
  علیه  که قوانینی همه  با ما. میکنیم کار پرفکتور یا دولت  از مستقل .  هستیم همبستگی برای انجمنی ما. آمدید خوش  ASTI به .1

 تا میکنیم همفکری شما  با ما .هستیم همه برای مسکن حق و  آمد  و  رفت  آزادی طرفدار  و  مخالفیم میشود اعمال  ها خارجی 

  اینجا  ما .دهید تشکیل را  خود پرونده تا میکنیم همراهی مسیر این در را  شما  و کنیم پیدا اقامتتان درخواست  برای راهی

 .باشد مفید تانبرای  میتواند بعدی اطالعات . دهیم گوش شما  مشکالت  به تا هستیم

  علیه  که قوانینی همه  با ما. میکنیم کار پرفکتور یا دولت  از مستقل .  هستیم همبستگی برای انجمنی ما. آمدید خوش  ASTI به .2

 تا میکنیم همفکری شما  با ما .هستیم همه برای مسکن حق و  آمد  و  رفت  آزادی طرفدار  و  مخالفیم میشود اعمال  ها خارجی 

  اینجا  ما .دهید تشکیل را  خود پرونده تا میکنیم همراهی مسیر این در را  شما  و کنیم پیدا اقامتتان درخواست  برای راهی

 ما اینجا کالس زبان به شما پیشنهاد میکنیم. .دهیم گوش شما  مشکالت  به تا هستیم

  حق شما . دارید  حقوقی  شما هستید، کار  به مشغول   دیگری فرد  قانونی اوراق  با یا  و میکنید کار قانونی اوراق  بدون اگر .3

  ثبت را  کاری حوادث میکنیم توصیه . باشید داشته  مرخصی و استراحت  وقت  و  کنید دریافت را  خود   ماهیانه حقوق دارید

  برابر  در دادگاه  در میتوانید شما. بکنید سندیکا یک  سوی از  همراهی درخواست  میتوانید شما  خودتان  از دفاع  برای.کنید

 . کنید دفاع خود حقوق  از  کارفرما

  شما به . کنید باز بانکی حساب میتوانید و  دارید دولتی پزشکی بیمه  دریافت حق   شما میکنید کار رسمی  اوراق  بدون اگر .4

  هر میتوانید شما. نکنید اعالم  صفر  را ان هرگز ککنید  دقت. کنید اعالم مالیات  اداره به را خود سالیانه  درامد میکنیم توصیه

 .میکیرند قرار استفاده  مورد اقامت درخواست  برای ها برگه  این. کنید اعالم  ساالنه  دامد  عنوان به  را دارید  که مبلغی

.  نشوید روبرو پلیس کنترل  مشکل با تا نکنید سفر  اتوبوس  یا مترو  بلیط بدون میکنیم توصیه شما  به  ندارید اقامت  برگه اگر .5

 . نبرید بیرون خود  با و  دارید نگه  امنی مکان در  را ان میکنیم توصیه  دارید پاسپورت  اگر

  کار اقامت  مدرک  بدون افراد  با  که هایی انجمن با میکنیم پیشنهاد شما  به میکنیم شما  به اینجا  در که هایی توصیه بر عالوه .6

 . باشید داشته رتباط میکنند

 پنج اگر  یا و  میرود مدرسه  به فرانسه  در  است  سال  سه  که دارید فرزندی  و هستید ساکن فرانسه  در  که است سال  پنج اگر .7

 . کنید سژور   کارت میتوانیددرخواست شما  است، یورو  ۱۳۰۰ حداقل   شما ماهیانه حقوق  و  هستید ساکن فرانسه  در  است  سال

  بتوانید اینده در اینکه  برای و  حقوقتان  حفظ برای . کنید کار اقامت  مدرک بدون میتوانید است موافق  شما  کار صاحب  اگر .8

  امکان. باشد  دیگری  فرد  نام به داد قرار   این اگر حتی  باشید داشته کاری قرارداد که  است مهم کنید اقامت اجازه  درخواست 

 . دارد وجود اسامی  بین تطابق گواهی صدور 

  وضعیت و بگیرید تماس ۰۶۰۵۹۴۹۲۸۷ تلفن شماره  با میتوانید است شده  حبس  بازگشت  مرکز  در نزدیکانتان از یکی اگر .9

  کار  نگهداری مرکز علیه که هستند افرادی  اینها دکتر، نه و  نگار روزنامه نه  است وکیل  نه شماره  این. کنید اعالم را  خود

 . میکنند

  باید مجدد درخواست  برای .ندارید سژور  کارت درخواست  حق  دیگر شما  فرانسه   خاک از اخراج  قانونی حکم  دریافت  بعداز .10

 . کنید صبر  سال یک  حداقل

 .بگیرید تماس  اضطراری اسکان  برای   ۱۱۵ شماره  با میتوانید  شما  اقامت  برگه بدون یا با .11

  تان خانواده اوردن  پروسه  دارید، سال  ده  از  کمتر اقامت اجازه یا هستید پناهنده اگر . دارید راه  دو  تان خانواده  آوردن برای .12

  لحاظ  شما  درامد و  مسکن وضعیت   صورت این غیر  در  ولی  میرود  پیش ماهانه  درامد و  خانه  امکان گرفتن نظر در بدون

 . میشود

.  داریم  وکیل  دریافت حق پناهندکان ملی  دادگاه به  شکایت  و  فرانسه خاک   ترک قانونی حکم در  نظر  تجدید درخواست برای .13

 . ندارند شما  از  پول دریافت حق  میدهند، مشاوره  شما به  زمینه این در  که  موسساتی و  وکال



  به مرحله  این در  که نمیکنیم توصیه  شما  به. کنید مجدد بازبینی درخواست میتوانید اید، شده  رد  OFFRA و  SNDA در اگر .14

 . دارد  وجود  پذیرش برای  کمی بسیار  شانس چون کنید چرداخت پول  وکال

  این از  خارج در . بگیرید تماس  OFFI ۰۱۴۲۵۰۰۹۰۰  تلفن شماره  با پاریس  حومه   و  پاریس در پناهجویی درخواست برای .15

 .کنید مراجعه   SPADA محل  به میتوانید منطقه

  . باشید شده زندانی  تان سیاسی  عقاید دلیل به که  است  آن  شده  شناخته بسیار دلیل . دارد وجود پناهجویی برای  بسیاری  دالیل .16

  در خود   کشور در  که  کسی  هر. اید گرفته  قرار   خشونت  مورد تان جنسی گرایش دین،یا  پوست، رنگ  دلیل  به اگر همچنین

 . دارد پناهجویی درخواست  حق   باشد خطر 

  اجازه  اگر حتی.  کنید ترک  را  خانه فرزندانتان همراه به توانید می  اید، گرفته قرار  خانوادگی خشونت  مورد  خانه   در اگر .17

  بر دال  گواهی  قانونی  پزشکی به  مراجعه  با میتوانید شما . کنید تنظیم نامه  شکایت میکنیم، توصیه ندارید، قانونی  اقامت

 . کنید دریافت خشونت 

در مواقع اضطرار ی یم توان ید با  شماره ها ی  17 و  112 با  پلیس تماس بگی  ید .تماس ها  کامال را ی گان است .برا ی اسکان  .18

  در.اضطرار ی یم توان ید با  115 تماس بگی  ید.. پلیس و  ژاندارمر ی  یم توانند شما  را  برا ی  اقامت به هتل  یا  خانه راهنما ی   کنند

  در همسر  به  تجاوز.  دارید شکایت  حق (  فعلی  یا سابق )پارتنر یا و  خانه  هم نامزد، همسر،  طرف  از  تجاوز یا خشونت  مورد

  وادار  را  شما  رضایت بدون نمیتواند همسرتان باشید، کرده  ازدواج اگر  حتی  که است این  ان  معنی. میشود  تلقی جرم  فرانسه 

 . کند  جنسی  رابطه به

  حقوق  خاک   ترک و  اخراج سیاست  تشدید با. میگیرد تصمیم ها خارجی  قانون  اصالح  مورد در فرانسه  حاضر   حال در .19

    CRAs  مقابل در  فوریه 18   : دارد وجود  تظاهرات برای تاریخ چندین  شوید  همراه ما با. میشود سلب  پناهجویان از  بسیاری

 . پاریس در  مارس  25 و  4 و


