دوو میاشتو کې تاسو ته ځواب در
نکړ نو دوه میاشتې وخت لرئ تر څو په اداري محکمه
کې اعرتاض وکړئ.
په دې برخه کې د مثبت ځواب ترالسه کولو لپاره ،د یوې

خاصې ستونزې او دلیل وړاندې کول حتمي دي.
که چیرې د  CMAحق د ځنډولو لیک تاسو ته نه وي
استول شوی نو په دې حالت کې هم کوالی شئ اعرتاض
وکړئ.
پاملرنه :د داډول اعرتاض لپاره د خط لیکل او
برابرول په یوازې توګه ستونزمن دی او هامرنګه ستاسو
له شخيص وضعیت رسه سم د اپیل موده هم توپیر لري.
له همدې امله تاسو ته په کلکه توصیه کیږي چې د
حقوقي مرستو لپاره یو وکیل وګورئ (.د دې لپاره مخ 11
وګورئ)

ځانګړي حاالت
په الندې حاالتو کې هم ممکن ده چې د  CMAحق د
بیا اخیستلو او یا د دغه حق د رد پر وړاندې اپیل وکړئ:
● د “ ”requalifiéesپناه غوښتونکو لپاره ،یعنی هغه
خلک چې د دوبیلین د پروسې له پوره کیدو وروسته،
عادي او یا چټکه پروسه کې شامل شوی وي :د CMA
حق د بیرته غوښتنې لپاره پورته ذکر شوی پروسې مطابق
عمل وکړئ.
● هغه خلک چې د دوبلین له استولو وروسته بیرته
فرانسې ته را ګرځي :ممکن ته ده چې د  CMAحق د
ترالسه کولو لپاره مستقیام په اداري محکمه کې اعرتاض
وکړي.
پاملرنه :باید خپله ستونزه ثابته کړئ ،یعنی ولې
کور مو قبول نه کړ او ولې استوګنځای مو پریښود چې له
امله يي له تاسو څخه د  CMAحق واخیستل شو .د مثال
په ډول :د ډاکټر خط ،د جدي ناروغیو دلیل.

2

 : DALOفرانسه کې د کور لپاره
""le Droit à l’Hébergement Opposableحق
تاسو ته د دې اجازه درکوي چې که چیرې مناسب کور
یا رسپناه و نه لرئ لکه ( کور و نه لرئ ،له کور څخه
د اخراج خطر رسه مخامخ اوسئ ،کور کې مو تعداد
ډیر وي ،اوږد انتظار…) نو کوالی شئ د اپیل غوښتنه
وکړئ .د قبويل له اخیستلو او په پورته ویب سایت کې
د درخواست له ثبت څخه  6میاشتې وروسته کوالی شئ
 DALOته درخواست وکړئ.
 : Action Logementد دا ډول کور لپاره
درخواست کول یوازې هغه مهال ممکن دی چې تاسو
داسې یو رشکت رسه کار وکړئ چې له  10کسانو څخه
ډیر کارکوونکي ولري .د خپل کارځای له مرش څخه نور
معلومات ترالسه کړئ.
02
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د کور لپاره څخه ډول غوښتنه
وکړو ؟

د موقتې او اوږد مهالې کور د غوښتنې لپاره چې ورته
" "SIAO Demandeوايي باید د خپل استوګنځای له
یو اجتامعي کارمند ،د ښاروالۍ او یا ځینو انجمنونو
څخه مرسته وغواړئ (  14مخ وګورئ) .ستاسو غوښتنه
او دوسیه باید په منظم ډول رسه تعقیب او ستاسو د
وضعیت په تړاو ټول تغییرات د وخت په تیریدو رسه په
کې وراضافه يش .د کور پیداکول یوه اوږده پروسه ده.

د سوسیال کور

()Logement social
که چیرې قانوين اسناد لرئ او عاید لرئ ( لږ تر لږه RSA
ترالسه کوئ) نو کوالی شئ د سوسیال کور ته درخواست
وکړئ.
د دغه کار لپاره لومړی باید په دغه الندې ویب سایټ
کې یو انالین فورم ډک کړئ:
www.demande-logement-social.gouv.fr

د دولت نغدي مرستې ( )allocationڅه شی دی ؟
هغه نغدي مرستو ته ویل کیږي چې د دولت لخوا د
ځینو خاصو رشایطو پر بنا ورکول کیږي .دغه مرستې د
هرکس د اداري وضعیت ،عمر ،د کورنۍ غړو ،د اوسیدو
ځای … پورې توپیر لري.
د پناه غوښتونکو لپاره :د  ADAپه اړه نور معلومات په
 33مخ کې وګورئ.

 RSAڅه شی دی ؟

که چیرې الندې رشایط پوره کوالی شئ نو کوالی شئ د
 RSAلپاره د فرانسې د کورنیو رسه د مرستې یا د CAF
دفرت دغه ویب سایت ته درخواست وکړئwww.caf.fr .
● د مهاجرت یا جانبي حامیت اسناد ولرئ ،بې تابعته
وي او یا خارجي اتباع چې لږ تر لږه  5کاله يي له داسې
معتربو اسنادو رسه چې په فرانسه کې پرې کار کوالی
شئ ،ژوند کړی وي.
● له  25کلونو څخه ډیر عمر ولري ،یا  25کلونو څخه
کم عمر لرونکی وي خو لږ تر لږه یو اوالد ولرئ یا بارداره
وي ،همدارنګه چې له  25کلونو څخه کم عمر ولري خو
تیرو دریو وروستیو کلونو دوه کلونو کې مو کار کړی وي.
● عاید و نه لري او یا لږ عاید ولري.
● فرانسه کې دایمي او قانوين استوګنه و لري.

نورې نغدي مرستې

یو شمیر نورې نغدي مرستې هم د کورنۍ رشایط ،دندې
یا کور ته په پام رسه ممکن دی.

Watizat, tous droits réservés

 : DAHOفرانسه کې د کور لپاره
" "le Droit à l’Hébergement Opposableحق
تاسو ته د دې اجازه درکوي چې د  115شمیري پر
وړاندې چې د اوږدې مودې لپاره له ځواب پرته مو ور ته
انتظار کړی،اپیل وکړئ.

نغدي مرستې

www.watizat.org

که چیرې قانوين اسناد لرئ کوالی شئ د ځان ،د کورنۍ
غړو ( میرمن ،اوالدونه او همدارنګه مور ،پالر ،نیکه ،نیا،
مور او خور) لپاره چې اسناد ولري درخواست وکړئ.
کوالی شئ له اجتامعي کارمند څخه مرسته وغواړئ.
ستاسو وضعیت ته په پام رسه کوالی شئ نور الندې
پروسې هم تررسه کړئ:

m

( )L’HEBERGEMENTیوې موقتې رسپناه ته وايي ( د
عاجلې رسپناه لپاره  32مخ او د پناه غوښتونکو د رسپناه
لپاره  34مخ وګورئ)
خو برعکس  LOGEMENTبیا کور یا اوږد مهاله رسپناه
ته وايي.دا ډول کورونه یوازې د هغو خلکو لپاره دی چې
د استوګنې قانوين اسناد و لري ،د مهاجرت او یا جانبي
حامیت په توګه قبول شوی وي .د کرايي یوه برخه باید
خپله شخص پرې کړي.
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د سوسیال کور
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رسمي آدرس
Domiciliation

« رسمي آدرس» هغه پوستي آدرس یا هغه ځای دی چې
له هغه ځایه تاسو د فرانسې له اداراتو څخه خپل لیکونه
تر السه کوی .د رسمي آدرس درلودل ستاسو د اجتامعي
حقونو د السته راوړلو لپاره یو اسايس ګام دی .ستاسو
رسمي آدرس کیدای يش ستاسو د کور له آدرس څخه
توپیر ولري.

● د پناه غوښتنې په حالت کې

د هر ښار د سپادا « »SPADAدفرت ستاسو د پناه اخیستلو
د اداري پروسو او اجتامعي کارونو مسئولیت لري" .سپادا"
باید د اويف دفرت په غوښتنه ستاسو د رسپناه په برابرولو کې
مرسته وکړي .کله چې د " گودا"  GUDAدفرت ته د پناه
غوښتنې د ثبت لپاره ورخئ ،هلته تاسو ته د رسمي آدرس د
لرلو لپاره د مالقات یو وخت درکول کیږي .البته دا یوازې د
پناه غوښتونکو لپاره دی.

پاملرنه! یوازې د یو « رسمي آدرس» په لرلو رسه
کوالی شئ په پروفکتور کې د پناه غوښتنې سند یا «
ريس پي يس» وخت متدید کړئ .ادرس مو باید له الندې
ځایونو وي :
● د « سپادا» دفرت
● استوګنځای ،چیرته چې ژوند کوئ.
● یوازې ستاسو د کور آدرس یا د خپلوانو( مور او پالر،
ورور ،خور چې کورولري) ادرس د منلو وړ دی .د ملګرو
رسمي ادرس د منلو وړ نه دی.
www.watizat.org

که چیرې رسمي آدرس و نه لرئ د خپلې سیمې اوفې دفرت ته
الړ شئ تر څو هغوي  SPADAرسه اړیکه ونیيس او په دې
برخه کې دررسه مرسته وکړي.
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● د مهاجرت اسنادو لرلو په
حالت کې

هغه خلک چې د نړیوال حامیت درلودلو ( مهاجر،
جانبي حامیت ،بې تابعه) په حالت کې وي د اسنادو له
اخیستلو وروسته د  6میاشتو لپاره کوالی يش خپل رسمي
آدرس وسايت او د "سپادا" له مالتړ څخه هم برخمن يش.
د همدغې مودې په جریان کې له تاسو څخه غوښتنه

کیږي تر څو هرڅومره ژر ځان ته یو « رسمي آدرس»
پیدا کړئ ځکه د "سپادا" پخواين آدرس مو بندیږي.
(د نورو معملوماتو لپاره مخ  23و ګورئ)

● که چیرې په یو بل حالت کې
اوسئ

د یو « رسمي آدرس» لرل د اداري پروسو په ځانګړې ډول
قانوين کارونو لپاره مو رضوری دی.ځینې ځایونو کې تاسو
ته د سوسیال کارونو وړاندیز کیږي.
که چیرې تاسو پناه غوښتونکی نه یاستئ کوالی شئ د
خپلې سیمې چې درې میاشتې په کې اوسیدلی یاستئ،
د ښاروالۍ د « اجتامعي مرستو مرکز» (  )CCASدفرت ته
والړ شئ.
په پاریس کې د « اجتامعي مرستو مرکز» ( )CCASنشته
نو د رسمي آدرس د موندلو لپاره په Paris Adresse
کې د مالقات وخت واخلئ 23 ( .مخ وګورئ) .وروسته بیا
کوالی شئ د سوسیال له طریقه د سوسیال دخدمتونو
مرکز ( )PSAله الرې خپل کارونه تعقیب کړئ.
abc

ښوونځي کې د
ماشومانو شاملول
● له ابتدايي ښوونځي څخه تر عايل لیسې
پورې
فرانسه کې له  16کلن د ټیټ عمر لرونکي ټول ماشومان
ښوونځي ته د تګ حق لري ،دلته که ستاسو او یا ستاسو
مور او پالر قاوين اسناد ولري او که نه نو ښوونځی وړیا
ده.
ټول ماشومان ښوونځي ته الرسسی لري او ښوونځي ته
تګ اجباري ده.
باید د خپلې سیمې ښاروالۍ ( )mairieڅخه غوښتنه
وکړې که چیرې کومې ستونزې رسه مخامخ شوې وړیا
حقوقي مرستو خدماتو رسه په اړیکه کې شه .
(مخ ) 11
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جالوطنه محصلینو لپاره نوم لیکه ښايي ستونزمن او ګران
وي او همدارنګه وخت ته اړتیا ولري .انجمنونه کوالی
يش په دې برخه کې تاسو رسه مرسته وکړي.

که ستاسو وضعیت هر ډول وي یعنی ( پناه غوښتونکی
 ،مهاجر یا د فرعي محافظت درلودنکی او یا بې سنده)
حالت کې اوسئ  ،نوحق لرئ چې په فرانسه کې مو زده
کړې بیا پیل کړئ .باید پوه شئ چې پوهنتونونه ستاسو د
اقامت جواز نه برريس کوي.
پوهنتون کې د نوم لیکنې رشایط:
 – 1د لیسانس سند درلودل
 – 2په فرانسوي ژبې پوهیدل ( د لیسانس لپاره  B2او
د ماسټرۍ لپاره  C1سطحه) .نوم لیکنه او داخلیدل په
هر پوهنتون کې توپیر لري او دا دې پورې اړه لري چې
په کومه برخه کې زده کړې کوئ ،ستاسې وضعیت څه
ډول دی او څه ډول زده کړې (  ، L2 ، L1ماسټري)...
تررسه کوئ .پوهنتون کې د نوم لیکنې د تاریخ پوهیدل
هم رضور دی .د راتلونکي سمپترب لپاره په نومرب کې باید
ځینې چارې دغه سایټ کې تررسه کړئ.
https://uniondesetudiantsexiles.org/fr/
archives/925

ځینو پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو د بیا پیلولو لپاره د
فرانسوي ژبې د زده کړې پروګرامونه شته چې کوالی شئ
لیست يي له دغه ویب سایټ څخه پیدا کړئ:

https://www.resome.org/en/les-programmes

https://uniondesetudiantsexiles.org/archives/
category/a-propos-des-etudes

الندې فیس بوک پاڼې ته خپلې پوښتنې واستوئ:

https://www.facebook.com/
groups/205322993310689

او یا هم الندې ایمیل آدرسونو رسه اړیکه و نیسئ:

contact@resome.org

contact@uniondesetudiantsexiles.org

l

07 49 40 93 64

ټیلفون شمیره

همدانګه د بهرنیو زده کوونکو له ټولنې رسه په دغه
انټرنیټي ویب سایټ له الرې د مالقات وخت واخلئ:

https://uniondesetudiantsexiles.org/
appointments

د  Unirدفرت رسه هم د مرستې لپاره د ایمیل او ټیلفون
له الرې اړیکه و نیسئ .یوازې د مهاجرت او جانبي
حامیت درلودونکي خلک کوالی يش اړیکه و نیيس:

contact@uni-r.org
07 67 14 02 63

پاملرنه :د فرانسې دولت پریکړه کړې چې د
بهرنیو زده کوونکو لپاره په پوهنتون کې د نوم لیکنې
فیس په کال کې د ماسټرۍ لپاره له  2770یور څخه
 3770یورو ته لوړ کړي .دغه پریکړه د هغو خلکو
لپاره نه ده چې د مهاجرت اسناد درلودونکی وي.ځیني
پوهنتونونه په  2020کال کې د نوم لیکنې فیس د
لوړیدو پرکړه و نه منله .د  2021تحصیيل کال د پیل په
اړه به نور معلومات په پرسيل کې وړاندې يش.
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(انګلیيس ،عريب او فرانسوي)

د زده کړو په اړه کوالی شئ د « Studies in
 »France for migrants and refugeesپه نوم

www.watizat.org

زده کوونکي چې د مهاجرت او جانبي حامیت اسناد
ولري کوالی يش د بورس له اجتامعي ګټو او استوګنځایونو
څخه چې د  CROUSلخوا اداره کیږي برخمن يش .د
هغو کسانو لپاره چې د مهاجرت اسناد هم و نه لري لنډ
مهاله فرصتونه شتون لري ،هڅه وکړئ او له انجمنونو
څخه په دې برخه کې مرسته وغواړئ.
د خپلو زده کړو د بیا پیلولو لپاره نور معلومات له دغه
ویب سایټ څخه ترالسه کړئ:

No
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د زده کړو بیا پیلول
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● د ځوانانو لپاره

د کار حق
● د پناه غوښتوکو لپاره :

د  2019کال د مارچ له لومړی تاریخ نه پناه غوښتونکي
چې اوفپرا کې د پناه اخیستلو دثبت له مودې نه يي شپږ
میاشتې تیرې شوې وي فرانسه کې د کار کولو اجازه لري.
دا یوازې په هغه حالت کې ده چې د اوفپرا ځواب مو نه
وي ترالسه کړی.
که چیرې اوفپرا کې د پناه غوښتنې د ثبت له مودې
نه له  6میاشتو ډیره موده تیره شوې وي او تر اوسه
مو د اوفپرا ځواب نه وي ترالسه کړی نو کوالی شئ له
پروفکتور دفرت څخه د کار جواز غوښتنه وکړئ.
که چیرې د کار غوښتنه مو داسې مهال شوی وي چې
ريس پي يس تاریخ د اعتبار وړ وي نو ستاسو ګامرونکی
باید له " " La Direccteادارې څخه ستاسو لپاره د کار
جواز غوښتنه وکړي.
د کار جواز لپاره باید پروفکتور کې غوښتنه وکړئ .باید د
خپل کار قرار داد چې له درې میاشتو ډیره وخت ولري
وړاندې کړئ او په یوه ځانګړې فورمه یا د کار قرارداد
(نوم،دنده ،د کار پیل تاریخ) او د ګامرونکی اسناد برابر
کړی.
پاملرنه :تاسو نه شی کوالی خپل کار ګامرونکی
بدل کړئ ځکه د کار جواز مو یوازې د همدغه کار لپاره
په پروفکتور کې د اعتبار وړ دی.

www.watizat.org

د کار جواز مو یوازې تر هغه وخته پورې د اعتبار وړ دی
چې رسې پې يس مو تاریخ ولري .د کار جواز مو تر هغه
پورې چې د اوفپرا ځواب ترالسه کړی نه وي د متدید وړ
دی.
●
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د قبول شویو مهاجرو لپاره :

کله چې د مهاجر په توګه و منل شوې او یا جانبي
محافظت څخه برخمن شوې نو پرته له کوم رشط څخه
فرانسه کې د کار کولو قانوين حق لرې .د کار موندنې
لپاره یو انجمن رسه په متاس کې شه (9–8مخ)

د  Mission Localesدفرت ځوانانو رسه چې عمرونه يي
د  16او  25کلونو ترمنځ وي د اجتامعي او حرفوي ادغام
په برخه کې مرسته کوي.

www.mission-locale.fr/annuaire/agence/
mission-locale-de-paris

 26کلنې عمر ته رسیدو وړاندې ،داهم ممکن دی چې
د یو اوږد مهاله پروګرام څخه چې  6څخه تر  12میاشتې
وخت نیيس او بالبیلې برخې لري ،مستفید شئ .هره
میاشت د  580یورو څخه تر  690یورو مرسته هم کوي.
www.service-civique.gouv.fr

€

د بانکي حساب
پرانیستل

انیستل
ر
پ
حساب
بانکي
کې د (
تاسو کوالی شئ په
Banque Postale

Livret A
 Livret Aیو

) په نوم بانکي حساب ځان ته جوړ کړئ.
بانکي حساب دی چې د دې الرې کوالی شئ چې نغدي
پیسې په بانک کې جمع کړئ او یايي بیرته وباسئ .له
دې رسه تاسو کوالی شئ د بانکي هویت سند ( )RIB
خاوند شئ او دا هغه سند دی چې ښايي په ځینو اداري
کارونو کې ستاسو په کار يش.
ټول خلک حق لري چې یو بانکي حساب جوړ کړي .که
پناه غوښتونکی یاستئ نو د  SPADAدفرت یا هغه انجمن
چې تاسو ته يي رسپناه برابره کړې کوالی يش د دې کار
لپاره په بانک کې تاسو ته د مالقات وخت واخيل.
که چیرې ستونزه لرئ کوالی شئ له یو انجمن څخه
مرسته و غواړئ 11 ( .مخ وګورئ)

د  Livret Aد بانکي حساب د پرانیستلو
لپاره باید :

● باید قانوين سن مو پوره وي (  18کلن)
● د هویت سند ( ريس پي يس یا پاسپورټ  )...ولرئ.
● د کور یا استوګنځای سند ( )domiciliationولرئ.
● لږ تر لږه باید  2یورو ولرئ چې د کارډ جوړولو پر
مهال خپل بانکي حساب کې يي جمع کړئ.
د پیسو ایستلو دغه کارډ یوازې په  Banque Postaleکې
کار کوي.

AME

دولتي روغتیايي مرسته

Aide medicale d’Etat - AME

د هغو خلکو لپاره چې قانوين اسناد نه لري
دولتي روغتیايي مرسته ( )AMEد ډاکټر او روغتون په
برخه کې  100فیصده ټولې مرستې کیږي .تاسو رضورت
نه لرئ چې پیسې مخکې له مخکې خپله ورکړئ.

د ( )AMEد السته راوړلو رشایط:

• د اقامت جواز نه لرل ،ريس پي يس نه لرل او نه هم
داسې اسناد دلودل چې داثابت کړي چې تاسې د اقامت
جواز د اخیستلو په پروسه کې یاستئ.

• په غیر منظم حالت کې او له اسنادو پرته 3
میاشتې بې وقفې اوسیدل په فرانسه کې.
• ستاسو د عاید اندازه :باید له یوې ټاکلې اندازې ډیر نه
وي.

د وخت او عاید رشایط پر ماشومانو د تطبیق وړ نه دی.
ماشومان په هغه حالت کې د  AMEمستحق پيژندل
کیږي چې مور او پالر يي په نامنظم حالت کې ژوند
وکړي.
د دې لپاره اسناد باید د خپل پوست ادرس رسه نیژدي د
( )CPAMدفرت ته وسپارل يش  .د دغه کار لپاره د الندې
دریو دفرتونو له یو څخه د مرستې غوښتنه کوالی شئ؛
• د خپلې سیمې CCAS
 Centre communal d’action socialدفرت کې
• د ورځي مرکز ( مخ ) 16
• د روغتون اجتامعي یا سوسیال دفرت (مخ ) 18
• انجمنونه (مخ ) 11

په یاد ولرئ چې نوي کول يي په اتومات ډول نه کیږي
باید د نوې کولو د  AMEکارډ تاریخ له پوره کیدو دوه
میاشتې وړاندې بله فورمه ډکه او تسلیم يي کړئ.
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 CPAMدفرت باید حد اکرث د دوو میاشتو په اوږدو کې
تاسې له خپلې پریکړې خرب کړي؛ که چیرې غوښتنه مو و
منل شوه کوالی شئ د  AMEکارډ چې یو کال وخت لري
ترالسه کړئ.

www.watizat.org

له دې رسه تاسو خپله  ،کورنۍ او ماشومان مو روغتیايي
مرستې او درملنې ته وړیا الرسسۍ پیدا کوي .ممکن چې
پیسې تاسې ورکړی او بیا وروسته مو پیې بیرته استول
کیږي.کوالی شئ حپل استوګنځای کې له سیوسیال او یا
هم د ( )SPADAدفرت څخه مرسته وغواړئ .او یا له
انجمنونو چې ( مخ  ) 11کې دي مرسته وغواړئ او
یا د روغتون اجتامعي برخه چیرې چې ستاسو درمنله

2

د هغو خلکو لپاره چې د اقامت جواز لري
که چیرې پناه غوښتونکی یاستئ او فرانسه کې درې
میاشتې او یا له هغه ډیره موده پاتې شوې یاستئ نو
کوالی شئ د عمومي صحي بیمې او تکمیيل درملنې
بیمې ( )CSSپه مرسته له روغتیايي بیمې څخه ګټه پورته
کړئ او

02

عمومي صحي بیمه
( PUMAپخوانی نوم )CMU

br
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اجتامعي بیمي ته د انتظار پر مهال چې ستاسو وضعیت
رسه سمون لري ،،کولی شئ د روغتونونو د اجتامعي
مرستو ( )PASSدفرتونو ته الړشئ ( 16مخ وګورئ).
دغو روغتونونو کې ډاکټر اودارو ته په وړیا توګه الرسسۍ
لرئ .د روغتون دغه څانګه همدارنګه کوالی يش تاسو
ته روغتیايي مشوره او الرښوونه وکړي ( .مخ 18
وګوري).

m

عاجله درملنه

شوې.
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وړیا روغتیايي
مرستو ته
الرسسۍ
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د پناه اخیستلو اداري پروسیجرونه

که چیرې تاسې له بل ملک څخه راغيل یاستئ او فرانسه کې د پاتې کیدو هیله لرئ نو :که فرانسه کې د
اخراج له خطر پرته ژوندل غواړئ نو باید د اقامت اسنادو اخیستلو لپاره درخواست وکړئ او د دې لپاره
بالبیلې الرې شته ( د پناه غوښتنه ،د اقامت لپاره درخواست کول) ،دغه درخواست ستاسې شخيص وضعیت
پورې تړاو لري .په هر حال باید تاسې له یوه حقوقي انجمن څخه د مرستې غوښتنه وکړئ .دغه الرښود
معلومات تاسې رسه مرسته کوي چې د پناه غوښتنې اداري پروسیجرونه مو تعقیب کړئ .دا معلومات نه
يش کوالی د یو شخيص وکیل په څیر تاسې رسه مرسته وکړي او مشوره کړي ځکه د هر شخص شخي حالت
توپیر لري .ښايي یو ځیني اداري کارونه د یو شخص لپاره کار وکړي خو د بل لپاره نه.
د اجتامعي او حقوقي مرستو د موندلو لپاره مخ  50و ګورئ.

پناه غوښتنه څه ده ؟ د اقامت جواز
پناه غوښتنه په دې معنی ده چې له بل هیواد څخه د
محافظت غوښتنه وکړې او په خپل ملک کې د نژادي،
مذهبي ،ملیتي ،سیايس او یا په یوه ټولنه کې د غړیتوب
له امله تر ځورونې او ګواښ الندې وې.

www.watizat.org

د پناه اخیستلو پروسې ،دا روښانه کوي چې تاسو د پناه
اخیستلو پر رشایط برابر یاستئ که نه.
مهاجر او یا جانبي حامیت په لرلو رسه د فرانسې دولت
لخوا ستاسو محافظت کیږي:
• د فرانسې په خاوره کې د اوسیدو اجازه پیداکوئ
• د اقامت جواز السته راوړئ.
• د کار کولو حق پیدا کوئ.
• کورنۍ مو راغوښتلی شئ( .له کورنۍ رسه یو ځای
کیدل)
که چیرې په خپل ملک کې له ګواښ رسه مخامخ شوي نه
یاستئ نو دا به ګران وي چې فرانسه کې پناه واخلئ.
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له یو متخصص انجمن څخه د اجتامعي او حقوقي مرستو
د موندلو لپاره مخ  11و ګورئ.
د پناه غوښتنې د مختلفو پروسو په اړه د زیاتو معلوماتو
لپاره مخ  40وګورئ.

فرانسه کې د اقامت جواز ()Titre de séjour

مختلف ډولونه شته چې هر یو يي د یو کس له شخيص
حالت رسه توپیر لري او په الندې ډول دي :
• د روغتیا اقامت جواز د بهرنیو وګړو لپاره چې په خپل
ملک کې يي درمنله امکان و نه لري.
• کاري اقامت د هغو لپاره چې څو کاله يي په فرانسه
کې کار کړی وي او غواړي خپل ژوند دلته قانوين کړي،
د زده کړې اقامت د بهرنیو وګړو لپاره چې غواړي
فرانسه کې زده کړې وکړي.
د اقامت لپاره درخواست کول یوه پیچلې او ستونزمنه
پروسه ده ،نو ډیره مهمه ده چې له درخواست څخه
مخکې له یو وکیل څخه د مشورې غوښتنه وکړئ.
یو متخخص انجمن ته ور شی تر څو ستاسې د شخيص
وضعیت ارزونه وکړي او اسناد مو برابر کړي.
مخ  11وګورۍ
د نورو معلوماتو لپاره مخ  58وګورئ
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SPADA
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دلته تر  18کلنۍ پورې ستاسې ستاتنه کیږي او د ماشوم
ټولنیز خدمتونو ( )Aide sociale l’enfanceڅخه
برخمن کیږي لکه کور  ،زده کړه او روغتیا .
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د بې رسپرسته ماشوم په توګه د خپل ځان د اثبات دپاره
 DEMIEدفرت ته الړ شئ ( مخ .) 8

m
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زیر سن (  18کم عمر)
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تاسو ال هم کوالی شئ د پناه غوښتنه وکړ ئ او سپادا
( ) SPADAرسه د مالقات وخت واخلئ.
که چیرې غواړئ د پناه غوښتنه وکړئ نو د زیر سن لپاره
ځانګړې الره شتون لري  .د یوې متخصص انجمن څخه د
مرستې غوښتنه وکړې( .مخ ) 11

د پناه غوښتنې لومړی مرحله

فرانسه کې پناه غوښتنه یوه اوږده او ستونزمنه پروسه
ده.
ښايي پروفکتور کې د نوم لیکنې لپاره څو ورځې انتظار
وباسئ.که چیرې دوسیه مو د دوبلین پروسه کي شامل
شوه ( 33مخ) نو باید لږ تر لږه  6میاشتې اضايف انتظار
وباسئ.

پاریس او ایل دو فرانس کې الزمي ده چې دغې

01 42 500 900

د SPADA

دفرت مالقات :

www.watizat.org

 -1په فرانسه کې د پناه غوښتنې په اړه معلومات درکوي
او له تاسو څخه د الندې مسایلو په اړه پوښتنې کوي:
• مدين حالت ( نوم  ،عمر ،کونرۍ ،هیواد .)...
• له هیواد څخه د وتلو نیټه او فرانسې ته د داخلید
نیټه .پام مو وي که چیرې فرانسې ته د داخلیدو نیټه
مو  09ورځو نه ډیر ورکړل ،نو دوسیه به مو د ګړندی
پروسیجر (  ) Procédure accéléréeکې شامله يش چې
دابه ستاسې لپاره ښه نه وي.
• فرانسې ته د سفر الر.
• ژبه :د پناه غوښتنې د پروسیجر لپاره مو کومه ژبه
وکارول يش.
 - 2کمپیوټري سیستم کې ستاسو د معلوماتو ثبتول:
د معلوماتو د ثبتولو لپاره ستاسې نه پوښتنې کیږي.
دا معلومات ښايي له پریفیکچر رسه رشیک يش .ناسم
معلومات کیدای يش دوسیې لپاره مو ستونزه جوړه کړي
او دوسیه به مو ګړندی پروسیجر کې شامله يش چې دا ښه
کار نه دی.
 - 3د پناه اخیستلو دوسیې د ثبتولو لپاره پروفکتور کې د
پناه اخیستلو ځانکړې غرفه ( )GUDAلپاره د مالقات یوه
پاڼه درکوي چې پناه غوښتنه مو دغه دفرت کې ثبت کړئ.
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شمیرې ته ټیلفون وکړئ ترڅو د پناه غوښتونکو د هرکيل
لومړنی مرکز( )SPADAلپاره د مالقات وخت ونیسئ.
کوالی شئ د دوشنې نه تر جمعې پورې د سهار له  10نه
تر  4.30بجو ټیلفون وکړئ  .که چیرې ټیلفون مو ځواب
نه شو نو د ټیلفون کولو ثبوت ځان رسه وساتئ چې په
دې رسه کوالی شئ ثابت کړئ چې د مالقات د وخت
اخیستلو لپاره مو څو ځلې هڅه کړې .کله چې مو ټیلفون
وکړ نو ژبه مو و ټاکئ او په خپله ژبه خربې وکړئ .
په هره سیمه ( ) …Paris, Bobigny, Nanterre
کې د  SPADAدفرتونه شته .که چیرې تاسې پاریس ښار
نه ټیلفون کړی وي نو داسې هم کیدای يش د ایل دو
فرانس یو بل دفرت کې تاسې ته د مالقات وخت درکړل
يش  .د ټیلفون کولو په پای کې په موبایل کې مو یو
پیغام ترالسه کوی چې په هغه کې د SPADAمالقات
لپاره وخت  ،تاریخ او ادرس لیکل شوی وي.

کورنۍ SPADA :ته له ټولې کورنۍ رسه حتی د کورنۍ
هغه غړي مو چې مخکې يي فرانسه کې پناه اخیستې
وي ور شئ .

2

02

e2
br

m

ve
No

42

د پناه غوښتنې ثبتول

 GUDAد مالقات په پاڼه کې د اړتیا وړ ټول معلومات
لکه د پروفکتور آدرس ،تاریخ او د مالقات وخت لیکل
شوی وي.

په وخت رسه هلته حارض اوسئ! که چیرې د مالقات له
ټاکلې مودې ناوخته ورسیدئ نو اجازه نه درکول کیږي.
با خرب اوسئ چې د مکملې ورځې نیاميي ورځ به مو
هلته تیروئ.

د ( )GUDAدفرت کې الندې
څانګو رسه ګورئ:
 - 1پروفکتور دفرت رسه چې ستاسو پناه غوښتنه ثبتوي.
 - 2وروسته بیا اويف دفرت چې په یوه مرکه کې ستاسو د
اړتیاوو ( استوګنې  ،روغتیايي حالت)ارزونه کوي.
د پروفکتور او اويف لخوا درکړل شوي اسناد له ځان رسه
سم و ساتئ او ورک يي نه کړئ .کاپي او تصویرونه يي
بیالبیلو ځایونو کې له ځان رسه وساتئ.
پناه غوښتنه د هغو خلکو پورې مربوط کیږي چې په
خپل ملک کې د بیالبیلو دالیلو له امله له ګواښ او خطر
رسه مخامخ وي.
د اقامت جواز ترالسه کولو لپاره ممکن ده چې د نورو

دالیلو لکه ناروغي ،فامیل ،کار  ...درخواست وکړئ.
www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

که چیرې د پناه غوښتنې پر مهال په ورته وخت د اقامت
غوښتنه مو کړې وي نو په  GUDAکې د پناه غوښتنې
د ثبت له نیټې څخه  2میاشتې وخت لرئ تر څو دا کار
تررسه کړئ .خو له  2میاشتو ډیر وخت وروسته پروفکتور
حق لري چې غوښتنه مو و نه مني .د ډیرو معلوماتو
لپاره مخ  11و ګورئ.

GUDA

کله چې  GUDAته ورسیدو څخه وکړو؟

.1
دلته یو کارمند چې ستاستو د پناه اخیستلو د ثبت
د پروفکتور غرفې ته والړ شئ.

مسولیت لري الندې کارونه تررسه کوي:
● ستاستو د ګوتې نښه ثبتوي.
● ګوري چې تاسو له دې وړاندې په فرانسه یا بل
اروپايي ملک کې د پناه غوښتنه نه وي ثبت کړي.
● په مورنۍ ژبه تاسو ته د پناه اخیستلو په اړه یو
معلومايت سند درکوي.
● تاسو ته د پناه اخیستلو د تایئد سند( رسې پې سی)
په ورکړې رسه مشخص کیږي چې په کوم پروسیجرونو
( نورماله پروسه  ،ګړندی پروسه او دوبلین پروسه) کې
یاستئ .د نورو معلوماتو لپاره مخ  44و ګورئ.
● د اوفپرا دوسیه تاسو ته درکول کیږي .مهمه ده چې
دغه دوسیه په دقت رسه ډکه کړئ.
د دې لپاره مخ  11په دقت رسه ولولئ او له یو
متخصص انجمن څخه د مرستې غوښتنه وکړئ.
که چیري ستاسو وخت په  GUDAکې د  2مئ 2022
څخه وروسته وي نو:
تاسو ته به یو ځانګړی نوم او یو شیفر درکړل يس چې
وروسته تاسو خپل د اوفرا د دوسیي و مشخصې ساحي
ته انالین هم الس رسۍ درلودالی سئ.
https://www.usager.ofpra.gouv.fr/ofpra/
user/login

د  2022کال د مئ د میاشتي څخه به نوي پناه
غوښتونکي د اوفرا د خطونو لړۍ ته په انالین ډول رسه
الس رسۍ ولري .دا به د دې ثبوت هم وي چې تاسو
اوفرا ته خط لیږلئ ؤ ،دوئ ستاسو دوسیه تر السه کړیده
او تاسو ته د مالقات بلنلیک درلیږل سوئ دی.
هرهغه څوک چې انرتنیټ او کمپیوټر ته الس رسۍ نلري
د هغو لپاره دا اسنتیا هم سته چې ټول رسمي خطونه و
خپل ادرس ته وغواړي.
توجو ! که چیري تاسو خپل خط انالین ډول رسه ترالسه
کړ او ومو لوستو نو د خط ځواب که الزم و د همغه
ورځي څخه پیلیږي ،عینن لکه هغه خطونه چې تايس یې
په ژوندي بڼه ترالسه کوي.
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د فرانسې د کډوالۍ او ادغام دفرت (اويف) چې د
کورنیو چارو وزارت پورې اړه لري ،په فرانسه کې د
پناه غوښتونکو د لومړين هرکيل او د له دوې رسه د
پناه اخیستلو د اداري پروسیجرونو او د رسپناه او
نغدي مرستو مسولیت لري.
د اويف کارمند الندې کارونه تررسه کوي :
● ستاسې د شخيص ژوند په اړه پوښتنه کوي تر څو
معلوم کړي چې ایا ځانګړې اړتیاوې لرئ .مثال :معیوبیت
لرئ ،بارداره یاستئ او یا هم د روانشناس ته اړتیا لرئ او
که نه.
● تاسو ته یوه فورمه چې « Offre de prise

en charge au titre du dispositif national
 » d’accueilنومیږي ترالسه کوئ چې له دې رسه
د نغدي مرستو (  )ADAاو رسپناه حق ته الرسسئ

پیداکوئ.د دغو مرستو څخه د برخمن کیدو لپاره د دغې
فورمې په پای کې د السلیک په ځانګړې ځای کې السلیک
وکړئ.

د  GUDAله مالقات وروسته باید د یو رسمي پوستي
آدرس ( )Domicilationترالسه کولو لپاره بیرته
 SPADAدفرت ته الړ شئ.
دغه کار د پناه غوښتونکو د هرکيل مادي رشایط او د
اوفپرا لپاره رضوری دی.
پاملرنه :ستاسو پوستي آدرس باید هامغه سیمه کې وي
چیرې چې د پروفکتور لخوا ستاسو پناه غوښتنې مراحل
تررسه کیږي .که چیرې اويف و غواړي چې بلې سیمې ته
مو انتقال کړي نو پوستي آدرس مو هم هامغه سیمې ته
بدلیږي .حتی که بل ځای ته له انتقال څخه ډ ډه هم
وکړئ نو آدرس مو بدلیږي.

 Domicilationڅه شی دی؟

فرانسه کې د اداري پروسیجرونو تر رسه کولو لپاره
پناه غوښتونکي یو رسمي آدرس ته اړتیا لرئ .دغه
آدرس یو کس ته د دې اجازه ورکوي چې د فرانسې
له دفرتونو لکه اوفپرا  CNDA ،او نورو څخه خپل
لیکونه تر السه کړي او خپلو حقونو ته الرسسۍ
پیدا کړئ.
دغه آدرس تر هغه مهاله کار کوي چې د پناه
غوښتنې مرحله مو پای ته ورسیږي.
 SPADAهغه انجمن دی چې په  GUDAرسه ستاسې
مالقات جوړوي.
کله چې دغه انجمن تاسې ته یو رسمي آدرس درکړ ،له
هامغې نیټې د حقوقي او ټولنیزو مرستو ( روغتیايي
بیمه ،بیړنی رسپناه ،د ټرانسپورټ تخفیف ،د پناه
اخیستلو مرستې )...څخه برخمن کیږئ.
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ښايي اويف دفرت ستاسو د غوښتنې خالف یوې بلې سیمې
کې تاسو ته د استوګنځای پیشنهاد وکړي .اويف به تاسو
ته د ترانسپورت ټکټ او استوګنځای آدرس درکړي
او باید د  5ورځو په اوږدو کې هلته ځان ورسوئ.

 .3په  SPADAکې د رسمي آدرس
( )Domicilationالسته راوړل.

www.watizat.org

که چیرې د رسپناه وړاندیز رسه مو موافقه و
نه کړه نو نه شئ کوالی له نغدي مرستو (  ) ADAڅخه
برخمن شئ ځکه دواړه په یوه بسته کې شاملیږي.که
موافقه مو وکړه ښايي له دواړو برخمن شئ او که مو و
نه کړ نو له یو څخه به هم برخمن نه شئ.

m

اويف ( )OFIIڅه شی دی؟

No
ve

 .2وروسته بیا د اويف ( )OFIIغرفې ته و
الړ شئ.

تاسو باید د پناه غوښتنې د پروسې په موده کې هلته
ژوند ته ادامه ورکړئ.
که چیرې له تګ څخه مو ډ ډه وکړه نو د رسپناه او
نغدي مرستو څخه نور نه برخمن کیږئ.
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د پناه اخیستلو اداري پروسې

 .1عادي پروسه

Procédure normale

دغه پروسه کې د پناه غوښتنې دوسیه مو په عادي ډول
د اوفپرا ( )OFPRAله لوري څیړل کیږي.
د پناه غوښتونکو لپاره له مشخصو ټولنیزو حقونو(ټولنیز
خوندیتوب ،مايل او رسپناه) مرستو څخه برخمن کیږئ،
دا مرستې اويف ( )OFIIکې مو چې کومه فورمه مو
السلیک کړې وه د هغه پر اساس تر رسه کیږي.

www.watizat.org

تاسو  21ورځې وخت لرئ تر څو د پناه اخیستلو د ثبت
دوسیه« اوفپرا دوسیه» چې له  GUDAڅخه مو ترالسه
کړې له نورو اسناد رسه یوځای د پوست له الرې اوفپرا
دفرت ته واستوئ.
که چیرې دوسیه مو مکمله وه ،اوفپرا تاسې ته د وسیې
د ترالسه کولو یوه تصدیق پاڼه استوي .له دغې تصدیق
پاڼې رسه کوالی شئ خپله «ريس پي يس» د  9میاشتو
لپاره و غځوئ.
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د رسې پې سی نوي کول ښايي څو ورځې وخت
نیيس ،د تاریخ له پوره کیدو یو څو ورځې مخکې د
خپل رسمي آدرس له تصدیق رسه پروفکتور ته الړ شئ.
که چیرې د رسې پې سی تاریخ مو پوره شوی وي نو د
پولیسو لخوا ستاسو د نیولو خطر موجود وي (.مخ .) 30

 .2چټکه پروسه
Procédure accélérée

دا پروسه ستاسو لپاره یوه ښه پروسه نه ګڼل کیږي.
تاسو د دوسې څیړلو وخت په کې ډیر کم وي او ښايي د
رسپناه او نغدو پیسو مرستې هم پر تاسو بندې يش.
په دغه پروسه کې ستاسو د شاملولو دالیل او سند له
پروفکتور څخه و غواړئ .دغه سند تاسو لپاره پکار راځي.
په دغه پروسه کې هم رسې پی سی مو د عادي پروسې
په څیر نوي کیږي.
د الندې د الیلو له امله ستاسو دوسیه په چټکه پروسه
کې شاملیدالی يش:
● که پروفکتور کې مو د خپلې ګوټې نښان له ورکولو
ډډه کړې وي او یا هم د ګوټې نښان مو ونه لوستل يش.
● که چیرې د خپل ځان او سفر په اړه مو ناسم
معلومات ورکړی وي او یا معلومات مو پټ کړی وي.
● که چیرې د فرانسې خاورې د پرېښودلو حکم
( )OQTFمو ترالسه کړی وي.
● که چیرې مخکې مو د پناه غوښتنه ثبت کړې وي او
اوس د بیا غور کولو غوښتنه مو کړی وي (.مخ ) 50
● که چیرې فرانسې ته له راتګ  3میاشتې وروسته د پناه
غوښتنه مو ثبت کړې وي ,او هیڅ توجیه ورته و نلرئ:
پریفیکچر فکر کوي چې تاسو بیړنی ستونزه نه لرئ.
● که تاسو په یو له دغو په اصطالح امنو هیوادونو څخه
راغيل یاستئ :البانیا ،ارمنیا ،بوسنی و هرزګوین ،کیپ ورد،
جورجیا ،هندوستان ،کوزوو ،مقدونیه ،موریس ،مولداوی،
منګولیا ،مونته نګرو ،رصبستان.
که چیرې باور لرئ چې دوسیه مو عادي پروسې ته بدله
يش نو باید د اوفپرا په دوسیه کې يي دالیل ولیکئ او
یا هم د مصاحبې په وخت کې کوالی شئ دغه غوښتنه
وکړئ .اوفپرا کوالی يش دوسیه مو عادي پروسې ته بدله
کړي .که چیرې اوفپرا دا کار و نه کړ کوالی شئ محکمه
کې خپل شکایت وکړئ .که چیرې له ګانا ،بنین او یا
سنیګال څخه راغيل یاستئ او خپله غوښتنه مو د 2021
کال د جوالی نه وړاندې ثبت کړې وي هم کوالی شئ
دغه درخواست وکړئ.

2

که چیرې د استولو په ټاکل شوې موده ( 6
میاشتې یا هغه څخه ډیره موده ) کې هغه ملک ته
وانستول شوی چې ستاسو د دوسیې د څیړلو مسولیت
لري ،نو په عادي ډول فرانسه به ستاسو د پناه غوښتنې د
څیړلو مسولیت ولري.
خربتیا! د دوبلین پروسه د هر کس لپاره توپیر لري ،ښايي
د یوکس لپاره یو ډول او د بل کس لپاره بل ډول کار
ورکړي.
که چیرې له استولو وروسته بیرته فرانسې
خاورې ته راغلئ نو له رسه باید دلته د پولیسو په
پروفکتور کې د پناه غوښتنه ثبت کړئ.
که چیرې د پریفیکچر په مالقات کې حارض
نه شوی او یا له بیرته استولو مو انکار وکړ نو تاسې د
تیښتې خطر مو په ځان منلی .په دې حالت کې به تاسې
د پناه غوښتونکو له مرستو ( نغدي مرستې او رسپناه )
څخه محروم شئ .د لیږلو مودې ځند به  ۱۸میاشتو ته
و غځیږي .له دې مودې وروسته فرانسه ستاسې د پناه
غوښتنې مسولیت لري.
با خرب اوسئ :د دوبلین د مودې د ځنډ محاسبه ډیره
ګرانه ده .د یو وکیل د مشورې غوښتنه وکړه.
په هر حالت کې ،ژر تر ژره له خپلو ټولو
اسنادو رسه وړیا حقوقي مرستو دفرت ته الړ شه تر څو
د خپل ځانګړې دوبلین حالت ته په پام رسه اضايف
معلومات تر السه کړې.
( مخ ) 11
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تاسو کوالی شئ په ددې لپاره اپیل وکړئ چې د
فرانسې دولت ستاسو د پناه غوښتنې مسولیت واخيل او
بل ملک ته مو نه نه لیږي ( .د اپیل موده ۴۸ :ساعته په
هغه صورت کې چې کورنۍ بند ( d’assignation à
 )résidenceکې یاستئ .پر ته له دې  ۱۵ورځې د اپیل
لپاره وخت لرئ.
د اپیل د ګټلو چانس ستاسې د شخيص وضعیت ( روغتیا،
کورنۍ ،ملک… ) پورې مربوط کیږي .مګر عموما ډیر لږ
امکان يي وي.
که چیرې اپیل مو وبایله ،نو د انتظار موده مو  6میاشتې
نور ډیریږي تر څو بیا وکوالی شئ په فرانسه کې د پناه
غوښتنه ثبت کړئ .په دغه موده کې هم ستاسو د بیرته
استولو خطر ممکن دی.
په دغه حالت کې ژر تر ژره یو متخصص حقوقي انجمن
ته الړ شئ تر څو مشوره درکړي او مرسته دررسه وکړي.

02

پاملرنه :د پروفکتور د دغو مالقاتو په یو کې به
بل ملک ته ستاسو د بیرته استولو امر درکړل يش نو له
همدې مودې نه وروسته ښايي تاسو توقیف مرکز ()CRA
او لومړنی ملک ته چیرې چې ستاسې د پناه غوښتنې
مسولیت لري واستول شئ .له هغه تاریخ څخه چې
بل ملک ستاسو د بیرته اخیستلو مسولیت و منله نو د
فرانسې دولت شپږ میاشتې وخت لري تر څو تاسو هلته
واستوي.
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که چیرې پروفکتور دا پریکړه وکړي چې دوسیه مو
د دوبلین پروسې له مخې اجرا يش نو دا په دې معنی ده
چې ستاسې د بل اروپايي هیواد څخه دلته راغيل یاستئ
( د بل هیواد د ګوتو نښان او یا ویزه مو درلود) .په دغه
حالت کې پروفکتور به له هغه ملک نه چې تاسو ترې
تیر شوي یاستئ ستاسو د بیرته استولو غوښتنه وکړي تر
څو هغوې ستاسې د پناه غوښتنه مخته یويس.
د بل هیواد د ځواب ترالسه کولو پورې فرانسه کې د پاتې
کیدو اجازه لرئ او د پناه غوښتونکو له مرستو لکه نغدي
مرستې (  ) ADAاو روغتیايي بیمې (  )PUMAڅخه
برخمن کیږي.
پروفکتور به د مالقات لپاره بیالبیل وختونه درکړي .که
غواړئ چې د نغدي او رسپناه له مرستو برخمن شئ نو
ګډون مو په دغو مالقاتونو کې حتمي ده.
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 .3دوبلین پروسه
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د اوفپرا دوسیه او مرکه

اوفپرا( )OFPRAڅه شی دی؟
د پناه غوښتوکو او بې تابعته وګړو د مالتړ اداره (
اوفپرا) یوه دولتي اداره ده چې د پناه ِغوښتنې د
دوسیې د ارزونې او د نړیوال محافظت د ورکولو
او نه ورکولو د پریکړې مسولیت لري.د اوفپرا د
پریکړې بیا ارزونه یوازې د پناه اخیستلو د ميل
محکمې  CNDAله لوري تررسه کیدای يش38 ( .
مخ)
اوفپرا  OFPRAستاسې د پناه اخیستلو د
دوسیې او مرکې له مخې پریکړه کوي ،راتلونکی مخ په
ځیر رسه ولولئ تر څو خپله دوسیه څنګه ډکه کړئ او
څه ډول مرکې ته چمتو شئ.
دوسیه مو باید اوفپرا قانع کړي چې ژوند مو په خپل
ملک کې په خطر کې دی او د زورونې  ،شنکجې او مرګ
له ویرې نه شئ کوالی بیرته خپل وطن ته الړ شئ.
له همدې امله زمونږ سپارښتنه داده چې د یوې
متخصصې ادارې یا یو وکیل نه د خپل کیس په لیکلو کې
مرسته وغواړئ .
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مشوره :د اسنادو کاپي مو له ځان رسه خوندي کړئ .د
ټولو اسنادو تصویر وباسئ او یو انجمن ته يي د چاپ
کولو لپاره ورکړئ.
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دغه الرښود ټول هغه معلومات چې د دوسیې د ډکولو او
د مرکې د چمتو کولو لپاره لیکل شوي ولولئ.

 .1د اوفپرا
دوسیه(کیس)
تاسو باید د  12ورځو په اوږدو کې خپله
دوسیه اوفپرا ته وسپارئ.

• د اوفپرا دوسیه څنګه باید
ډکه يش؟
 .1باید په فرانسوي ژبه ولیکل يش .
 .2ستاسو لخوا باید السلیک يش .

 .3دغه اسناد باید پکې شامل وي:
• دوه عکسونه
• د رسې پې سی فوتوکاپي.
• تذکره یا پاسپورټ ( اصيل) که در رسه موجود وي.
 .4ټول شخيص او فامیيل معلومات( نوم ،تاریخ،د
زیږیدولو ځای.)...

 .5د مرکې لپاره ژبه مو ورته ولیکئ 36 (.مخ )

 .6په فرانسوي ژبه په خپل داستان کې د وطن
پریښودلو او فرانسه کې د پناه اخیستلو ټول دالیل ولیکه.

ستاسو داستان څه دی چې اوفپرا ته په تفصیل رسه
په اصيل ملک کې ستاسو د ویرې او د ژوند د خطر په
اړه معلومات وړاندې کوي .نو کره او اړوند معلومات
ورته
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• که چیرې د اوفپرا دوسیې لپاره مرستې
ته اړتیا ولرئ:
د  SPADAدفرت نه مرسته وغواړئ ترڅو په فرانسوي
ژبه ستاسو دوسیه ډکه کړي.
 SPADAهغه اداره ده چې د رسپناه د نه لرلو په
صورت کې تاسو ته رسمي آدرس جوړ کړی (.مخ 11
).
که د کومې ادارې او یا وکیل مرسته مو هم ترالسه کړي
وي ،نو د اوفپرا د دوسیې په اړه په دقیق ډول د دغه
الرښود معلومات ولولئ .د پناه اخیستلو لپاره مو دغه
معلومات ډیر مهم دي.

br
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په کلکه سپارښتنه کوو چې ناسم او بې ځایه
معلومات او مواد مو دوسیې رسه مه یوځای کوئ او یا
غیر مسلکي اشخاصو باندې خپل داستان مه ژباړئ .دا
ستاسې پناه اخیستلو ته زیان کوي .متخصص انجمن تاسو
رسه په وړیا ډول مرسته کوي( 10-11مخ).
که چیرې په داستان کې مو کومه اشتباه کړې وي کوالی
شئ د مرکې په وخت يي د سمولو غوښتنه وکړئ.

m

دریغ مه کوئ او د ثبوت لپاره ټول اسناد ( عکسونه ،
خطونه  )...چې ستاسې د کیس لپاره اغیزمن دي وررسه
یوځای کړئ.

• څنګه او څه وخت د اوفپرا دوسیه
واستوم؟

No
ve

ولیکئ او د اشخاصو نومونه،ځایونه او دقیق تاریخونه
باید په ترتیب رسه ولیکئ.
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د  21ورځو نه مخکې خپل کیس اوفپرا دفرت ته ولیږئ
( د هغه تاریخ نه چې تاسې ته د پروفکتور لخوا د کیس
دوسیه درکړل شوې )  ،او دغه ادرس ته يي واستوئ .

OFPRA

201-Rue Carnot
Fontenay-sous-Bois 94136
خپله دوسیه د یو رسمي لیک په شکل واستوئ او د
پوست دفرت نه د استولو تصدیق واخلئ ترڅو د استولو
ثبوت دررسه پاتې يش .او یا یې مستقیآم اوفپرا ته وسپارئ
( دلته ډیر ژر درته د اسنادو د سپارلو تصدیق نه درکول
کیږي).
زمونږ الرښوونه داده چې د ټولو اسنادو کاپي او د
دوسیې د استولو اسناد له ځان رسه وساتئ او همدارنګه
اوفپرا ته د دوسیې د تاییدئ خط له ځان رسه وساتئ.

www.watizat.org

Watizat, tous droits réservés
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 .2د اوفپرا مرکه

()Interview

اوفپرا رسه مرکه ،ستايس د پناه اخیستلو تر ټولو مهمه
مرحله ده.
د  2مئ  2022څخه مخکې چې کله ستاسو  GUDAته
تالست نو :له مرکې څو ورځې وړاندې ،اوفپرا تاسو ته
یو لیک استوي چې په هغه کې د اوفپرا مدیر رسه مرکې
لپاره د مالقات وخت او ځای لیکل شوی وي.
خپل پوستي آدرس کې په منظم ډول خطونه وګورئ.
د مرکې وخت ،ساعت ،او تفصیل په لیک کې لیکل شوی
وي .تاسې باید په ټاکل شوې نیټه مرکې لپاره ځان حارض
کړئ .
که چیري ستاسو وخت په  GUDAکې د  2مئ 2022
څخه وروسته وي نو :تر هغه وروسته چې تاسو په ملړۍ
ځل د پناه غوښتونکی په حیث در اوفرا رسه ثبتیږئ نو
وروسته به تاسو د انرتویو لپاره په انالین ډول د اوفرا
په انرتنیټ پاڼه کې په خپله مشخصه ساحه کې یو خط
ترالسه کړئ .کوښښ وکړئ هره هفته تاسو خپله مشخصه
ساحي ته د نوم او شیفر په ورکولو رسه په انالین ډول
دننه سئ او وګورئ .تاسو ته به په خط کې ټول معلومات
واضح لیکل سوي وي لکه د انرتوي وخت ،نیټه  ،او نور
رشایط.
همدارنګه اوفپرا کوالی يش چې د مصاحبې د
تاریخ په اړه د ایمیل او یا ټیلفوين پیغام له الرې تاسو
ته خرب درکړي.
پاملرنه! د اوفپرا مصاحبې اوس په دوو بیالبیلو ځایونو
 Fontenay-sous-Boisاو پاریس کې تررسه کیږي .په
یادو ولرئ چې د مالقات په خط کې مشخص آدرس په
نښه شوی وي.
www.watizat.org

• د مرکې پر مهال څوک
حارض وي ؟

Watizat, tous droits réservés

• د اوفپرا د محافظت مدیر ( .دا د پولیسو کس نه وي)
• که په فرانسوي خربې نه شې کوالی د یو ترجامن
غوښتنه وکړئ.ځان ډاډه کړه چې ایا ترجامن رښتیا هم
ستاسې په خربو سم پوهیږي .که چیرې نه پوهیدل نو
کوالی شئ د اوفپرا مدیر ته ووایئ.

د شاهد په توګه ،د وکیل او یا د کوم انجمن څخه د
حقوقي کس د شتون غوښتنه هم کوالی شئ.دوې کوالی
يش د مرکې په پای کې خربې وکړي.دا کس مکلف دی
چې بې طرفه وي او معلومات باید خوندي وسايت.

• د مرکې پر مهال څه پیښیږي؟
د اوفپرا مدیر د هغو معلوماتو له مخې چې دوسیه کې
مو اوفپرا ته سپارلې ،پوښتنې کوي .د وروستۍ پریکړې
لپاره د کیس د معلوماتو په نسبت د مرکې پر مهال
ستاسو خربې ډیرې مهمې دي.
 .1د مرکې لومړی برخه ستايس د مدين حالت په اړه دی،
د اوفپرا مدیر په دې برخه کې ستاسو د هویت او کورنۍ
په اړه پوښتنې کوي .په دوسیه کې مو د معلوماتو او
نومونو د صحت د ثبوت لپاره دا پوښتنې کوي او غواړي
اطمینان ترالسه کړي چې لیکل شوي معلومات سم دي.
د کورنۍ د ټولو غړو نومونه په دوسیه کې شامل کړئ.
 .2دویمه برخه ستاسو د داستان او د ژوند د خطر په
اړه دی .دلته باید د هغه څه په اړه و غږیږئ چې هیواد
پریښودوته يي اړ کړی یاستئ .د زیاتو معلوماتو لپاره د
پیښو ( تاریخ ،ځای  )...به له تاسو څخه و پوښتي .باید
د امکان په صورت کې په تفصیل رسه دقیق معلومات
ورکړئ او پر هغه څه ټینګار وکړئ چې پر تاسو پیښ وي.
 .3د مرکې په پای کې ،تاسو نه پوښتنه کیږي چې که
خپل ملک ته بیرته واستول شئ نو له کوم خطر او ویرې
رسه به مخامخ شئ.

• مرکې ته څنګه ځان چمتو
کړم ؟

مرکه مو محرم دی ،کوالی شئ په آزادانه ډول خربې
وکړئ .د مرکې پر مهال عادي او طبیعي حالت ولرئ.
هڅه مه کوئ چې هر څه له یادو ووایئ.هڅه وکړئ
هغه څه چې په تاسو تیر شوي دي په تفصیل يي بیان
کړئ .د وخت ،پیښو ،ځایونو او اشخاصو نومونه چې
ستاسو له داستان رسه تړاو ولري بیان کړئ .په عمومي
د داستان مطابق ټول هغه څه چې د اوفپرا مدیر د
معلوماتو لپاره ګټور دي ووایئ.
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 .3د اوفپرا پریکړه

اوفپرا پریکړه کوي چې فرانسه باید ستاسو محافظت
وکړي :دا په دې معنی ده چې تاسو ته د مهاجر ( 10
کلن قبويل) او یا فرعي محافظت (  4کلنه قبويل) درکول
کیږي .او یا هم ممکن چې منفي یا د رد ځواب ترالسه
کړئ.
 .1که اوفپرا د مهاجر ( )statut de refugiéپه
توګه و منلې :
نو د اوفپرا لیک رسه د پروفکتور دفرت ته الړ شئ تر څو
تاسو ته  10کلن اقامت چې د متدید وړ دی درکړي.
 .2که اوفپرا فرعي محافظت(protection

 )subsidiaireدرکړ:

پروفکتور ته الړ شئ چې د متدید وړ  4کلن اقامت
ترالسه کړئ او وروسته بیا د متدید وړ  10کلن اقامت
درکوي.کوالی شئ د  4کلن اقامت پر وړاندې محکمه کې
اپیل هم وکړئ له دې رسه خپل فرعي محافظت له السه
نه ورکوئ (.مخ ) 56
X

 .3که اوفپرا د رد یا منفي ځواب درکړ کوالی
شئ په ميل محکمه  CNDAکې د اپیل وکړئ (.مخ 50
وګورئ)

www.watizat.org

که چیرې دوسیه مو په « چټګه پروسه» کې شامله وي
نو د اوفپرا د منفي ځواب د ترالسه کولو په حالت کې
ممکن چې فرانسه کې د اوسیدو حق هم له السه ورکړئ
او خپل ملک ته مو د بیرته استولو امکان هم شتون لري.
حتی که محکمه کې مو د اپیل پروسه تر کار الندې وي.
په داسې یو حالت کې د مشورې لپاره د وړیا حقوقي
خدمتونو دفرت ته مراجعه وکړئ(.مخ ) 11

Watizat, tous droits réservés

ښايي چې اوفپرا د ایمیل له الرې تاسو ته خپل
ځواب واستوي.
خپل ایمیلونه په منظم ډول و ګورئ ځکه که چیرې په
محکمه کې اپیل کول غواړي نو د ایمیل تاریخ ډیر مهم
دی.
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معموال د اوفپرا پریکړه  3یا  4میاشتې وخت نیيس .ښايي
ځینې وخت له دې څخه ډیر وخت و نیيس تر څو اوفپرا
خپله پریکړه اعالن کړي .که ځواب مو و ځنډید نو اوفپرا
د یولیک په استولو رسه خرب درکوي .د دې امکان هم شته
دویم ځل لپاره مرکې ته مو وغواړي.
د اوفپرا وروسته پریکړه په یو رسمي لیک کې ستاسو
آدرس ته استول کیږي نو خپل خطونه په منظم ډول و
ګورئ( د امکان په صورت کې هر اونۍ یو ځل).
د پوست کارکوونکی ستاسو رسمي آدرس کې یو زیړ رنګه
پاڼه (  ) Avis de passageپریږدي .په دغه پاڼه کې د
پوست د دفرت آدرس لیکلی وي .تاسو باید د  15ورځو په
موده کې د ريس پي يس او له دغې پاڼې رسه د پوست
دفرت نه د اوفپرا لیک ترالسه کړئ.

m

• کله او څنګه د پناه اخیستلو ځواب تر
السه کوئ ؟

No
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پر حقایقو تکیه وکړه :که چیرې په څه نه پوهیږیدالی او
یا له یاده مو تللی وتلی وي نو د اوفپرا مدیر ته ووایئ.
که چیرې پوښتنې باندې پوه نه شوی او یا شک ولرئ نو
د اوفپرا مدیر ته ووایئ.
که د حافظې له ستونزې لرئ چې له امله يي تل په
خوب کې ډاریږئ او ځینې شیان مو له یاده وځي نو په
اړه يي د اوفپرا مدیر ته ووایئ .ښايي له رواين فشار رسه
مخامخ شوي یاستئ .کوالی شئ له ډاکټر څخه مرسته
وغواړې او بیا د ډاکټر تصدیق اوفپرا ته ښکاره کړئ (.مخ
 18وګورئ)
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د پناه غوښتنې د حق په
ميل محکمه ( )CNDAکې اپیل
کول

 CNDAڅه شی دی ؟

د پناه غوښتنې د حق ميل محکمه (Cour
 )nationale du droit d’asileیوه حقوقي اداره

ده .اوفپرا د پریکړې په اړه چې هر اعرتاض ولرئ
په دغه محکمه کې د قاضیانو لخوا برريس کیږي
او پر پریکړې له رسه کتنه کیږي .قاضیان د دواړو
جوانبو( پناه غوښتونکی او اوفپرا) پر ادعاوو غور
کوي او بیا پریکړه کوي.
محکمه کوالی يش د اوفپرا پریکړه باطل اعالن
کړي او پناه غوښتونکي ته د مهاجرت اسناد ( 10
کلن)او یا فرعي محافظت(  4کلن) اسناد ورکړي.
محکمه دا هم کوالی يش چې اپیل مو رد کړي چې
په دې حالت کې تاسو فرانسه کې د پناه اخیستلو
حق له السه ورکوئ.

که چیرې اوفپرا تاسې ته له پناه ورکولو ډ ډه وکړه
او غوښتنه مو و نه منل شوه نو کوالی شئ د اوفپرا
د پریکړې پر وړاندې د پناه اخیستلو ميل محکمه
( )CNDAکې اپیل وکړئ.

محکمه کې څنګه اپیل وکړو ؟

اپیل مو باید د یو رسمي لیک په ذریعه چې د اړتیا وړ اسناد ور رسه ضمیمه وي ،تر رسه يش،او باید په
فرانسوي ژبه و لیکل يش.
په دغه لیک کې باید الندې موضوعات ولیکل يش:
• مدين حالت او شخيص معلومات (نوم  ،تخلص  ،د اوسیدو ځای او نیټه  ،ملیت  ،ادرس)
• د هغو ټکو پر وړاندې مهم دالیل چې د اوفپرا پریکړه تر چالش الندې راويل.
د الیل په روښانه توګه ولیکه چې فکر کوئ اوفپرا ستاسې په اړه ناسمه پریکړه کړې.
www.watizat.org
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د اوفپرا له پریکړې وروسته حد اکرث د یو میاشت په اوږدو کې باید خپل اپیل محکمې ته وسپارئ؛په دې معنی
چې یو میاشت وروسته له هغه تاریخ نه چې اوفپرا تاسو ته د پریکړې لیک استولی .که چیرې پوست آدرس ته
د لیک د السته راوړلو لپاره نه وی ورغلی نو له هغه تاریخ نه حسابیږي کوم چې پوستچي ستاسو لیک پوسته
خانه کې تسلیم کړی وي.
د اپیل تر رسه کول اسانه نه دی زمونږه مشوره تاسې ته داده چې د مرستې لپاره یو متخصص انجمن( مخ
 ) 11او یا وکیل( مخ  ) 13وګورئ.
د اپیل لپاره دغه درې انتخابه لرئ :
 - 1په وړیا ډول وکیل و نیسئ ( وړیا حقوقي مرستې).
 – 2شخيص وکیل و نیسئ.
 – 3خپل اپیل یوازې مخکې یوسئ( دا ډیر ګران دی)

خپل لیک د یو رسمي لیک په توګه الندې آدرس ته
واستوئ:

01 48 18 43 11

او همدارنګه کوالی شئ تاسو خپله په مستقل ډول
لیک ادغه آرس ته و سپارئ.

د دغه  15ورځو په جریان کې به دغه دوه لیکونه
ترالسه کړئ:
• په رسمي ډول ستاسو د غوښتنلیک راجسرت کیدو
لیک
• ستاسو د غوښتنلیک د منل کیدو لیک چې په کې
ستاسو د وکیل نوم او آدرس لیکی وي.
کله چې مو دا لیک ترالسه کړ نو وکیل مو د اپیل
لپاره ډیر وخت نه لري! د اپیل د آمادګۍ لپاره
وکیل تاسو رسه له نږدې ګوري او خربې کوي تر څو
ستاسو د داستان او ستونزو پر جزییاتو ځان پوه
کړي .له دې رسه وکیل غواړي چې د محکمې لپاره
ستاسو دوسیه چمتو کړي.
هر څومره ژر چې کیږي له خپل وکیل رسه اړیکه
ونیسئ! وکیالن معموال بوخت وي خو هڅه وکړئ
چې ژر ور رسه وګورئ .که چیرې د وکیل مالقات
اخیستل تاسو ته ستونزمن و نو له یو انجمن څخه
مرسته وغواړئ(.مخ ) 11
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او یا د فکس له الرې یی واستوه:

که چیرې له یوې بلې الرې مو وکیل پیدا کړ نو
هغه باید ستا لیک محکمې ته واستوي ترڅو
محکمه پوه يش چې همدغه وکیل ستا د کارونو
مسولیت لري.
که چیرې د وړیا وکیل لپاره مو د اوفپرا د رد ځواب
له مودې نه د  15ورځو په جریان کې غوښتنه
وکړه ،تر هغه چې تاسې ته وکیل درکول کیږي د
اپیل ډکولو دغه یو میاشت موده ځنډول کیږي.

www.watizat.org

CNDA
Cour nationale du droit d’asile
Bureau d’aide juridictionnelle
35-rue Cuvier
Montreuil Cedex 93558

2

• خپله د وړیا وکیل « حقوقي مرستې» غوښتنه
وکړه :یو لیک ولیکه ،خپل شخيص حالت
معلومات او د اوفپرا فایل منرب پکې مشخص کړه.
همدارنګه د اوفپرا د پریکړې یوه کاپي وررسه
ضمیمه کړه.

02

• له  SPADAاو یا کوم متخصص انجمن څخه
مرسته ترالسه کړه :د مرستې لپاره  SPADAاو یا
د حقوقي مرستو دفرت ته الړشه(مخ ) 11

br
e2

د وړیا وکیل د غوښتنې لپاره دوه الرې لرئ:

m

پام مو وي چې له وړیا وکیل څخه د حقوقي مرستو
د غوښتنو لپاره ډیر لږ وخت لرئ ،د اوفپرا له ځواب
نه وروسته  15ورځو په اوږدو کې باید د دې کار
غوښتنه وکړئ.
د نوی قانون له تصویب نه وروسته(  2018کال
سپټمرب میاشت) ،اوس یوازې  15ورځې وخت لرئ
چې په رسمي ډول د وړیا حقوقي مرستو لپاره
غوښتنه وکړئ که نه نو باید خپله دفاعیه خپله
ترتیب کړئ .د دې کار سپارښتنه نه کوو.
که د حقوقي مرستو غوښتنه مو وکړه ،وکیل
(هغه چې د لیک کاپي مو السته راوړي) به د اپیل
په تړاو ټولو کارونو کې دررسه مرسته وکړي.

No
ve

 .1وړیا وکیل
( وړیا حقوقي مرستې)
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02

e2
br

m

ve
No
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 .2شخيص وکیل

په دغه حالت کې باید خپله وکیل پیداکړئ او
لګښت يي ورکړئ.
د اوفپرا د لیک له السته راوړلو له تاریخ نه یوه
میاشت وخت لرئ تر څو محکمه کې د اوفپرا د
پریکړې پر وړاندې د شخيص وکیل په مرسته اپیل
وکړئ .که چیرې شخيص وکیل رسه مو د مالقات
اخیستلو کې ستونزه درلوده نو له یو انجمن نه د
مرستې غوښتنه وکړئ (.مخ ) 11

 .3له وکیل پرته اپیل کول

د دې کار سپارښتنه درته نه کوو ،په دې کې به
له وکیل پرته په محکمه کې له خپل کیس نه دفاع
کوئ .که چیرې غواړئ له دوسیې نه مو خپله دفاع
وکړې نو مخکیني معلومات ولولئ ترڅو د اپیل پر
موضوعاتو پوه شئ.

د اپیل له سپارلو وروسته
څه پیښیږي؟
د پناه غوښتنې د حق ميل محکمه ستاسو پر دوسیې کار
پیلوي او عرتاض مو برريس کوي.
www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

• لومړی تاسو د محکمې څخه د خپل اپیل د راجسرت
کیدو( )lettre d’enregistrement du recours
لیک ترالسه کوئ .دا لیک ثابتوي چې ستاسو اپیل و منل
شو.

• وروسته په محکمه کې د محکمې جلسې لپاره د بلنې
یو لیک ترالسه کوئ.

که چیرې د اوفپرا د پریکړې پر وړاندې د اپیل
دوسیه مو پیاوړې نه وي نو محکمه کوالی يش پر
ته له دې چې ستاسې دوسیې ته رسیدګي ويش ،رد
يي کړي.
د محکمې «د اوریدو» جلسه پاریس ته نږدې په
 Montreuilکې د محکمې په دفرت کې تررسه کیږي.
پاملرنه! محکمه په دوو بالبیلو آدرسونو کې تررسه کیږي.
د مالقات په خط کې مشخص آدس په نښه شوی وي.

د محکمې په جلسه کې ګډون حتمي ده.
د محکمې جلسه د ټولو پر مخ خلص وي او هر
څوک کوالی يش دغه جلسه کې ګډون وکړي .تاسې
هم کوالی شئ د بل چا د محکمې جلسه کې ګډون
وکړئ تر څو له دغه تجربې څخه ګټه پورته کړئ.
د محکمې په جریان کې تاسو د قايض مخې ته د
دریو کسانو پر وړاندې کښینئ .و کیل مو ستاسو
ښي الس ته او ترجامن چپ الس ته ناست وي.
که چیرې دوسیه مو د چټکې پروسې( procedure
 ) accelereeپر اساس څیړل کیده نو په دغه حالت

کې محکمه د دریو کسانو په ګډون نه بلکه د یو
کس په ګډون تررسه کیږي .یعنی ستاسو او د قايض
په حضور کې محکمه جوړیږي.

د محکمې په ورځ ،تاسو کوالی شئ چې له وکیل
نه مو و غواړئ چې محکمه مو د عامه خلکو له
حضور پرته جوړه کړي.

رشایط ډیر سخت دي او د بریالیتوب چانس ډیر
کم دی.
ميل شورا یوازې ستاسو د پناه غوښتنې پر پروسې
غور کوي او د دوسیې له معلوماتو رسه کار نه لري.
 همدارنګه کوالی شئ د خپل کیس په اړه له رسهد کتنې غوښتنه وکړئ خو په غه حالت کې باید
دوسیه کې مو داسې نوي حقایق او اسناد وړاندې
کړئ چې اوفپرا او محکمې ته مو نه وي وړاندې
کړي .په دې اړه د ډیرو معلوماتو لپاره  56مخ
وګورئ.
پاملرنه  :که چیرې محکمه تاسو ته د رد ( منفي)
ځواب درکړ( یعني هیڅ ډول محافظت مو ترالسه نه
کړ) نو فرانسه کې د پاتې کیدو حق له السه ورکوئ
او د نیولو او خپل ملک ته مو د بیرته استولو خطر
رسه مخامخ کیږئ.
د نیولو په صورت کې د خپلو حقونو په اړه د
معلوماتو لپاره  26مخ و ګورئ.
که چیرې غواړۍ بیرته خپل اصيل ملک ته وګرځئ،
کوالی شئ د اويف دفرت د “په خپله خوښه د بیرته
ستنیدنې مرستې” لپاره غوښتنه وکړئ .ځینو
هیوادونو خلکو لپاره دغه مرستې دهغوې په خپل
ملک کې ورکول کیږي .په دې اړه نور معلومات په
دغه ویبسایټ کې په مختلفو ژبو وګورئ:
/http://www.retourvolontaire.fr

www.watizat.org

• که چیرې د مهاجر په توګه و منل شوئ او یا فرعي
مالتړ درکړل شو نو د نورو کارونو لپاره د معلوماتو د
ترالسه کولو لپاره  54مخ ولولئ.

 په دغه حالت کې کوالی شئ ميل شورا (Conseil )d’Etatته خپل اعرتاض واستوئ خو د دغه کار
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محکمه دا صالحیت لري چې ستاسو د د اوفپرا پریکړه
لغوه اعالن کړي او تاسو ته د مهاجرت اسناد (
 10کلنه قبويل) او یا فرعي مالتړ (  4کلنه قبويل)
درکړي.
محکمه دا هم کوالی يش چې د پناه غوښتنه مو و
نه مني او لغوه يي اعالن کړي.

2

پریکړه د یو رسمي لیک له الرې ستاسې آدرس
ته استول کیږي .لږ تر لږه اونۍ کې یو ځل خپل
لیکونه و ګورئ.

02

د محکمې له وروستۍ
پریکړې وروسته څه باید
وکړئ؟
د دریو اونیو په اوږدو کې د محکمې وروستۍ

br
e2

محکمې په ودانۍ کې بندیږي.

m

ګزارشګر ( منيش) د دوسیې په اړه مو توضیح
ورکوي.
قايض له تاسو څخه پوښتنې کوي.
تاسو د خربو ګونګ ټکي روښانه کوي .دا د محکمې
یوه ډیره مهمه برخه ده نو باید ښه په دقت او
آرام رسه پوښتنو ته ځواب ورکړئ .په دغه مرحله
کې وکیل تاسو رسه هیڅ مرسته نه يش کوالی .تاسو
یاستئ چې د خپل ژوند او ستونزو په اړه خربې
کوئ.
وروسته به وکیل تاسو د دوسیې د دفاع لپاره خربې
وکړي.
د محکمې ( )CNDAپریکړه د محکمې د جوړیدو
له تاریخ نه د دریو اونیو په موده کې تاسو ته
د پوست له الرې استول کیږي .او همدارنګه د
محکمې پریکړه ،ټاکل شوې نیټې ته په پام رسه د

• که چیرې محکمې څخه د رد ځواب مو ترالسه کړ نو د
ګټلو چانس مو ډیر کم پاتې کیږي.

No
ve

محکمه الندې مراحل تر
رسه کوي:

53

ve
No

پر کیس له رسه د بیا کتنې
پروسه

2

02

e2
br

m
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RÉEXAMEN

که چیرې له داسې نویو پیښو خربیږئ چې ملک کې
ژوند کول تاسو ته زیات خطر جوړوي او یا د استان په
ارتباط مو په خپل ملک کې خطر نور هم ډیر شوی نو
کوالی شئ اوفپرا کې پر خپل کیس له رسه د بیا کتنې
(  ) Reexamenغوښتونکي شئ .پر خپل کیس له رسه
کتنې لپاره د وخت محدودیت نشته او تاسو کوالی شئ
هر وخت دغه غوښتنه وکړئ .یوازینۍ رشط يي دادی
چې داسې نوي حقایق او دلیل باید ولرئ چې که خپل
ملک ته واستول شئ نو له ګواښونو رسه مخامخ کیږئ.
د نویو حقایقو پر پوهیدو ځان ډاډه کړئ
که چیرې پر خپل کیس باندې د بیا کتنې لپاره مو له
داسې دوسیې رسه غوښتنه کړې وي چې ټاکل شوي
معیارونه پوره نه کړي نو غوښتنه به مو له مصاحبې پرته
رد شوي.

نوي حقایق څه دي؟
هغه پیښې ته وايي چې د دې څرګندونه وکړي چې الهم
له ځورونې او یا جدي ګواښونو رسه مخامخ یاستئ.په
دې معنی چې شته ګواښونه ال هم داوم لري.
نوی حقیقت هغه دی چې په وروستۍ ځل د پناه
غوښتنې د رد وروسته رامنځ ته شوی وي.

نوی حقیقت هغه دی چې:

• د  CNDAد پریکړې له نیټې وروسته رامنځ ته شوی
وي
• د اوفپرا د پریکړې له نیټې وروسته رامنځ ته شوی
وي( که چیرې  CNDAکې مو اپیل نه وي کړی)
یادښت  :که چیرې نوې پيښه د اوفپرا او یا  CNDAله
پریکړو مخکې رامنځ ته شوی وي ،او تاسو و کوالی شئ
چې دا ثابت کړئ چې د خپل کیس په اړه له پریکړې
مخکې له دغې پیښې خرب نه وئ او یا تازه خرب شوي
یاستئ .یا داسې قانع کوونکی دلیل راوړئ چې ولې هغه
مهال د دغې پیښې په اړه مو خربې نه وې کړې.

د ځینو پیښو مثالونه چې ممکن د نوي حقایقو په
توګه حساب يش:
www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

• ملک کې مو د سیايس او امنیتي حاالت بدلون چې
ستاسې پر شخيص ژوند اغیز ولري.
• خپلوانو ته مو په فرانسه کې د پناه ورکول چې تا ته
ورته له ځورونې ویره ولري.

د پام وړ مهمې ټکي:
حتی که معلومات او عنارص مو د نوي حقایقو په توګه
و منل يش نو بیا هم دا د محافظت د ورکولو ( قبويل) د
تضمین په معنی نه ده.
دوسیه کې مو داسې نوي اسناد مه یو ځای کوئ تر څو
په اړه يي توضحیات ،دموندلو دالیل او د لومړي ځل د
نه وړاندې کولو دالیلو مو نه وي ذکر کړي.
باید پوه شئ ،حتی که ځیني اسناد مو نوي حقایق هم
ولري کله ناکله اوفپرا او یا محکمه د شک لرلو په حالت
کې د رسه کتنې غوښتنلیک مو نه مني .

2

حتمي نه ده چې نوي معلومات( عنارص ) مو د لیکيل
سند په بڼه وي.
کیدای يش دا یوه پیښه وي چې په شفاهي ډول يي بیان
کړئ .په دې حالت کې د خپل بیان په اړه باید د دقیق
اوسئ او تاریخ ،ځایونه ،نومونه ...په روښانه ډول بیان
کړئ.

02

• یو سیاسی ګوند کې د غړیتوب تصدیق ثبوت نيش
کیديل چې مخکې مو په دوسیه کې په دغه ګونډ کې
د غړیتوب خربه کړې وي.
د یوې ورځپاڼې مقاله او یا د وکیل خط چې مخکې مو
په دوسیه کې ترې یادونه کړې وي یوازې د یو عادي
سند په توګه پام کې نیول کیږي.

br
e2

د مثال په ډول:

m

پر کیس مو له رسه کتنې غوښتنه به په داسې یو حالت
کې و نه منل يش که چیرې په دوسیه کې مو هغه
معلومات اضافه کړې وي چې یوازې ستاسو پخوانی
شفاهي او لیکيل بیانونو په څیر وي.

پر خپل کیس له رسه د بیا
کتنې لپاره څنګه غوښتنه
وکړئ؟

No
ve

نوي شواهد او مدارک په نوي حقایقو کې
نه حسابیږي.

55

د لومړي ځل پناه غوښتنې په څیر دغه پروسه کې هم
اوفپرا او محکمه له رسه د بیا کتلو د غوښتنې پروسه
مخکې بیايئ.
تر ټولو مخکې پروفکتور لپاره د مالقات وخت اخیستلو
په موخه باید  SPADAدفرت ته الړشئ ترڅو پر کیس مو
له رسه کتنې لپاره غوښتنه ثبت کړئ.
د دې کار لپاره د هامغې سیمې پریفیکچر کې SPADA
ته الړه شئ چې په لومړي ځل مو هلته د پناه غوښتنه
کړې وه.
پاریس او ایل دو فرانس سیمو کې د اويف دغې شمیرې
 01.42.500.900رسه اړیکه ونیسې او ورته و
وایئ چې پر خپل کیس له رسه کتنې د غوښتنې لپاره مو
ټیلفون کړئ.
پروفکتور کې به تاسې ته د پناه اخیستلو د غوښتنلیک
تصدیق او همدارنګه او یو ګاليب رنګ غوښتنلیک درکړي.
دغه غوښتنه مو د معمول په څیر د چټکې پروسې له
مخې تررسه کیږي .ستاسو د غوښتنې د ارزولو موده ډیره
لنډه وي.
درته سپارښتنه کوو چې پروفکتور ته له تګ
وړاندې دوسیه مو له رسه له نویو حقایقو رسه ولیکئ
او یو متخصص انجمن څخه د مرستې غوښتنه وکړه (مخ
.) 11
یوازې  8ورځې وخت لرې چې دوسیه مو اوفپرا ته
وسپارئ.
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که چیرې پر دوسیه مو له رسه کتنې غوښتلیک مو د
اوفپرا لخوا بې اعتباره و بلل شو ،کوالی شئ محکمه کې
د دغې پریکړې پر وړاندې اپیل وکړئ.
که چیرې پر دوسیه مو له رسه کتنې غوښتنلیک و منل
شو او له ارزونې وروسته د اوفپرا لخوا رد شو بیا هم
کوالی شئ محکمه کې اپیل وکړئ( .مخ ) 50
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د پناه اخیستلو وروسته
حالت(قبويل)
که چیرې اوفپرا او یا محکمه تاسو د مهاجر ( 10کلنه
قبويل)  ،جانبي حامیت ( 4کلنه قبويل) او یا بې تابعته
وګړي په توګه ستاسو غوښتنه و منله نو دا به په دې
معنی وي چې:
• د فرانسې لخوا ستاسې محافظت شوی.
• فرانسه کې په قانوين ډول د اوسیدو حق لرئ.
• له داسې حقونو څخه به برخمن شئ چې فرانسوي
اتباع يي لري.
د ځواب ترالسه کولو وروسته ژر ترژره پروفکتور ته
ريس پي يس او د ځواب له لیک رسه الړ شئ ترڅو نوې
تصدیق( ريس پې يس) درکړي.
دغه ريس پي يس د لنډ مهال لپاره درکول کیږي
چې ستايس نړیوال محافظت (protection
 )internationaleتاییدوي .له دغه سند رسه کوالی
شئ خپل راتلونکي اداري کارونه مو تر هغه چې د اقامت
کارډ (  ) titre de séjourدرکول کیږي ،مخکې یوسئ.

له پناه اخیستلو وروسته ستاسو
حقونه څه دي ؟
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• اوفپرا تاسو ته په خپل نوم ته د هویت نوي رسمي
اسناد( )documents d’état civilاستوي چې دغه
اسناد لکه د تولد او واده تصدیق ( acte de naissance,
 ) acte de marriageد فرانسې دولت لخوا په رسمیت
پیژندل شوي دي.
د قانون له مخې به اجازه و نه لرئ چې خپل دولت رسه
په اړیکه کې وسئ .که دا مو وکړ نو د پناهندګۍ له السه
ورکولو خطر رسه مخامخ کیږئ.
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د استوګنې حق :کله چې مو له اوفپرا څخه د هویت
دغه اسناد ترالسه کړ نو :
 مهاجر د اقامت  10کلن کارت اسناد السته راوړي. جانبي حامیت لرونکي 4 ،کلن د اقامت کارت چېقابل د متدید دی ،السته راوړي.

• د سفر اسناد ( )titre de voyageغوښتنه کوالی شئ
چې له خپل ملک نه پرته ټولو ملکونو ته پرې سفر کوالی
شئ.
د انټرنټ او یا د پوست له الرې پروفکتور کې د سفر
اسناد غوښتنه کوالی شئ.
د دې کار لپاره دوه عکسونه ،د اقامت کارت ،د
استوګنځای تصدیق او د اوفپرا د ځواب لیک باید له ځان
رسه ولرئ.
د سفر دغه سند  45یورو قیمت لري.
• د اوفپرا او محکمې له مثبتې پریکړې وروسته ډیر ژر
له بشپر ښاري حقونو له ټولنیز او فامیيل حقونونو (
 ، RSAدولتي کور  )...څخه برخمن کیږئ.
• فرانسه کې د کار کولو اجازه ترالسه کوئ :که چیرې له
 26کلونو کم عمر ولرئ کوالی شئ د Mission locale
کې د کار پیداکولو د مرستې غوښتنه وکړئ  ،دغه سایټ
کې يي نږدې دفرت و مومئ :
https://www.mission-locale.fr

• لوړې زده کړې مو پیلولئ شئ 39 ( .مخ وګورئ)
• پروفکتور کې د موټر چلولو الیسنس مو فرانسوي
الیسنس ته بدلوالی شئ :د بهرنۍ موټرچلولو د جواز
مراحل اوس د  ANTSد د غه ویب سایټ له الرې په
انالین بڼه تررسه کیږي:

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

پاملرنه :د خپل اقامت اخیستلو له مودې څخه د یو کال
په جریان کې کوالی شئ د موټر چلولو د جواز د بدلولو
غوښتنه وکړئ.
د موټر چلولو د جواز بدلول د هغو خلکو لپاره چې له
افغانستان ،اریرتیا ،نایجیریا ،پاکستان ،سینیګال ،سومالیا
او سوریي څخه راغلی وي ممکن نه دی ( .ټول لیست په
دغه ویب سایټ کې وګورئ

https://www.service-public.fr/
particuliersvosdroits/F1460

د پناه ( ځواب ) له اخیستلو وروسته د لومړي ځل لپاره
اداري کارونه مو لږ ستونزمن وي ،تاسو کوالی شئ له
الندې متخصصو ادارو څخه په دې برخه کې د مرستې
غوښتنه وکړئ:
• د  SPADAد استقبال مرکز او یا ستاسو استوګنځای چې
ستاسو د پناه غوښتنې پروسه يي تررسه کړې .دوې کوالی
يش له پناه اخیستلو وروسته د حقونو د ترالسه کولو ،د
نوي آدرس پیداکول او کور په پیداکولو کې تاسو رسه
مرسته وکړي.
• د خپلې سیمې د اجتامعي خدمتونو مرکز (Centre
. communal d’action social ) -CCAS

د خپلې استوګنځای په چاپیریال کې دغه مرکز کې له
اجتامعي کارمند رسه د مالقات وخت تنظیم کړئ تر څو
تاسو رسه د دولت نغدي مرستو (  ،) RSAکارموندنې
او د رسپناه پیداکو کې مرسته وکړي.
• همدارنګه کوالی شئ د حقوقي مرستو مرکزونو ته
ورشئ .د دې لپاره  12مخ وګورئ.
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 - 2د کونسلګرۍ یا سفارت د مهاجرت بخش دفرت
( )Bureau des familles de réfugiésد دغو
اسنادو د ترالسه کولو لپاره دررسه اړیکه نیيس :ستاسو
ريس پې يس ،د اقامت کارت ،فامیيل فورمه ،د کور سند او
نور داسې اسناد چې کورنۍ رسه مو ستاسو رابطه ثابتوي.

2

د دغې غوښتنې لګښت  99یورو دی.

• څنګه مرسته ترالسه کړو؟
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 - 1ستاسې کورنۍ باید په خپل ملک کې د فرانسې
سفارت یا کنسولګرۍ کې د اوږدې مودې (long-
 )séjourد ویزې غوښتنه وکړي او الندې اسناد باید
وررسه وي:
 د غوښتنلیک فورمه د اوفپرا د ځواب د تاییدي سند د زیږیدو سند او د واده سند (نکاح خط). د کورنۍ د هر غړي  4عکسونه. -د کورنۍ د هر غړي پاسپورټ.

02

څنګه کوالی شو خپله کورنۍ
راوغواړو؟

br
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کورنۍ مو فرانسې ته رابللی شئ:
• میړه  ،ښځه او د ژوند رشیک کورنۍ کې حسابیږي.
پاملرنه  :که چیرې د پناه غوښتنې وروسته مو واده کړی
وي نو په دې حالت کې د یوې بلې او پیچلې الرې څخه
مو کارونه تررسه کیږي چې reunification familial
ورته وايي.
• ستاسو ماشومان چې عمرونه يي له  20کلونو کم وي
او ستاسې د ژوند رشیک ماشومان چې له  18کلونو کم
عمر ولري.
• که چیرې عمر مو له  18کلونو کم وي ،نو کوالی شئ
مور او پالر مو را وغواړئ او همدارنګه ورو او خور مو
چې عمرونه يي له  18کلونو کم وي.

m

• له کورنۍ رسه یو ځای کیدل

 - 3دغه پروسه ښايي  8میاشتې وخت و نیيس.
 که چیرې کورنۍ ته مو د ویزې ورکړه تایید شوه نودوې درې میاشتې وخت لري تر څو افغانستان پریږدي.
 که چیرې د ویزې غوښتنه مو و نه منل شوه ،او یا همله کونسل څخه ځواب ترالسه نه شو نو دوه میاشتې
وخت لرئ چې اپیل وکړئ.

No
ve

• د فرانسې د تابعیت غوښتنه کوالی شئ.
که چیرې د مهاجر په توګه قبول شوئ ،کوالی شئ
سمدالسه د اوفپرا ځواب نه وروسته د تابعیت غوښتنه
وکړئ.
که چیرې جانبي حامیت درکړل شوی وي نو باید ثابته
کړئ چې  5کاله په فرانسه کې مو ژوند کړئ.
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د اقامت جواز

titre de séjour

Titre de séjour

د اقامت جواز ( )TITRES DE SÉJOURپه فرانسه کې
د پاتې کیدو د حق لپاره د پناه اخیستلو یوه بیله طریقه
ده .د اقامت اجازې د ترالسه لپاره بیالبیلې الرې شتون
لري او تاسې کوالی شئ د مختلفو دلیلونو لکه په فرانسه
کې د شخيص او فامیيل ژوند ،روغتیا ،کار  ...له کبله ورته
درخواست وکړئ.
د اقامت اجازې اخیستل د پناه غوښتنې له پروسې رسه
توپیر لري .د پناه اخیستلو لپاره باید زورونه او تهدید
چې په خپل ملک کې وررسه مخامخ وی ،ثابت کړئ خو
د اقامت جواز ترالسه کولو لپاره په فرانسه کې ستاسې
شخيص ژوند مهم دی.
په زیاتره قضیو کې ،تاسو باید په فرانسه کې د اوسیدو
موده ،پر ژبې تسلط او له فرانسویانو او یا نور بهرنیانو
رسه ستاسو اړیکه  ...د اسنادو په واسطه ثابت يش .له
همدې امله تاسې باید ډیر داسې اسناد وساتئ چې په
فرانسه کې ستاسې حضور ثابتوي .د اسنادو د ساتلو لپاره
د مشورې او معلوماتو لپاره  7مخ وګورئ.
زیاتره د اقامت جواز درخواست ،د یو شخص په اصيل
ملک کې د فرانسې په کنسولګرۍ کې کیږي.وروسته بیا
د اقامت اجازه ( مثال له کورنۍ رسه یوځای کیدل ،فرانسه
کې زده کړه او کاري جواز ) په خاطر د اوږدمهاله ویزې (
 ) VISA Dلپاره غوښتنه وکړئ.
اوږدمهاله ویزه له سیاحتي ویزې رسه توپیر لري چې حد
اکرث درې میاشتې وخت نیيس ( .) VISA C
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خو که له وړاندې په فرانسه کې استوګنه لرئ کوالی شئ
په فرانسه کې د پاتې کیدو لپاره د اقامت جواز غوښتنه
وکړئ .دا د قانوين کیدو په معنی ده.
د اقامت جواز اخیستل په الندې حاالتو کې ممکن دي:
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• که چیرې تاسې په «یو غیر منظم» حالت کې اوسئ.
دا په دې معنی ده چې په فرانسه کې د اوسید لپاره هیڅ
قانوين اسناد و نه لرئ.
• که چیرې تاسې د پناه غوښتنې په جریان کې یاستئ.

د یو پناه اخیستونکي په توګه پروفکتور له تاسو نه
پوښتنه کوي چې ایا د اقامت جواز لپاره هم غواړئ
غوښتنه وکړئ؟ د دوو میاشتو په موده کې باید ورته
ځواب ووایئ.
د ناروغۍ اقامت جواز (  3میاشتې) او ځینو نور استثنايي
قضیو ( نامحمدود وخت) پرته .د اقامت جواز لپاره
ستاسې غوښتنه یوازې هغه مهال تر رسه کیدای يش چې
د پناه اخیستلو ځواب مو السته راوړی وي.

د اقامت جواز السته راوړلو لپاره خورا ډیر رشایط
شتون لري او دغې پروسې لپاره دخواست کول
هم یوه پیچلې او له خطره ډکه پروسه ده .هر
درخواست یو چانس دی چې ستاسې شخيص حالت
پورې تړاو لري .که چیرې د اقامت جواز غوښتنه مو
رد شوه نو ښايي د اخراج له خطر رسه مامخ شئ.
د پولیسو لخوا د نیولو په اړه د ال زیاتو معلوماتو
لپاره مخ  30وګورئ.

له همدې امله ډیره مهمه ده چې د اقامت جواز
اخیستلو له درخواست مخکې د خپل شخيص حالت
د ارزونې او حقوقي مشورې لپاره یو حقوقي دفرت ته
مراجعه وکړئ .وګورئ چې د اقامت جواز پر معیار برابر
یاستئ او که نه تر څو خپله دوسیه برابره کړئ.
( مخ .) 30
د اقامت جواز ترالسه کول یو له بل رسه توپیر لري .د «
بشپړ اقامت جواز» او « اختیاري اقامت جواز» ترمنځ
توپیر موجود دی.
د بشپړ اقامت جواز معیارونه په قانون کې روښانه شوي.
په معمول ډول که چیرې معیارونه يي پوره کړئ نو د
پروفکتور لخوا باید تاسې ته د اقامت جواز درکړل يش.
که چیرې رد شو کوالی شئ د اپیل کولو لپاره له یو وکیل
څخه مرسته وغواړئ .فامیيل اقامت جواز ( د فرانسوي
ماشوم مور او پالر ،فرانسوي رسه واده ،خصويص او
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د اختیاري اقامت جواز ترالسه کول ګران او له
خطره ډک دی .دا د پروفکتور رضایت پورې اړه لري یعني
ځینې وخت که پر معیار هم برابر اوسئ نو پروفکتور
کوالی يش رد يي کړي .د اقامت جواز یو اختیاري کار دی.

کورنۍ ژوند نږدې اړیکي) معموال پرته له کومې ستونزې
تررسه کیږي .د ناروغۍ اقامت جواز لپاره چې یو کس
خورا جدي ناروغ وي او په ملک ې يي د درملنې امکان
نه وي هم همدغه حالت لري .خو پا مو وي :د دې کار
رشایط پوره کول خورا ګران او پیچلې ده.

که چیرې پر رشایط هم برابر اوسئ ( حتی د بشپړ اقامت
جواز) لپاره ،نو دا په دې معنی نه ده چې تاسې ته به په
اتوماتیک ډول د اقامت جواز درکړل يش .د در کیدو او
اخراج خطر تل موجود وي .ځکه دغه کار یوازې مه کوئ
او د یو متخصص انجمن او یا وکیل مرسته وغواړئ( .مخ
.) 11

فرانسه کې د قانوين کیدو د اقامت جواز

●
●

بشپړ اقامت جواز ( خپل کار مخکې بوځئ حتی که مبهم هم وي).
اختیاري اقامت جواز ( خپل کار مخکې بوځئ  +د پروفکتور رضایت)

هغه ځوانان چې  16کلنۍ
وروسته د  ASEدفرت لخوا يي
مسولیت اخیستل شوی وي او
زده کړو ته ادامه ورکول

ستاسو وضعیت

کارمند( موقت کار
کوونکی)
فرانسوي رسه واده
(که په ویزه راغلی يي)

د ناروغ اوالدونو مور او
پالر ( 6 *APSمیاشتي)

کاري بیامري

ناروغ کیدل ( دايس
ناروغي
چې درملنه يي ستاسې په
ملک کې ناممکن وي)
ځوان کس چې له 16
کلنۍ مخکې يي  ASEدفرت
مسولیت ولري.

فرانسې ته له 13کلنې
مخکې راتلل او فرانسه کې
استوګنه

د قاچاق او یا زور زیاتی
قرباين

د کورنۍ تاوتریخوايل
قرباين

فامیيل اقامت جواز
د ناروغۍ اقامت
جواز
شخيص ژوند اقامت
جواز
د تاوتریخوايل له امله
د اقامت جواز
موقت اقامت جواز = *APS

د الجزایر خلکو لپاره د اقامت جواز اخیستلو د فرانسې او الجزیره ملک د قرارد پورې اړه لري .د نورو په پرتله د اقامت جواز لپاره د دوې درخواست توپیر لري.

www.watizat.org

د جنيس تاوترخوالو
( فحشا) څخه وتل
( 6 *APSمیايش)

د محافظتي حکم ګټه
اخیستونکي

شخيص او فامیيل رابطه
( ټینګه او  ،تل پاتې او
پخوانۍ رابطه)

له فرانسوي اوالدونو مور
او پالر

کاري اقامت جواز

Watizat, tous droits réservés

فرانسه کې  10کاله
اوسیدل

خاص او برشي دالیل

بازدید کوونکی

د  M2زده کوونکی چې
د دندې په لټه کې وي
( 12 *APSمیاشتي)

د اقامت جواز
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NOTES

څلورو اسايس اړتیاوو ته د الرسيس وړیا
شمیره
www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

رسپناه
خواړه
درملنه
حام م
څخه فايده او  QRخربو رشوع کولو لپاره تاسو کوالی شی د
يا فليش یی کړی او يا د خپل وټس اپ اړيکی منربو رسه یی
يو ځای کړی د رضورت په وخت کی يو اميوجی يعنی يو انځور
انتخاب کړی او وليږی او بيا خپل ځای رشيکه کړی تاسو به
خپل ځای يعنی خپل موقعيت ته نږدی خالص جوړښت ته
الس رسی ومومی ۔

+33 756 798 505

NOVEMBRE
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samedi

1

9

17

25
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vendredi

8

16

24

2

jeudi

7

15

23

1

mercredi

14

22

30

mardi
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29

lundi

28

dimanche
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Watizat, tous droits réservés
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د ټیلفون وړیا اپلکیشن دی چې په
پاریس او شاوخوا سیمو کې تاسې ته د سفر الرښوونه
.کوي او الره او نیټه يي تاسې ته بیانوي
 (میټرو) نښه يي داده او یوازې د ننهMETRO
. په پاریس ښار کې تګ راتګ کوي
 دا د ریل یوه شبکه ده چې تاسې ته د ننهRER
پاریس ښار او د ښار په چاپیریال کې د تګ راتګ زمینه
.برابروي
Porte de Clignancourt
Porte de la Chapelle
Porte d’Aubervilliers
Porte de la Villette

Nous remercions les traductrices et traducteurs
bénévoles, pour la plupart exilé·e·s, ainsi que les
imprimeurs solidaires qui permettent à ce guide
d'exister.
Nous vous remercions également pour votre
soutien financier depuis 2019
Action contre la faim - Cèdre Secours Catholique
- Collectif Les Maraudeurs - Direction de l'Action
sociale, de l'Enfance et de la Santé de la Ville de
Paris - Fonds pour le Développement de la Vie
Associative Île de France - Fonds de solidarité et de
développement des initiatives étudiantes de Paris 8
- Ligue des Droits de l'Homme Paris 18 - Paris d'Exil
- Ptits dej solidaires - Solidarités Migrants Wilson nos 146 donatrices et donateurs qui nous ont fait
confiance sur la plateforme HelloAsso ! ️

❤

NOVEMBRE 2022
PACHTO
PARIS

که تاسو په پاریس کې اوسیږئ ،د پناه غوښتنې په لټه
کې ،کډوال یا بې سنده یاستئ نو دا تاسو لپاره یو ګټور او
مناسب الرښود دی.
د دغه الرښود معلوماتو کې حقوقي مشورې ،د پناه
اخیستلو قانوين پروسیجرونه او ګټور آدرسونه شامل دي
چې معلومات يي هره میاشت نوي کیږي.
د الرښود منت او محتوا د اجتامعي حقونو ،پناه غوښتنې
او بهرنیو اتباعو د متخصصینو لخوا تایید او چمتو کیږي.
دا الرښود په فرانسوي ،انګریزي ،پښتو ،دري او عريب ژبو
وړاندې کیږي او معلومات يي هره میاشت نوی کیږي.
Ce guide est également disponible en : français, anglais,
arabe (littéral), pachto, dari.

ویب سایت او ویډیوګانې د  www.watizat.orgزمونږ معلومايت الرښود له
 :اجتامعي شبکو څخه ترالسه کړئ

watizatasso

Watizat, chaine
d’information

watizatparis

Watizat Paris

پوښتنه لرئ؟ له موږ رسه اړیکه ونیسئ :
contact@watizat.org

Si vous êtes une organisation, association ou collectif, commandez les guides en
version papier : commandes.paris@watizat.org

Ce guide est gratuit et interdit à la vente aux particuliers . Ne pas jeter sur la voie publique

