Paris

د مهاجرینو معلومايت الرښود
PACHTO

فربوري

FEVRIER 2021
کووید  19ځانګړې ګڼه

عاجله شمیری (وړیا)
15

SAMU

18

POMPIERS

که چیرې د کرونا ویروس شدید عالیم او ستونزه ستاسې په وجود کې څرګندیږي نو دغې عاجلې
ټیلفونې شمیرې رسه اړیکه ونیسئ 15 :

اور وژونکی

په بیړنیو حاالتو کې راپور ورکړئ ( اور لګیندنه  ،حادثه ،ناروغ)...

POLICE

 17پولیس

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

SAMU SOCIAL 115

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

په پاریس کې ګټور آدرسونه
پاریس ته رارسیدل
بې رسپرسته ماشومان
وړیا قانوين او ټولنیزې مرستې
خوراک
حامم
د استقبال ورځیني مرکزونه
درملنه
د رسمي آدرس درلودل
د فرانسوي ژبې کورسونه
د ورکو شویو کورنیو او دوستانو
پیداکول
لباس

VIOLENCE FEMME INFO 3919
د ښځو د تاوتریخوايل په اړه معلومات

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

ENFANCE EN DANGER 119
زیامنن شوي ماشومان
له خطر رسه مخ او یا هم زیامنن ماشومان.

له دغه معلومايت الرښود څخه څنګه استفاده وکړو؟
سمبولونه :

پوست آدرس
بریښنالیک
د پیل وخت
تیلفون
میرتو

ګاليب رنګه مربع د بې کسه
ماشومانو ( له  18کم عمر)
لپاره آدرسونه او معلومات
ښيي.

 6مخ
 8مخ
 10مخ
 12مخ
 13مخ
 14مخ
 16مخ
 19مخ
 20مخ

الرښوونې او مشوره
وړیا وای فای ()WIFI

 23مخ

ټیلفون

 23مخ

د څښاک اوبه

 23مخ

که د پولیسو لخوا و نیول شوئ

 24مخ

انالین معلومات

 26مخ

ټرانسپورټ

 28مخ

د بانکي حساب پرانیستنه

 28مخ

 20مخ
 20مخ

ستاسېټولنیزحقوق

د پناه اخیستلو اداري
پروسیجرونه
 38مخ

روغتیا ته الرسسۍ

 33مخ

پناه غوښتنه څه ده ؟
د  SPADAمالقات

 39مخ

د پناه اخیستلو راجسرت کول

 40مخ

کارموندنه

 34مخ

د اوفپرا دوسیه او مرکه

 44مخ

ښوونځي کې د ماشومانو
شاملول

 35مخ

د لوړو زده کړو بیا پیلول

 35مخ

رسمي آدرس

 36مخ

اپیل کول
له رسه کتنې ()réexamen
غوښتنه
که چیرې تاسې ته پناه در کړل
شوې وي

 48مخ

نغدي مرسته او رسپناه

 30مخ

د اقامت جواز

 52مخ
 54مخ
 56مخ

.

پاریس ته رارسیدل
 6مخ

وړیا قانوين او ټولنیزې
مرستې  10 -مخ

تاسو د پناه غوښتنې په پروسه کې یاست
وړیا قانوين او ټولنیزې
مرستې
 10مخ

مايل مرسته او
رسپناه  30 -مخ

18اپیل کول
 48مخ

فرانسه کې پناه
غوښتنه  38 -مخ

تاسو د دوبلین په پروسه کې یاست
وړیا قانوين او ټولنیزې
مرستې  10 -مخ

دوبلین پروسه
 43مخ

که د پولیسو لخوا و نیول
شوئ  24 -مخ

تاسو د مهاجر ( 10کلن اسناد) یا د فرعي حامیت (  4کلن) اسناد لرئ
وړیا قانوين او ټولنیزې
مرستې  10 -مخ

کارموندنه
 34مخ

réfugié

تاسو بې سنده یاست او غواړئ په فرانسه کې پاتې شئ
وړیا قانوين او ټولنیزې
مرستې  10 -مخ

که د پولیسو لخوا و نیول
شوئ  24 -مخ

که چیرې قبويل مو
اخیستی وي
 54مخ

titre de séjour

د اقامت جواز

 56مخ

تاسو غواړئ کار وکړئ یا زده کړې وکړئ
www.watizat.org

 33مخ

Watizat, tous droits réservés

کارموندنه
 34مخ

د زده کړو بیا پیلول

 35مخ

بې رسپرسته ماشومان

 8مخ

وړیا قانوين او ټولنیزې مرستې

 10مخ

خوراک

 12مخ

حامم

 13مخ

د استقبال ورځیني مرکزونه

 14مخ

درملنه

 16مخ

د رسمي آدرس درلودل

 19مخ

د فرانسوي ژبې کورسونه

 20مخ

د ورکو شویو کورنیو او دوستانو
پیداکول

 20مخ

لباس

 20مخ

Watizat, tous droits réservés

تاسو ناروغ یاست

titre de séjour

د روغتیا اقامت
جواز  56مخ

 6مخ

www.watizat.org

درملنه
 16مخ

روغتیا ته الرسسۍ
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تاسو پاریس ته رسیدلی یاست او غواړئ په فرانسه کې پاتې شئ
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د بې رسپرسته ماشومانو
پناه غوښتنه
 8مخ

ګاليب رنګه مربع د بې کسه ماشومانو ( له  18کم عمر)
لپاره آدرسونه او معلومات ښيي.
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تاسو زیرسن یاست ،د  18کلونو څخه کم عمر لرئ
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په پاریس کې ګټور آدرسونه
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خو له دغو ساعتونو نه بغیر د شپې لخوا تګ راتګ لپاره
باید بهر ته د وتلو اجازه ( سند) ولرئ .که دغه سند و
نه لرئ نو د  135یورو ابتدايي جریمې له خطر رسه به
مخامخ شئ.
بهر ته د وتلو سند د ډکولو لپاره الندې انټرنیټي
سایټ وګورئ:
www.3.ly/a88Zj

د مسلکي کار او مکتب ته د تګ لپاره بهر ته د
وتلو سند له دې ځایه ترالسه کړئ:
www.3.ly/a88Zu

01 42 500 900

www.watizat.org

د دوشنې نه تر جمعې پورې له سهار  9نه تر غرمې
 3.30پورې ټیلفون وکړه  ،ټیلفون وړیا نه ده.
د ټیلفون کولو پر مهال خپله ژبه انتخاب کړئ ،دوې
په بیالبیلو ژبو خدمات وړاندې کوي .د ټیلفون کولو
لپاره د الندې دریو ورځنیو مرکزو نو ته مراجعه
وکړئ.

Watizat, tous droits réservés

پام مو وي ،د غه ټيلفون شمريه وړيا نه ده .د داخيل
لګښتونو په اندازه مرصف لري .ډير خلک هم همهاله
زنګ وهي :يو ډير اوږد د انتظار لست شتون لري او
ستايس ټيلفون له  ۵۴دقيقو وروسته پرې کيږي .څو
ځلې د ټيلفون کولولو هڅه وکړئ.
اوفی ته د ټیلفون کولو پر مهال د ټیلفون
 screenshotsواخلئ او د یو ثبوت په توګه
يي له ځان رسه وساتئ  ،ښايي وروسته مو پکار يش.

PARIS SUD AUSTERLITZ

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

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

له دوشنبه ،چهارشنبه ،پنچشنبه او جمعه د سهار له 9
بجو د مازدیګر تر 4بجو .سه شنبه له سهار  9نه تر 3

بجو .د ترانسفر کولو لپاره نوم لیکنه وکړی
مخکې له وخته ځان حارض کړئ

د نورو معلوماتو لپاره  14مخ و ګورئ

ښځې ،کورنۍ او جوړه

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
وګړئ) او د پناه اخیستلو د ټیلفون په جریان کې د
رسپناه غوښتنه هم وکړئ.

د خپلو ټولو اسنادو کاپې له ځان رسه وساتئ

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 مو 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 ...
CAMSCANNER

PARIS DAY CENTRE - BASTILLE/HENRI 4

دغه اپلکیشن په انټرنټ کې ستاسې د اسناد په په
ثبت کې مرسته کوي (  55مخ)

(یوازې میرمن او کورنیو پناغوښتونکو لپاره)

که چیرې اسناد مو ورک شوی وي او یا غال شوی وي،
باید د پولیسو کمیساري ته خرب ورکړی .که غواړئ چې د
کمیساري په کارونو کې یو انجمن تاسو رسه مرسته وکړي
الندې انجمن رسه اړیکه و نیسئ:

ورځنی د استقبال مرکز Bastille

3 rue des Lesdiguières 75004 Paris
1 5 8 Bastille

هره ورځ د سهار له  9بجو .مخکې له وخته ځان حارض
کړئ او د رخصتۍ په ورځو خالص ويپ

د نورو معلوماتو لپاره  15مخ و ګورئ

HALTE HUMANITAIRE

2 rue Perrault 75004 Paris

 3:30بجې 14 ( .مخ وګورئ)

www.watizat.org

د کوید 19-آزمایښت لپاره  16مخ وګورئ.
د دغه ناروغۍ او پرې د اخته کیدو په اړه يي د نورو
معلوماتو لپاره  27مخ وګورئ.

د اويف شمیرې ته د مالقات لپاره دغه منرب ته
ټیلفون وکړئ :

د نورو معلوماتو لپاره  14مخ و ګورئ

فرانسې ته له
رارسیدو رسه سم

Watizat, tous droits réservés

 ځینې تجاريت مرکزونه پرانیستي وي. ټرانسپورټ خپل کار ته ادامه ورکوي. د ورځې په جریان کې له سهار  6نه تر ماښام  6پوري،بهر ته د وتلو سند اجباري نه دی.

د پناه غوښتنه :

مخکې له وخته ځان حارض کړئ

1

د فربورۍ له میاشتې ،د شپې
ګرځبندیز الهم دوام لري .پاریس او
ایل دو فرانس کې د سهار له  6نه
تر ماښام  6پوري تګ راتګ ته اجازه
شته.

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

02

د شپي ګرځبندیز مقررات

PARIS CENTRE 1

r2

د کوید19-
معلومات

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)
په آيب بکس کې تاسو به د پناه اخیستلو د الرو چارو
په اړه معلومات ترالسه کړئ .خو دا یوازینۍ الره نه
ده.
دغه پروسیجرونه اوږد او پیچلې دې.
● د حقوقي مرستو لپاره (  11 – 10مخونه وګورۍ)
● د زیاتو معلوماتو لپاره د دغه معلومايت الرښود د
پروسیجرونو برخه ولولئ (  57 – 38مخونه وګورۍ)

rie

پاریس ته
رارسیدل

په فرانسه کې
د اوسیدو حقوق

که چیرې پناه غوښتونکی یاستئ او یا هم د پناه
اخیستلو هیله لرئ ،کوالی شئ د رسپناه السته راوړلو
لپاره یو له دغو ورځینیو مرکزونو ته والړ شئ .پام مو
وي چې انتظار ښايي ډیر وخت و نیيس نو د نوم لیکنې
لپاره ځان وختي ورسوئ.
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مجرد نارینه

7

 .2فرانسه کې ستاسو حقونه

www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

پاریس کې د ارزونې یو شمیر انجمنونه او ادارې چې
له زیر سن پناه غوښتونکو رسه مرسته کوي ،اړیکه و
نیسئ تر څو د اسنادو په برابرولو کې تاسو رسه مرسته
وکړي.

ن
PEMIE
بوبی� ېک
ي
1-15 rue Benoît Frachon 93000 Bobigny
01 82 46 81 42 /
Libération

له دوشنبی نه تر جمعي د سهار له  9نه تر  5پوري.
د پنجشنبه له غرمي وروسته تړلی وي.
مخکې له وخته ځان حارض کړئ

Val-de-Marne- SERVICE D’EVALUATION

ET DE MISE A L’ABRI POUR MIE

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.

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.

 .6د زیر سن د نه ثابتیدو په
حالت کې

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

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.

29-45 Avenue de la Porte de Clichy
75017 Paris
13 Porte de Clichy
01 42 36 34 87
له دوشنبه ،نه تر جمعې له  2نه د مازیګر تر  5بجو
پوری .سه شنبه او جمعه د سهار له  9:30نه تر .12:30

ADJIE

د زیر سن لپاره حقوقي مرستې.

49ter avenue de Flandre 75019 Paris
7 Riquet
contact@adjie.fr

دوشنبه ،ماښام  6بجې او شنبه سهار  10بجې.
وختي ځان را ورسوئ.

 .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 ASE
دفرت 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  39مخ
وګورئ.

Watizat, tous droits réservés

 .3پاریس ته رسیدل

دوشنبه نه تر جمعې پورې  8.45تر  5پورې .مخکې له
وخته ځان حارض کړئ

 .5له مصاحبې وروسته

ANTENNE DES MINEURS

www.watizat.org

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
(  ) ASEد 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  18کلنۍ پورې ستاسو ساتنه او مرسته (
ټولنیز کارونه ،زده کړه ،قانوين او اداري) کوي.

5 Rue du Moulin Joly 75011 Paris
2 Couronnes
01 58 30 14 50 /

1

تاسو هغه وخت بې رسپرسته ماشوم پیژندل کیږئ
چې :
 عمر مو له  18کلونو 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 تاسو په « په خطر کې»
پیژندل کیږئ او باید د ماشوم لپاره ټولنیزې مرستې
(  ) ASEدفرت له مرستو برخمن شئ.

 DEMIEپه پاريس کې

02

« .1بې رسپرسته ماشومان»
څه ته وايي ؟

کله چې اماده شوئ ،د ارزونې یو له دغو دریو
مرکزونو ته الړ شئ ( مالقات اخیستلو ته اړتیا نشته) :
Paris d›Exil, Les midis du MIE

r2

( له  18کلونو کم عمره ماشومان )

-18

rie

بې رسپرسته ماشومان

مرستو څخه نه برخمن کیږئ .د خوراکي موادو او
حامم او نورو مرستو لپاره  5مخ وګورئ.
• کوالی شئ له حقوقي انجمنونو څخه مرسته
وغواړئ (.الندې يي وګورئ)

Fé
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v
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• له خپل ملک څخه د اسنادو د راوړلو لپاره له یو
انجمن څخه مرسته وغواړئ 10 (.مخ وګورئ)
• 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.

• قايض ته د انتظار په موده کې ،د رسپناه او دولتي 9

زیرسن (له  18کلنو الندې کسان)

9

او  8پاڼه نه کتنه وکړۍ د قانوی مرستو لپاره.

●●● CIMADE BATIGNOLLES
01 40 08 05 34

ثبت نام لپاره راشئ  :دوشنبه له  2نه د مازدیګر تر5

BUS DE LA SOLIDARITÉ
مرستې●●●.
پاریس کې د وکیالنو حقوقي

•د پناه غوښتې او بهرنیو اتباعو د حقونو متخصصین

5 avenue de la porte d'Aubervilliers
Porte d'Aubervilliers / 75018 Paris

پنجشنبه له  2نه تر  5بجو.

FASTI
●
58 rue des Amandiers 75020 Paris

Ménilmontant
0685670202

2

د اقامت کارت لپاره سه شنبه او پنجشنبه له  2نه د
مازدیګر تر  5بجو .د مالقات اخیستلو پرته.
LE KIOSQUE

●●

یوازې مالقات د تلیفون له الرې ،دوشنبه له  2:30څخه
تر  5:30بجو  .چهارشنبه  9:30بجو څخه تر  12:30بجو.

د پناه غوښتنې او ډوبلین لپاره معلومات او مشوره
.ورکول

یوازې مالقات د تلیفون له الرې ،سه شنبه تر پنجشنبه
له سهار  10نه تر غرمې  3بجو.

بجو .د مالقات اخیستلو پرته.

●●● CIMADE LUXEMBOURG
01 42 22 75 77
●LA CIMADE01BELLEVILLE
42 45 65 07

218 rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
7 Louis Blanc
4 5 7 Gare de l'Est
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  9:30نه تر 12:30

01 76 62 12 47
lekiosque@emmaus.asso.fr

www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

د ټیلفون له الرې د مالقات اخیستل
وخت :سه شنبه له  2نه تر مازیګر  6پورې،

01 53 06 67 22

LDH 18/19 - AMNESTY
●●
INTERNATIONAL MONTMARTRE

0751512925
permanence18@ouvaton.org

تیلفوين کار اجرا کول
دوشنبه نه تر پنجشنبه له  9نه تر  1پورې

یکشنبه د  4نه تر  7بجو

CEDRE
●●
23 boulevard de la commanderie
75019 Paris
Porte de la Villette

7

په انفرادي ډول معلومات ستاسې د حقونو لپاره
دوشنبه ,سه شنبه او پنجشنبه د سهار له  9نه تر
11:30
د پناه اخیستلو د ابتدايي مراحلو په اړه معلومات.
وخت  :دوشنبه 9:30
د دوبلین په اړه ګروپی معلومات
وخت :سه شنبه او پنجشنه سهار 9:30

د پناه اخیستلو د پروسیجر او مشورې لپاره د مالقات
اخیستل .د مالقات اخیستلو لپاره دوشنبه د  2بجو نه تر
 5بجو .پنجشنبه له  9نه تر  12پورې.

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

ESSOR
●●
د ټیلفون او پیام له الرې د مالقات اخیستل:

06 51 82 31 92
07 81 86 79 15

سه شنبه ,پنجشنبه او جمعه له  1نه تر  5:30بجو.

COMITE LOCAL 19/20
●MRAP
دوشنبه نه تر جمعه سهار  9نه تر 12بحو.

01 53 38 99 99

LDH 18/19 - AMNESTY
●●
INTERNATIONAL MONTMARTRE

د ټیلفون له الرې د مالقات اخیستل
وخت :سه شنبه له  2نه تر مازیګر  6پورې،

0751512925
permanence18@ouvaton.org

REFUGEE HELP
●SCIENCES-PO
د کیس او د اوفپرا دوسیې لپاره مرسته

د وټس اپ له الرې پیام ولیږئ او خپله ژبه هم
مشخصه کړئ.

0749679273
asylum.aid@refugeehelp.fr

د جمعې په ورځ مالقات اخیستل ممکن دی.

●●●
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
01 84 60 90 26
●●●
perm@ldh-france.org
ټیلفوين مشوره .څو ځلې ټیلفون کولو لپاره هڅه وکړئ
GISTI

دوشنبه نه تر جمعه له  3نه تر  6پوری او سه شنبه او
جمعه د  10نه تر .12

●

د همجنسبازانو لپاره
حقوقي مشوره

BAAM LGBT

د اوفپرا کیس لیکلو او مصاحبې لپاره اماده کولو ،د

 CNDAد اپیل لپاره مرسته.
سه شنبه ،له مازیګر  5نه تر  9پورې.
پنجشنبه له  10نه تر  12بجو.

8 rue Duchefdelaville 75013 Paris
6 Chevaleret
Bibliothèque François Mitterand
baam.lgbt@gmail.com

14

●
حقوقي  ،د همجنسبازانو مرسته او د مهاجرت او
ARDHIS

اقامت او حقوقي مشورې مرسته .د ایمیل او پیام له
الرې د مالقات لپاره وخت واخلئ.

contact@ardhis.org
09 72 47 19 55

Watizat, tous droits réservés

یوازې مالقات د تلیفون له الرې ،دو شنبه  9:30تر
 ،12:30سه شنبه  1بجه نه تر 7:30بجو.

07 66 77 90 29
baam.sejour@gmail.com

 ADA ، CNDAاو اجتامعي مرستو لپاره .نه د دوبلین
او  reexamenلپاره.

www.watizat.org

●

CAPI
)FRANCE TERRE D’ASILE (FAMI

د بې اسنادو لپاره :
د معلوماتو او مشورې لپاره دې منرب ته زنګ ووهئ.

1

پروسجرونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره دغه .37

10 rue Affre 75018 Paris
2 La Chapelle

02

●
PROCÉDURE ASILE
●د ډوبلین پروسیجر
PROCÉDURE DUBLIN
● اسناد اخیستل د ناروغی ،کار یا د زدکړی له الرې
AUTRES TITRES DE SÉJOUR
● قبول شوی مهاجرین
RÉFUGIÉS

د اداري کارونو اجراات یوازې په بیړنیو حاالتو کې د
 ،OQTF، CNDAډوبلین او  CMAلپاره اپیل کول ،د
پریفیکچر د مالقات په اړه معلومات ترالسه کول.
ژبه :پښتو ،دري ،فرانسوي ،انګلیيس ،عريب

baam.legal@gmail.com
07 66 32 59 30
ن
ن
غوښت� په
دوبل� او پناه
چهارشنبه له  5نه تر  7:30د
ی
ې
ن
پوښت�.
عموم
اړه
ې
ي
اوف�ا ،
جمعه د  5نه تر 7:30
اوف�ا دوسیه او د پ
پوری د پ
گ
مصاح� لپاره آماد�.
محکم
بي
ي

r2

د قانوين اجراتو لپاره مرسته او مشوره ستاسو د پناه
احسیتنی مرحلی پورې اړه لرې:
د پناه اخیستلو پروسیجرونه

(,ADDE, ATMF, Dom’asile, ELENA, GISTI
)La Cimade

د پناه غوښتونکې لپاره :

rie

وړیا قانوين
او ټولنیزې
مرستې

ASSOCIATION ASILE
●
د اوفپرا کیس لیکلو او مصاحبې لپاره اماده کولو ،د

Fé
v

1
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v
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POUR LES
●● PERMANENCE
EXILÉ·E·S LA CHAPELLE

BAAM
●●●
قانونې معلومات او مشوره ورکول.

11

42 rue Oberkampf 75011 Paris
5 Oberkampf

1  د غرمې تر7:30 له دوشنبه نه تر شنبه د سهار له
. بجو12:30  بجو نه د غرمې تر8  يک شنبه سهار.بجو
دپنجشنبه په ورځ بند وی
BAINS-DOUCHES LES DEUX PONTS

8 rue des deux ponts 75004 Paris
7 Pont-Marie

5  نه د مازدیګر تر12 له سه شنبه نه تر شنبه د غرمې له
.بجو
BAINS-DOUCHES CHARENTON

188 rue de Charenton 75012 Paris
8 Montgallet

 نه9  دو شنبې نه تر جمعې سهار:د نارینه او میرمنو لپاره
. پورې12 تر
. پورې5  نه تر2  دوشنبه نه تر جمعې:یوازې د ښځو لپاره

MAISON DANS LA RUE

.د مالقاتو اخیستو لپاره راشئ

18 rue Picpus 75012 Paris
2 1
9 Nation
01 40 02 09 88

5  نه تر2  او له12  نه تر8 له دوشنبه نه تر جمعه
. چهارشنبه سهار تړلی وي.بجو
BAINS-DOUCHES NEY

134 boulevard Ney 75018 Paris
4 Porte de Clignancourt

. پنجشنبه تړلې. بجې11:30  نه تر7:30 دوشنبه تر شنبه له

 ويل له ځان رسه باید، جدا حاممونه،حامم وړیا ده
.ځان پاک او د حامم کولو الزم مواد راوړي

15 avenue Porte de la Villette 75019 Paris
7 Porte de la Villette
. بجو7  نه تر5:30 هر ورځ د ماښام له

BAINS-DOUCHES ROUVET

L'ARMÉE DU SALUT

1 rue Rouvet 75018 Paris
7 Corentin Cariou

. بجو12:30  نه تر7:30 له سه شنبه نه تر يک شنبه له

LA MAISON DU PARTAGE

32 rue Bouret 75019 Paris
2 5 7 BIS Jaurès
 بجې11  نه تر9 له دوشنبه تر جمعه د سهار له

BAINS-DOUCHES PYRÉNÉES

296 rue des Pyrénées 75020 Paris
3 Gambetta
 د غرمې تر7:30 له دوشنبه نه تر شنبه د سهار له

. چهارشنبه تړلې-  بجې1
 پورې12:30  نه تر8 او یکشنبه له سهار
BAINS-DOUCHES PETITOT

1 rue Petitot 75019 Paris
11 Place des fêtes

 نه د مازدیګر12 له سه شنبه نه تر شنبه د غرمې له
 بجو5تر

BAINS-DOUCHES MEAUX

د معلولینو کسانو لپاره حامم کولو ځای

18 rue de Meaux 75019 Paris
2 Colonel Fabien
. پورې1  نه تر7:30 له دوشنبه نه تر شنبه د سهار له
.12:30  نه تر د غرمې تر8 او یکشنبه د

.چهارشنبه په ورځ بند وی

70 boulevard Barbès 75018 Paris
4 Château Rouge
. بجو7:30  نه تر6:30 هر ورځ د ماښام له

LA GAMELLE DE JAURES

 حللHalal

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

 بجې7:30 دوشنبه د ماخسنت

SOLIDARITE MIGRANTS WILSON

سهارنۍ

LES MIDIS DU M.I.E زیرسن

 مخامخ تهDEMIE د

5 rue du Moulin Joly 75011 Paris
2 Couronnes

 بجو12  بجو نه تر10 له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له
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 کیږی8:30 هر ورځ د سهار له

L'ARMÉE DU SALUT

29 avenue de la porte d'Aubervilliers
75018 Paris
Porte d’Aubervilliers
. بجو7:30 سه شنبه د ماښام

9 Rue André Bréchet 75017 Paris
13 Porte de St Ouen
 پوری11:30  نه تر9:30 هر ورځ د سهار له

LE GANG DE LA POPOTE

SOLIDARITE MIGRANTS WILSON

Place Pajol 75018 Paris
B La Chapelle
2

 بجې6:30 چهارشنبه د ماخسنت

 ته مخامخ د مرتو په خروجي کېFranprix
12

Porte de la Chapelle

. بجو11:30  تر9 شنبه د سهار له

UNE CHORBA POUR TOUS

 مرتو ستیشن د باندیJaurès د
2

5

Jaurès

. بجو5 له دوشنبه نه تر جمعه د ماښام له

RESTOS DU COEUR
Gare de l’Est ●
1 avenue de Verdun 75010 Paris
4 5 7 Gare de l’Est

7.30  بجې او یکشنبه8 دوشنبه نه تر شنبې ماښام

Porte de Saint Ouen ●
9 rue André Brechet 75017 Paris
Porte de st Ouen 13 Porte de stOuen
7.30  بجې او یکشنبه8 دوشنبه نه تر شنبې ماښام

غرمنۍ

LES MIDIS DU M.I.E زیرسن

Couronnes
Jardin 38 rue Pali-Kao 75020 Paris
2

 بجو12 له جمعه تر دوشنبه د غرمی له

)footall + pingpong(

RESTOS DU COEUR / L’UN EST
L’AUTRE

15 avenue Porte de la Villette 75019 Paris
7 Porte de la Villette
 بجو11 هر ورځ د غرمی له

www.watizat.org

معلولو کسانو لپاره الرسسۍ موجود دی

RESTOS DU COEUR / LA CHORBA/
L’UN EST L’AUTRE

خوراک

Watizat, tous droits réservés

1
02

r2
rie
Fé
v

www.watizat.org

BAINS-DOUCHES OBERKAMPF

حامم

1

.بجو

Hôtel de ville 75004 Paris
1 Hôtel de ville
 بجو نه5:30 هره ورځ له

02

27 rue des Haies 75020 Paris
9 Buzenval
 نه د غرمې تر7:30 له سه شنبه نه تر شنبه د سهار له
12:30  بجو نه د غرمې تر8  يکشنبه د سهار. بجې1

LA CHORBA /ERNEST

r2

BAINS-DOUCHES DES HAIES

12

rie

Watizat, tous droits réservés

ماښامانۍ

v
Fé
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د کالیو مینځلو ماشین

زیرسن (له  18کلنو الندې کسان)
MEDECINS SANS FRONTIERES

د منفي ځواب له خط رسه راشئ .وختي راشئ.

101 bis avenue Jean Lolive 93500 Pantin
5 Eglise de Pantin / Hoche
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  9نه د غرمې  1بجې
او د ماسپښین له  2بجو د مازدیګر  5بجو .د چهارشنبه

په ورځ د غرمی وروسته بند دی.

www.watizat.org

30 rue de la Mare 75020 Paris
11 Pyrénées
2 Couronnes

چهار شنبه ،جمعه او یکشنبه له  2نه تر 5:30پوری.

Watizat, tous droits réservés

07 66 66 04 39

سه شنبه په  3بجو بندیږي.
• د سهار لخوا ډوډۍ او د غرمې ډوډۍ.

• د پناه غوښتونکو لپاره :د اويف منرب رسه د متاس او د
کور پیداکو د ثبت نام لپاره مرسته)CAES (.
چهارشنبه  10بجي :د پناه اخیستلو پروسې په اړه ګروپي
معلومات ( فرانسوي ،انګلیيس ،عرب ،پښتو او دري ژبو
کې).
• د مهاجرو لپاره :د کور پیداکولو او د مسلکي ادغام په
برخه کې مرسته ( )programme CAIR
• فرانسوي زده کړه  20 :مخ وګورئ.
HALTE HUMANITAIRE

2 rue Perraults 75001 Paris
1 Louvre Rivoli

هره ورځ له  9بجو نه ماښام  6پورې:
• سهارنۍ
• حامم  +طبي کڅورې
• اداري او حقوقي مرستې
• د ډاکټر او روانشناس مشوره
• فرانسوي زده کړه
•هرني ورکشاپ
• کلتوري پروګرامونه

MAISON DANS LA RUE

تر  5بجو .چهارشنبه سهار بند وي.

 2نه

ESI FAMILLES

کورنۍ ،جوړه ،حامله ښځې

4 rue Georges Pitard 75015 Paris
13 Plaisance

LA MAISON DU PARTAGE

له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  10نه تر  12.30بجو.
له سوسیال رسه د مالقات اخیستلو لپاره سهار راشئ.

له دوشنبه تر یک شنبه د  8نه تر  12:30او  2نه 4:30
بجو .شنبې ورځ بند دی.
د کالو مینځلو لپاره مالقات اخیستل حتمي ده.

ESI GEORGETTE AGUTTE

32 rue Bouret 75019 Paris
BIS
Jaurès 01 53 38 41 30

7

5

2

ESI BICHAT

35 rue Bichat 75010 Paris
11 Goncourt

له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  7:15نه تر 5بجو.
شنبه له  9:15نه تر 5بجو .چهارشنبه له غرمي وروسته
تړلی .د کالو مینځلو لپاره د سه شنبه او جمعې په
ورځو د مالقات وخت واخلئ.

ښځې او کورنۍ

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 او سوسیال
ADSF

د میرمنو لپاره روغتیایی مرکز.

18 rue Bernard Dimey 75018 Paris
13 Porte de Saint Ouen

د مالقات وخت یوازې د ټیلفون له الرې:

0178107925

HALTE AIDE FEMMES BATTUES

PARIS DAY CENTRE - BASTILLE/
HENRI 4

یوازې میرمنې ،له مالقات اخیستلو له الرې

3 rue des Lesdiguières 75004 Paris
1 5 8 Bastille

دوشنبه نه تر جمعې له  1نه تر  5:30بجو .پنجشنبه تړلې.

(ښځینه پناغوښتونکو او کورنیو لپاره)

هره ورځ د سهار 9نه تر  5بجو
مخکې له وخته ځان حارض کړئ

• د فامیل لپاره :اداري او د بیړنۍ رسپناه مرسته
• د میرمنو او جوړه لپاره :معلومات او رهناميي کول

17 rue Mendelssohn 75020 Paris
9 Porte de Montreuil

0143670367

Watizat, tous droits réservés

حقوقي او معلومايت مرستې د مالقات اخیستلو له
الرې

24 quai d'Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la Gare
5 10 Gare d'Austerlitz
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  9بجو د مازدیګر تر
 4بجو.

• جامي ،سامان ،د لوبو او آرام کولو ځای.
• اداري مرستې د کور د پیداکولو لپاره ،حقوقي همکاري،
الرښوونه او نورې اداري مرستې.

01 77 37 63 19

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

هره ورځ د سهار 9نه تر  4بجو .سه شنبه په  3بجو بندیږي.

www.watizat.org

AUTREMONDE

 ( PARIS SUD AUSTERLITZنارینه)
پناه غوښتونکو او مهاجرو لپاره

1

د حامم لپاره ځای

• د مهاجرینو لپاره اداري او اجتامعي مرستې:
له دو شنبې نه تر جمعې پورې د مالقات اخیستلو له
الرې .سه شنبه له مالقات پرته.

02

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

د رسپناه د موندلو لپاره له ټاکلې مودې مخکې ځانونه
ورسوی او ثبت نام وکړئ)CAES( .

r2

وړیا ده

• حامم  :له  10بجو نه تر  3پوري.
• پناه غوښتونکو لپاره:

له غرمې وروسته د ټیلفون له الرې مالقات:

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

rie

د استقبال ورځیني
مرکزونه

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

32 rue des Bourdonnais 75001 Paris
B /
1 14 11 7 4 Châtelet
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  9بجو نه د غرمې
تر  12بجو له مالقات اخیستلو پرته .

Fé
v
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(PARIS CENTRE 1دنارینه لپاره)

ESI AGORA

ACCUEIL DE JOUR
FAMILLES ET FEMMES ENCEINTES

15

له مالقات پرته او وړیا.
وختي ورشئ.

دوشنبه نه تر جمعې له سهار  7نه تر  6او شنبه له 8
نه تر  1پورې د مالقات له الرې:

laborosaparks.paris@cerballiance.fr

LABORATOIRE KUATE SITE RIQUET

دوشنبه نه تر شنبه  7.30تر  12او  2:30نه تر 4.30
یوازې د ټیلفون له الرې د مالقات وخت اخیستل:

 ۲۴ساعته خدمات .د ډاکټر مشورې لپاره مالقات
لپاره وخت ونیسئ.

28 rue Riquet 75019 Paris
7 Riquet
01 48 78 45 18

د بالغو کسانو لپاره د داخلې او جلدي ډاکټر مرسته

1 avenue Claude-Vellefaux 75010 Paris
2 Colonel Fabien

)روغتونونه ( Les PASS

www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

www.traducmed.fr

0142499130

HÔPITAL AVICENNE

د کوید اکرسي ( سکریننګ) معاینات ،بیړنۍ رسپناه
ته د انتقال امکان شته.

ټیلفون وکړئ او د مالقات وخت واخلئ:
دوشنبه نه تر جمعې پورې سهار  8.30نه تر مازیګر 5
پوري.
وروسته بیا د متدید غوښتنه وکړئ 52783

د مالقات وخت لرولو په صورت د باالیسنانو لپاره طبې
مرسته کوئ .ولې ختی باید ځان حارض کړئ روغتون ته
او د ارکونسل ( )Arc en cielبخش پښتنه وکړئ.

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

له دوشنبه نه تر شنبه د سهار  8نه د مازدیګر تر 4:30
بجو.

CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-DENIS

د مالقات اخیستلو پرته.
د داخلې ډاکټر او دغاښونو تداوې.

2 rue de Pierre Delafontaine
93200 Saint-Denis
13 Basilique de Saint-Denis
(صحي الرښوونه) 01.42.35.60.00
(اجمتاعی خدمات) 01.42.35.61.21
01.42.35.60.25
دوشنبه تر جمعه د سهار  8:30نه تر  4بجو پورې.

زیرسن (له  18کلنو الندې کسان)

HÔPITAL ROBERT-DEBRÉ

طبي مشورې او تداوي د زیرسینانو او حامله ښځو
لپاره .بغیر له مخکی وخت اخستلو

48 boulevard Sérurier 75019 Paris
7 BIS Pré Saint-Gervais
01 40 03 24 94

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 په سهار او د چهارشنبې ورسته له غرمې
تړلی).

Watizat, tous droits réservés

دوشنبه نه تر شنبه له  2نه تر  6پورې.

● TRADUCMED

له مالقات پرته .سهار  6:30بجو ځان حارض کړئ.
د دوشنبې نه ترجمعې پورې له  8:30نه تر  5:30پورې
مالقات اخیستل هم ممکن دی:

)Unité Villermé (policlinique médicale
125 route de Stalingrad
Bobigny 93000
Bâtiment Mantout
7 La Courneuve - 8 mai 1945
01 48 95 55 55

مازدیګر تر  4بجو .وختي ځان ورسوئ.

www.watizat.org

دوشنبه نه تر شنبه له  2نه تر  6پورې.

د ژباړې دغه اپلکيشن چې په  39ژبو دی تايس رسه د
درملني لپاره د مالقات اخيستلو کې ډيره مرسته کوي.
ه دغه سايټ نه يي پيدا کوالی شئ:

6 Place de la Légion d’Honneur
93000 Saint-Denis
13 Basilique de Saint-Denis

13

HÔPITAL SAINT-LOUIS

10 rue Maurice Grimaud 75018 Paris
4 Porte de Clignancourt
Espace Pierre Girard
5-7 rue Pierre Girard 75019 Paris
5 Laumière

46 rue Henri-Huchard 75018 Paris
Porte de Saint-Ouen 01 40 25 80 80

184 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 Paris
01 49 28 29 50
2 Nation
8 Faidherbe - Chaligny
له دوشنبه نه تر جمعه :د سهار له  9.30نه د

HÔPITAUX LARIBOISIÈRE
FERNAND-WIDAL

عاجل واټ  -له مالقات پرته

پاس( : )PASSد صحي بيمې پرته وړيا صحي الرښووين
او ټولنيزي مرستې.
وختي راشئ.
● يو کس چې په فرانسوي خربې وکړي که ځان رسه
يي راوړی نو کار به مو آسانه يش.

دوشنبه نه تر شنبه له  2نه تر  6پورې.

HÔPITAL BICHAT - CLAUDEBERNARD

1

CENTRE DE DÉPISTAGE
VILLE DE PARIS

70 rue Césaria Évora 75019 Paris
E
Rosa Parks

کړئ .که چیرته تاسو رسه د صحې بیمې اسناد نه
وې ،نو تاسو باید سهار وختې له اجتامعي مسؤل
( )service PASSرسه وګورئ.

02

کورنا ویروس :آزمایښت چیرته وکړو ؟
که چیرې د کرونا ویروس نښې ولرئ یا د دغې
ناروغۍ له ناروغ رسه متاس ولرئ نو سپارښتنه کیږي
چې خپله معاینه وکړئ تر څو پوه شئ چې کورنا لرئ
.او یا نه
د دغه ناروغۍ او د مبتال کیدو په اړه د زیاتو
.معلوماتو لپاره  19او  27مخ وګورئ
د پاریس او ایل دو فرانس کې د هغو خلکو لپاره
چې د اجتامعي خدمتونو څخه برخمن نه وي وړیا د
درملنې مرکزونه شتون لري .د ډاکټر له نسخې پرته
دغو مرکزونو ته تللی شئ

LABORATOIRE CERBALLIANCE PARIS

1 place du Parvis Notre-Dame 75004 Paris
B Saint Michel
4
01 42 34 88 98 - 01 42 34 80 77
له دوشنبه نه تر جمعه .باید سهار  7بجې ځان حارض

r2

کورنا ویروس :آزمایښت
چیرته وکړو ؟

)(AME, PUMA-CSS

د مالقات اخیستل حتمي نه ده.

له مالقات اخیستلو پرته.
د  polyclinique Baudelaireغوښتنه وکړئ
له  16کلنو پورته کسانو لپاره د جلدي امراضو تداوي
طبي مشورې بغیر د مالقات وخت اخستلو.

rie

درملنه

د البراتواري معایناتو لپاره اجتامعي بیمې ته اړتیا لرئ

HÔTEL DIEU
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البراتوار

HÔPITAL SAINT-ANTOINE

17

1

v
Fé

زیرسن لپاره له مالقات پرته روغتیايي مشوره او
درمنله
Hôpital Bicêtre 78 avenue du Général
Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre
7 Le Kremlin Bicêtre

دویم منزل ۶۰ ،کوټه ،خاکسرتي برخه.
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  8:30بجو نه د
ماښام تر  5:30بجو
د پنجشنبې په ورځ د  1:30نه تر  5:30خالص وی.

زیرسن
(له  18کلنو الندې کسان)
MEDECINS SANS FRONTIERES
www.watizat.org

101 bis avenue Jean Lolive
5 Eglise de Pantin / Hoche

93500 Pantin
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  9نه تر  1غرمی او د 2

La Chapelle

2

دوشنبه  :له  1:30نه د مازدیګر تر  5بجو

Jardin Anaïs Nin 75019 Paris
E Rosa Parks
Porte d’Aubervilliers

جمعه :له  1:30نه د مازدیګر تر  5بجو

LE BUS SOCIAL DENTAIRE

د دسمرب له  21نه بند دی.
د غاښونو عاجل ډاکټر

روانشناس

LE CHÊNE ET L’HIBISCUS

د بې رسپناه پناه غوښتونکو او مهاجرو لپاره.
Halte humanitaire
2 rue Perrault 75001 Paris
1 Louvre Rivoli

دوشنبې نه تر جمعې پورې له  2نه تر  4بجو
چهارشنبه او پنچشنه له  10نه تر  12بجو
جمعه له  10:30نه تر  12:30بجو

یوازې د بالغو کسانو لپاره .د هویت کارت ( پاسپورت ،ای
ډی ،اقامت کارډ او ريس پي يس) لرل حتمي ده.
تاسو کولی شئ د مشورې لپاره الندي شامری ته زنګ

06 80 00 94 21

Samu Social, 35 avenue Courteline
75012 Paris
1 Saint-Mandé
له دوشنبه تر چهارشنبه د سهار  9بجې

د نورو معلوماتو لپاره  36مخ وګورئ

و د غرمی  1بجه.

MÉDECINS DU MONDE - CAOA

ټيلفوين خدمات

رهناميي او د مرستو مرکز

15 bd de Picpus 75012 Paris
6 Bel Air
08 01 90 77 70

روغتیايي او رواين مشورې د مالقات له الرې.
د مالقات لپاره دغو ورځو کې زنګ ووهئ :دوشنبه،
سه شنبه ،پنجشنبه او جمعه له له  9:30نه تر 12:30
پورې.

 Domiciliationرسمي آدرس ته وايي له کوم ځایه
چې تاسو خپل رسمي او اداري لیکونه ترالسه کوي .دا
هغه خلکو لپاره دی چې یوه ثابته رسپناه و نه لري.
دا د استوګنځای په معنی نه دی.
● پناه غوښتونکي باید له سپادا دفرت کې دغه رسمي
آدرس ولري 14 .مخ وګورئ.
● بې اسناده خلک ،رد شوي پناه غوښتونکي او اسناد
لرونکي مهاجرین نه شوي کوالی په سپادا دفرت کې
رسمي آدرس ولري .دوې کوالی يش په خپل استوګنځای
او یا ځینو انجمنونو کې رسمي آدرس ولري .الندې
آدرس ته مراجعه وکړئ:

www.busdentaire.fr

Médecins du Monde, 8-10 rue des Blés
93210 La Plaine Saint-Denis
12 Front Populaire
پنجشنبه د سهار  9بجې

د رسمي آدرس
درلودل

CIMADE - COMEDE

د روغتیايي د الیلو له امله د اقامت حق لپاره تخصيص
مرسته .ال دو فرانس سیمه کې د بهرنیو اتباعو لپاره
روغتیايي او اجتامعي مرستو ته الرسسۍ

01 43 52 69 55

Watizat, tous droits réservés

چهارشنبه د سهار له  9:30نه د ماسپښین تر 12:30
او  3نه تر . 5:30
جمعه له  9:30نه تر .12:30

د پاریس ښاروالۍ د
لیکونو ترالسه کول
()domiciliation

PARIS ADRESSES

یوازې د هغو خلکو لپاره چې پاریس کې درې میاشتې
اوسیدلی وي.

25 rue des Renaudes 75017 Paris
2 Ternes

له مالقات اخیستلو پرته
دوشنې نه تر جمعې له  2نه تر  5بجو
 1:30بجه ځان حارض کړئ.
د انټرنټ له الرې مالقات اخیستلو لپاره:
https://bit.ly/3iZTFTo

د مالقات اخیستل محدود دی .دوشبې ورځو کې د
نویو مالقات اخیستلو امکان شتون لري.

Watizat, tous droits réservés

غرمی نه تر مازیګر  5بجو.
د چهارشنبه په ورځ د غرمی وروسته بند دی.

ډاکټران له عريب ،پښتو او دري ژبو ترجامنانو رسه د بې
کوره اسنادو رسه مرسته کوي.
مرتو ته مخامخ

www.watizat.org

ورځنې استقبال مرکز ارزیابې شویو زیرسنانو لپاره

02

دا مرکز ټولو لپاره چې قانوين اسناد هم و نه لري
طبی او تعقیبي مشورې ورکوئ او همدارنګه نسايي
ډاکټره  ،معالجوې تعلیم ،واکسینونه  ،رواين درملنې ،
آستیوپیتیک او ټولنیزي قانوين مشورې او مرستي کوئ.
● اول ځل مالقات او مشوره بدون د مالقت د وخت
اخستلونه کوالی شئ
● ترجامن ته وړیا الرسسۍ
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r2

18

VEILLE SANITAIRE
MEDECINS DU MONDE
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BPI - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
D’INFORMATION

Centre Pompidou, entrée rue Beaubourg

د کتابخانې په دویم منزل کې

Hôtel de Ville

11 1

Rambuteau

11

د محاورې کورس ( ورکشاپ)
وړيا او له داخلې نه بغري 20 .دقيقي وړاندې حارض
اوسئ.
هره جمعه له  2بجو نه تر  4بجو( د ژبې هره سطحه)
 /هره جمعه  1بجه (ابتدايي سطحه)

rie

له ثبت نام پرته
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د فرانسې
ژبې کورسونه

abc

لباس
VESTIAIRE DE L’ÉGLISE
SAINT-BERNARD

د لباس او صحي کڅوړو ویشل.

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

د نارینه لپاره :هره شنبه د سهار له  9:30نه تر  1بجو
د میرمنو او فامیل لپاره :هره یکشنبه د سهار له  9:30نه
تر  1بجو

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

د ثبت نام له الرې
 ( PARIS SUD AUSTERLITZنارینه)
www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

محدود ځای شتو لري .ثبت نام لپاره راشئ.

د خپل ځان او د خپل شاوخوا
نورو خلکو د ساتنی په خاطر د ناروغۍ
د مخنیوی عمل ته دوام ورکړۍ

د ورکو شویو کورنیو
او دوستانو پیداکول

که تاسی یا ستاسی په چاپیلایر کې د ناروغۍ نښی
نښانی ولیدل شی،
د ډاکتر یا د  ۱۵لمبر سره اړیکه ونیسۍ

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.
0777466240
rlf.dt75@croix-rouge.fr
https://bit.ly/2RUwEWc

دغه مرسته په وړیا په ډول او ستاسی ټول معلومات
به پټ ساتل کیږی.

هغه به تاسی ته د کووید د ټست وړاندیز وکړی.

که تاسی خپله کووید ناروغی ولرۍ
د مخنیوی عمل یی باید ترسره کړۍ او د نورو
سره فاصله ونیسۍ.

+ 38°

Watizat, tous droits réservés

24 quai d’Austerlitz 75013 Paris
6 Quai de la Gare
5 10 Gare d’Austerlitz
له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له  2بجو د مازدیګر تر
 4بجو.

اوړی دی خو کوید –  ۱۹ال هم شته
دی!

www.watizat.org

د پناه غوښتونکو او مهاجرو لپاره

د کرونا ویروس په اړه معلومات

خپل السونه منظم پریمنځۍ  ،که
الزمه وی ماسک وکاروۍ ،د نورو
سره اړیکه کمه کړۍ

PÔLE SIMON LE FRANC

سه شنبه د سهار له  10بجو نه تر  11:30بجو پوری او
د پنجشنبه غرمی د  14:30نه تر  16مازیګر پوری.
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الرښوونې او مشوره

وای فای
WIFI

د پاریس په ډیریو عامه ځایونو کې تاسې کوالی شئ د ۲
ساعتونو لپاره په الندې ډول له وړیا وای فای څخه ګټه
پورته کړئ :

 23مخ

① د  Paris free Wifiپه نوم شبکه و ټاکئ
معموال له یو منرب رسه کار کوي

وړیا وای فای
ټیلفون

 23مخ

② خپل انټرنټ صفحه ( )browserپه خالصولو رسه
یوه صفحه خالصیږي او پکې فورمه ډکه کړئ دغه پروسه
بیا تکرار کړئ ترڅو  ۲نورو ساعتونو لپاره هم وای فای
وکاروئ .

د څښاک اوبه

 23مخ

که د پولیسو لخوا و نیول شوئ

 24مخ

()WIFI

www.watizat.org

د بانکي حساب پرانیستنه

 28مخ

Watizat, tous droits réservés

€

کوالی شئ په لویو دوکانونو لکه  FNACاو یا د
الشاپل زیرزمینی سټیشن کې د  10یورو په ارزښت
ټیلفون واخلئ .

د ټیلفون چارج کول :

• پاریس کې د بسونو هر متځای کې بریښنايي
سوچی اړخ ته د  USBد نصبولو ځای شته ،کوالی
شئ هلته مو ټیلفون چارج کړئ.
• د بریښنا ساکټونه په ریل سټیشن کې هم
موندالی شئ.
• همدارنګه کوالی شئ کتابتون او د ورځني ښه
راغالست مرکز ته ورشئ.

پام مو وي !
کله چې په ځینو ریل سټیشنونو کې ډیر پولیس موجود
وي.
()Gare du Nord - Gare de l’Est

د څښاک اوبه

د پاریس په بیالبیلو ځایونو کې د څښاک لپاره وړیا اوبه
السته الړوالی شئ:
 : Tapsد عامه تشنابونو د ننه او بهر
“ ”Wallaceچشمې :شنه رنګ ته ورته چشمې دي چې
مجسمو غوندې ښکاري.
د څښاک اوبه نه دي :د
«  » EAU NON POTABLEاو
«  » NE PAS BOIREعالمو رسه ښودل شوي اوبه د
څښاک لپاره نه دي.

www.watizat.org

ټرانسپورټ

 28مخ

) … Burger

ټیلفون چیرته واخلئ؟

Watizat, tous droits réservés

@ انالین معلومات

 26مخ

③ فست فوډ هوټلونه  :دوې تل وړیا وای فای لري
تاسې کوالی شئ چې د دغو هوټلونو د باندې هم وای
فای نه ګټه پورته کړئ ( لکه king ,KFC ,Mcdonald

ټیلفون

●

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

●

د ټیلفون کارډ او یا له کمرې پرته ټیلفون.

Watizat, tous droits réservés

د پولیسو له دفرت څخه د آزادیدو وروسته ،ژر تر ژره یو
وکیل او یا انجمن رسه د مرستې لپاره اړیکه و نیسئ.
( 10او  11مخ وګورئ).

ښايي خوشې شئ او یا هم اخراج شئ خو دا د
قايض پریکړې پورې تړلې.

● 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

Watizat, tous droits réservés

● 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.

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.

 - 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)

● 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.

www.watizat.org

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

د خويش کیدو په حالت کې

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

1

● د پناه اخیستلو اسناد ( ريس پې يس ،د اقامت
جواز سند)...

هیڅ کله هم هغه اسناد مه السلیکوئ چې پرې نه
پوهیږی .له ترجامن غوښتنه وکړئ تر څو تاسو رسه
مرسته وکړي.

اداري توقیف څومره وخت
دوام کوي ؟

02

دغه اسناد او معلومات تل باید
له ځان رسه وساتئ :

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.

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 10 ( .او  11مخ وګورئ)

r2

که چريې د پوليسو د بد چلند پیښې شاهد ياستئ :لکه
د کمپونو ویجاړول او یا د پولیسو د کنټرول او بد چلند
نو عکسونه او ویډیوګانې يي د Ligue des droits de
 l’hommeاو  Solidarité Migrants Wilsonانجمنونو
د ټیلفون او وټس اپ دغې  06 17 85 68 83شمیرې ته
واستوئ.
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.

د پولیسو په کمیساري کې
ستاسو حقونه

که چیرې تاسو اداري توقیف مرکز
( )CRAته واستول شوئ

rie

د پولیسو د نیولو
په حالت 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 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.

Fé
v

1

02

r2

rie

v
Fé

24

تل دغه اسناد په مختلفونو ځایونو کې وساتئ ( ملګري او
یا انجمن رسه او یا هم انټرنت کې).

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 18 ( .مخ
وګورئ)

25

د پناه اخیستلو په اړه
معلومات
د پناه اخیستلو د پروسجرونو په اړه دغه ژباړل
شوي معلومات د وکیالنو لخوا کتل شوي دي.
تل د خپل شخيص وضعیت په تړاو د مرستې لپاره د
حقوقي مرستو مرکزونو ته مراجعه وکړئ
(  10-11مخ)
GISTI

دنده  :فرانسه کې د پناه غوښتنې معلومات
ژبې  :فرانسوي ،انګریزي ،عريب ،دري ،پښتو ،اردو،
تریګرینیا ،اورونو.

www.bit.ly/2XYKTw6

DOM’ASILE INFO

ژبې : :فرانسوي ،انګریزي ،عريب ،اردو ،بنګايل ,روسی
www.domasile.info

www.watizat.org

www. refugies.info

Watizat, tous droits réservés

فرانسه کې د اقامت اخیستلو د بیالبیلو الرو چارو،
له کورنۍ رسه یوځای کیدل او نور مسایلو په اړه
معلومات .ژبه  :فرانسوي
www.info-droits-etrangers.org

TARJIMLY
د دغه اپلکیشن له الرې په مستقیم ډول د رضا کاره
ژباړونکو رسه اړیکه ټینګوالی شئ( لیکنه  ،غږ او ویډیو
له الرې)

Tarjimly

CAMSCANNER
دغه اپلکیشن تاسې رسه مرسته کوي چې خپل اسناد په
ډیجیټيل بڼه اماده او بیا ایمیل او یا وټس اپ کې يي یوه
کاپي وساتئ.
SOLIGUIDE

انالین معلومات چې د نقشې له الرې د مرستو
ځایونه درښايي .عميل معلومات ( ادرسونه ،مهال
ویش ،د خلکو اندیښنې  .)...پام مو وي چې ځینې
ادرسونه او مهالویش نوي نه دي.
ژبې  :فرانسوي ،انګریزي ،هسپانوي او عريب
Paris, Bordeaux, Nantes
www.soliguide.fr

INFOMIGRANTS
اروپا کې د پناه غوښتنې په اړه معلومات

ژبې  :فرانسوي ،انګریزي ،عريب ،دري ،پښتو
www.infomigrants.net

د واټس اپ له الرې هم په ویب سایټ کې د نوم
لیکنې وروسته معلومات ترالسه کوالی شئ.

PLATEFORME D’AIDE AUX EXILES
EN FRANCE
فرانسه کې د جال وطنه وګړو لپاره مرسته.
د فیس بوک ګروپ دی چې هر څوک کوالی يش پکې د
رسپناه  ،خوراک ،کايل او اداري پروسیجرونو په اړه پوښتنه
رشیکه کړي.
دغه ګروپ رسه یو ځای شئ تر څو معلوماتو ته الرسۍ
و مومئ  /د فرانسې هر ځای کې
Plateforme d’aide aux exilés en France

SOUTIEN AUX EXILES DE GDE ET
STALINGRAD

د  Gdeاو ستالینګراد تبعید شویو وګړو د
مالتړ ګروپ

د فیس بوک دغه ګروپ کې مرسته او معلومات ترالسه
کوالی شئ .دغه ګروپ رسه یو ځای شئ تر څو معلوماتو
ته الرسسۍ و مومئ
پاریس او شاوخوا سیمې

Soutien aux exilés de GdE et Stalingrad

HOSTING IN PARIS FOR OFPRA
AND CNDA
د فیس بوک دغه ګروپ د اوفپرا او  CNDAد مصاحبې
وړاندې د شپې رسپناه د پیداکولو په برخه کې مرسته
کوي .دغه ګروپ رسه یو ځای شئ تر څو معلوماتو ته
الرسۍ و مومئ

پاریس او شاوخوا سیمې

Hosting in Paris for OFPRA and CNDA

د کرونا په اړه رسمي معلومات.
ګڼ ژباړل شوې ژباړل شوې معلومايت پاڼې په ویب سایت
کې ډاونلوډ کوالی شئ.
ګټورې معلوماتې پاڼې :

●کرونا ویروس څخه دئ ؟
www.bit.ly/3eKIYlC

● څنګه د ځان محافظت وکړو ؟
www.bit.ly/32osomA

● آیا زه ناروغ یم ؟

www.bit.ly/3mYS00Y

● که چیرې ناروغ اوسم څه باید وکړم ؟
www.bit.ly/3lafmAr

په بیالبیلو ژبو ژباړل شوي معلومايت پاڼې دلته موجودې
دي:
www.bit.ly/3kgYDKE

Watizat, tous droits réservés

INFO DROIT DES ÉTRANGERS

www.traducmed.fr

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

www.watizat.org

REFUGIES INFO
د هغو کسانو لپاره معلومات چې د مهاجرت او يا جانبي
حاميت اسناد ولري.
معلومات په فرانسوي ،انګلييس ،عريب ،پښتو ،تګرينيا او
رويس ژبو شتون لري.

1

WhatsApp

Facebook

02

سمبولونه

r2

انالین معلومات

TRADUCMED
د روغتیا ساتنې د مالقات لپاره په  ۳۹ژبو د ژباړې ویب
پاڼه او اپلکیشن.
د ا اپلکیشن او یا هم د ویب پاڼې له الرې د الرسسی وړ
دی:

له خلکو او ادارو رسه د ایمیل او فیس بوک له الرې د
اړیکې په ټینګولو رسه کوالی شئ مرسته او معلومات
ترالسه کړئ .پام مو وي چې حقوقي معلومات تل په
فیس بوک کې موجود نه وي .د وړیا حقوقي مرستو
مرکزونو نه مشوره ترالسه کړئ
(  10-11مخ ).
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ویب پاڼې او ټیلفوين
اپلکیشنونه

مرستې او الرښوونې ترالسه
کړئ

کورنا ویروس
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● رسی پي سی
● د خپل آدرس تصدیق پاڼه
●  2یورو
دغه بانکي حساب کې د حکومت لخوا ستاسې نغدي
مرستې (  ) ADAجمع کیږي ( 34مخ) او خپلې پیسې
له همدې الرې السته راوړالی شئ .د پیسو ایستلو دغه
بانکي کارډ یوازې په ( )La Banque Postaleکې کار
ورکوي.

بهر ته تګ راتګ

پاریس او ایل دو فرانس کې سهار له  6نه تر شپې 6
پورې کوالی شئ بهر وګرځئ .له دغه وخت نه بغیر
باید بهرت ته د تګ لپاره یو دلیل ( سند) ولرئ.
د نورو معلوماتو لپاره  ،6او  27مخ وګورئ.

د پاریس ښار په چاپیریال ( )Ile-de-Franceکې د
بیمې درلودونکي خلک د خپل میټرو کارډ لپاره د 75
سلنې تخفیف ()forfait solidarité transport
غوښتنه کوي او د  70یورو پر ځای خپل میټرو کارډ لپاره
هره میاشت  17,50یورو لګښت ورکوي.
( 33مخ وګورئ ).
① په  RATPدفرت کې د میټرو کارډ غوښتنه وکړئ
هغوی په وړیا ډول تاسې ته میټرو کارډ جوړوي که
چیرې غوښتنه مو و نه منل شوه نو بل دفرت ته الړ شئ.
② په انالین بڼه ( انټرنټ ) غوښتنه وکړئ

www.solidaritetransport.fr/first-request/
online/home

دغه انټرنیټي سایټ لپاره ستاسې د میټرو کارډ شمیره او
د بیمې تصدیق ( )CSSته اړتیا ده.

③ د انالین غوښتنې نه وروسته
 solidarité transportدفرت د دریو اونیو په جریان
کې تاسې ته یو لیک استوي او خرب درکول کیږي تاسې
کوالی شئ دریل سټیشن په ترمنل کې خپل میټرو کارډ
کې پيسې جمع کړئ.

www.watizat.org
Watizat, tous droits réservés

که چیرې تاسې د ( )CSSګټه اخیستونکی نه یاستئ
کوالی شئ د  5یورو په بدل کې د میټرو سټیشن له
غرفې څخه کارډ واخلی .یاد مو وي چې خپل عکس پرې
ولږوئ او بیا يي پورته کړئ.

مايل مرسته او رسپناه

 30مخ

روغتیا ته الرسسۍ

 33مخ

کارموندنه

 34مخ

ښوونځي کې د ماشومانو
شاملول

 35مخ

بیرته ښوونځی ته

 35مخ

پوستي آدرس

 36مخ

www.watizat.org

که چیرې لیک مو تر السه نه کړ کوالی شئ
 0 800 948 999شمیرې رسه اړیکه ونیسئ ( د
دوشنبې نه تر جمعې پورې سهار  9:00نه تر ماښام
 6:00پورې وړیا ټیلفون کوالی شئ )

ستاسو ټولنیز حقوق

Watizat, tous droits réservés

• د ماسک تړل د پاريس ( )Parisپه ټولو سړکونو،
سن سندين ( ،)Saint-denisهوت دوسني (-de-Seine
 )Hautsاو وال دوماغن ( )Val-de-Marneکې جربي
دی.
• د ماسک یا نقاب اغوستل په عامه ټرانسپورټ کې
الزامی یا جربی دي (بس  ،میټرو  ،ریل .)...
• د دې قواعدو د رس غړونی په صورت کی ممکن د
 135یورو پوری جریمې پایلې ولري.
• تاسې نه شئ کوالی په عامه ځایونو کې له  10کسیزې
ډلې څخه ډیرو کسانو ډلې رسه مالقات وکړئ.
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.

یا میټرو کارډ :

1

د دې لپاره څه ته اړتیا لرئ ؟

Pass Navigo

02

تاسې کوالی شئ د « »La Banque Postaleبانک کې
د « »Livret Aبانک کارډ یا د پس انداز حساب ځان ته
جوړ کړئ .

r2
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 RERدا د ریل یوه شبکه ده چې تاسې ته د ننه
پاریس ښار او د ښار په چاپیریال کې د تګ راتګ زمینه
برابروي.
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د بانکي حساب
پرانیستل
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( METROمیټرو) نښه يي داده او یوازې د ننه
په پاریس ښار کې تګ راتګ کوي .

29

د  ADAکارډ ستونزه

! نه شې کوالی چې په خپله خوښه ښار او یا بله
سیمه چې پکې اوسیدل غواړې غوره کړې.
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 وړاندیز له منلو مو ډ
ډه وکړه نو د رسپناه او د مايل 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 الړشه
چیرته مو چې خپل لیک ترالسه کوی ()SPADA
او یا د یو حقوقي مرستو دفرت ته الړشه.

www.watizat.org

(  10-11مخ)

Watizat, tous droits réservés

که چیرې پاریس کې د پناه اخیستلو په
لټه کې یاستئ او هیڅ رسپناه نه لرئ نو د
نارینه او یا ښځینه ،کورنۍ او جوړه لپاره
د ورځي د مرکز ( )accueil de jourته الړ
شئ 14-15( .مخ)

• که چیرې پناه غوښتونکی نه يي
او یا نور د رسپناه مستحق
نه يي :
د حل ښه الره يي داده چې  115شمیرې رسه هر
سهار وخته اړیکه و نیسه او د شپې د رسپناه
غوښتنه ترې وکړه.
 24ساعته کوالی شې ټیلفون وکړې خو باید 2
ساعته او یا له هغه ډیر د ځواب لپاره انتظار کې
پاتې شې .هر څومره چې ډیر ټیلفون وکړې په
هامغه اندازه د رسپناه د ترالسه کولو ډیر چانس
پیدا کوئ.
 115تاسې ته پرته له رشط څخه وړیا رسپناه
درکوي ،تاسې اړتیا نه لرئ چې د دې لپاره د
اوسید جواز ښکاره کړئ.

www.watizat.org

که چیرې د  ADAکارډ مو ورک کړ او یا غال شو دغې
شمیرې ته زنګ ووهه تر سو کارډ مو بند کړي( بیا نور
کار نه ورکوي)
05 32 09 10 10
که چیرې د پیسو په تر السه کولو کې مشکل لرئ او
پیسۍ مو کارډ ته نه حوال کیږي ،نو د مرستې لپاره
 SPADAاو یا حقوقي مرستو خدماتو دفرت رسه د مالقات
وخت ونیسئ(  9 – 8مخ) .کوالی شئ مستقیام اويف دفرت
ته الړ شئ ځکه هغوې ستاسې د مايل امتیازاتو مسولیت
لري.

کې در ته ځای درکړل يش.

02

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 .د نور معلومات لپاره په دغه لینګ کلیک
وکړئ www.watizat.org/carte-ada :

() …PRAHDA,HUDA,CAO,CADA

کله چې د مهاجر په توګه و منل شوې او یا جاين
محافظت درکړل شو اوس نو د پناه غوښتونکي په
توګه نه پیژندل کیږې ،له پناه غوښتونکي رسه مو
حقونه تو پیر کوي.
مهمه ده چې د اجتامعي کارمند نه د خپل
حالت مطابق د کور پیداکولو په برخه کې مرسته
وغواړئ تر څو د سوسیال کور په پیداکولو کې
دررسه مرسته وکړي.
هغه انجمن ته الړشه چیرته مو چې خپل لیک
ترالسه کوی ( )SPADAاو یا د خپلې سیمې ()CCAS
دفرت ته الړ شه که نه باید د ورځې مرکز ته والړ
شې(  6مخ).

Watizat, tous droits réservés

خربدارۍ
• 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.
• یوازې پناه اخیستونکي کوالی يش له دا ډول
مرستو برخمن يش .که چیرې پناه اخیستونکی نه
یاستئ نو د مرستو تر السه کولو بله الره شتون
لري.
• اويف کوالی يش د الندې دالیلو له امله د پناه
غوښتونکو له دغو مرستو ورکولو ډ ډه وکړي:
 که چیرې د اويف لخوا درکړل شوي رسپناه لهاخیستلو انکار وکړئ.
 که چیرې استوګنځای مو پریږدئ. که چیرې د پریفیکچر مالقات ته حارض نه شئ. که چیرې د دوبلین پروسه کې شامل وی اوتیښته وکړئ.

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 (
نامحدود دی ).
کارډ مو بدون د متاس نه دی.
ځینې مغاز 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  ADAمايل امتیازات
ترالسه کړئ .د دغو مايل مرستو اندازه ستاسې شخيص
حالت ( کورنۍ  ،ماشومان ،یوازې )...او رسپناه ته په
پام رسه توپري کوي.

د یو پناه غوښتونکي په توګه او که د اويف دفرت
په هرکيل مرکز کې مو د منلو مادي رشایط رسه
موافقه کړې وي
نو باید د پناه غوښتونکو کمپونو

r2

ف
او� دفرت ته د پناه غوښتنې دوسیې د
کله چې ي
ثبتولو لپاره ځئ ،هلته په یو دفرت کې ته د یو ډول
مرستو وړاندیز کیږي چې الندې شیان پکې شامل
وي:
• میاشتنۍ نغدي مرستې ()ADA
• د پناه غوښتونکو د رسپناه حق
دا مرستې په اصل کې ستاسې د مرستې لپاره دی
چې د پناه غوښتونکو لپاره د دولت د هرکي 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.

نغدي مرستې

• د پناه غوښتوکو لپاره :

rie

د پناه غوښتونکو هرکيل لپاره د مادي
مرستو رشایط ( )CMAڅه دي ؟

1

رسپناه او نغدي مرستې

د رسپناه مرستو
ته الرسسۍ

• د مهاجرو لپاره :

Fé
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که چیرې اويف خپل پریکړه په دې اړه بدله نه
کړه نو ستاسې وکیل حق لري چې اداري اپیل
تررسه کړي.

Watizat, tous droits réservés

پام مو وي ،دغه اسناد ښايي ګران وي چې خپله
يي یوازې ولیکئ .د اپیل موده ستاسې شخيص
حالت پورې تړاو لري .زمونږ کلکه سپارښته داده
چې د حقوقي مرستو یو مرکز ته مراجعه وکړئ
تر څو د یو وکیل له مرستې برخمن شئ.

د هغو خلکو لپاره چې د اوسیدو 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 نړیوال روغتیا ساتنې
په مرسته له روغتیايي بیمې او تکمیيل درملنې
بیمې ( )CSSڅخه د پناه اخیستلو د اسنادو په
وړاندې کولو رسه ګټه پورته کړئ.
له دې رسه تاسې  ،کورنۍ او ماشومان مو
روغتیايي مرستې او درملنې ته وړیا الرسسۍ
پیدا کوي .کوالی شئ له کوربه او یا هغه چا
نه چې ستاسې رسه د پناه اخیستلو په پروسیجر
کې مرسته کوي ( )SPADAمرسته وغواړئ.
همدارنګه کوالی شئ د انجمن (  10-11مخ) او
یا د روغتون له اجتامعي کارمند څخه ( 18مخ) د
مرستې غوښتنه وکړې.

Watizat, tous droits réservés

اويف به یو سند درکړی چې پکې ستاسې د دغه حق
( )CMAد اخیستلو او یا رد کیدو دالیل پکې ذکر
وي .که چیرې دغه سند يي در نکړ نو دریغ مه کوه
او ترې وغواړه .دغه سند د خپل حق غوښتلو لپاره د
اپیل په تررسه کولو کې دررسه مرسته کوي.

که چیرې له اويف څخه مو ستاسې د  CMAحق
د رد کیدو او یا اخیستلو د هوډ سند السته را
نه وړل نو  ۱۵ورځې وخت لرئ چې د دوې د
پریکړې پر وړاندې اجباري اداري اپیل ()RAPO
وکړئ .د یو رسمي لیک په توګه خپل اپیل
د اويف مرکزي دفرت دغه آدرس ته واستوئ :

● نړیوال روغتیا ساتنه PUMA
رسمي نوم CMU

د اوسیدو د قانوين جواز نه درلودونکو اشخاصو
لپاره .دولتي روغتیايي مرسته ( )AMEد ډاکټر
لخوا تایید شویو روغتیايي مرستو ته  100فیصده
پوښښ ورکوي )AME(،هغه وخت تر السه کیدای
يش چې :
د ( )AMEد اخیستلو حالت ولرئ:
• د اوسیدو قانوين اسناد و نه لرئ او یا داسې
اسناد و نه لرئ چې استوګنه مو تایید کړي( د
اوسید جواز نه لرل ،رسې پې سې ،د داسې اسناد
نه لرل چې د اوسیدو اجازې د اخیستلو ښودنه
وکړي) او
• لږ تر لږه درې میاشتې بې وقفې اوسیدل په
فرانسه کې
• لږ عاید لرل د دې لپاره غوښتنلیک مو باید د
خپلې سیمې ( )CPAMدفرت ته واستوئ.
د وخت او مايل منابعو رشایط پر ماشومانو د
تطبیق وړ نه دی.
 AMEیوازې په هغه حالت کې ترالسه کیدالی
يش چې مور او پالر په نامنظم رشایط کې ژوند
وکړي.
یو له دغو ادارو څخه د غوښتنلیک د استولو
لپاره د مرستې غوښته کوالی شئ:
• د خپلې سیمې CCAS
 Centre communal d’action socialدفرت کې
• د ورځي مرکز (  6مخ)
• د روغتون اجتامعي خدمات ( 18مخ)
• انجمن ( 11 –10مخ)
 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.
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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● که د اويف لخوا درکړل شوی استوګنځای او یا سیمه
مو رد کړی وي او یا هم پریښی مو وي.
● که چیرې کومه تخطي وکړی او یا هم د استوګنځای
قوانینو ته درناوی و نه کړئ.
● که چیرې د چارواکو غوښتنو ته درناوی و نه کړئ
( که چیرې د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړئ او مرکو
کې ښکاره نه شئ)

که چیرې اويف خپله پریکړه بدله نه کړه ،دغه
لیک به ستاسې له وکیل رسه د اداري اپيل پر
مهال ډیره مرسته وکړي.

د پناه اخیستلو په جریان کې د روغتیايي بیمې
د ترالسه کولو پورې کوالی شئ وړیا روغتیايي
خدماتو ( )PASSچې ځینو مشخصو روغتونونو
کې يي موندالی شئ( 18مخ) الرسۍ پیداکړئ.
ډاکټرانو او درملنې ته به وړیا الرسسۍ پیداکړې.

1

ښايي په الندې حاالتو کې ستاسې څخه
دغه حق واخیستل يش:

44-rue Bargue
75732-Paris Cedex 15

● بیړنۍ پاملرنه

02

● که چیرې د خپلې پناه غوښتنې په اړه د تجدید
نظر غوښتنه وکړئ.
● فرانسې ته له رارسیدو  ۹۰ورځې وروسته پرته له
کوم دلیل څخه د پناه غوښتنه مو نه وي ثبت کړې.
● د درغلی په صورت کې که غلط معلومات ورکول
او یا هم معلومات مو پټ کړی وي.
● که د اويف لخوا درکړل شوی استوګنځای او یا سیمه
مو رد کړی وي او یا هم پریښی مو وي.

OFII

مهمه خربتيا :د (  )CSSروغتيايي مرستو حقوق او د
(  )AMEدولتي روغتيايي مرستې چې د  2020کال
د اکتوبر  30او د  2021کال د فربورۍ  16ترمنځ پاي
ته رسيږي ،په اتوماتيک ډول درې مياشتي د تاريخ له
پوره کيدو وروسته غځول شوی.

rie

ښايي په الندې حاالتو کې ستاسې د مادي
رشایطو د منلو ( )CMAحق رد يش:

وړیا روغتیايي
مرستې ته الرسسۍ

Aide medicale d’Etat - AME
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د  CMAد حق
اخیستل یا رد کیدو پر
وړاندې اپیل کول

که چیرې له اويف څخه مو د اسې سند ترالسه کړ چې
دوې ستاسې د  CMAد رد کولو هوډ لري نو کوالی
شئ د  15ورځو په جریان کې یو غیر رسمي اپيل
( )recours gracieuxاويف ته واستوئ.
اپیل مو باید ستاسې هویت بیان کړي او د پریکړې پر
وړاندې د اپیل ټول دالیل پکې وړاندې يش.
د یو رسمي لیک په توګه ()lettre recommandée
د اويف دغه مرکزي دفرت ته يي واستوئ:
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● دولتي روغتیايي مرسته

33

1

د زرده کړو بیا
پیلول

02
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کارموندنه

ښوونځي کې د
ماشومانو شاملول
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abc

● د پناه غوښتوکو لپاره :

د  2019کال د مارچ میاشتې نه وروسته پناه
غوښتونکي چې د پناه اخیستلو دثبت له مودې
نه يي شپږ میاشتې تیرې شوې وي فرانسه کې د
کار کولو اجازه پیداکوي.او یوازې به هغه حالت
کې چې له اوفپرا نه مو ځواب نه وي ترالسه
کړی.
د کار جواز ترالسه کولو لپاره باید پریفیکچر کې
د غوښتنلکیک فورمه ډکه کړې ،اړتیا ده چې د
کار قرارداد خط ،دکار پیشنهاد او یا بل کاري سند
هغوی ته ورکړی.
د کار داجواز تر هغه پورې وي چې رسې پی يس
مو موجود وي.د اوفپرا د ځواب تر السه کولو
پوې کیدای يش د کار دا جواز بیا متدید کړی.

● د 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
اجازه پیدا کوې.

باید د خپلې سیمې ښاروالۍ ( )mairieڅخه
غوښتنه وکړې که چیرې کومې ستونزې رسه
مخامخ شوې وړیا حقوقي مرستو خدماتو رسه په
اړیکه کې شه  11 –10(.مخ)

که تاسو دلته په هر حالت یعنی (پناه
غوښتونکی  ،کډوال یا د فرعي محافظت ګټه
اخیستونکي) یاستی  ،تاسو کولی شئ په مستقیم
ډول د اړونده مراجعو او اداراتو رسه اړیکه
ونیسئ یا د ډاډ لپاره د پاراکس اپ پليټ فارم
کې د مشخصو چینلونو او کانالونه د پاره غوښتنه
وکړئ
()www.parcoursup.fr

د پوهنتونونو او مهاجرینو ټولنه ( )UNiRکولی
يش د شخيص مالتړ او د زده کړې د بیا پیل لپاره
چمتووايل له الرې ستاسو په علمي ادغام کې
مالتړ وکړي او تاسو رسه مرسته وکړی
www.uni-r.org

مهرباين وکړئ په یاد ولرئ :په ځینو ادارات
او مراجعو کې د نوم لیکلو لپاره  ،دا ستاسو د
فرانسوي کچې تصدیق ته اړتیا لري.

www.watizat.org
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د کار موندنې لپاره یو انجمن رسه په متاس کې
شه (  9 – 8مخ)

فرانسه کې له  16کلن د ټیټ عمر لرونکي ټول
ماشومان ښوونځي ته د تګ حق لري ،فرانسه
کې ستاسې او یا ستاسې د مور او پالر د استوګنې
حالت که هرڅه وي ښوونځی وړیا ده.
ټول کوچنیان ښوونځي ته الرسسی لري او
ښوونځي ته تګ اجباري ده.

● لوړې زده کړې
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خربدارئ ،د ريس پی يس د نوي کولو لپاره یوازې هغه آدرس
منل کیږي چې د پریفیکچر لخوا تصدیق شوی وي.
رسمي آدرس مو کیدای يش الندې ځایونه وي:
• SPADA

• د رسپناه مرکز چیرې چې استوګنه لرې.
• خپل آدرس مو چیرې چې ستاسې د کورنۍ یو غړی ( مور
او پالر  ،ورور  ،خور ) هلته میشت وي.د ملګري د آدرس
تصدیق د منلو نه دی.

GUDA

د پریفیکچر مالقات څانګې

که هر حالت ولرئ ( مهاجر یا پناه اخیستونکی، )...
فرانسه کې د اوسیدو اسناد و نه لرئ او یا ځانګړې حالت
کې قرار ولرئ باید له یو انجمن څخه د یو رسمي آدرس
د پیداکولو لپاره د مرستې غوښتنه وکړې.
د آدرس په واسطه کوالی شئ خپل اداري کارونه مخ ته
یوسې .که چیرې انجمن در رسه د آدرس په پیداکولو کې
مرسته ونکړه نو ستا د حالت مطابق درته الرښوونه کوي
تر څو یوه بله اداره پیدا کړې.

د اوفپرا دوسیه او مرکه

 44مخ

اپیل کول

 48مخ

د بیا غور کولو غوښتنه

www.watizat.org

réfugié

()réexamen
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که چیرې تاسې ته پناه در کړل
شوې وي
د اقامت جواز

 52مخ
 54مخ
 56مخ
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titre de séjour

 40مخ
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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.

 39مخ

د  SPADAمالقات

● بل حالت :

خربدارۍ :
د رسمي آدرس موندل آسانه کار نه دی .په
انجمن کې مو لومړنۍ هڅه ښايي بریالی نه وي
خو انجمن کیدای يش ستا د حالت مطابق درته
مشوره درکړي تر څو د مرستې لپاره یوه ښه اداره
پیداکړې .دریغ مه کوه او بیالبیلو ادارو ته دمرستې
لپاره الړ شه

1

کله چې فرانسه کې د پناه اخیستلو پروسه مو پیل کړه د
 SPADAدفرت د رسمي آدرس په جوړولو کې دررسه مرسته
کوي .کله چې  GUDAدفرت ته الړئ ډیر ژر به د رسمي
آدرس جوړولو لپاره د مالقات وخت درکړل يش .دا یوازې
هغه مهال شونې ده چې تاسې یو پناه اخیستونکی اوسیږئ.

 38مخ

SPADA

Centre communal d’action social - CCAS

 :ته الړشئ ،هلته به د اجتامعي کارمندانو له مرستې
برخمن شئ ،همدارنګه دې برخه کې له یو انجمن څخه
د مرستې غوښته کوالی شئ (.د حقونو په تړاو راتلونکي
معلومات وګوره)

02

● د پناه اخیستونکو لپاره :

کوالی شئ د خپل ښار چیرې چې له دریو میاشتو
راهیسې اوسیږئ

?

پناه غوښتنه څه ده ؟

r2

د ټولنیزو حقوقو د تر السه کولو لپاره فرانسه کې د
رسمي آدرس درلودل حتمي دي .رسمي آدرس هغه
پوستي آدرس دی چې هلته تاسې د فرانسې له اداراتو
څخه خپل لیکونه ترالسه کوالی شئ .حتمي نه ده
چیرته چې اوسیږئ رسمي آدرس مو هامغه ځای وي

مخکې له دې چې  SPADAکې ستاسې د آدرس موده
پاې ته ورسیږ تاسې به و هڅول شئ چې په چټکۍ رسه
ځان ته نوی آدرس پیدا کړئ.
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رسمي آدرس

کله چې پناه مو واخیستل ( مهاجر  ،فرعي محافظت ،بې
تابعته حالت ) کوالی شئ د  ۶میاشتو لپاره خپل رسمي
آدرس وساتئ او باید د ځواب ترالسه کولو وروسته د
 SPADAپه همکارۍ شپږ میاشتې نوره هم دغه آدرس
ولرئ.

د پناه اخیستلو اداري
پروسیجرونه

Fé
v

● د مهاجرو لپاره :

v
Fé
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د پناه اخیستلو پروسیجرونه ،دا مشخص کوي چې ایا د
پناه اخیستلو پر رشایط برابر یاستئ که نه.
مهاجر او یا جانبي حامیت د اسنادو په ترالسه کولو
رسه په فرانسه کې له الندې ګټو برخمن کیږئ:
د فرانسې دولت لخوا ستاسو محافظت
د فرانسې په خاوره کې د اوسیدو اجازه پیداکوئ
اقامت جواز)ز)
• د فرانسې اسناد السته راوړئ تر څو قانوين کار
وکړئ.
• کورنۍ مو راغوښتلی شئ( .له کورنۍ رسه یو ځای
کیدل)

د  SPADAمالقات

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 پروسیجر په توګه
وپیژندل شوه ( 33مخ) نو باید لږ تر لږه  6میاشتې اضايف
انتظار وباسئ.

www.watizat.org
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پاریس او د پاریس په چاپیریال کې الزمي ده
چې دغې 01 42 500 900
شیمرې 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  3.30بجو 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 لپاره 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 پاریس
شاوخوا یو بل دفرت کې تاسې ته د مالقات وخت درکړل
يش  .کله چې په ټیلفون کې مو خربې خالصې شوې 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 .

د SPADA

مدیر به :

 -1په فرانسه کې د پناه غوښتنې په اړه معلومات
درکړي او ستاسې د شخيص ژوند په اړه به پوښتنې وکړي
نو باید دغه معلومات ورته ورکړئ :
• شخيص معلومات( نوم  ،عمر .)...
• له ملک څخه د وتلو نیټه او فرانسې ته د داخلید نیټه.
پام مو وي که چیرې فرانسې ته د داخلیدو نیټه مو 90
ورځو نه ډیر ورکړل ،نو دوسیه به مو د ګړندی پروسیجر
(  ) Procédure accéléréeپر اساس و څیړل يش چې
دابه تاسې ته ستونزه رامنځ ته کړي.
• فرانسې ته د راتګ مسیر.
• د پناه غوښتنې د پروسیجر لپاره مو کومه ژبه وکارول
يش.
 - 2کمپیوټر کې د معلوماتو د ثبتولو لپاره ستاسې نه
پوښتنې کوي .دا معلومات ښايي له پریفیکچر رسه رشیک
يش .ناسم معلومات کیدای يش دوسیې لپاره مو د ستونزې
د جوړیدو المل وګرځي او دوسیه به مو ګړندی پرویسجر
په توګه وپیژندل يش.
 - 3د احضاريي پاڼه درکوي چې د پناه اخیستلو لپاره
ځانکړې غرفه ( )GUDAته ورشئ .د پناه اخیستلو لپاره
دغه ځانکړې غرفه کې به و کوالی شئ چې د پناه غوښتنې
دوسیه موثبت کړئ .
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له یو متخصص انجمن څخه د اجتامعي او حقوقي
مرستو د موندلو لپاره  10مخ و ګورئ.
د پناه غوښتنې د ختلفو پروسجرونو د مرحلو په اړه د
زیاتو معلوماتو لپاره  42مخ وګورئ.

د نورو معلوماتو لپاره  56مخ وګورئ

تاسو ال هم کوالی شئ د پناه غوښتنه وکړ ئ او سپادا (
 ) PADAرسه 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 11-10 ( .مخ )

www.watizat.org

که چیرې په خپل ملک کې له تهدید رسه مخامخ
شوي نه یاستئ نو دا به ګران وي چې فرانسه کې پناه
واخلئ.

مختلف ډولونه شته چې هر يي د یو شخص له شخيص
حالت رسه توپیر لري او په الندې ډول دي :
د بهرنیو وګړو لپاره روغتیايي اقامت 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.
 10مخ وګورۍ

1

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.

فرانسه کې د اقامت جواز ()Titre de séjour

02

پناه غوښتنه څه ده ؟

r2

دلته تاسو تر  18کلنۍ پورې ستاسې ستاتنه کوي د ماشوم
ټولنیز خدمتونو ( )Aide sociale l’enfanceڅخه
برخمن کیږي ( کور  ،زده کړه  ،روغتیا).
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د بې رسپرسته ماشوم په توګه د خپل ځان د اثبات دپاره
 DEMIEت
دف� ته الړ شئ (  8مخ).

SPADA

د اقامت جواز

(  18کم عمر)

Fé
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زیر سن

v
Fé

38
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  10مخ و ګورئ.
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 GUDAمالقات لپاره د ثبت په لیک کې د اړتیا وړ
ټول معلومات لکه آدرس ،تاریخ او د مالقات وخت ذکر
شوی وی.

د ( )GUDAدفرت کې:

 – 1د پریفیکچر څانګه ستاسې د پناه غوښتنه ثبتوي.
 – 2د اويف ( )OFIIڅانګه د یوې مرکې پر مهال
ستاسې د اړتیاوو ارزونه کوي( کور  ،روغتیايي حالت).

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 پریفیکچر او اويف لخوا به په پای کې تاسې ته ځینې
اسناد درکړل يش ،دا اسناد درنه ورک نه يش .کاپیانې يي
ځان رسه خوندي کړئ ،ډیجیټل کاپي او تصویرونه يي
بیالبیلو ځایونو کې له ځان رسه وساتئ.

کله چې  GUDAته ورسیدو څخه وکړو؟

 .1د پناه غوښتنې د ثبتولو
لپاره د پریفیکچر څانګه ته الړ
شئ.
یو مدیر به :
● ستاسې د ګوتې نښې واخيل.
● دوې به وګوري چې ایا په فرانسه یا کوم بل اروپايي
هیواد کې مو مخکې د پناه غوښتنه ثبت کړې.
● د ژبې پوښتنه درنه کیږي چې په ټولو ادارې
پروسیجرونو کې ترې کار واخیستل يش .دا به ډیر ګران
وي ،چې وروسته دغه ژبه بدله کړئ مګر دا چې په
فرانسوي خربې وکړئ.
● معلومايت کتابچه درکوي چې په مورنۍ ژبه درته
الرښوونه وکړي.
● د پناه اخیستلو د تایئد سند( رسې پې سی) درکوي
چې وررسه د پناه اخیستلو دري ګوين پروسیجرونو (
نورماله پروسه  ،ګړندی پروسه او دوبلین پروسه) یو يې
مشخص کیږي.

www.watizat.org

.نورماله پروسه ( Procédure normaleمخ )42
ګړندی پروسه ( Procédure accéléréeمخ )42
دوبلین پروسه ( Procédure Dublinمخ .)43

څانګې ته الړ شه

اويف ( )OFIIڅه شی دی؟
د فرانسې د کډوالۍ او ادغام دفرت (اويف) په
فرانسه کې د پناه غوښتونکو د هرکيل او د له
دوې رسه د پناه اخیستلو د اداري پروسیجرونو
مسولیت لري ( ،مايل مرستې او رسپناه ).
یو مدیر به :
● ستاسې د شخيص ژوند په اړه پوښتنه وکړي چې وګوری
ایا ځانګړې اړتیاوې لرئ.
● د مرستو د وړاندیز یوه فورمه چې
(  )Offre de prise en chargeنومیږي درکوي ،فورمه
د ځای په نښه کولو رسه السلیک کړی.
که چیرې فورمې د السلیک کولو موافقه مو ونه
کړه او یا د رسپناه د غوښتنې هیله مو و نکړه نو ښايي د
مايل مرستې (  ) ADAڅخه برخمن نه شئ :دا د مرستو
د بستې معامله ده .
په هرصورت ،باید پوه شئ چې ښايي د غوښتنې خالف د
فرانسې یوې بلې سیمې ته واستول شئ نو په دې صورت
کې باید د  5ورځو په اوږدو کې هلته ځان ورسوئ.
که چیرې له تګ څخه مو ډ ډه وکړه نو د رسپناه او مايل
مرستو څخه نور نه برخمن کیږئ.

په SPADA
پوستي آدرس ()domicilation

السته راوړل.

د  GUDAله مالقات وروسته باید د یو رسمي پوستي
آدرس ( )domicilationترالسه کولو لپاره بیرته
 SPADAدفرت ته الړ شئ.

 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 یوازې ستاسې د اداري پروسیجرونو په
جریان کې کار کوي.
 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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ډیره مهمه ده چې د دغو دریو پروسیجرونو په توپیرونو
ځان پوه کړئ ځکه له دې رسه ستاسې د دوسیې ارزونه،
وخت او کیفیت بدلیږي په ځانګړې ډول په CNDA
کې.

.2

وروسته بیا د اويف ()OFII

.3

کې د یو رسمي
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( 11 –10مخ)
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د  GUDAدفرت د مالقات په پای کې تاسې ته د پناه
اخیستلو یوه دوسیه چې ( اوفپرا )په نوم ده تاسو ته
درکوي .د یو متخصص انجمن پوښتنه وکړه او  64مخ په
دقت رسه وګوره او بیا خپله دوسیه ډکه کړه.
کله چې مو په دقت رسه خپله دوسیه ډکه کړه ،د 21
ورځو په اوږدو کې یې اوفپرا ته واستوئ.
www.watizat.org
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دا امکان شته چې تاسې اپیل وکړئ تر څو د
فرانسې دولت ستاسې د پناه غوښتنې مسولیت واخيل
او بل ملک ته وا نستول شئ ( .د اپیل موده۴۸ :
ساعته په هغه صورت کې چې یو نیول شوی کور کې
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 تاسې واستول شوی او بیا بیرته
فرانسې خاورې ته راغلئ نو باید له رسه دلته د
پولیسو په پریفیکچر کې د پناه غوښتنه مو 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 ۱۸
میاشتو 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.
( ۱۰ـ  ۱۱مخ)
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د رسې پې سی نوي کول یوازې یو څو ورځې
وخت نیيس ،د تاریخ له پوره کیدو یو څو ورځې مخکې
پریفیکچور ته الړ شئ .که چیرې د (رسې پې سی)
تاریخ پوره شوی وي ،نو د پولیسو لخوا ستاسې د نیولو
خطر موجود وي 24 (.مخ).

اوفپرا کوالی يش چې د دوسیې پروسیجر مو بدل
کړي .د پناه اخیستلو دوسیه او یا مرکې په وخت
کې هغه دالیل راوړئ چې له امله يي باید نورمال
پروسیجر کې شامل شئ .که چیرې اوفپرا مو غوښتنه
و نه منله نو  CNDAکې غوښتنه وکړه.

پام مو وي :د پریفیکچر د دغو مالقاتو په یو
کې به ستاسې د استولو امر درکړل يش .له همدې
مودې نه تاسې له دې خطر رسه مخامخ کیږي چې
توقیف ځای او بیا لومړنی ملک ته چیرې چې
ستاسې د پناه غوښتنې مسولیت لري واستول شئ.
له هغه تاریخ څخه چې بل ملک ستاسې د بیرته
اخیستلو موافقه وکړه نو د فرانسې دولت شپږ
میاشتې وخت لري تر څو تاسو هلته واستوي.

که چیرې د استولو په ټاکل شوې موده ( شپږ
میاشتې له یا هغه څخه ډیره موده ) کې هغه ملک
ته وانستول شوی چې ستاسې د دوسیې د څیړلو
مسولیت لري ،نو په نورمال ډول فرانسه به ستاسې د
پناه غوښتنې د څیړلو مسول وي.
اخطاریه ،د ډوبلین هره پروسه توپیر لري ،ښايي د
یوکس لپاره یو ډول او د بل کس لپاره بل ډوک کار
ورکړي.
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که چیرې دوسیه مو مکمله وه ،اوفپرا تاسې ته یو
رسمي لیک استوي .له دې رسه کوالی شئ د پناه
اخیستلو د تائید سند د  9میاشتو لپاره بیا نوی کړی.

● که پریفیکچر کې مو د خپلې ګوټې نښان له ورکولو
ډډه کړې وي او یا هم ستاسې د ګوټې نښان مو ونه
لوستل يش.
● د ځان او د الرې سفر په اړه مو ناسم معلومات مو
ورکړی وي او یا مو معلومات پټ کړی وي.
● د فرانسې خاورې د پرېښودلو حکم ()OQTF
مو ترالسه کړی وي.
● که چیرې مخکې مو د پناه غوښتنه ثبت کړې وي او
اوس د بیا غور کولو غوښتنه مو کړی وي 52 (.مخ)
● 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 تاسې بیړنی ستونزه نه
لرئ.
● که تاسو په اصطالح د یو امن هیواد څخه راغيل
یاستئ :البانیا ،ارمنیا ،بوسنی و هرزګوین ،کیپ ورد ،ګانا،
جورجیا ،هندوستان ،کوزوو ،مقدونیه ،موریس ،مولداوی،
منګولیا ،مونته نګرو ،سنګال ،رصبستان.

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.
پروفیکچر به بیالبیل مالقاتونه تظیم کړي .که چیرې
غواړې چې د نغدي او رسپناه له مرستو برخمن شئ
نو ستاسې ګډون په مالقاتونو کې حتمي ده.

1

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.

دې پروسیجر کې د دوسیې د ارزونې وخت لنډ وي.
ستاسې حالت ته په پام رسه ښايي له مرستو برخمن نه
شئ( مايل مرستې او رسپناه).
هغه ممکنه دالیل چې له امله يي پریفیکچر پریکړه
کړې ،چې دوسیه مو ګړندی پروسیجر کې شامل يش
هغه په الندې ډول دي :

02

Procédure normale

Procédure accélérée

که چیرې پریفیکچر دا پریکړه وکړي چې دوسیه
مو د دوبلین پروسې له مخې اجرا يش نو ممکن دا
په دې معنی وي چې ستاسې د ګوتو نښان په بل
اروپايي هیواد کې موندل شوی او هلته مو له دې
وړاندې د پناه غوښتنه کړې او یا هم د بل اروپايي
هیواد ویزه مو ترالسه کړې .په دې حالت کې هامغه
هیواد ستاسې دپناه غوښتنې د رسته رسولو مسولیت
لري.
له همدې امله پریفیکچر به له دغه ملک څخه
ستاسې د بیرته استولو غوښتنه وکړي تر څو هغوې
ستاسې د پناه غوښتنه مخته یويس.

r2

 .1نورمال پروسیجر

 .2ګړندی پروسیجر

Procédure dublin

rie

د پناه اخیستلو پروسيجرونه

 .3دوبلین پروسه

که چیرې اپیل مو وبایلله ،نو باید  ۶میاشتې اضايف
انتظار و باسئ تر څو بیا وکوالی شئ په فرانسه کې
د پناه غوښتنه ثبت کړئ .په دغه موده کې ستاسو د
بیرته استولو خطر هم ممکن دی.
که چیرې غواړئ اپیل وکړئ نو ژر تر ژره یو متخصص
حقوقي انجمن ته الړ شئ تر څو مشوره درکړي او
مرسته دررسه وکړي.

Fé
v

1

02

r2

rie

v
Fé

42

43

رسه له دې چې د اوفپرا مدیر د مرکې پر وخت ستاسې
نه هیواد ته د بیرته استولو د خطر په اړه پوښتنه
کوي،خو په دوسیه کې مو د دې دالیلو لیکل حتمي دي
ترڅو ټول جزییات ورته ښکاره يش ،او هغوې ته واضح
يش چې دا دالیل د مهاجر له تعریف رسه چې د جنیوا
کنوانیسیون کې راغلی مطابقت لري .په دوسیه کې د
دقیق ،په جزییاتو  ،کره ،مفصل ،او اړوند معلوماتو لیکل
ډیر مهم دي.

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

دوسیه مو باید اوفپرا قانع کړي چې ژوند مو په خپل
ملک کې په خطر کې و او د زورونې او شنکجې له
ویرې خپل ملک پریښودو ته اړ شوي یاستئ او یا هم د
بیرته استولو په صورت کې وژل کیږئ .د دې لپاره زمونږ
سپارښتنه داده چې د یوې متخصصې ادارې یا یو وکیل
نه د خپل کیس په لیکلو کې مرسته وغواړئ .
الرښوونه .د اسناد کاپي مو له ځان رسه خوندي کړئ .د
ټولو اسنادو تصویر وباسئ او یو انجمن ته يي د چاپ
کولو لپاره ورکړئ.
الرښوونه .د اسناد کاپي مو له ځان رسه خوندي کړئ .د
ټولو اسنادو تصویر وباسئ او یو انجمن ته يي د چاپ
کولو لپاره ورکړئ.

 .6په فرانسوي ژبه په خپل داستان کې د وطن
پریښودلو او فرانسه کې د پناه اخیستلو ټول دالیل
ولیکه.
دا لومړنی الره ده چې اوفپرا په تفصیل رسه وطن
کې ستاسې د ویرې په اړه وپوهیږي نو کره او اړوند
معلومات ورته ولیکئ او د اشخاصو نومونه،ځایونه او
دقیق تاریخونه باید پکې شامل وي.
باید هغه داستان او دالیل په خپل کیس کې ولیکئ
چې خپل وطن پریښودلو ته يي مجبوره کړي یاستئ
او په فرانسه کې مو د پناه غوښتنه کړې  .ستاسې په
داستان کې ټول هغه جزییات او د اشخاصو نومونه ،
او ادرسونه ستاسې د ملک د تاریخونو په ترتیب چې
ستاسې له کیس رسه تړاو لري باید ولیکئ.
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؟
د  21ورځو نه مخکې خپل کیس اوفپرا دفرت ته ولیږئ
( د هغه تاریخ نه چې تاسې ته د پریفیکچر لخوا د کیس
دوسیه درکړل شوې )  ،او دغه ادرس ته يي ولیږئ .

دا د هغه پناه غوښتونکو لپاره ده چې د کیس لیږولو
دوسیه یې د مارچ  12او جون  23مینځ کې نیټه یې
پای ته رسیدلی وی .د جون له  24د  21ورځینۍ
مودې لپاره بیرته له رسه پیلیږي.

OFPRA

201-Rue Carnot
Fontenay-sous-Bois 94120

www.watizat.org
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خپله دوسیه د یو رسمي لیک په توګه 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.
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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
تاسې 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.

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.
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د اوفپرا مامور ستاسې د ملک ټول حالت او ستاسې
د ویرې مشخص دلیل ته په پام کې نیولو رسه پریکړه
کوي ،خو په هر حال د اوفپرا پریکړه ستاسې د داستان
او هغه معلومات چې د مرکې پر وخت مو ورکړی ،تړاو
لري.
زمونږه کلکه سپارښتنه تاسې داده چې په دقیق ډول د
دغه الرښود ټول هغه معلومات چې د دوسیې د ډکولو
او د مرکې د چمتو کولو لپاره لیکل شوي ولولئ.

د  21ورځو په اوږدو کې باید خپله دوسیه
اوفپرا ته وسپارئ.

 .4ټول شخيص معلومات ،همدارنګه د کورنۍ
معلومات( نوم ،تاریخ،د زیږیدولو ځای )...ولیکه.

1

د 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.

 .1اوفپرا
دوسیه

 .3دغه اسناد باید پکې شامل وي:
• دوه عکسونه
• د رسې پې سی فوتوکاپي.
• تذکره یا پاسپورټ

02

د پناه غوښتوکو او بې تابعته وګړو د مالتړ اداره
( اوفپرا) یوه عامه 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 يش۸۳ ( .
مخ)

 .2ستاسې لخوا باید السلیک يش .

r2

اوفپرا( )OFPRAڅه شی دی؟

 .1په فرانسوي ژبه باید ډکه يش .

په فرانسوي ژبه د دوسیې د ډکولو لپاره د  SPADAنه
مرسته وغواړئ .او دا هغه اداره ده چې د رسپناه د نه
لرلو په صورت کې تاسې ته رسمي آدرس جوړ کړی8 (.
–  9مخ).

rie

د اوفپرا دوسیه او مرکه
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• د اوفپرا دوسیه څنګه باید
ډکه يش؟

• د اوفپرا دوسیې چمتو
کولو لپاره مرستې ته اړتیا لرم

45

• د مرکې پر مهال څوک
خارض وي ؟
• د اوفپرا د محافظت مدیر ( .دا د پولیسو کس نه وي)
www.watizat.org

مرکه مو محرم دی ،کوالی شئ په آزادانه ډول خربې
وکړئ ،څومره چې ممکن ده عادي خربې وکړه.
هڅه مه کوه ،چې هر څه له یاده کړې  ،هڅه وکړه
هغه څه چې په تا تیر شوي د وخت ،پیښو ،ځایونو،
اشخاصو او د دوې د رول په ترتیب يي بیان کړه ،او
ټول هغه څه چې ستاسې د داستان په اړه د اوفپرا
مدیر د پوهې سبب کیږي ووایه.
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اوفپرا د ایمیل له الرې تاسې ته خرب درکوي.
خپل ایمیلونه په منظم ډول و ګورئ ځکه د اپیل لپاره
هغه تاریخ او وخت چې تاسې ته خرب درکول کیږي ډیر
هم دی.

 - 1که د مهاجر په توګه اوفپرا ستاسې
غوښتنه و منله (: )statut de refugié

نو د اوفپرا لیک رسه د پولیسو پریفیکچر ته الړ شه چې
د  10کلونو د متدید وړ د اوسیدو اجازه درکړي.

 - 2که اوفپرا فرعي محافظت تاسې ته
درکړ(: )protection subsidiaire

پریفیکچر ته الړ شه چې د متدید وړ  4کلن د اوسیدو
اجازه ترالسه کړې او وروسته بیا د  10کلونو د متدید وړ
اجازه درکوي .کوالی شې اپیل هم وکړې او له دې رسه
خپل فرعي محافظت له السه نه ورکوې (.راتلونکی مخ
وګوره )48
X

 - 3که چیرې اوفپرا غوښتنه مو و نه منله

کوالی شې په ميل محکمه  CNDAکې د اپیل غوښتنه
وکړې (۰.راتلونکی مخ )48
که په ګړندی پروسیجر کې د اوفپرا له خوا ستاسې
غوښتنه و نه منل شوه نو د اوسیدو جواز له السه
ورکوئ؛ ښايي بیرته خپل هیواد ته واستول شئ حتی د
ميل محکې د اپیل په جریان کې .په داسې یو حالت کې
د مشورې لپاره د وړیا حقوقي خدمتونو دفرت ته مراجعه
وکړه 11 –10(.مخ)
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• 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.داکس مکلف دی
چې بې طرفه وي او معلومات باید خوندي وسايت.

• مرکې ته څنګه ځان چمتو
کړم ؟

افپرا د  3او  4میاشتو په اوږدو کې پریکړه کوي او
ښايي له دې ډیره موده وخت ونیيس .که داسې وشول
نو اوفپرا به د یولیک په استولو د ځنډ خرب درکړي .د
دې امکان هم شته دویم ځل لپاره مرکې ته وغوښتل
شې.
اوفپرا باید د رسمي آدرس له الرې مو د خپلې پریکړې
په اړ خرب درکړي ،خپل رسمي آدرس په منظم ډول
ګورئ( د امکان په صورت کې هر اونۍ یو ځل).
پوسته رسونکی به ستاسې د خربولو لپاره یو پاڼه
پریږدي ،د خربتیا په پاڼه کې د پوست د منایندګي آدرس
وګوره او باید د  15ورځو په اوږدو کې د رسې پی سې
او خربتیا پاڼې رسه هلته ورشې .حتمي ده چې د 15
ورځو په اوږدو کې خپل لیک ترالسه کړې.

که اوفپرا پریکړه وکړي چې فرانسه تاسې ته پناه درکړي،
نو د مهاجر په توګه او یا د فرعي محافظت په توګه
ستاسې ساتنه کیږي؛ کیدای يش د پناه غوښتنې په مورد
هم يش.

www.watizat.org

• که په فرانسوي خربې نه شې کوالی د یو ترجامن
غوښتنه وکړه.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.

 .3دمرکې په پای کې ،تاسې نه پوښتنه کیږي چې که
خپل هیواد ته مو بیرته واستول شې نو له کوم خطر او
ویرې رسه به مخامخ شې.

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

1

اوفپرا د ایمیل او یا مسج له الرې تاسې ته خرب
درکوي .که چیرې ایمیل آدرس او ټیلفون شمیره مو
ادارې ته سپارلی وي نو په منظم ډول ایمیل او ټیلفون
وګورئ.

 .2دویمه برخه ستاسې د داستان او شخيص ویرې
او ستونزې په اړه دی .دلته باید د هغه څه په اړه و
غږیږئ چې هیواد پریښودوته يي اړ کړی يي .د زیاتو
معلوماتو لپاره ( تاریخ ،ځای  )...به له تانه و پوښتي.
د خپلې ستونزې په اړه باید دقیق او ډاډه ډول رسه
معلومات ورکړې.

02

اوفپرا رسه مرکه ،ستايس د پناه اخیستلو مرحله ده.
اوفپرا تاسې ته یو لیک استوي چې په هغه کې د اوفپرا
مدیر رسه مرکې لپاره د مالقات وخت او ځای لیکل شوی
وي ،دغه لیک د مرکې د نیټې نه څو ورځې وړاندې
تاسې ته استول کیږي.
خپل پوستي آدرس په منظم ډول پر خپل وخت رسه
چک کړی ،د مرکې وخت ،ساعت ،او تفصیل په لیک کې
لیکل شوی وي .تاسې باید په ټاکل شوې نیټه مرکې لپاره
ځان حارض کړئ .

 .1د مرکې لومړی برخه ستايس د مدين حالت په اړه
دی ،د اوفپرا مدیر په دې برخه کې ستاسې د هویت
او کورنۍ په اړه پوښتنې کوي .د معلوماتو او نومونو د
صحت د ثبوت لپاره دا پوښتنې کوي.

r2

()Interview

د اوفپرا مدیر د هغو معلوماتو له مخې چې دوسیه
کې مو اوفپرا ته سپارلې ،پوښتنې کوي .د مرکې پرمهال
ستاسې خربې د هغه څه په پرتله ډیر مهم دي چې په
دوسیه کې مو لیکيل.

rie

 .2د اوفپرا مرکه

• د مرکې پر مهال څه پیښیږي؟

حقایق روښانه کړه :که چیرې په څه نه پوهیږئ او یا
له یاده مو تللی وي ،یو څه ووایئ که چیرې په پوښتنه
نه پوهیږئ او یا درته څه ګونګ وي ،د اوفپرا مدیر ته
ووایه.
که د حافظې له کمزورتیا رنج وړې او روانې حالت
څخه کړیږئ نو د اوفپرا مدیر ته د خپل وضعیت په اړه
ووایه .کیدای يش رواين فشار رسه مخامخ شوي یاستئ.
کوالی شې له ډاکټر څخه مرسته وغواړې او د ستونزې
په اړه ورته ووایي او بیا د هغه روغتیايي سند اوفپرا ته
وړاندې کړې 18 (.مخ)

 .3د اوفپرا د
پریکړې د ترالسه
کولو وروسته څه
باید وکړو؟
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CNDA

کې څنګه اپیل وکړو ؟

اپیل مو باید د یولیک 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 مهم مسایل ولیکل يش:
• مدين حالت او شخيص معلومات (نوم  ،تخلص  ،د اوسیدو ځای او نیټه  ،ملیت  ،ادرس)
• د هغو ټکو پر وړاندې دالیل چې له امله يي ستاسې پناه غوښتنه رد شوې.هغه د الیل په روښانه توګه
ولیکه چې فکر کوئ اوفپرا ستاسې په اړه ناسمه پریکړه کړې.

• خپله د وړیا وکیل « حقوقي مرستې»
غوښتنه وکړه :په خپل السلیک رسه یو لیک
ولیکه ،خپل حالت او د اوفپرا فایل منرب پکې
مشخص کړه  ،او د اوفپرا د پریکړې یوه کاپي.
خپل لیک د یو رسمي لیک په توګه د رسید
تصدیق رسه ( د اوفپرا دوسیې په څیر) الندې
آدرس ته واستوه:
CNDA

www.watizat.org

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

Watizat, tous droits réservés

او یا د فکس له الرې یی واستوه:

01.48.18.43.11

او همدارنګه کوالی شئ لیک مو خپل آدرس کې
واچوئ.

• د غوښتنلیک راجسرت کیدل.
• قرارداد خط  ،د وکیل له نوم او آدرس رسه.
کله چې مو دا لیک ترالسه کړ نو وکیل مو د اپیل
لپاره ډیر لږ وخت لري!
وکیل اړتیا لري چې له تارسه وګوري ،داستان دې
واوري او د اوفپرا د پریکړې پر وړاندې اپیل لپاره
مو دوسیه چمتو کړي.
هر څومره ژر چې کیږي له خپل وکیل رسه اړیکه
ونیسه!
وکیالن تل بوخت وي خو هڅه وکړه چې ژر
وررسه وګورې ،که چیرې د مالقات لپاره مو وخت
نه شو اخیستالی نو یو انجمن څخه مرسته
وغواړه10-11 (.مخ)

Watizat, tous droits réservés

د اپیل تر رسه کول اسانه نه دی زمونږه مشوره تاسې ته داده چې د مرستې لپاره یو متخصص انجمن( 10-11
مخ) او یا وکیل(  48مخ) په لټه کې شئ.
د اپیل لپاره دغه درې انتخابه لرئ :
 - 1د وړیا وکیل غوښته وکړئ ،چې د وړیا حقوقي مرستو د غوښتنې لپاره در رسه مرسته وکړي.
 – 2شخيص وکیل و نیسئ.
 – 3خپل اپیل یوازې مخکې یوسئ( دا ډیر ګران دی)

• له  SPADAاو یا کوم متخصص انجمن څخه
مرسته ترالسه کړه :د مرستې لپاره  SPADAاو
یا د حقوقي مرستو دفرت ته الړشه( 10-11مخ)

که چیرې له یوې بلې الرې مو وکیل پیدا کړ هغه
باید ستا لیک ( )CNDAته واستوي ترڅو هغوې
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 درول
کیږي.
د  15ورځو په جریان کې به دغه دوه لیکونه
ترالسه کړې:

www.watizat.org

د اوفپرا له پریکړې وروسته د یو میاشت په اوږدو کې باید خپل اپیل ( )CNDAته وسپارئ؛په دې معنی چې
یو میاشت وروسته له هغه تاریخ نه چې خپل پوستي ادرس نه مو د اوفپرا لیک ترالسه کړی .که چیرې د اوفپرا
ځواب مو د ایمیل له الرې تر السه کړ نو د ایمیل د لوستلو له تاریخ نه داموده حسابیږي( د ایمیل ترالسه کولو
نه  15ورځې وروسته).

د وړیا وکیل د غوښتنې لپاره دوه الرې لرئ

1

اوفپرا پر پریکړې چې ستا پناه غوښتنه يي رد کړې له
رسه کتنه کوي .دوي د دواړو جوانبو( پناه غوښتونکی
او اوفپرا) پر ادعاوو غور کوي او بیا پریکړه کوي.
 CNDAکوالی يش د اوفپرا پریکړه باطل اعالن کړي
او پناه غوښتونکی د مهاجر په توګه و مني او یا ورته
فرعي محافظت ورکړي .دا هم کوالی يش چې اپیل مو
باطل کړي چې په دې حالت کې تاسې نه شئ کوالی
فرانسه کې د یو پناه غوښتنونکي له حقونو برخمن
شئ.

02

د پناه اخیستلو ميل محکمه (Cour nationale du
 )droit d’asileیوه قضايي اداره ده ،دلته قاضییان د

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.

r2

 CNDAڅه شی دی ؟

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.

rie

 CNDAکې د اوفپرا د
پریکړې پر وړاندې اپیل کول

 .1د وړیا وکیل
غوښتنه
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( )lettre d’enregistrement du recoursباید
ترالسه کړې تر څو دا ثابته يش چې اپیل مو راجسرت
شوی.
• وروسته به د محکمې جلسې د مهال ویش لپاره یو
لیک( )lettre de convocationترالسه کړئ.
()convocation a la CNDA

د محکمې جلسه

• که چیرې د مهاجر په توګه و منل شوې او یا
فرعي مالتړ درکړل شو نو د وروستیو اقداماتو د
معلوماتو لپاره مو  44او  45مخونه ولولئ.

دا د  CNDAپه دفرت کې پاریس ته نږدې تررسه
کیږي 35-rue Cuvier

• که چیرې  CNDAتاسې ته د محافظت له
ورکولو ډ ډه وکړه نو ډیر کم چانس درته پاتې:

 ،حتمي ده چې باید پکې ګډون وکړې.
محکمې جلسه کې هر څوک کوالی يش ګډون
وکړي .تاسې هم کوالی شئ د بل چا د محکمې
جلسه کې ګډون وکړئ ترڅو خپلې جلسې ته
چمتو شئ.

 کوالی شې دولتي بورډ ( )Conseil d’Etatتهاپیل وکړې خو په دې حالت کې د بریالیتوب
چانس ډیر کم دی .دا اپیل یوازې د پروسیجر
مرتبط ستونزو په اړه وي نه ستاسې د کیس په
اړه.

Montreuil Cedex 93558

که چیرې  CNDAتاسې ته له پناه ورکولو ډ
ډه وکړه ،نو فرانسه کې د پاتې کیدو حق له السه
ورکوئ .د نیولو او خپل ملک ته مو د بیرته استولو
خطر رسه مخامخ کیږئ.
وړیا حقوقي مرستو دفرت ته د مرستې لپاره الړشه
(  10-11مخ) او په ځیر رسه  25مخونه ولوله تر څو
د نیولو په صورت کې خپل حقونه هم وپیژنې.

www.watizat.org

www.watizat.org

 کوالی شئ د خپل کیس په اړه د بیا کتنې( )réexamenغوښتنه وکړئ خو دلته باید د خپل
حالت په اړه ډیر هغه حقایق چې تر اوسه مو
اوفپرا او  CNDAته نه دي سپاريل اضافه کړئ.
(  42مخ)

1

د دې کار سپارښتنه درته نه کوو ،په دې کې به
له وکیل پرته په  CNDAکې له خپل کیس نه
دفاع کوې .که چیرې غواړې له اپیل نه مو خپله
دفاع وکړې نو مخکیني معلومات ولوله ترڅو د
اپیل پر اجزاوو پوه شې.

• له  CNDAڅخه د اپیل د راجسرتیشن لیک

02

 .3له وکیل پرته اپیل کول

 CNDAمو دوسیه مخکې وړي.

د دریو اونیو په اوږدو کې به د CNDAوروستۍ
پریکړه د یو رسمي لیک له الرې ستاسې آدرس
ته واستول يش .لږ تر لږه اونۍ کې یو ځل خپل
لیکونه و ګورئ.
 CNDAکوالی يش د اوفپرا پریکړه و نه مني او د
مهاجر په توګه درته پناه درکړي او یا فرعي مالتړ
در ته درکړي.

r2

باید خپله وکیل پیدا کړې او لګښت يي ورکړې.
باید اپیل مو د خپل وکیل په مرسته CNDA ،ته
د اوفپرا د پریکړې له مودې نه تر یو میاشت
پورې واستوې .که چیرې شخيص وکیل رسه مو
د مالقات اخیستلو کې ستونزه درلوده نو له یو
انجمن نه د مرستې غوښتنه وکړه 10-11 (.مخ)
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 .2شخيص وکیل

د اپیل له لیږلو
وروسته څه
پیښیږي؟

د  CNDAد پریکړې
ترالسه کولو
وروسته څه باید
وکړم؟

Fé
v

1

02

r2

rie

v
Fé

50

51

Watizat, tous droits réservés

Watizat, tous droits réservés

هغه پیښې ته وايي چې د دې څرګندونه وکړي چې الهم
له ځورونې او یا جدي ګواښونو څخه ویره لرئ ،په دې
معنی چې شته ګواښونه ال هم داوم لري .نوی حقیقت
هغه دی چې د وروستي پناه غوښتنې له رد وروسته
رامنځ ته شوی وي.

حتمي نه ده چې نوي 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
دقیق اوسئ( تاریخ ،ځایونه ،نومونه)...

نوی حقیقت هغه دی چې:

مهمه یادونه
حتی که حقایق مو د نوي حقایقو په توګه و بلل يش
بیا هم دا د محافظت د ورکولو د تضمین په معنی نه
ده .دوسیه کې مو نوي اسناد مه یو ځای کوه تر څو
دموندلو دالیل او د لومړي ځل د نه وړاندې کولو دالیلو
مو نه وي ذکر کړی.
باید پوه شئ ،حتی که ځیني اسناد مو نوي حقایق
هم ولري کله ناکله اوفپرا او یا  CNDAد بیا کتنې
غوښتنلیک مو ځکه نه مني چې د صحت په اړه يي
شک ولري.

• 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
له پریکړو مخکې رامنځ ته شوی وي ،نو دا پیښه په دې
رشط نوې بلل کیدای يش چې ثابته کړی چې د رد ځواب
اخیستلو په وخت کې پرې نه پوهیدئ او یا هم داسې
یو دلیل راوړئ چې د لومړي ځل پناه اخیستلو پر وخت
نه پوهیدئ چې د دغې پیښې په اړه وغږیږئ.
CNDA

تر ټولو مخکې پریفیکچر لپاره د مالقات وخت اخیستلو
لپاره باید  SPADAدفرت ته الړشئ ترڅو د بیا غور کولو
لپاره خپل غوښتنلیک هلته وسپارئ .د هامغې سیمې
پریفیکچر کې  SPADAته الړه شه چې په لومړي ځل
مو هلته د پناه غوښتنه کړې وه.
پاریس او د پاریس شاوخوا سیمو کې کوالی شې د اويف
دغې شمیرې  01.42.500.900رسه اړیکه ونیسې او
ورته ووایه چې پر خپل کیس د بیا غور کولو غوښتنه
کوم.
پریفیکچر کې به تاسې ته د پناه اخیستلو د غوښتنلیک
تصدیق او همدارنګه او یو ګاليب رنګ غوښتنلیک
درکړي .دغه غوښتنلیک مو د ګړندی پروسیجر له مخې
تررسه کیږي ،د ارزونې ځنډ به خورا لنډ وي.
درته سپارښتنه کوو چې پریفیکچر ته له تګ
وړاندې داستان مو له رسه له نویو حقایقو رسه ولیکئ
او یو متخصص انجمن څخه د مرستې غوښتنه وکړه
( 8-9مخ) .یوازې  8ورځې وخت لرې چې دوسیه مو
اوفپرا ته وسپارې.
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که چیرې د بیا غورکولو دغه غوښتلیک مو د اوفپرا
لخوا بې اعتباره و بلل شو کوالی شې د دغې پریکړې
پر وړاندې  CNDAکې اپیل وکړې .که چیرې د بیا غور
کولو غوښتنلیک مو با اعتباره و بلل شو خو له ارزونې
وروسته د اوفپرا لخوا رد شو بیا هم کوالی شې CNDA
ته اپیل وکړې 48( .مخ)
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په پام کې نیول کیدای يش او دا اوفپرا او  CNDAته
مخکې نه وي لیکل شوی :
• ملک کې مو د سیايس او امنیتي حاالت بدلون چې
ستاسې پر شخيص ژوند اغیز ولري.
• خپلوانو ته مو د پناه ورکول چې تا ته ورته له ځورونې
ویره ولري.

د لومړي ځل پناه غوښتنې په څیر دلته هم اوفپرا او
 CNDAد بیا غور کولو د غوښتنې پروسه مخکې بیايئ.

www.watizat.org

د پیښو هغه مثالونه چې د نویو حقایقو په توګه

1

که چیرې پر خپل کیس باندې د بیا کتنې لپاره داسې
اسنادو رسه غوښتنه کوئ چې تردې وروسته ټاکل
شوي معیارونه نه پوره کوي ،نو له مرکې پرته به
ستاستې غوښتنلیک و نه منل يش.

نوي حقایق څه دي؟

• یو سیاسی ګوند کې د غړیتوب تصدیق ثبوت نيش
کیديل چې مخکې مو کیس کې ترې یادونه کړې.
• پخوانی کیس کې مو د ذکر شویو حقایقو په تړاو
د یوې ورځپاڼې مقاله او یا د وکیل لیک یوازې د یو
عادي ثبوت په توګه پام کې نیول کیږي.

02

ځان ډاډمن کړئ او د نویو حقایقو په مفهوم
ځان پوه کړئ

د مثال په ډول:

r2

که ملک کې مو د خپل داستان اړوند د نویو امنیتي
ګواښونو په اړه څه واوریدل کوالی شئ اوفپرا کې
پر خپل کیس له رسه د بیا کتنې غوښتونکي شئ.د
بیا کتنې غوښتنلیک لپاره ځانګړي ځنډ شتون نلري.
یوازینۍ رشط يي دادی چې هغه نوې حقایق برسیره
يش چې امله يي که خپل ملک ته واستول شئ نو له
نویو ګواښونو رسه مخامخ کیږئ.

که چیرې داسې نوي شواهد او مدارک مو وړاندې کړل
چې مخکیني لیکيل او یا شفاهي بیان مو تایید کړي نو
په دې حالت کې پر کیس مو بیا غورکول نه منل کیږي.

rie

پر خپل کیس د بیا کتنې
غوښتنه وکړه Réexamen-

پر خپل کیس د بیا
کتنې لپاره څنګه
غوښتنه وکړئ؟
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نوي شواهد او مدارک ،نوي حقایق
نه دي.

53

1

زما حقونه څه دي ؟

/https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
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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/particuliers/vosdroits/
)F1460

څنګه کوالی شو خپل فامیل راوغواړو ؟
 - 1ستاسې کورنۍ باید له دغه اسنادو رسه نږدې
کونسل ته د اوږدې مودې ( )long-séjourد ویزې
غوښتنه وکړي:
 د ویزې فورمه د اوفپرا د ځواب د تاییدي سند د زیږیدو سند او د واده سند (نکاح خط). د ویزې فورمه د هرکس لپاره  99یورو قیمت لري. - 2د کونسل د مهاجرت بخش دفرت
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( )Bureau des familles de réfugiésباید د دغو
اسنادو د ترالسه کولو لپاره دررسه اړیکه و نیيس :ريس
پې يس یا د اوستوګنې کارډ ،د کورنۍ په تړاو د فورمې
ډکول ،د استوګنې د تاییدي سند او نور هغه اسناد چې
ستاسې د کورنۍ رابطه ثابتوي.

دغه لومړين پړاوونه لږ ستونزمن ښکاري ،کوالی شئ له
یوې متخصصې ادارې څخه د مرستې غوښتنه وکړئ:
• د  SPADAاو یا د استوګني د ځآی مسولین چیرته چې
د پناه اخیستلو په جریان کې تاسې استوګنه درلوده،
دوې کوالی يش د ښاري حقوقو په اخیستلو ،نوي آدرس
پیداکولو ،او رسپناه پیداکو لو کې دررسه مرسته وکړي.
• د ښار او یا منطقې چې تاسې پکې اوسیږئ

: Centre communal d’action social -CCAS

کوالی شې دلته له اجتامعي کارمند رسه د مالقات وخت
تنظیم کړئ تر څو تاسو رسه باید مايل او کارموندنې
( CAFاو  )Pôle Emploiاو همدارنګه د رسپناه پیداکو
کې مرسته وکړي.
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 د اوسیدو اجازه :کله چې له اوفپرا څخه مو د هویتنوي اسناد السته راوړ.
 د مهاجرت په توګه ستاسو منل د  10کلونو د اوسیدواجازه درکوي.
 جانبي حامیت د  4کلونو چې قابل د متدید د اوسیدواجازه درکوي.

• پریفیکچر 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:
ویب سایټ:

د کورنۍ غړي مو کوالی يش چې فرانسې ته رايش:
میړه  ،ښځه او د ژوند رشیک.
باخرب اوسه  :که چیرې واده مو د پناه غوښتنې د ثبت له
مودې وروسته شوی وي نو دا بیا بیله او پیچلې پروسه
لري چې ورته
“ ”reunification familialeوايي.
ستاسې ماشوم چې عمر يي له  20کلونو کم وي او
ستاسې د ژوند رشیک ماشوم عمر باید له  18کلونو کم
وي.
که چیرې له  18کلونو کم عمر لرئ نو کوالی شئ مور
او پالر مو را وغواړئ او همدارنګه ورو او خور مو چې
عمرونه يي له  18کلونو کم وي.

• څنګه مرسته ترالسه کړو؟
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• اوفپرا تاسې ته د هویت نوي رسمي اسناد استوي
( .)documents d’état civilدا ستاسو په نوم هغه
اسناد دي چې د فرانسې دولت لخوا په رسمیت پیژندل
شوي( د زیږیدنې تصدیق ،د واده تصدیق .)...په قانوين
ډول اجازه نه لرئ چې خپل دولت رسه په اړیکه کې
وسئ که دا مو وکړ نو د پناهندګۍ له السه ورکولو خطر
رسه مخامخ کیږئ.د فرانسوي هویت په دغو اسنادو رسه
کوالی شئ له پریفیکچر څه د اقامت کارډ ترالسه کړئ.

https://www.mission-locale.fr

• له کورنۍ رسه یو ځای کیدل
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د ځواب ترالسه کولو وروسته ژر ترژره پریفیکچر ته د
پناه اخیستلو تصدیق او د ځواب له اسنادو رسه الړ شه
ترڅو نوې تصدیق( ريس پې يس) السته راوړې.
دغه تصدیق یو لنډ مهاله سند دی چې ستايس نړیوال
محافظت ( )protection internationaleتاییدوي.
له دغه سند رسه کوالی شې راتلونکي کارونه مو تر هغه
چې د هستوګني کارډ ترالسه کوې مخکې یوسې.

• د سفر اسناد ( )titre de voyageدرکول کیږي چې له
خپل ملک نه پرته ټولو ملکونو ته پرې سفر کوالی شئ،
پریفیکچرکې ،انالین ډول او یا هم د پوست له الرې د
دې کارډ غوښتنه کوالی شئ.
د دې کار لپاره دوه عکسونه ،د استوګني جواز ،د اوفپرا
د مهاجرت جواز ،د نړیوال محافظت د تایید سند او 45
یورو ته اړتیا ده.
• د اوفپرا او  CNDAله پریکړې وروسته ډیر ژر له بشپر
ښاري حقوق څخه برخمن کیږي ترڅو ټولنیز او فامیيل
حقوق (  ، RSAرسپناه  )...السته راوړې.
• فرانسه کې د کار کولو اجازه ترالسه کوې :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 :

rie

که چیرې تاسې د مهاجر حیثیت لرئ
اوفپرا او محکمه ( )CNDAتاسې ته قبويل درکړې چې
د «نړیوال حامیت» څخه مستفید کیږئ :د مهاجرت
حیثیت ،جانبي حامیت ( )protection subsidiaireاو
یا بې تابعته.
دا په دې معنی ده چې:
• د فرانسې لخوا ستاسې محافظت شوی
• تاسو حق لرئ په فرانسه کې پاتې شئ
• تاسې به وکوالی شئ چې یو شمیر حقونو ته د فرانسې
اتباعو په څیر الرسسئ و مومئ.
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د پناه ورکولو وروسته حالت

• د فرانسې د تابعیت غوښتنه کوالی شئ.
که چیرې د مهاجر په توګه قبول شوې ،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 ،د خپل
اوسیدو ځای ته نږدې پریفیکچر کې باید خپله غوښتنه
ثبت کړئ.

 - 3دغه پروسه ښايي  8میاشتې وخت و نیيس.
 که چیرې کورنۍ ته مو د ویزې ورکړه تایید شوه نودوې درې میاشتې وخت لري تر څو فرانسې ته راوريس.
 که چیرې د ویزې غوښتنه مو و نه منل شوه ،او یاهم له کونسل څخه ځواب ترالسه نشو نو دوه میاشتې
وخت لرئ چې اپیل وکړئ.
r2
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réfugié
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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.
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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.
(  10مخ وګورئ).

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 10( .مخ وګورئ).

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)

کاري اقامت جواز

هغه ځوانان چې  16کلنۍ●

وروسته د ASEدفرت لخوا يي
مسولیت اخیستل شوی وي او
زده کړو ته ادامه ورکول

شخيص ژوند اقامت
جواز
د تاوتریخوايل له
امله د اقامت جواز

●

فرانسوي رسه واده
(که په ویزه راغلی يي)

فامیيل اقامت جواز
د ناروغۍ اقامت
جواز

کارمند( موقت کار
کوونکی)

●

ناروغ کیدل ( دايس ناروغي●
چې درملنه يي ستاسې په
ملک کې ناممکن وي)

فرانسه کې  10کاله اوسیدل●
د جنيس تاوترخوالو
( فحشا) څخه وتل
( 6 *SPAمیايش)

●

خاص او برشي
دالیل
د محافظتي حکم ګټه
اخیستونکي

●
●

● د  M2زده کوونکی چې د●

بازدید کوونکی

دندې په لټه کې وي
( 12 *APSمیاشتي)

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

● له فرانسوي اوالدونو مور ●
او پالر

●

د ناروغ اوالدونو مور او پالر
( 6 *APSمیاشتي)
ځوان کس چې له 16
کلنۍ مخکې يي ASE
دفرت مسولیت ولري.
د قاچاق او یا زور زیاتی
قرباين

کاري بیامري

●

● فرانسې ته له 13کلنې ●
●

مخکې راتلل او فرانسه
کېاستوګنه

د کورنۍ تاوتریخوايل●
قرباين

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.

Watizat, tous droits réservés

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:

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  25-24مخ وګورئ.

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 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.

www.watizat.org

اوږدمهاله ویزه له سیاحتي ویزې رسه توپیر لري چې
حد اکرث درې میاشتې وخت نیيس ( .) VISA C

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.

1

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.

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.

02

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.

• که چیرې تاسې د پناه غوښتنې په جریان کې یاستئ.

r2

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.

• 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.

rie

د اقامت جواز

titre de séjour

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.

Fé
v

1

02

r2

rie

v
Fé
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د اقامت جواز ترالسه کول یو له بل رسه توپیر لري .د
« بشپړ اقامت جواز» او « اختیاري اقامت جواز» ترمنځ
توپیر موجود دی.
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Liaison urbaine
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Parc
des Chanteraines
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Gabriel Péri
Saint-Ouen

La Garenne
Colombes

Pont de Levallois
Bécon*

Les Fauvelles

Cergy

Faubourg
de l’Arche

Poissy
St-Germain
en-Laye*

b

Wagram

Esplanade
de La Défense*

Malesherbes

Pont de Neuilly*

Puteaux

Neuilly–Porte Maillot

Rome*

Villiers*

Porte
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Avenue Foch

Miromesnil
Saint-Philippe
du-Roule

George V

Suresnes
Longchamp
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Victor Hugo
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Rue
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Avenue
Henri Martin
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Les Coteaux

Boulainvilliers
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Auteuil*
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Boulogne
Jean Jaurès
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Boulogne
Pont
de St-Cloud*

Javel
André
Citroën
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Pont
du Garigliano

Porte
de St-Cloud

Musée
de Sèvres

Pont
de Sèvres

Brimborion

Viroflay
Rive Droite
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Issy

Meudon
sur-Seine

Les
Moulineaux

Luxembourg

Rennes
St-Placide*

Félix Faure

Pasteur*

Gare
Montparnasse
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Parc des Expositions

Porte
d’Issy

Georges
Brassens

Corentin Celton*
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Porte
Porte de Vanves d’Orléans

Brancion

Didot

Malakoff
Plateau de Vanves
Malakoff
Rue Étienne Dolet*
Châtillon–Montrouge

Sully
Morland*
Cluny
La Sorbonne
Maubert
Mutualité
Cardinal
Lemoine

Raspail

Mouton
Duvernet
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Alésia*

Jean
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Mairie
de Montrouge*
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Universitaire*

Montsouris

Stade
Charléty
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Maison
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Porte de Montreuil
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Nation

Vincennes
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Porte de
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Daumesnil*
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Porte
Porte
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Quai
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Le Kremlin
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Alexandre
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Place
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d’Austerlitz
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Bolland

Pelleport

Philippe
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Charonne
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Voltaire*
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Porte des Lilas
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Place Télégraphe
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St-Michel
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Vavin

Pernety
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Richard
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Hôpital
Robert Debré

Parmentier
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Froissart
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Danube
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Chemin Vert

Notre-Dame
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Edgar
Quinet*
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Mairie d’Issy
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Duroc*
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Saint
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Châtelet
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République*
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Pont Neuf
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Xavier* Babylone*
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Billancourt

Varenne

Boucicaut*
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Marcel Sembat*

Tuileries
Musée d’Orsay

Solférino

La Motte
Picquet
Grenelle*

Charles
Michels*

Louvre
Rivoli*

Porte
de Pantin

Buttes
Chaumont

Mairie d’Ivry

Liberté

Baron
Le Roy

Porte d’Aubervilliers

d
@

Auguste Delaune

Église de Pantin*

Colonel
Fabien*

Goncourt*

Temple
Arts et
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Châtelet
Les Halles

Les Halles*

Assemblée Nationale
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Maurice Lachâtre

Fort
d’Aubervilliers

Gare du Nord

Liège

Gare Saint-Lazare

Ternes

Argentine*

Marcadet
Poissonniers*

Le Bourget
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Canal
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Porte
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Pont
Cardinet

Monceau*

Les Sablons
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8 Mai 1945
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h
@

Mairie de Saint-Ouen*

Asnières
sur-Seine

Hôpital
Delafontaine

Cimetière
de St-Denis

Basilique
de St-Denis

Pierre de Geyter

Carrefour
Pleyel

Pont
de Bezons
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Les Grésillons
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Les Juilliottes
Créteil–L’Échat

Vitry
sur-Seine
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de Maisons

Créteil–Université
Créteil–Préfecture

❤

ratp.fr

Le Village

St-Denis

Dugny
La Courneuve

Saint-Denis–Université

Marché de
St-Denis

Action contre la faim - Cedre 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 depuis
2019 ! ️

Le Luth

Pôle d’échange multimodal,
métro, RER, tramway

Chemin
des Reniers

Timbaud

CDG Aéroport
Charles de Gaulle

Merci de votre soutien financier en 2019 et 2020 :

Les Courtilles

Fin de lignes
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RER: au delà de cette limite,
en direction de la banlieue,
la tarification dépend de la distance.
Les tickets t+ ne sont pas valables.

Paris

Le Bourget

Pontoise
Épinay
Orgemont

Légende

PACHTO
د معلوماتو د دغه الرښود د تصحیح،
همغږۍ او نوي کولو چارې د WATIZAT
انجمن لخوا (د  1901د انجمنونو له قانون
رسه سم) تررسه کیږي.
فرانسوي
انګریزي
عريب
پښتو
دري
Pashto translation and monthly updates by
Hafiz Ahmad Miakhel from the Watizat team

د زړه له تله له ټولو رضاکاره ژباړونکو،
په ځانګړي ډول جالوطنه رضاکارانو
او همدارنګه مايل مالتړ کوونکو
او له هغو چې د دغه الرښود په چاپ کې مرسته
کوي ،مننه کوو.
دغه الرښود هره میاشت نوی کیږي ،وروستۍ بڼه يي په
خپل موبایل کې دلته ډاونلوډ کړئ

www.watizat.org
دغه الرښود په وړیا ډول ویشل کیږي

contact@watizat.org
هر کله کوالی شئ دغه الرښود چاپ او هغو خلکو باندې یې وویشئ چې ښايي
معلوماتو ته اړتیا ولري.

د معلوماتو دغه الرښود وړیا ده او پلورل يي ممنوع دی

