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روش استفاده از راهنام

ــت،  ــت، کارت اقامـ ــارض )وضعیـ ــای حـ ــل راهنـ ــر فصـ هـ
ـــامل ۴  ـــه…( ش ـــان فرانس ـــخصی، زب ـــوال ش ـــنامه و اح شناس

بخـــش اســـت :

– آن چه باید دانست  

– آن چه باید کرد  

– مطالب رضوری  

– لینک های مفید و متون و قوانین

 
ـــا  ـــب، ش ـــت مطال ـــرح روی فهرس ـــردن روی ط ـــک ک ـــا کلی ب
ـــت  ـــود هدای ـــر خ ـــورد نظ ـــل م ـــه فص ـــتقیم ب ـــور مس ـــه ط ب

مـــی شـــوید.

کمیـــک اســـریپ کامـــل راهنـــای پناهنـــده را در ســـایت 
انرنتـــی ببینیـــد.
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لغتنامه

A.D.A.
Allocation de Demande d’Asile

A.P.L.
Aide Personnalisée au Logement

A.T.S.A.
Accueil Temporaire Service Asile

A.V.D.L. 
Accompagnement Vers et Dans le Logement

C.A.D.A.
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile

C.A.E.S.
Centre d’Accueil et d’Examen des Situations

C.A.F. 
Caisse d’Allocation Familiale

C.A.O.
Centre d’Accueil et d’Orientation 

C.C.A.S.
Centre Communal d’Action Sociale

C.D.I.
Contrat à Durée Indéterminée

C.D.D. 
Contrat à Durée Déterminée

C.D.D.I.
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion

C.E.S.E.D.A.
Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et 
Demandeurs d’Asile 

C.I.R.
Contrat d’Intégration Républicaine

C.M.U.C.
Couverture Maladie Universelle Complémentaire

C.M.S.
Centre Médico-Social

C.M.P. (I)
Centre Médico-Psychologique (Infantile)

C.N.D.A.
Cour Nationale du Droit d’Asile

C.P.H.
Centre Provisoire d’Hébergement

C.P.A.M.
Caisse Primaire d’Assurance Maladie

D.D.C.S.
Direction Départementale pour la Cohésion Sociale

D.G.E.F.
Direction Générale des Étrangers de France

D.I.A.I.R.
Délégation Interministérielle pour l’Accueil et 
l’Intégration des Réfugiés
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لغتنامه

D.I.H.A.L.
Délégation Interministérielle à l’Hébergement 
et l’Accès au Logement

F.S.L.
Fonds de Solidarité Logement 

F.L.E.
Français Langue Étrangère 

G.U.D.A.
Guichet Unique Demande d’Asile

H.U.D.A.
Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile

H.L.M.
Habitation à Loyer Modéré 

I.A.E.
Insertion par l’Activité Économique

M.S.A.
Mutualité Sociale Agricole

M.D.S.I.
Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion

O.F.P.R.A.
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides

O.F.I.I.
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

P.R.A.H.D.A.
Programme Régional d’Accueil et d’Hébergement pour 
Demandeurs d’Asil

P.U.Ma.
Protection Universelle Maladie

P.M.I.
Protection Maternelle Infantile

P.A.S.S.
Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé 

P.L.I.E.
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

R.S.A.
Revenu de Solidarité Active

S.I.A.O.
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation

S.M.I.C.
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
(salaire horaire minimum légal en France)

S.P.A.D.A.
Service Premier Accueil pour Demandeurs d’Asile

V.A.E.
Validation des Acquis par l’Expérience
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وضعیت
00

 OFPRA دریافت وضعیت پناهندگی - اوپفرا(
- درخواست تجدید نظر…(

دریافــت وضعیــت پناهندگــی، تحــت حمایــت موقــت یــا 
بــدون وطــن ســرآغاز زندگــی جدیــدی اســت بــا حقــوق و 
وظایــف مربــوط بــه آن. ورود واقعــی اســت بــه جامعــه ی 
ــان.  ــور مبدأت ــی از کش ــت اداری و حقوق ــه و گسس فرانس
بایــد بــرای آن آمــاده شــد، ایــن ســرآغاز مســیری طوالنــی و 
دشــوار اســت با مراحــل اداری و اقدامــات عینــی و ملموس 

ومشــکل.
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وضعیت

بـا داشـنت وضعیـت پناهنـده، "récepissé" )کارت موقـت( حایـت 
بین املللی یا درخواسـت کارت اقامت، به شـا اجـازه ی کار می دهد و 
شـا را مشـمول حقوق مدنی و اجتاعـی می کند )به جـز درخصوص 
مسـکن اجتاعی کـه داشـنت کارت اقامـت یـا carte de séjour، کارت 

سـژور،رضوری است(.
بـه عنـوان پناهنـده، کارت مقیـم )résident رزیدان( ده سـاله و قابل 

متدیـد طبق قانـون حق شاسـت.

بـه عنوان تحت حامیـت موقت، کارت اقامت موقت یک سـاله و قابل 
 vie privée"( "متدید دو سـاالنه با قید "زندگـی خصوصی و خانوادگـی

et familiale"( حق شاسـت.

چنانچـه بـدون وطـن هسـتید، کارت موقـت یک سـاله ی قابـل متدید 
خواهید داشـت.

تحـت حامیـت موقـت،"type1" ) نـوع 1( و"type2" )نـوع 2( : اگـر 
اوپفـرا شـا را در "نـوع 1" قـرار داد، شناسـنامه و اسـناد هویتـی شـا 
را تهیـه مـی کنـد، اگـر شـا را در جرگه ی "نـوع 2" قـرار داد، شـا باید 
این اسـناد را از سـفارت کشـور مبدأ خود درخواسـت کنیـد. در صورت 
 "requalification" رد درخواسـت، از اوپفـرا به صـورت کتبی تقاضـای
)تجدیـد نظـر( وضعیـت تحـت حایت خـود و تبدیـل آن به "نـوع 1" 

بناییـد و نامـه ی سـفارت را ضمیمـه ی درخواسـت خـود کنید.
کـودکان صغیرتـان کـه یـا همـراه شـا یـا بعـداً در اثـر پیونـد مجـدد 
خانـواده آمده انـد، تنهـا هنـگام رسـیدن به سـن قانونـی، 18 سـالگی، 

می تواننـد کارت اقامـت درخواسـت کننـد.

اگـر شـا تحت حایت موقت هسـتید و فکر می کنید کـه باید به 
عنـوان پناهنده شـناخته شـوید، می توانیـد ظرف یک مـاه پس از 
 Cour National de" دریافـت نامه در باره ی وضعیـت خود، نـزد
CNAD( "droit d’Asile( )دادگاه ملـی حـق پناهندگـی( تقاضای 
تجدید نظر بنایید. شـا می توانید از خدمات یک وکیل تسخیری 
)"Aide Juridictionnelle" )امـداد قضایـی(( بـا عهـده داری 
هزینـه ی کامـل یـا مقطعـی آن از سـوی دولـت برخـوردار شـوید. 
بدین منظور بـا "BAJ( "Bureau d’Aide Juridctionnelle( )دفر 
امداد قضایی( دادگاه ملی حق پناهندگی)CNDA(، متاس بگیرید 

کـه در صـورت موافقت، وکیلـی برایتان تعیین می شـود. 

آن چه باید دانست
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بـه محض دریافت وضعیت خـود )اوپفرا یـا CNDA(، باید به منظور 
 reconnu"تعویـض کارت موقت خود از متقاضی پناهندگی به عنـوان
réfugié ; autorise son titulaire à travailler" )پناهنـده؛ دارنـده 
مجـاز بـه کار اسـت(، بـه اسـتانداری )پرفکتـور( محـل سـکونت خـود 
 décision" مراجعـه کنید. یا برای تحت حایـت موقت، با ذکر عنـوان
 favorable de l’Ofpra/CNAD en date du…, autorise son
titulaire à travailler" )تصمیـم مسـاعد اوپفرا/CNDA به تاریخ…. 

دارنـده-ی آن مجـاز به کار اسـت.(

زمـان آن نیـز هسـت کـه "Fiche familiale de référence" )برگـه ی 
خانوادگـی مرجـع( خـود را پـر کنید

درخواسـت کارت موقت )رسـه پیسـه( روند فراخوانده شدن شام را به 
"Office Français de l’Immigration et de l’Intergration" )اداره ی 
مهاجـرت و جـذب فرانسـه( )Ofii( )اوفـی( را جهت معاینـه ی الزامی 
پزشـکی و"CIR( "Contrat d’Intégration Républicaine( )تعهـد 
بـه ارزش هـای جمهوری( بـه جریان می انـدازد. چنانچه ایـن احضاریه 
را ظـرف یک مـاه بعد از درخواسـت خـود دریافت نکردید، خـود را به 

اوفـی Ofii معرفی کنید.

وضعیت

آن چه باید انجام داد

اوپفـرا مـی توانـد بـه وضعیـت پناهندگـی شـام خامتـه دهـد در 
صورتـی که خـود شـا از آن رصف نظر کنیـد، در صورتی که ملیت 
فرانسـه را احـراز کرده باشـید، اگـر داوطلبانه به کشـور مبدأ خود 
بـاز گردیـد، اگر از کنسـولگری، سـفارت، مراجع اداری کشـور مبدأ 
خـود هرگونه درخواسـتی کـرده باشـید. امکان یک بار درخواسـت 
تجدیـد نـزد CNDA و سـپس"Conseil d’Etat" )دولـت( وجـود 
دارد. از دسـت دادن وضعیـت پناهندگـی از دسـت دادن کارت 
اقامـت را در پـی نـدارد امـا منـی تـوان درخواسـت متدیـد آن را بـه 
عنـوان مقیـم با ملیـت خارجـی کرد. برای اشـخاص تحـت حامیت 

موقـت، کارت اقامـت هم از دسـت مـی رود.
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با به دست آوردن وضعیت 
 Allocation de" ،پناهنده

 )ADA( "Demande d’Asile
)کمک هزینه ی درخواست 

پناهندگی( در آخر ماه بعد از 
ماهی که نامه ی وضعیت را 
دریافت کرید قطع می شود 

)مثال:چنانچه نامه ی وضعیت را 
در ماه مه دریافت کردید کمک 
هزینه در پایان ماه ژوئن قطع 

می شود(.

با کارت موقت پناهندگی 
حقوق اجتامعی جدیدی را 

احراز می کنید : )RSA( درآمد 
همبستگی فعال، کارت ویتال 

 ،)carte vitale( کارت بیمه
کمک هزینه های خانوادگی…
به عنوان پناهنده، اوپفرا هم 

"Mairie" )شهرداری( شام 
 "Administration"و هم

)اداره ی مرجع( شامست. 
شا باید همه ی تغییرات مهم 

زندگی تان )ازدواج، طالق، 
مرگ…( را با پست سفارشی 

دو قبضه به اطالع آن برسانید، 
حتاً شاره پرونده تان را قید 

کنید. تغییر آدرس را می توانید 
روی سایت اینرنتی اوپفرا انجام 

دهید.

شام مجاز به متاس منظم با 
خانواده تان که در کشور مبدأ 

تان مانده اند هستید )نامه، 
تلفن، ایمیل، دیدار در فرانسه یا 

هر کشور دیگری به جز کشور 
مبدأتان(، و خطر از دست دادن 

وضعیت پناهندگی تان وجود 
ندارد.

مطالب رضوری
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Les articles du CESEDA pour la carte de séjour sont les 
articles L.314-11, 8° (Réfugié) et L.313-11 et 13 (Protection 
subsidiaire). Pour le retrait ou la fin du statut : L712-3

متام اطالعات مربوط به وضعیت پناهنده را در سـایت اوپفرا )از جمله 
رسویس انجام مراحل آن الین( :

چنانچـه از وضعیت پناهندگی خود رصف نظر منوده و خواهان بازگشـت 
 "Aide au Retour Volontaire"به کشور مبدأ خود هستید، اوفی در قالب
)کمک به بازگشت داوطلبانه( )ARV( پیشنهاد حایت مالی می کند. در 

خصوص سند انرصاف از حایت بین املللی :

www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/
files/notice_dinformation_et_formulaire_de_

renonciation.pdf

www.ofpra.fr

لینک های مفید

متون و قوانین

 CESEDA مـاده قانون هـای ورود و اقامت اتباع بیگانـه و پناهجویان
بـرای کارت اقامـت به قرار زیر اسـت : 

L.314-11, 8° )پناهنـده( و L.313-11 و 13 )تحـت حایـت موقت(. 
L712-3 : برای پـس گیری یـا پایان وضعیـت
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ــه  ــاله در فرانس ــم ده س ــق کارت مقی ــدگان دارای ح پناهن
ــدون وطــن  هســتند، اشــخاص تحــت حمایــت موقــت و ب
کارت اقامــت موقــت یــک ســاله ی قابــل تمدیــد دریافــت 
ــه ی  ــت، معاین ــن کارت اقام ــت ای ــرای دریاف ــد. ب ــی کنن م
پزشــکی در اوفــی )اداره ی مهاجــرت و جــذب فرانســه( 
Contrat d’Intégration" )CIR( الزامــی اســت. امضــاء
Républicaine" ) تعهــد بــه ارزش هــای جمهــوری( الزامی 

نیســت ولــی شــدیداً توصیــه مــی شــود.

کارت اقامت
)استانداری)پرفکتور( – تعهد به جذب به 

جمهوری - اوفی…(
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کارت اقامت )سژور(

در بعضـی از اسـتانداری هـا )پرفکتورهـا(، مـی توانیـد کارت مقیم یا 
کارت اقامـت خـود را بالفاصلـه پـس از امضـای تعهـد بـه ارزش هـای 
جمهـوری )CIR( درخواسـت کنیـد ولـی در برخـی دیگـر بایـد منتظر 
باشـید تـا اوپفـرا اسـناد هویتـی و احواالت شـا را تهیـه و ارسـال کند. 

ایـن مـدت انتظـار  مـی تواند کـم وبیـش طوالنی باشـد.

شـام باید آدرسی شخصی داشته باشـید درهتل )گواهی هتل و فاکتور 
مـاه آخـر(، نزد یـک مالـک )گواهـی، کپـی کارت هویت، کپـی مالیات 
امـالک( یـا نزد یک مسـتأجر )گواهـی، کارت هویت و کپـی فاکتور گاز 
یـا غیـره…(. آدرس سـکونت نـزد یک انجمن ممکن اسـت اما مشـکل 

تـر پذیرفته می شـود.

معاینـه ی پزشـکی برای افـراد صغیر باالی 16 سـال که به طـور قانونی 
وارد فرانسـه شـده اند الزامی است.

گاهی، اشـتباهاتی در مدارک اقامت )کارت موقت )رسه پیسه(، کارت 
اقامت )سـژور( یا کارت مسافرتی( رخ می دهد. اگر آن ها را مشاهده 

کردید، از اسـتانداری )پرفکتور( تقاضای تغییر آن ها را بنایید.

)CIR( "تعهد نامه ی التزام به ارزش های جمهوری"
برای پناهندگان و افـراد تحت حایت موقت، امضای تعهدنامه ی 
التـزام بـه ارزش هـای جمهـوری )CIR( اجبـاری نیسـت امـا قویـاً 
توصیـه می شـود. امضا ایـن تعهد نامـه امـکان اسـتفاده از برنامه 
هـای جـذب در جامعـه را می دهـد و نیـز دریافت بدون مشـکل 

کارت اقامـت را میـر می سـازد.

آن چه باید دانست

12

راهنامی پناهنده 01



هنـگام دریافـت "récépissé" کارت موقـت )رسـه پیسـه( وضعیـت 
حایتـی، پرفکتـور بـه اوفـی اطـالع مـی دهـد و اوفـی شـا را بـرای 
معاینـه ی پزشـکی فرامی خوانـد )آزمایـش پزشـکی، عکـس ریـه 
 .)CIR( و امضـاء تعهـد بـه ارزش هـای جمهـوری )هـا، واکسـن ها
توصیـه می شـود کـه هرگونه مـدرک پزشـکی کـه دارید همراه داشـته 

باشید.

پـس از مصاحبـه بـا مناینـده ی اوفـی، تعهـد بـه ارزش هـای جمهوری 
CIR را بـرای مـدت یک سـال امضـا می کنید که شـامل یـک برنامه ی 
 Principes, valeurs et institutions de la République "
française" )اصـول، ارزش هـا و نهادهـای جمهـوری فرانسـه( )6 
 "Vivre et accéder à l’emploi en France"سـاعت(، یک برنامـه ی
)زندگی و کار کردن در فرانسـه( )6 سـاعت( و یک آزمون زبان فرانسه 

می شـود.

بر حسـب سـطح زبـان فرانسـه ی شـام، دوره ی آموزشـی اجبـاری 50، 
100 یا 200 سـاعته برای شـا تعیین می شـود تا به سـطح A1 برسید و 
 "Diplôme Initial de la Langue Française"پس از امتحـان مـدرک
)دیپلـم ابتدایـی زبـان فرانسـه( )دیلـف DILF( را دریافت کنید. شـا 
می توانید پس از آن از اوفی درخواسـت اسـتفاده از یک دوره آموزشی 
اضافی برای رسـیدن به سـطح A2 بنایید. در صـورت وجود مانع برای 
این دوره آموزشـی باید در نامه ای سفارشـی خطاب بـه اوفی علت این 

موانـع را توضیح دهید.

 Contrat" اگر خانواده تان به شام پیوسته اسـت، فراخوانی برای امضا
d’Intégration Républicaine pour la Famille" )تعهـد بـه ارزش 

هـای جمهوری بـرای خانـواده( )CIRF( را دریافـت خواهد کرد. 

اگر اثاث کشـی می کنیـد، باید از پرفکتور درخواسـت تغییر نشـانی را 
روی کارت اقامـت خود بنایید. اگر درخواسـت مدرک برای مسـافرت 
می کنید الزم اسـت هان آدرسـی را داشته باشید که روی کارت اقامت 
تـان ذکـر شـده اسـت. هـر تغییـر آدرس روی کارت 19 یـورو هزینه ی 

پرونـده در بر دارد.

کارت اقامت )سژور(

آن چه باید انجام داد
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در مورد افراد تحت حامیت 
موقت، حامیت بین املللی روی 

کارت قید منی شود. در ارتباطات 
و مکاتبات اداری خود یک کپی 

از تصمیم اوپفرا را ضمیمه کنید.  
CNDAیا

"Timbre fiscal" )مترب مالیاتی( 
و مالیات : پناهندگان و افراد 

 timbre"تحت موقت بهای یک
fiscal" )مترب مالیاتی( 19 یورویی 

را برای اولین کارت اقامت 
می پردازند اما، برخالف سایر 

خارجی ها مالیات اولین کارت 
اقامت را منی پردازند.

درخواست متدید کارت باید دو 
ماه پیش از تاریخ انقضای ذکر 

شده روی کارت اقامت )سژور( 
تان نزد پرفکتور انجام شود. 

مبلغی پول پیش بینی کنید )در 
سال 2017 : 269 یورو برای 

مترب مالیاتی و مالیات(. اشخاص 
بدون وطن می توانند پس از سه 
سال اقامت درخواست کارت ده 

ساله بنایند.

با کارت اقامت )سژور(، شا 
می توانید در بانک حساب باز 

کنید، گواهینامه ی رانندگی 
خود را تعویض کنید، از مسکن 

اجتاعی برخوردار شوید و 
تقاضای صدور کارت مجوز سفر 

را بنایید.

مطالب رضوری
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Pour connaître en détail le contenu du CIR (épreuves orales 
et écrites de langue française et le contenu des journées de 
formation), voir la loi du 16/03/2016 :

 "Venir vivre en France" پـی دی اف PDF کتابچـه ی اطالعـات
)آمـدن به فرانسـه بـرای زندگـی(، بـه منظـور اسـتفاده ی خارجیان به 

چندیـن زبـان قابـل دانلود اسـت :

جهـت اطالعات بیشـر در خصـوص کارت اقامت )سـژور(، مـی توانید 
به سـایت های انجمن هـا نیز مراجعـه کنید :

La Cimade  www.lacimade.org
Forum réfugié  www.forumrefugies.org
Le Gisti   www.gisti.org
France Terre d’asile www.france-terre-asile.org

www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-
accompagnement/Le-livret-d-information-Venir-vivre-en-

France

لینک های مفید

www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-
accompagnement/Le-parcours-personnalise-d-integration-

republicaine

متون و قوانین

 CIR جهـت آگاهـی از جزئیـات مفـاد تعهد بـه ارزش هـای جمهـوری
)امتحانـات شـفاهی و کتبـی زبـان فرانسـه و محتـوای درس هـا(، نگاه 

کنید بـه قانـون 16/03/2016 :
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شناسنامه
02

ــت  ــراد تح ــا، اف ــهرداری( پناهنده ه ــرا "Mairie" )ش اوپف
حمایــت و اشــخاص بــدون وطــن اســت و بــر پایــه ی اســناد 
اداری اصلــی کــه در اختیــار پناهنده هاســت و نیــز بــر 
اســاس گفته هایشــان هنــگام درخواســت پناهندگی، اســناد 

ــد. شناســنامه ای و ســجل احــوال آن هــا را صــادر می کن
اســناد مذکــور صــادر شــده از ســوی اوپفــرا جایگزیــن 
مــدارک اصلــی بــرای انجــام کارهــای اداری و گرفتــن کارت 

ــود. ــژور( می ش ــت )س اقام

)برگه ی خانوادگی – کتابچه ی خانواده – مدارک 
شناسنامه…( 
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شناسنامه

مدارک شناسـایی که اوپفرا صادر می کند شـامل مدارک تولـد، ازدواج، 
مـرگ و نیـز کتابچه ی خانواده )بـرای ازدواج های انجام شـده در خارج 
و بـرای افـراد صغیـر بـه دنیـا آمـده در خـارج( مـی شـود. در خصوص 
ازدواج یـا تولـد کودکـی در فرانسـه، شـهرداری های محـل ثبـت آن ها، 
سـند ازدواج، کتابچـه ی خانواده و سـند تولـد را صادر می کننـد. اوپفرا 
هـم چنیـن"Certificat administratif" )گواهـی اداری( )بـرای افراد 
صغیـر حایـت شـده( و "certificat de coutume" )گواهـی عـرف( 

)بـرای امـکان ازدواج یـا پکـس کـردن( را صادر مـی کند.

"Fiche familiale de référence" )برگـه خانوادگـی مبـدأ( پـس از 
دریافـت وضعیت تان توسـط اوپفرا فرسـتاده می شـود. بر اسـاس این 
فیـش، شناسـنامه ی کامل شـا تهیـه می شـود. شـا بایـد آن را پس از 
تکمیل از طریق پسـت سفارشـی دوقبضه به همراه متـام مدارک اصلی 
خود )کارت هویت، پاسپورت، شناسنامه، سـند ازدواج حتا برای ازدواج 

هـای رشعـی و عرفی در کشـور مبـدأ…( برای اوپفرا بفرسـتید.
اگـر در فرانسـه تنهـا هسـتید و همـر و فرزندانتـان هنـوز در کشـور 
مبدأتـان هسـتند، اوپفـرا در کتابچـه ی خانـواده فقـط نـام خـود و 
همرتـان را ذکـر مـی کنـد. فرزندانتـان تنها هنـگام ورود به فرانسـه 

ثبـت خواهنـد شـد.

می توانیـد بـا شـاره ی زیـر بـا اوپفرا، بخـش حایـت، متـاس بگیرید: 
0158681010

هنـگام احضـارات خـود در فیـش خانوادگـی مبـدأ دقت مناییـد )امالء 
صحیح اسـامی، تاریخ های تولد، اعضای خانـواده…( زیرا هنگام روند 
اداری پیوسـتگی خانواده و غیره بسیار مهم است و تصحیح اشتباهات 

بسـیار پیچیده است. 

گواهی نامه ی رانندگی
دقـت کنید تا اصـل گواهی نامه ی رانندگـی را بـرای اوپفرا همراه 
بـا فیـش خانوادگی مبدأ نفرسـتید زیرا هنگام درخواسـت تعویض 

گواهی نامـه نزد پرفکتـور به اصل آن نیـاز دارید.

آن چه باید دانست
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اوپفرا اداره ی مرجع شامسـت. شـا بایـد آن را از طریـق نامه از هرگونه 
تغییر احوال رسـمی خـود آگاه منایید.

زمان صدور شناسـنامه ممکن اسـت بسـیار طوالنی باشـد. این موضوع 
مـی تواند بـر اخـذ کارت اقامت )سـژور( و حفـظ حقـوق اجتاعی تان 
مثـل RSA، کارت بیمه، مسـکن اجتاعـی… تأثیر بگـذارد. بدین خاطر 
باید مرتب نزد اداره ی حایـت )Division protection( اوپفرا از طریق 
فکـس یـا نامـه و بـا بهـره گیـری از کمـک یـک انجمن یـا آسوسیاسـیون 

موضوع را پیگیـری منایید.

ازدواج در فرانسـه : قوانین هانی اسـت که شـامل فرانسـویان میشود، 
نشـانی محـل سـکونت زوج را پـس از ازدواج به"Mairie")شـهرداری( 
 Pacte"اعـالم مـی کنیـد وپـس از ازدواج اوپفـرا را مطلع مـی کنید. بـرای
Civil deSolidarité" پکـس نیـز روال همیـن اسـت. در صـورت طـالق، 
 Tribunal de Grande" بایـد از اوپفرا مـدارک الزم را پیش از مراجعه بـه
Instance")دادگاه عالـی( حـوزه ی محـل سـکونت خود )همـراه وکیل( 

درخواسـت کنید.

ازدواج )در خـارج و خـارج از کشـور مبـدأ( : در بازگشـت بـه فرانسـه، 
 Certificat de capacité de" : مـدارک زیـر را بـرای اوپفـرا مـی فرسـتید
mariage" )گواهـی آمادگی ازدواج( )باید آن را از سـفارت یا کنسـولگری 
فرانسـه در آن کشـور گرفـت( یـا گواهی اعالم نشـانی زوج به شـهرداری 
محل سـکونت خود، مدرک سـفر )بلیت قطار، بلیت هواپیـا….(، کپی 
برابـر اصـل سـند ازدواج همـراه بـا ترجمه ی رسـمی توسـط یـک مرجم 
 "Tribunal de Grande Instance" ،رسـمی. در صورت طـالق در خـارج

)دادگاه عالـی( پاریـس مـی بایسـت آن را تأیید کند.

شناسنامه

آن چه باید انجام داد
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هنگامی که نخستین شناسنامه 
صادر شد، شا می توانید 

درخواست خود را برای صدور 
اسناد شناسنامه ای کمر از سه 
ماهی را بنایید که برای انجام 

روند اداری خود در سایت 
اینرنت اوپفرا به آن ها نیاز 

دارید.

چنانچه حادثه ای )ازدواج، 
تولد، مرگ…( در کشور دیگری 

غیر از فرانسه و و کشور 
مبدأتان اتفاق افتاد، باید اسناد 

آن را از سفارت یا کنسولگری آن 
کشور درخواست منایید.

ازدواج بین افراد هم جنس : 
طبق قانون فرانسه ازدواج، 

یا پکس افراد هم جنس مجاز 
است.

در صورت ازدواج با یک فرد 
خارجی، آن فرد باید نشانی 

رسمی زوج پس از ازدواج را به 
کنسولگری کشور خود اعالم 

کند.

مطالب رضوری 
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Article 25-3 de la convention de Genève : « Les 
documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les 
actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités 
nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à 
preuve du contraire ». A lire aussi les articles 12, 25 et 27.

www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.

do?numCerfa=11531

متون و قوانین

بسـیاری از اسـناد، از جمله فرم ثبت ازدواج در خارج روی سایت اوپفرا 
قابل دانلود اسـت :

درصـورت اشـتباه در شناسـنامه، از سـند رسفـا )Cerfa( شـاره 
 Demande de rectification d’une erreur ou d’une"11531*01
omission matérielle" )در خواسـت اصالح اشـتباه یا مورد فراموشی 
 Monsieur Le Procureur de la République" عینـی( خطـاب بـه
près le tribunal de grande instance de Paris" )جنـاب آقـای 
دادسـتان دادرسای عالـی پاریـس(، اسـتفاده کنیـد. به فـرم مذکور کپی 
کامل سـند اوپفـرا را که باید تصحیح شـود، مـدارک و اسـنادی که خطا 
را اثبـات مـی کنـد، یک کپـی از مدرک شناسـایی خـود، ضمیمـه کنید. 

سـند رسفـا را روی اینرنـت دانلـود کنید :

)در آینده اوپفرا می تواند خود به موارد رفع خطا رسیدگی کند.(

www.ofpra.gouv.fr

لینک های مفید

ماده 3-25 کنوانسـیون ژنو : "مدارک و اسـناد گواهی که بدین صورت 
صادر شـده اند جایگزین اسناد رسمی ای می شـوند که مسئوالن دولتی 
کشـور آن هـا یا واسـطه های آنـان صادر می کننـد و تا زمانـی که عکس 
آن ثابت شـود رسـمیت دارنـد." هم چنیـن ماده های قانونـی 12، 25 و 

27 را بخوانید.
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فراگیــری زبــان فرانســه در زندگــی روزمــره امــری ضــروری 
اســت و بــرای درک بهتــر رونــد اقدامــات و پیگیــری پرونده 
هــای اداری، یافتــن کار و مســکن، دفــاع از حقــوق خــود و 
تســهیل ورود بــه جامعــه الزم اســت. ایــن امــر بــه عــالوه 
حقــی اســت کــه کشــور فرانســه بایــد پاســخگوی آن باشــد: 
ــذب  ــهیل ج ــده تس ــه ی پذیرن ــوان جامع ــه عن ــش آن ب نق
پناهنــدگان در جامعــه اســت، بــه ویــژہ از طریــق فراگیــری 
ــات موجــود  ــام امکان ــد از تم ــده بای ــان فرانســه. پناهن زب
بــرای صحبــت و بــه کارگیــری زبــان فرانســه اســتفاده کنــد 

و ایــن امــری بســیار ضــروری اســت.

زبان فرانسه
)آزمون فراگیری…(
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زبان فرانسه

پـس از انجام تسـت زبان فرانسـه )کتبـی و شـفاهی( CIR، اوفی، 
چنانچـه الزم بدانـد، شـا را به سـوی نهـاد آموزش زبان بـرای مدت 
50، 100 یـا 200 سـاعت هدایـت می کنـد. شـا هیـچ وجهـی منی-

پردازید.

اگر زبان فرانسـه ی شـام در سـطح A1 باشـد، اوفـی می تواند برای 
 "attestation de dispense de formation linguistique" شـا
)گواهـی معافیـت از آمـوزش زبـان( را صادر کنـد. در صـورت نیاز، 

شـا می توانیـد آموزش زبـان در سـطح A2 را درخواسـت کنید.

 Département d’études du Français et des langues" DELFLE
étrangères" )دپارمتـان آمـوزش زبـان فرانسـه و زبان هـای خارجـی( 
 )C2 تا A1 دانشـگاه های فرانسه امکان گذراندن 6 سـطح متعارف )از
را تـا نیـل بـه دیپلـم زبـان فراهم مـی آورنـد. رشط ثبـت نـام در دلفلو 
DELFLE، داشـنت دیپلم متوسـطه )BAC( یا معادل آن اسـت و یا این 
کـه بایـد ثابت کنید که برای کار در سـمت خود در کشـور مبدأتان نیاز 
بـه مـدرک دیپلم متوسـطه بـوده اسـت. شـا از تخفیفـی در هزینه ی 
ثبـت نـام برخـوردار می شـوید و برخی دانشـگاه هـا بـرای پناهندگان 
سـهمیه ای در نظـر گرفته انـد. بـرای آن هایی که فاقد دیپلم متوسـطه 
هسـتند، امکان استفاده از کالس های شـبانه هست ولی به اخذ مدرک 

تحصیلی منجر منی شـود.

آمـوزش بـه کمـک اینرتنـت : بعضـی انجمن هـا و نهادهـا ابـزار 
اینرنتـی بـرای پیرشفـت فراگیـری زبان فرانسـه تـدارک دیـده اند و 
اغلـب رایگان هسـتند. شـنیدن رسـانه های فرانسـه زبـان نیز کمک 

مؤثـری بـرای یادگیـری زبان اسـت.

آن چه باید دانست

ارزیابی سطح زبان
آشـنایی و کاربرد زبان بر حسـب معیارهای اروپایی ارزیابی شـده 
 .C2 و B2، C1 و A2، B1 و A1 :و در 6 سطح طبقه بندی می شوند
سـطح اول A1 هـدف CIR را تشـکیل مـی دهد، در واقـع حداقل 
دانسـنت زبان اسـت و بهر اسـت به محض یافنت امکان آن به سطح 
A2 و سـپس به سـطح B1 و B2 رسـید. مثـالً برای به دسـت آوردن 
ملیت فرانسـوی داشـنت سـطح B1 رضوری اسـت و بـرای ثبت نام 
در دانشـگاه باید سـطح B2 را داشـته باشـید. البته بـرای یافنت کار 

هم یـک امتیاز واقعی اسـت.
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 CIR کتبی و شفاهی( سـطحی اسـت که باید در چارچوب( A1 سـطح
 "Diplôme Initial de Langue Française"به منظور به دسـت آوردن
)دیپلـم اولیـه ی زبـان فرانسـه( )DILF( بـدان رسـید. اگـر در امتحـان 
DILF رد شـدید، اوفی می تواند در صورت تقاضـا، هزینه ی یک دوره ی 
آموزشـی دومی را فراهم کند. پس از DILF، یک دوره ی آموزشـی دیگر 
بـرای به دسـت آوردن سـطح A2 وجـود دارد )بـا تأمین هزینه  از سـوی 

اوفی(.

CIR نهـاد اصلـی آمـوزش زبـان فرانسـه بـه پناهنـدگان اسـت، امـا 
امکانـات دیگـری هـم در اختیـار پناهنـدگان اسـت :

 "Mission locale"مرکز کاریابی( )پل آمپلوا( و( "Pôle emploi" -
،)…Insup ،هیأت های محلی( : آموزش زبان )مهارت کلیدی(  

- بخش های مددکاری اجتاعی، استانداری ها، فرمانداری ها و 
مؤسسات )کارآموزی حرفه ای(،  

- "Conseil départemental" )شوراهای استانی( )سوادآموزی، 
مبارزه با بیسوادی و FLE آموزش فرانسه به غیر فرانسه زبانان(،  

- "Centre communal d’action social" )مرکز محلی اقدام 
اجتاعی( )CCAS(، انجمن ها یا نهادهای آموزشی.   

ایـن امـر رشایطـی را می طلبـد: درجسـتجوی کار بـودن، بهره-گیـری 
از RSA یـا کمـک هزینـه ی ولـی تنهـا، سـکونت در محـل مربوطـه، 

کارگـر جـوان….
نـزد هـر اداره یـا هـر نهـادی درخواسـت اطالعـات کنیـد، ایـن حـق 

شامسـت.
"Français langue étrangère" )آمـوزش فرانسـه بـه غیر فرانسـه 
زبانـان( )FLE( نیـز در مدارس و مؤسسـات گوناگون وجـود دارد اما 
هزینـه ی آن باالسـت و بهـر اسـت اسـتان، "Pôle Emploi" )مرکـز 
کاریابی پـل آمپلوا(، شـهرداری ها، انجمن ها… هزینـه ی آن را تأمین 

. کنند
بـرای فراگیـری زبـان فرانسـه، فرزنـدان شـام، بـر حسـب سن شـان، 
می تواننـد از کالس هـای خـاص بهره منـد شـوند. در سـطح ابتدایی، 
بیـن 6 و 11 سـال، شـهرداری محـل سـکونت تان راهنایـی مـی کند. 
بـرای مقطـع راهنایـی، بیـن 11 و 15 سـال، مدرسـه ی راهنایـی و 
"CASNAV" )مرکـز کازنـاو(. بـرای دبیرسـتان، بیـن 16 و 18 سـال، 
توسـط یک مرکـز اطالعات و راهنایی )CIO( هدایت خواهید شـد.

زبان فرانسه

آن چه باید انجام داد
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فرزندان شام زبان فرانسه را در 
مدرسه فرامی گیرند زیرا تحصیل 

بین 6 و 16 سال اجباری است.

شا به عنوان پناهنده در صورت 
امضای CIR و همچنین اگر 

متقاضی کسب ملیت فرانسوی 
 B2 هستید، از آن جایی که سطح
الزم است، برای رشکت در کالس 
های زبان آموزی اوفی اولویت 

دارید.

هرفرصتی برای حرف زدن به 
زبان فرانسه مغتنم ست : 

انجمن ها و مراکز اجتاعی 
فرهنگی کافه های مبادالت 
زبانی یا کالس های مکامله 

تشکیل می دهند. هم چنین 
کار داوطلبانه در انجمن ها و 

رشکت در فعالیت های محله تان 
این امکان را به شا می دهد 
که زبان خود را بهر کنید و با 

فرانسویان برخورد داشته باشید. 
مترین زبان فرانسه خارج از 

کالس های درس رضوری است.

مطالب رضوری

24

راهنامی پناهنده 03



Pour l’État français et pour l’Europe, apprendre la langue 
du pays est un droit et une nécessité, c’est le passage 
obligé pour l’intégration. Ils s’engagent à développer des 
formations pour les réfugiés sur tout le territoire national. 

Pour savoir tout ce qui existe, en plusieurs langues (avec des 
exercices pour tous les diplômes, les tests, etc.), consulter :

بـرای مثـال انجمـن AFPA یـک "Mooc FLE" رایـگان روی اینرنـت 
بـرای سـطح A1 دارد )همـراه بـا کالس هـای آمـوزش زبان حرفـه ای( :

نهادهـای دیگری همیـن Mooc FLE را گرفته و آن را در سـطح A2 به 
: "Alliance française" )کار گرفتـه اند، مثالً )آلیانس فرانسـز

اروپـا نیـز در چارچـوب " Erasmus" )اراسـموس( ابزارهـای اینرنتـی 
رایـگان در اختیـار متـام کسـانی قـرار می دهـد کـه در حـال فراگیـری 
 Online Linguistic Support زبان هـای اروپایـی هسـتند از جملـه

:)OLS(

http://erasmusplusols.eu/fr

https://mooc.afpa.fr

https://mooc-francophone.com/cours/mooc-cours-
de-francais-langue-etrangere

https://www.fun-mooc.fr/

www.ciep.fr

لینک های مفید

متون و قوانین

از نظـر دولـت فرانسـه و اروپـا، فراگیـری زبـان کشـور یک حـق و نیاز 
اسـت، بـرای جـذب در جامعـه، مرحلـه ی اجبـاری گـذار اسـت. آن هـا 
متعهـد می شـوند که امکانات توسـعه ی آموزش را بـرای پناهندگان در 

رسارس کشـور فراهـم آورند.

بـرای آگاهـی از همـه ی امکانـات موجود بـه چندیـن زبان )همـراه با 
مترین هایی برای همه ی سـطوح مدارک، تسـت ها و غیره( رجوع کنید 

به :

راهنامی پناهنده03
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 Revenu de" پناهنــدگان بــاالی 25 ســال می تواننــد از
)ار  solidarité active")درآمــد همبســتگی فعــال( 
اس آ RSA( برخــوردار شــوند و ماننــد هــر فــرد دارای 
ــز حــق  ــد، ایشــان نی ــه در فرانســه زندگــی می کن ــد ک فرزن
دریافــت "Allocations familiales" )کمــک هزینه هــای 
خانوادگــی( و کمک هــای گوناگــون را دارنــد. توجــه کنیــد، 
ــای  ــه ج ــفانه در هم ــا متأس ــد ام ــود دارن ــوق وج ــن حق ای
فرانســه بــه طــور یکســان اعمــال نمی شــوند. بایــد اصــرار 
کــرد و از انجمــن یــا اداره ی خدمــات اجتماعــی کمــک 

ــد. ــد نش ــود نومی ــوق خ ــت حق ــرای در یاف ــت و ب گرف

کمک های مالی
)صندوق کمک هزینه مالی - کف CAF- کمک 

هزینه ی خانواده – درآمد همبستگی فعال- ار اس 
)RSA -آ
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کمک مالی / صندوق کمک 
)CAF هزینه ی خانواده )کف

خدمـات اجتـاع"Caisse d’Allocations familiales" صندوق کمک 
هزینـه ی خانواده )کف( تحت رشایطی تعلق می گیرنـد: درآمد، تعداد 

و سـن فرزندان…

 CCAS شـام، خود باید سـاکن فرانسـه باشید )داشـنت آدرسـی در یک
صنـدوق مرکـزی فعالیـت اجتاعـی یـا در یک انجمـن آسوسیاسـیون 
کافیسـت( و نیز فرزندانتان )متولد شده در فرانسه، الحاق خانوادگی(.

این فهرست کمک های مالی کف است : 
"Allocations familiales" )کمک هزینه ی خانوادگی( پس از فرزند 

دوم. 

"PAJE( "Prestation d’accueil du jeune enfant( )کمـک بـرای 
کودک خردسـال( بـرای فرزند اول تا سـه سـالگی اش: جایزه بـرای تولد 

یـا بـرای فرزندخواندگـی، کمک هزینـه ی پایه…

"ASF( "Allocation de soutien familial( )کمک هزینه ی حامیت 
خانـواده( )بـه عنـوان ولـی تنهـا(، شـا بـا فرزندانتـان در فرانسـه تنها 
زندگـی می کنیـد. کـف اجـازه نـدارد در مـورد همرتان که در کشـور 

مبدأ مانـده اطالعـات بخواهد.

کمک های دیگری هم وجود دارد: کمک هزینه ی آغاز سـال تحصیلی، 
کمـک هزینه ی تکمیلی خانوادگی )حداقل سـه فرزنـد(، فرزند معلول 
یـا بیـار، کمک برای اثـاث کشـی )خانـواده دارای فرزنـدان صغیر زیر 

هیجده سـال(…

شوراهای استانی و"mairies" شهرداری ها کمک هایی برای افراد دچار 
مشـکل در نظر می گیرند.

 )AAH( در صورت معلولیت، کمک هزینه ی برای بزرگسـاالن معلول
وجود دارد.

مدارک فرزندانتان
فرزندانتـان چه با شـا آمده باشـند چه پس از شـا، بایـد اصل )یا 
کپی( پاسـپورت و شناسـنامه   همراه با ترجمه یا کتابچه ی خانواده 
 )CAF( "Livret de famille" را ارائه منایید. بعضـی از دفاتر کـف
)کتابچـه ی خانـواده(، صادره از سـوی اوپفـرا را می خواهند که در 
آن نام فرزند ثبت شـده باشـد. شـا هرگاه آن را در دسـت داشتید، 

به کـف ارائـه خواهید داد.

آن چه باید دانست
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 "livret A" حسـاب جـاری( یـا( "compte courant" افتتـاح یـک
)دفرتچه پـس انـداز( نـزد بانـک، رضوری اسـت. هم چنین بایـد درآمد 
خـود را بـرای دو سـال آخـر اعـالم کنیـد و در صـورت نداشـنت برگـه ی 
مالیـات بایـد با سـوگند بـه رشافت خـود درآمـد دو سـال اخیـر را اعالم 
کنـد. "ATA( "Allocation temporaire d’attente( )کمـک هزینه ی 
 Allocation" موقـت انتظار( به عنـوان درآمد محسـوب می شـود امـا
ADA( "pour demandeur d’asile( )کمـک هزینـه ی پناهجـو( نـه.

مدارک الزم :

- " récépissé " برگه ی رسید حایت بین املللی،

،CNDA کپی تصمیم اوپفرا یا -

- گواهـی منابـع درآمد سـه مـاه آخـر )دسـتمزد، کارآمـوزی حرفـه ای، 
آتـا…(

- گواهی مسکن،

،)RIB برگه ی هویت بانکی )ریب -

- کف کتابچه ی خانواده را که اوپفرا صادر کرده درخواست 
می کند. اگر هنوز آن را دریافت نکرده اید، یک گواهی با ذکرنام   

 )PADA( پادا ،)CADA( اعضای تشکیل دهنده ی خانوار، از کادا  
و ث پ اش )CPH(، از اوفی استان یا از استانداری )پرفکتور(   
بخواهید )با استناد به بخشنامه ی CNAF n° 2011-016 دوم   

نوامرب 2011(. توجه کنید، هیچ گونه مدرکی از کشور مبدأ خود   
درخواست نکنید.  

"recognition des droits" )شناسـایی حقـوق خـاص پناهنـدگان(، 
امـکان برخـورداری از کمک هـای مخصـوص خانـوار را از تاریـخ ورود 
فرزندانتـان بـه فرانسـه )تـا دو سـال پیـش از دریافت گواهی پزشـکی 
اوفی از سـوی کف( می دهد. به این مقوله "rétroactivité" )عطف به 
ماسـبق( نیز گفته می شـود. همراه با فرم باید نامه ای بنویسـید و درآن 
"versement rétroactif des prestations")دریافـت کمک هزینه ها 
بـا رعایـت عطف بـه ماسـبق( را درخواسـت بناییـد و مـدارک اثبات 

کننـده ی تاریـخ ورود فرزندانتان را ضمیمـه ی آن کنید.

)CAF( کمک های مالی / کف

آن چه باید انجام داد
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کمک های مالی / درآمد 
)RSA همبستگی فعال )اراس آ

توجـه کنیـد "Allocation pour demandeur d’asile" )کمـک 
هزینـه ی پناهجـو(ی شـام )آدا ADA( در پایـان مـاه پـس از دریافـت 
وضعیـت پناهنده قطع می شـود. به محـض دریافت"récepissé" رسـه 
پیسه ی حامیت بین املللی درخواسـت درآمد همبستگی فعال یا ار اس 
آ )RSA( را بناییـد )رسـه پیسـه + کپی حکم اوپفرا یـا CNDA(. کف 
نیـازی بـه کارت اقامتتان نـدارد )بخشـنامه ی شـاره 015-2010 مورخ 
15 دسـامرب 2010 و بخشـنامه ی CNAF شـاره 017-2006 مـورخ 12 

سپتامرب 2006(.

"Revenu de solidarité active" )ار اس آ RSA( )درآمد همبستگی 
فعـال( شـامل افـراد بیکار، بـدون کمـک هزینه ی بیـکاری یا بـا درآمد 
بسیار اندک، می شـود. میزان آن بستگی دارد به موقعیت شا )متأهل 
یـا "ولـی تنها"، مجرد، جداشـده، بیـوه(، به تعـداد فرزندان و بـه درآمد 

خانوار )کار، دیگـر کمک هزینه ها…(. 

ار اس آ را شـوراهای اسـتانی و دولت تأمین اعتبـار می کنند. کف آن را 
پرداخـت می منایـد. برای آگاهـی از میزان آن رجـوع کنید به:

http://rsa-revenu-de-solidarite-active.com
درچارچـوب ار اس آ، هنـگام یافـنت کار )مزدبگیـر، کارگـر مسـتقل( 
برحسب میزان دستمزد یا درآمدهای شا "Prime d’activité" )پاداش 

فعالیـت(  به شـا پرداخت می شـود.

بـرای بهره منـد شـدن از ار اس آ، باید در فرانسـه زندگی کنیـد و دارای 
یـک آدرس باشـید )حتا یک نشـانی پسـتی(.

جوانان زیر 25 سال
بین 18 تا 25 سـال، ار اس آ شـامل شـا منی شـود، مگر این که ولی 
تنهـا باشـید با یک یـا چند فرزنـد که به دنیـا آمده اند یا قرار اسـت 

متولد شـوند )"RSA jeune" )ار اس آ جوانان((.
در "Mission locale" )هیـأت محلـی( ثبـت نـام کنیـد، می تواند 
کمکتـان کنـد: کمـک فـوری،"garantie jeune" )ضامنـت جوان(، 

جذب حرفـه ای…

آن چه باید دانست
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درخواسـت ار اس آ را بایـد بـه صـورت دسـتی نـزد کـف اسـتان خود 
گذاشـت یـا بـرای آن پسـت کـرد )فـرم ار اس آ + هـان مـدارک برای 

کمـک هزینه ها(.

کف از طریق نامه شـام را آگاه می سـازد که شـورای اسـتان موافقت 
 Numéro"کـرده )ار اس آ از تاریـخ رسـید پرونـده نـزد کـف( سـپس
d’allocataire" )شـاره ی مشـمول کمـک( شـا را می دهـد )6 عدد 
و یـک حـرف( و نیز یک کـد موقت که خـود آن را با یک کد شـخصی 
8 رقمـی تغییـر می دهیـد. به کمـک این کـد می توانید بـا مراجعه به 
سـایت اینرنتـی کـف پرداخت هـای خـود را پیگیـری کنید، اعالم سـه 

ماهه  تـان را انجـام دهید…

 "déclaration trimestrielle" توجـه کنیـد، شـا بایـد هـر سـه مـاه
)اعـالم سـه ماهـه( درآمدهـای خـود را کـه از منبعـی غیـر از کـف 
می آیند اعالم کنید: دسـتمزد، کارآموزی حرفه ای… در کف پذیرشـی 
بـدون قـرار قبلـی وجـود دارد و نیـز کامپیوتـر و مأموری بـرای کمک 

به شـا بـرای اسـتفاده از آن.

ار اس آ یـک قـرارداد اسـت. شـورای اسـتان شـا را از طریـق نامه به 
   Projet" مرکـز کاریابـی( برای تعریـف( "Pôle emploi" مرجعـی در
 PPAE( "personnalisé d’accès à l’emploi( )پروژهـی شـخصی 
دسرسـی بـه کار( خـود را و یـا بـه مرجـع ار اس آ در یـک انجمـن 
آسوسیاسـیون یـا بخـش مـددکار اجتاعـی )MDSI، CCAS( بـرای 
تدویـن "CER( "Contrat d’engagement réciproque( )قرار داد 

تعهـد متقابـل( هدایـت می کند.

کمک های مالی/ ار اس آ

آن چه باید انجام داد

)ATA پایان کمک هزینه ی موقت انتظار )آتا
آتـا کـه مخصوص افـراد تحت حایت موقـت یا بدون وطـن بود که 
در جسـتجوی کار بودنـد و درآمـدی کمـر از ار اس آ داشـتند، از اول 
سپتامرب 2017 حذف شد )پناهندگان حق آن را نداشتند(. مشمولینی 
کـه تا آن تاریخ آن را دریافت می کردند هم چنـان آن را دریافت می 

کنند )آتا + تکمیلـی ار اس آ = ار اس آ کامل(.
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چنانچه همرس و/یا فرزندانتان 
در کشور مبدأ یا جای یگر 
)خارج از اتحادیه ی اروپا( 
مانده اند، باید مورد را به 

 séparation" اطالع کف با قید
géographique" )جدایی 

جغرافیایی( برسانید.

برای کمک هزینه ی مسکن، 
)نگاه کنید به فصل 06 اسکان 
و مسکن(. در صورت دریافت 
کمک هزینه ی مسکن، مبلغ 

)48 یورو( از ار اس آ شا کر 
خواهد شد. اگرچه رایگان 

اسکان داده شده باشید.

 déclaration"هر سه ماه، در
trimestriel" )برگه ی اعالم 
درآمد سه ماهه( تان برای ار 
اس آ )سایت اینرنتی کف یا 
فرم کاغذی از طریق پست(، 

هرگونه تغییر وضعیت خانوار 
خود را اعالم کنید )کار، تولد، 
جابجایی…(. اما منتظر اعالم 
سه ماهه برای مطلع ساخنت 

کف از از دست دادن کار، 
قرارداد کار… منانید.

انجمن های خیریه، کمک های 
گوناگون غذایی، مالی را در 
صورت نیاز اضطراری ارائه 

می کنند. در شهرتان در این 
مورد تحقیق کنید.

مطالب رضوری
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En cas de refus d’une prestation par la CAF, demandez 
une décision écrite. Recours possibles : médiateur de 
la CAF / Commission des recours à l’amiable (CRA) de 
la CAF / Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). 
Demandez conseil à une association (délais et procédures). 

En cas de refus ou suspension du RSA : « recours 
gracieux » au Conseil départemental dans les deux mois 
qui suivent puis, en cas de rejet, au tribunal administratif 
dans les deux mois suivants. Consultez le site de la CAF 
pour connaître les motifs de radiation.

Recognition des droits (CAF) : Circulaire CNAF n°2008-
030 du 29/10/2008, lettre-circulaire CNAF n°2013-116 
du 23/07/2013, note de service PF 35/2008 AC 34/2008 
et article R.348-4 du CASF.

بـرای آگاهـی از متـام کمک هـا، بـه کف برویـد یا بـه سـایت اینرنتی آن 
مراجعـه کنید : 

خدمـات اجتاعـی یـا انجمن هایـی می تواننـد بـرای اسـتفاده از 
اپلیکیشـن اینرنتـی کـف و غیـره، مثـالً انجمـن امائـوس Emmaüs و 

بخـش Emmaüs Connect آن، بـه شـا کمـک کننـد :

www.emmaus-connect.org

www.caf.fr

لینک های مفید

متون و قوانین

در صـورت رد یـک کمـک از سـوی کـف، بخواهیـد تصمیـم بـه طـور 
کتبی به شـا اعـالن شـود. راه های ممکـن تجدید نظـر: میانجی کف/ 
)CRA( "Commission des recours à l’amiable" )کمیسیون تجدید 
 Tribunal des affaires de sécurité / " نظـر مرضی الطرفیـن( کـف
)TASS( sociale" )دادگاه امور تأمین اجتاعی(. درخواسـت مشـاوره 

از یـک انجمن )مهلـت و رونـد اجرایی(.

درصورت رد یا تعلیق ار اس آ : "recours gracieux" )درخواست تجدید 
نظر رایگان( نزد شـورای اسـتان تا دو ماه پس از ابالغ و سـپس، در صورت 
رد، نـزد "Tribunal administratif" )دادگاه اداری( طـی دومـاه پـس از 

آن. بـه سـایت کف رجوع کنید تا علت حـذف ار اس آ خـود را بدانید.

"Recognition des droits" )اسـناد حقوقـی( )کـف( : بخشـنامه ی 
 CNAF مـورخ 29/10/2008، بخشـنامه ی CNAF n° 2008-030
 PF n° 35/2008 AC مـورخ 23/07/2013، یـادداشn° 2013-116 

.CASF مربـوط بـه R.348-4 34/2008 و بنـد
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ــای  ــت کمک ه ــرای دریاف ــی ب ــاب بانک ــک حس ــتن ی داش
ــره ضــروری  ــی روزم ــرای کار، مســکن و زندگ ــی، ب اجتماع
 "droit au compte" اســت. قانــون فرانســه آن چــه را کــه
)حق داشــتن حســاب( نامیــده می-شــود، تضمیــن می کند: 
بــرای هر شــخص ســاکن فرانســه، ازجملــه پناهنــدگان، حق 
بــاز کردن یــک "compte courant" )حســاب جــاری( و نه 
فقــط "Livret A" )حســاب پــس انــداز( محفــوظ اســت. 

بانک
)دفرتچه ی پس انداز – حساب جاری- حواله ی 

پول…(
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بانک

قانـون فرانسـه بـرای هـر شـخص مقیـم فرانسـه گشـایش حسـاب 
 "Banque postale" جـاری را در یـک بانـک کشـوری، اسـتانی یـا
)بانک پسـت( تضمین می کند. درآمد و وضعیت شـا هرچه باشـد.

افتتـاح حسـاب قـراردادی اسـت بیـن بانک و شـا: شـا می توانید 
بانـک خـود را انتخـاب کنیـد هانگونه کـه بانک می تواند مشـری 
خـود را انتخـاب کنـد. بـه ایـن ترتیـب بانک بـدون هیـچ توضیحی، 
می توانـد از افتتـاح حسـاب بـرای شـا رس بازبزند. اما طبـق قانون 
بایـد شـام را بـه طـور کتبـی از ایـن امتنـاع آگاه کنـد. پـس از آن 
شـا می توانید بـه "Banque de France" )بانک مرکزی فرانسـه(، 
بانـک دو فرانـس مراجعـه کنیـد )بـه بخـش آن چـه باید انجـام داد 

نـگاه کنید(.

ممکن اسـت ناچار شـوید به چندیـن بانک رجوع کنیـد و نتیجه ای 
حاصل نشـود.

"Code monétaire et financier" )قانـون پولی و مالی( خدمات 
دوازده گانـه ی رایـگان را پیش بینـی می کنـد و بانـک بایـد آن هـا 
را ارائـه کنـد "SBB( "services bancaires de base( )خدمـات 
 )RIB( "relevé d’identité bancaire" از جملـه )بانکـی پایـه
)برگـه ی مشـخصات بانکـی ریـب((، امـکان یـک تغییـر آدرس در 
سـال، سـکونت، دریافـت چـک و واریـز بـه حسـاب های بانکـی، 
پرداخت هـا از طریـق برداشـت، واریـز و برداشـت نقدینگـی در 
گیشـه، بررسـی از راه دور حسـاب، کارت بانکـی بـا اجـازه ی بانـک 

بـرای هربـار اسـتفاده…

آن چه که باید دانست

دفرتچه ی حساب پس انداز و حساب جاری
"Livret A " دفرچـه ی حسـاب پـس انداز یا لیـوره آ )در این زمینه 
توافقـی بـا "Banque postale" )بانـک پسـتال( بـرای پناهنـدگان 
وجـود دارد( حسـاب پـس اندازی اسـت کـه قاعدتاً بـرای عملیات 
جـاری بـه کار منی آیـد گرچـه بـرای دریافـت کمـک هزینه هـای 
اجتاعی و نقد کردن چک عمـل می کند. تنها برای پرداخت اجاره 
خانـه، مالیـات، قبـوض آب، بـرق و گاز از طریق برداشـت خودکار 
می تـوان از آن اسـتفاده کرد. بـا کارت "Livret A" لیوره آ )حسـاب 
پـس انـداز( می توانیـد پـول نقـد دریافـت کنیـد امـا پرداخـت نه. 
حسـاب جاری متام عملیـات بانکـی را ممکن می سـازد و رضوری 
اسـت : برداشت قبض تلفن، اینرتنت، کارت حمل و نقل، پرداخت 

بـا کارت )ویـزا، مسـرتکارد و کارت آبـی )کارت بلو(…
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جهت افتتاح یک حسـاب جاری، طبق متون مقررات، شـا نیازدارید 
بـه یـک برگه ی هویتـی عکـس دار)کارت سـژور )اقامت( یـا تقاضای 
پناهندگـی( و گواهـی مسـکن )داشـنت آدرس پسـتی نـزد یـک نهاد یا 
یـک انجمـن نیـز معتـرب اسـت(. در عمـل بانـک مجاز اسـت مـدارک 
دیگـری را درخواسـت کنـد: فیش حقوقـی، گواهی دریافـت ار اس آ، 

قـرارداد کار…

بـه بانـک گواهی عـدم حسـاب بانکی کـه نوشـته اید )با دسـت یا با 
رایانه( ارائـه دهید :

« Attestation d’absence de compte

Je, soussigné (nom, prénom), demeurant (votre 

adresse), atteste sur l’honneur que je ne dispose 

d’aucun compte bancaire. Attestation établie 

conformément aux dispositions de l’article L312-1 

du code monétaire et financier.

Fait à (lieu), le (date) (avec votre signature). »

"گواهی عدم حساب بانکی
اینجانـب )نـام خانوادگـی و نام(، سـاکن )نشـانی تـان(، رشافتمندانه 
گواهـی می دهـم که دارای هیچ گونه حسـاب بانکی نیسـتم. گواهی 

تنظیم شـده طبـق مـاده 213L-1 قانون پولـی و مالی.
تنظیم شده در )مکان(، مورخ )تاریخ روز( )امضاء شام("

چنانچه بانک حسابی برایتان باز کرد، موظف است قرارداد و 
کنوانسیون حساب را به شا بدهد.

اگـر بانـک موافقـت نکرد، بـا نوشـن نامه ی سفارشـی دوقبضـه یا با 
مراجعـه حضوری به نزدیک ترین شـعبه ی بانـک دو فرانس به محل 
سـکونت خود، همـراه با مـدارک زیر وضعیـت خود را ترشیـح کنید: 
نامه ای که در آن توضیح می دهید که دارای حسـاب بانکی نیسـتید، 
نامه ی رد تقاضای شـا از سـوی بانک، کارت شناسـایی و یک گواهی 
مسـکن. پـس از آن بانـک دو فرانس بانکی را تعییـن می کند و به آن 

تکلیف می کند برای شـام حسـاب بـاز کند.

بانک

آن چه باید انجام داد
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از رفتار و گفتار بعضی کارمندان 
بانک نرتسید، داشن حساب حق 

شامست.

حق داشنت حساب برای متام 
اشخاص وجود دارد و نیز برای 
رشکت ها، بازرگانان، مشاغل 

آزاد…

بانک ها افتتاح حساب آن الین 
را پیشنهاد می کنند. مؤسسات 

 comptes sans"مالی نیز
conditions" )حساب های 

بالرشط (را ایجاد کرده اند )مثل 
حساب نیکل نزد مراکز فروش 
دخانیات(، با کارت برداشت و 

پرداخت، امکان دریافت و ارسال 
حواله… توجه کنید، منی توان 

چک را در آن گذاشت و بعضی 
از اپراتورهای تلفنی از پذیرفنت 

آبونه با این حساب ها خودداری 
می کنند.

مطالب رضوری
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Loi du 29 juillet 1998, « droit au compte bancaire » : 
« Toute personne physique résidant en France, dépourvue 
d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte 
dans l’établissement de crédit de son choix ou auprès des 
services financiers de La Poste ou du Trésor public ».

Article L312-1 du Code monétaire et financier : 
« L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture 
d’un compte remet systématiquement et sans délai au 
demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte 
et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la 
Banque de France de lui désigner un établissement de 
crédit pour lui ouvrir un compte ».

Sur les informations que peut demander le banquier pour 
l’ouverture du compte, voir l’article R.312-2 du code 
monétaire et financier.

نامـه ی منونـه بـرای درخواسـت از بانـک دو فرانـس برای تعییـن بانکی 
پـس از رد تقاضـا :

متون و قوانین

لینک های مفید

https://www.conso.net/content/vous-
navez-plus-de-compte-bancaire-vous-

demandez-lintervention-de-la-banque-de-
france

قانون 29 ژوییه 1998، "حق داشن حساب بانکی" :
"هر شـخص حقیقی سـاکن فرانسـه کـه فاقد حسـاب پس انداز باشـد، 
حـق افتتاح چنین حسـابی را در یک مؤسسـه ی اعتبـاری منتخب خود 

یـا نـزد بخش های خدمات مالی پسـت یا خزانـه داری دولتـی دارد."

ماده "L312-1 "Code monétaire et financier )قانون پولی و مالی( : 
"مؤسسـه ی اعتباری که با افتتاح حسـاب موافقت نکرده است، به طور 
سیسـتامتیک و بی درنـگ بـه متقاضـی، گواهـی رد درخواسـت افتتاح 
حسـاب را می دهد و بـه او اطالع می دهـد که او می توانـد از بانک دو 
فرانـس بخواهـد یک مؤسسـه ی اعتبـاری بـرای افتتاح حسـاب برایش 

تعییـن کند."

در خصـوص اطالعاتی که بانک می تواند برای افتتاح حسـاب بخواهد، 
نگاه کنید بـه ماده R.312-2 قانـون پولی و مالی.

راهنامی پناهنده05
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06

ــی  ــان حقوق ــکن از هم ــه مس ــی ب ــرای دسترس ــران ب مهاج
 Dispositif " )DNA( برخوردارنــد کــه فرانســویان. گرچــه
پذیــرش(  ملــی  )تشــکیالت   "d’Accueil National 
 Centres d’accueil" مخصــوص آن هــا وجــود دارد و
pour demandeurs d’asile" )کادا CADA( )مراکــز 
 Centres Provisoirs"در و  پناهجویــان(  پذیــرش 
ــت  ــز موق ــاش CPH( )مراک d’Hébergement" )ث پ ه
اســکان(، تعــداد جاهــا بســیار ناکافی اســت. یافتن مســکن 
در عمــل دشــوار اســت. مهلــت انتظــار بــرای یــک مســکن 
 "Habitation à Loyer modéré" )HLM(اجتماعــی
)مســکن بــا اجــاره ی متوســط، هــاش ال ام( بســیار طوالنی 
ــا و  ــود کمک ه ــا وج ــب ب ــی اغل ــکن خصوص ــت و مس اس

ــت. ــترس اس ــل دس ــتیبانی ها غیرقاب پش

مسکن - آدرس
)ث ث آ اس - انجمن ها – هاش ال ام – اف اس 

ال…(
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مسکن

اگـر فاقد مسـکنید، در یک انجمن یـا یک SACC درخواسـت آدرس 
پسـتی کنیـد زیـرا داشـنت آن برای انجـام کارهـای اداری شـا رضوری 
اسـت. الزم اسـت کـه نامه هـای خـود را حداقـل یـک بـار در هفتـه 

وصـول کنید.

در فرانسـه، مسـکن شـخصی در شـهرهای بـزرگ گـران اسـت و بـه 
دشـواری پیـدا می شـود. مالـکان یـا آژانس هـای معامـالت ملکـی 
تضمین هایـی می خواهنـد: قـرارداد کار بـا مـدت نامحـدود، درآمـد 
بـاال، ودیعـه… امـکان دارد بـا تبعیـض و بدبینـی هـم روبرو شـوید.

اگـر در کادا هسـتید، برای یافنت مسـکن و انجام دیگـر کارهای اداری 
کمـک دریافت می کنیـد اما منی توانید بیش از 6 مـاه پس از دریافت 

وضعیت پناهندگـی در آن جا مبانید.

اوفـی در مراکـز موقـت اسـکان جـا می دهد. چنانچه شـا از سـوی 
مددکار اجتاعی که شـا را همراهی می کند یا اوفی اسـتان مربوطه 
آسـیب پذیر تشـخیص داده شـوید، اولویت خواهید داشت )سالمت، 
 ،)HPC( در مراکـز موقـت اسـکان .)…خانـواده، نداشـنت درآمـد
اقامتتـان 9 ماهـه اسـت و بـا ارائـه ی دلیـل و موافقت اوفی سـه ماه 

قابـل متدید اسـت. 

اسـتانداری ها، "Mairies" شـهرداری ها، فرمانداری ها و دیگر نهادها 
 )HLM دارای آپارمتان هایـی در پارک مسـکن اجتاعی )هـاش ال ام
هسـتند: "Contingent prioritaire" )سـهمیه ی اولویتـدار(. عالوه 
بـر درخواسـت مسـکن اجتاعـی )نـگاه کنیـد به بخـش آن چـه باید 
انجـام داد(، پرونـده ای نزد هرکـدام از مجمع ها بگذاریـد زیرا ممکن 

اسـت در فهرسـتی اولویتدار وارد شـوید.

هنگامی که یک مسـکن به دسـت می آورید، باید ودیعه ای )معادل 
یک ماه کرایه بدون شـارژ( و نیز احتاالً هزینـه ی آژانس را بپردازید 

و هـم چنین باید مسـکن را بیمه کنید.

آن چه باید دانست
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بـرای درخواسـت یک جـا در مرکز موقت اسـکان )CPH(، یـک مددکار 
اجتاعـی کادا، پـادا، کائـو یـا اوفی اسـتان محل سـکونت شـا از طریق 
ایمیل بـه اوفـی پاریـس )dnacph@offi.fr( فرم درخواسـت را همراه با 
 "récépissé" کارت اقامت )سـژور( یـا ،CNDA فتوکپی تصمیم اوپفرا یا

)رسـید ( درخواست را ارسـال می کند.

زمان را از دسـت ندهید: به محض دریافت رسه پیسه درخواست کارت 
 Cerfa اقامت )سـژور(، از طریق فرم مسـکن اجتامعی به شـامره رسفـا
02*14069 )بـا کپـی رسـه پیسـه( ثبت نـام کنیـد. آن را از طریق پسـت 
بـرای یکـی از نهادهای هـاش ال ام )HLM( بفرسـتید )لیسـت آن ها در 

شـهرداری موجود اسـت.(

ایـن کار از طریـق اینرنـت با باز کردن یک حسـاب روی سـایت اینرنتی 
https://www.demande-logement-( درخواسـت مسـکن اجتامعـی
social.gouv.fr/( رسیـع تـر اسـت. الزم اسـت یـک آدرس ایمیـل و یـک 
 numéro" شـاره تلفن داشـته باشـید. در هـر دو صورت شـام صاحـب
unique départemental pour le logement social" )شامره منحرص 
بـه فرد اسـتانی خـود بـرای مسـکن اجتامعـی( می شـوید. تاریـخ اولین 
درخواسـت برای دسـتیابی به حقوق دیگر مهم است: سهمیه ی اولویت 

…)DALO( دار، حق داشـنت مسـکن

سـپس، بالفاصله پس از دریافت کارت اقامت )سـژور( خـود، پرونده ی 
کاملی شـامل فرم، کپی کارت اقامت، تصمیم اوپفرا یـا CNDA ، گواهی 
درآمـد )ار اس آ، کف، دسـتمزد…( و سـایر مدارک الزم تشـکیل دهید تا 
درخواسـت شا برای مسـکن ضبط شود. دسـتیابی به مسکن اجتاعی 
بسـتگی دارد به درآمد فـردی و خانوادگی و نیز وضعیت اظطراری شـا. 

یـک"Commission d’attribution" )کمیسـیون تخصیـص( مسـکن 
پرونده ی شـام را بررسی می کند. شـا ده روز مهلت دارید پیشنهادی را 
قبـول یا رد کنیـد. با توجه به کمبود مسـکن در شـهرهای بـزرگ، توصیه 
می شـود بـدون دلیل موجه )ناسـامل بـودن، دوری…( یک مسـکن هاش 

ال ام را رد نکنیـد.

مسکن

آن چه باید انجام داد
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کمک برای مسکن

برای مسـکن راه حل های اظطراری و جایگزین وجـود دارد، هانطور 
کـه بـرای هـر فرد نیازمند هسـت. شـا اگـر جایی سـاکن هسـتید، اگر 
مسـکن نامناسـب دارید یا فاقد مسکن هسـتید، اگر درآمد دارید یا نه، 
کار دارید، خانواده دارید… سـازمان ها و پرونده ها متفاوت هسـتند. 
جهت کسـب اطالعات بـه CCAS )افـراد تنهـا(، MDSI )خانـواده( و 

انجمن ها )آسوسیاسـیون هـا( مراجعه کنید.

پذیـرش اظطـراری در هتـل از طریق تلفـن زدن به شـاره 511 ممکن 
است.

 "Service Intégré d’Accueil et d’Orientation" SIAO اگر از طریق
)بخـش مشـرک پذیـرش و راهنایـی( عمـل می کنیـد، بایـد همراهی 
 Centres d’Hébergement" اجتاعـی و اداری را بـرای دسرسـی بـه
CHRS( "et de Réinsertion Sociale( )مراکـز پذیـرش و جـذب 
 Allocation" ،خانه هـای مهـان پذیـر "Maisons relai " ،)اجتاعـی
 )ALT( )کمـک هزینـه ی مسـکن موقت( " LogementTemporaire
و"Intermédiation locative" )وسـاطت بـرای اجـاره( )IML( را 

بپذیریـد. ایـن هـا امکانـات مختلف یافنت مسـکن اسـت.

 Résidence Hôtelière à Vocation"اگـر کار می کنید، می توانیـد بـه
 Foyers" بـه ،)RHVS( )هتـل اقامتـگاه با هـدف اجتامعی( "Sociale
de Jeunes Travailleurs" )کانون های کارکنان جوان( )FJT از طریق 
ثبـت نـام اینرنتـی( و بـه کانون هـای کارکنان مهاجر دسرتسـی داشـته 

باشید. 

راه حل هـای دیگـر : آدومـا ADOMA )اقامتگاه اجتاعـی( از طریق 
ثبـت نام اینرنتـی، "Habitat et Humanisme" )مسـکن و انسـانیت( 
 résidences" ،کـه انجمن ها )اسوسیاسـیون ها(، مسـکن ها و خدمـات
 Agences Immobiliaires"،)اقامتگاه هـای اجتاعـی( "sociales
à vocation sociale" ، ) آژانس هـای مسـکن بـا هـدف اجتاعـی(، 
پانسـیون های خانواندگـی و اجاره هـای دسـت دوم خصوصـی را در 
 JRS برمی گیـرد… بعضـی از انجمن هـا )آسوسیاسـیون-ها( مثـل
Welcome و Singa، مسـکن های موقـت بـرای خانواده هـا درنظـر 
می گیرنـد. بعضـی دیگـر برنامه های خاص بـرای تأمین مسـکن دارند : 
فـوروم رفوژیـه Forum Réfugiés )برنامـه آکسـلر Accelair( و 
 "Cap vers l’intégratio"( France Terre d’Asile فرانـس تـر دازیـل

."Reloref" و

آن چه که باید دانست
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کمک برای مسکن

تعـداد جـا در مراکز موقـت اسـکان CPH محدود اسـت : مددکار 
اجتاعـی اسـت که جواب اوفـی را دریافت می کند، می تواند شـا 
را بـه مرکـز اسـکان موقـت ث پ هـاش در رسارس فرانسـه هدایـت 

. کند

 1%( "logement 1%"اگـر کار می کنیـد و کارفرمـای شـا سـهم
مسـکن( را می-پـردازد، شـا در رابطـه بـا بعضـی مسـاکن اولویت 
 .)LOCA-PASS اقدام مسـکن( یا( "Action Logement"( دارید
اگـر کار موقـت دارید با بیش از 600 سـاعت کار، مشـمول برنامه ی 

FASTT هسـتید )از آژانـس کار موقـت خـود سـؤال کنید(.

https://( ویـزال، قابـل دسـرس روی سـایت VISALE بیمـه ی
www.visale.fr( ایـن امـکان را بـه شـا می دهـد کـه ظـرف 48 
سـاعت ضامنـی بـرای ارائـه بـه مالـک خصوصـی یـا آژانس مسـکن 

پیـدا کنیـد.

بـر حسـب موقعیـت شـام، کـف CAF کمـک هزینـه ی مسـکن )آ 
پ ال APL، آ اس ال ASL…( در اختیـار شـام مـی گـذارد. در 
مسـکن های با اجاره ی معتدل )هـاش ال ام HLM(، موجر مدارک 
را بـه کـف می فرسـتد و کمـک هزینـه ی مسـکن تنهـا از مـاه دوم 

پرداخـت می شـود.

 "Fonds de solidarité pour le logement"،در هـر اسـتان
)FSL( )صنـدوق همبسـتگی مسـکن اف اس ال(کمک هایـی را در 
 ،HLM نظـر می گیـرد )ضانت بـرای مالک یا نهاد های هـاش ال ام
کمـک مالـی، اولین اجاره بها، بیمه ی مسـکن…( بدیـن منظور باید 

پرونـده ی مخصوصـی را تکمیـل کنید.

آن چه باید انجام داد

حق داشن مسکن اظطراری
حـق داشـن مسـکن )DALO( طبـق قانـون شـاره 2007-290 
مصوبـه ی 5 مـارس 2007، دولـت برای همه "حق داشـنت مسـکنی 
مناسـب و مسـتقل" را تضمیـن می کنـد. یـک کمیسـیون اسـتانی 
میانجـی، پـس از مراجعـه ی شـا، فهرسـتی از افـراد اولویـت-دار 
 "Plan Départemental d’Action pour را بـه اسـتاندار بـرای
 le Logement des Personnes Défavorisées" )PDALPD(
)برنامـه ی اسـتانی اقـدام بـرای مسـکن افـراد آسـیب پذیـر و 
محـروم( ارائـه می دهد. بـا DALO دالو، ایـن امکان را نیـز دارید 
کـه"requête en référé-liberté" درخواسـت ارجـاع فـوری را 
از طریـق یـک وکیـل انجـام دهیـد تـا دادگاه اداری از اسـتانداری 

درخواسـت مسـکن اظطـراری را بنایـد.

42

راهنامی پناهنده 06

https://www.visale.fr
https://www.visale.fr


بیمه ی مسکن اجباری است و 
باید هنگام امضاء اجاره نامه 

)قرارداد اجاره( ارائه شود. 

تردید نکنید و به مسئولین 
اجاره ی هاش ال ام )مسکن با 

اجاره بهای معتدل( مراجعه کنید 
و فراموش نکنید که پرونده ی 

خود را به روز نگه دارید، با 
فیش های حقوقی و هرگونه 

عامل مهم.

نوبت انتظار برای مسکن 
اجتاعی در شهرهای بزرگ 

بسیار طوالنی است.

جستجو در شهرهای کوچک و 
روستاها ممکن است رسیع تر 

باشد.

فراموش نکنید هر سال 
درخواست مسکن با اجاره بهای 
معتدل )هاش ال ام( خود را یک 

ماه پیش از رسید موعد، متدید 
کنید. وگرنه ممکن است مجبور 
شوید همه چیز را از صفر رشوع 

کنید.

 شامره ی یگانه ی استانی برای 
مسکن اجتامعی تنها در استان-

تان معترب است. چنانچه به 
استان دیگری نقل مکان کردید 

باید از نو شاره ی یگانه را 
درخواست کنید.

مطالب رضوری
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Selon l’arrêté du 14 juin 2010 sur la demande de 
logement social et locatif, les titulaires d’une protection 
internationale qui n’ont pas d’avis d’imposition français 
ne doivent justifier de leurs ressources qu’après leur date 
d’entrée en France ou durant les douze derniers mois. 
Soit à partir de documents (feuilles de salaire, attestations 
de la CAF, du RSA, de l’Ofii…) soit par une attestation sur 
l’honneur. Le bailleur social ne peut pas exiger un avis 
d’imposition N-1 et N-2 (deux dernières années).

متون و قوانین

فرم درخواست مسکن اجتاعی :

 "Programme de logement pour tous les réfugiés en famille"
)DIHAL( )برنامه ی مسـکن بـرای متامی پناهنـدگان خانواده( :

بـا آسوسیاسـیون های کمک برای مسـکن متاس بگیریـد و آدرس-های 
CPH ث پ هـاش را در فرانسـه را نگاه کنید.

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R149

http://www.gouvernement.fr/delegation-
interministerielle-a-l-hebergement-et-a-l-acces-au-

logement-dihal

لینک های مفید

براسـاس حکم 14 ژوئـن 2010 در خصوص درخواسـت مسـکن، افراد 
تحـت حایـت بین املللی کـه فاقد برگه ی مالیاتی در فرانسـه هسـتند 
بایـد مـدارک گواهـی درآمـد خـود را تنهـا از زمـان ورود بـه فرانسـه یا 
دوازده مـاه آخر را ارائه دهند. یا مدارک رسـمی )فیش حقوقی، گواهی 
کـف، ار اس آ، اوفـی…( یـا یـک گواهـی بـا سـوگند بـه رشف از طـرف 
شـخص. موجـر منی توانـد برگـه ی مالیاتـی N-1 وN-2 )دو سـال آخر( 

را درخواسـت مناید.
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07

پــس از اخــذ وضعیــت پناهنــده )از زمــان دریافــت 
"récépissé" رســه پیســه(، پناهنــدگان و افــراد تحــت 
حمایــت از همــان حــق کارو دســتیابی بــه دوره هــای 
کارآمــوزی برخوردارنــد کــه فرانســویان. اما اغلب، بــه دلیل 
عدم تســلط به زبــان، نبــود ارتباطات، به رســمیت شــناخته 
نشــدن مــدارک تحصیلــی و تجربــه ی کاری، پیچیدگــی فنون 
کاریابــی، بــه مشــکالتی برمی خورنــد. ممکــن اســت قربانی 
ــی اســت،  ــز بشــوند. مســیر اغلــب طوالن تبعیض هایــی نی
ممکــن اســت باعــث نومیــدی و احســاس گنــاه شــود : مهم 
اســت کــه بــرای تنهــا نبــودن در برابــر دشــواری ها از کمــک 

ــد. و همراهــی دیگــران اســتفاده کنی

کار
)مدرک تحصیلی – تحصیل – کار…(
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مدارک تحصیلی و دوره های 
آموزشی

تسـلط بـه زبان فرانسـه مسـأله ی عمده بـرای یافن کار اسـت. دوره-
هـای آموزش زبـان را پیگیری کنید، بعضی فراگیـری زبان و اصطالحات 

کاری را هدف قـرار می دهند.

شام می توانید "attestation de comparabilité" )گواهی تطبیقی( 
مـدارک تحصیلـی تـان را درخواسـت کنیـد کـه بـرای اشـخاص تحـت 
حامیـت بیـن املللی رایگان اسـت، زیـرا معادلی برای دیپلـم خارجی و 
Centre ENIC-" ،دیپلـم اروپایی وجود ندارد. تنهـا از طریق اینرنـت
http://www.ciep.( )مرکـز انیک- ناریک فرانـس( "NARIC France

fr/enic-naric-france(. تصمیـم اوپفـرا یـا CNAD را ضمیمه کنید، 
شـا نیازی بـه ترجمه ی مـدارک تحصیلـی و دیپلم های خـود ندارید.

در فرانسـه مشـاغلی هسـتند"emplois réglementés" که مشـمول 
داشـن رشط ملیـت فرانسـوی )بخـش دولتـی( یـا دیپلـم )پزشـک، 
دندانپزشک، وکیل، داروساز…( می شوند. در خصوص مشاغل مربوط 
به بهداشـت، باید از"ARS( "Agence Régionale de Santé ( )آژانس 
منطقه ای بهداشـت آ ار آس( کسـب اطالعات کنیـد و از روند دریافت 
http://www.cng.sante.fr/-Procedure-d-( مجـوز را آگاه شـوید

)Autorisation-d-.html
 

اوفـی و کادا و ث پ هـاش هـا مـی تواننـد شـا را بـه سـوی آمـوزش 
حرفـه ای یـا زبـان هدایـت کننـد.

بـرای ثبـت نـام در دبیرسـتان، بایـد از اداره ی کل آمـوزش و پـرورش 
منطقه تـان یـک "attestation niveau" )گواهـی تعییـن سـطح( 
درخواسـت کنیـد و در دبیرسـتانی ثبـت نـام کنیـد. بـرای از رسگیـری 
تحصیـالت دانشـگاهی، بایـد "Baccalauréat" )دیپلـم متوسـطه( یـا 
معادل آن، دانسـنت زبان فرانسه در سـطح B2 و درخواست از دانشگاه 
مورد نظر صدور گواهی تعیین سـطح از سوی یک کمیسیون آموزشی. 
گواهـی ENIC-NARIC می توانـد در درخواسـت پذیـرش شـا مؤثر 

باشـد.
نزد دانشـگاه یا مؤسسه ای که رشته ی دلخواه شـا را تدریس می کند، 
پـرس و جـو کنیـد: رشایـط و روش هـای پذیـرش گرفنت اغلـب متفاوت 

 . هستند

آن چه باید دانست
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دوره های آموزشـی حرفه ای )اغلب با حقوق هستند( از سوی دولت، 
مرکـز کاریابی "Pôle Emploi"، شـوراهای اسـتانی و منطقـه ای عرضه 
می شوند. طرح های محلی چند سـاله برای جذب و کار)PLIE( ازسوی 
"mairies" )شهرداری ها( ارائه می شوند و شا می توانید در آن ها ثبت 
نام کنید. این دوره-های آموزشـی تحت رشایطی در دسرس جویندگان 

کار و کسـانی قرار می گیرند کـه از ار اس آ بهره می برند. 

دولـت فرانسـه دو نهـاد را بـرای ارائـه ی دوره هـای آموزشـی و تهیه ی 
 Évaluations de compétence et de capacité" ،بیـالن توانایی هـا
 ،)ECCP( )ارزیابـی توانایـی و ظرفیـت حرفـه ای( "professionnelle
همراهـی در"Validation des Acquis par l’Expérience" )تأییـد 
 )GRETA( تعیین کرده اسـت… یکی گرتا )VAE( )آموزه های تجربی
گروه های مؤسسـات دولتی آموزشـی ودیگـری انجمن هـای ملی برای 
بـرای آمـوزش حرفـه ای مخصـوص بزرگسـاالن )AFPA( اسـت. شـا 

می توانیـد بـا آن ها متـاس بگیرید.

"VAE( "Validation des Acquis par l’Expérience( )تأییـد 
آموزه هـای تجربـی( : چنانچـه حداقـل سـه سـال در حرفـه ای تجربـه 
داریـد، می توانیـد دیپلمی در تأیید آن به دسـت آوریـد. EAV رایگان 
نیسـت و بایـد برای آن شـهریه پرداخـت )امکان تأمین هزینه از سـوی 
پـل آمپلوآ، دولت، منطقه… وجود دارد(. برای آن داشـنت سـطح خوبی 
در زبان فرانسـه الزم اسـت و تشـکیل پرونده طوالنی و پیچیده اسـت. 
اگـر هیـچ مدرکـی دال بـر داشـن تجربـه در اختیـار نداریـد، پیگیـری 
بـرای VAE توصیه منی شـود. برای هر گونه اطالعات بیشـر به سـایت 
www.vae.gouv.fr مراجعـه کنیـد، در آن جـا می توانیـد دفـری برای 

مشـاوره در نزدیکـی محـل سـکونت خود پیـدا کنید.

مدارک تحصیلی و دوره های 
آموزشی

آن چه باید انجام داد

دوره های آموزشی حین کار
چنانچـه شـاغل هسـتید، حـق برخـورداری از دوره هـای آموزشـی 
در چارچـوب رشکـت کاری خـود را داریـد: طرح هـای آموزشـی، 
"CIF( "Congé Individuel de Formation( )مرخصـی فـردی 
  Droit Individuel de" ،کارآمـوزی(، مرخصی برای بیـالن مهـارت

DIF( "Formation( )حـق فـردی کارآمـوزی(… 
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کار

کارهایـی کـه اغلـب در دسـرتس پناهنـدگان قـرار می گیـرد کار در 
رسـتوران و هتـل، در سـاختان سـازی، کارهـای نظافـت، خدمات به 
اشـخاص، کار در فروشـگاه های بـزرگ زنجیـره ای، در بخش نگهبانی 
و محافظـت و غیـره اسـت. ایـن کارهـا اغلـب بـا حرفه ی اصلی شـا 
فاصلـه ی بسـیار دارد امـا ایـن می تواند گام نخسـت باشـد در جهت 

داشـنت درآمـد، یافنت مسـکن…

بـه محـض دریافـت "récépissé" رسـه پیسـه )رسـید( درخواسـت 
کارت اقامـت )سـژور(، شـام می توانیـد کار کنید و در مرکـز کاریابی 
 autorise son" پـل آمپلـوآ" ثبـت نـام کنیـد. )در کارت قیـد شـده"
titulaire à travailler" )بـه دارنـده اجـازه کار داده شـده اسـت((. 
خانـواده ی شـا نیـز کـه در چارچـوب الحـاق خانوادگـی به فرانسـه 

آمـده، اجـازه ی کار دارد.

از آن جایـی کـه در زمان درخواسـت پناهندگـی نتوانسـتید کار کنید، 
حق استفاده از "Allocation chômage" )کمک هزینه ی بیکاری( 
یا "ARE( "Allocation de Retour à l’Emploi( )کمک هزینه ی 
بازگشـت بـه کار( را نداشـتید. درصورتـی حـق دریافـت ARE را 
خواهیـد داشـت کـه دسـت کـم 610 سـاعت در طـول 28 مـاه اخیـر 

کار کرده باشـید.

داشـن گواهینامـه ی رانندگـی در پیشـنهادهای کاری بسـیار مهـم 
اسـت : به فکر تعویض گواهینامه ی خود در سال اول کارت اقامتتان 

. شید با

آن چه باید دانست

جوانان زیر 25 سال
شـا حـق دریافـت ار اس آ را نداریـد امـا بـه برنامه هـای جـذب 
همـراه بـا حقـوق بـا"Missions locales" مأموریت هـای محلی 
 Parcours Contractualisé" را بـرای مدت محدود، در چارچـوب
PACE( "d’Accompagnement vers l’Emploi( )مسـیر 
قـرارداد همراهـی بـه سـوی کار(و "Garantie Jeunes" )تضمیـن 
بـرای جوانـان(، دسرسـی داریـد. شـا مـی توانید یـک قـراداد کار 
 "Etablissement Pour l’Insertion Dans" داوطلبانه، داخلی، با
 EPIDE( "l’Emploi( )مؤسسـه  برای جـذب به کار( امضا کنید یا 
  )E2C( "Ecole de la deuxième chance" درخواست ثبت نام در
 "Service Civique" مدرسـه ی شانس دوم( را بنایید و نیز انجام(
)خدمـت مدنی( )در یک سـازمان، انجمـن یا گـروه اجتاعی( نیز 

ممکن اسـت. هـر چه رسیـع تر زبـان فرانسـه را یـاد بگیرید. 
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کار

در سـایت اینرتنتـی "Pôle emploi" )مرکز کاریابـی( ثبت نام کنید. 
کار چنـدان سـاده ای نیسـت، از یـک مشـاور پـل امپلـوآ، یـا انجمـن 
یـا خدماتـی چـون امائـوس کانکـت )Emmaüs Connect( کمـک 
بخواهیـد. بدیـن ترتیـب شـا دارای فضایـی شـخصی روی سـایت با 

یـک آی دی و یـک پـس ورد خواهیـد شـد.

پـس از آن شـام بـرای تأییـد ثبـت نام خـود از طریـق یک مشـاور پل 
آمپلـوآ دعـوت خواهیـد شـد. تأییدیـه ث ام او CMU / CMUC یـا 
کارت ویتـال )کارت بیمـه( و تأییدیه ی مسـکن خود را همراه داشـته 
باشـید. سـعی کنیـد در ایـن اولیـن قـرار بـا کسـی برویـد که فرانسـه 

صحبـت می کند.
 Plan Personnalisé d’Accès" همـراه شـا Pôle emploi مشـاور
PPAE( "à l’Emploi( )برنامـه ی اختصاصی تـان را بـرای دسـتیابی 
بـه کار( تعریـف می کنـد، یعنـی طـرح حرفـه ای شـا و اقداماتی که 
بایـد تـا قـرار بعـدی انجـام دهیـد. فرامـوش نکنیـد کـه آخر هـر ماه 
وضعیتتـان را تجدید کنیـد. کپی تأییدیـه ENIC-NARIC خود را به 

محـض دریافـت به مشـاور خـود بدهید.

شـام مانند هـر جوینده ی کار حـق طی دوره های آموزشـی و امضاء 
 Contrat d’Insertion dans" : قراردادهـای یـاری شـده داریـد
CIVIS( "la Vie Sociale( )قـرارداد جـذب بـه زندگـی اجتاعـی(، 
"IAE( "Insertion par l’Activité Economique( )جذب از طریق 
فعالیـت اقتصادی(، کمـک به ایجاد رشکت، قـرارداد تواتری، کمک به 
اسـتخدام در رشکت هـای خرد TPE و رشکت های کوچک و متوسـط 
PME… بـرای درخواسـت رشکـت در دوره هـای آموزشـی )زبـان 
 )Intérim( تردید نکنیـد. کار مقطعی یا انریـم )فرانسـه و حرفـه ای
امـکان دیگری اسـت، و نیز کارگاه هـای جذب، خدمات به اشـخاص. 
کار داوطلبانـه می توانـد از طریق آشـنایی با افـراد و کاری که فرا می 

گیریـد به یافـنت شـغلی بیانجامد.

 "Immersion professionnelle" شـا همچنیـن می توانیـد از
)غوطـه وری حرفه ای( در محیط کار و رشکـت با همراهی پل آمپلوآ، 
یـک هیـأت محلـی، یـک انجمـن، بهـره منـد شـوید… شـا در ایـن 
صـورت همراهـی خواهید شـد و فرصت شـناخت یک حرفـه و یافنت 

متاس هـای جدیـد کاری را خواهیـد یافـت.

اگـر بـرای مصاحبـه ی اسـتخدامی، طـی دوره ی آموزشـی یـا رشکت در 
 Aide à" کنکور ناچار به سـفر هسـتید، پل آمپلـوآ می تواند به عنـوان
la mobilité" )کمک به جابجایی( کمک مالی در اختیار شـام بگذارد 

)ترابری، اسـکان، غذا(.

آن چه باید انجام داد
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هر آخر ماه باید وضعیت خود 
 Pôle emploi را روی سایت
 Je" تجدید کنید )در صفحه ی
m’actualise" )خود را به روز 
می کنم(( با ورود آی دی و کد 
رمز شخصی تان تأیید می کنید 

که همچنان در جستجوی 
کار هستید، یا برای اعالم یک 
شغل… اگر این کار را نکنید، 

پل آمپلوآ نام شا را حذف 
می کند.

شام می توانید با مشاور خود 
در Pôle emploi از طریق 
آدرس ایمیلی که در فضای 
شخصی تان مشخص شده 

متاس بگیرید.

برای هر اقدامی برای کار، 
هرگز اصل مدارک خود را 
ندهید و همیشه از کپی 

استفاده منایید.

Pôle emploi بخش ویژہ ی 
پناهندگان ندارد. مراکز 

موقت اسکان )CPH( با پل 
آپلوآ جهت همراهی با شا 

توافق هایی دارند. انجمن ها 
به شا مشاوره ارائه می دهند 

و کم کم افرادی که مالقات 
می کنید شا را یاری می دهند.

از درخواست مستقیم کار در 
رشکت ها، و فروشگاه ها، و 

از کسانی که با آن ها برخورد 
می کنید، تردید نکنید… 

داشنت شبکه ای از آشنایان 
برای یافنت کار بسیار مهم 

است.

مطالب رضوری
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Le droit à la formation professionnelle pour toute 
personne, dont les réfugiés, est inscrite dans la l’article L 
6111-1 du Code du travail. L’article L 751-1 du CESEDA 
modifié par l’article 29 de la loi relative à la réforme du droit 
d’asile du 29/07/2015 précise que les bénéficiaires de la 
protection internationale qui ont signé un CIR bénéficient 
d’un « accompagnement personnalisé pour l’accès à 
l’emploi et au logement ».

متون و قوانین

 CARIF OREF ،یـک پورتال )دروازه( منطقه ای آموزشـی و حرفـه ای
دوره هـای موزشـی بـرای هر حرفـه و در هـر منطقه را عرضـه می کند 

و شـا می توانید به سـایت زیر مراجعـه منایید :

:  Afpa برای یافنت نزدیکرین مرکز آموزشی

 Decouvrir le marché du travail et Les métier پـل آمپلوآ )باریکه
: )porteurs

بسیاری از آسوسیاسـیون ها برای جذب اقتصادی پناهندگان در جامعه 
تالش می کنند. آسوسیاسـیون "Action Emploi Réfugiés" )اقدام کار 
پناهنـدگان(  بر حسـب شـغل تان، شـا را در ارتباط بـا کارفرمایان قرار 

می دهنـد و همراهی تان می کنند. ثبت نـام و آگهی روی : 

http://www.intercariforef.org/formations/
recherche-formations.html#

https://www.afpa.fr/

http://www.pole-emploi.fr

www.actionemploirefugies.com

لینک های مفید

حـق رشکـت در دوره ی آمـوزش حرفـه ای بـرای هـر فـرد، از جملـه در 
 L751-1 قانون کار درج شـده اسـت. ماده قانون L6111-1 ماده قانون
مربـوط به CESEDA که توسـط بنـد 29 قانون مربـوط به اصالح حق 
پناهندگی مـورخ 29/07/2015 تغییر یافته، تأکید می کند که اشـخاص 
تحـت حایت بیـن املللـی که قـرارداد التـزام بـه ارزش هـای جمهوری 
CIR را امضـاء کرده انـد از "همراهـی اختصاصی برای دسـتیابی به کار 

و بـه مسـکن" بهره مند می شـوند.

راهنامی پناهنده07
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پناهنــدگان در زمینــه ی دسترســی بــه درمــان و تأمیــن 
ــا فرانســویان برخوردارنــد :  اجتماعــی از حقــوق یکســان ب
  "Protection universelle maladie" )PUMA(
)حمایــت عمومــی بیمــاری( تمــام کســانی را کــه در 
فرانســه کار و زندگــی می کننــد پوشــش می دهــد. 
 "Couverture maladie universelle" )CMU(
 CMU" پوشــش بیمــاری عمومــی( حذف شــده اســت امــا(
ــرای اشــخاص  ــی )CMU-C( ب complémentaire" تکمیل
ــا  ــدگان ب ــل، پناهن ــی اســت. در عم ــوز باق ــد هن ــم درآم ک
مشــکالت واقعــی روبــرو می شــوند: عــدم برابــری روی کل 
ــه مســائل خــاص  ــود مترجــم و توجــه ب خــاک فرانســه، نب

ســالمتی شــان.

بهداشت
)تأمین اجتامعی – درمان…(
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بهداشت

 )PMUA( نظام بهداشـت فرانسـه شـامل یک رژیم عمومـی اجبـاری
که از محل کسـورات مربوطه از حقوق کارکنان، تأمین هزینه می شـود 
و یـک رژیـم بیمـه ی تکمیلـی )خصوصـی، "mutuelle" )تکمیلـی( یـا 
CMU-C( می شـود. ایـن تأمیـن اجتاعـی هزینـه ی بیـاری، زایان، 
حادثه ی کاری… را پوشـش می دهد. بخش بزرگی ازهزینه ی معاینات، 
داروها، آزمایش ها و بسـری شـدن بـر عهده ی دولـت و نظام تکمیلی 
از جمله CMU-C اسـت. شـا هیچ گونه پولی منـی پردازید مگر برای 

مـوارد درمانی که تحت پوشـش بیمه نیسـتند.

پزشـک  کـه  کنیـد  انتخـاب  عمومـی  پزشـک  یـک  بایـد  شـام 
خانوادگـی)"médecin traitant"( )پزشـک معالـج( شـا خواهد بود. 
بـرای دریافـت بازپرداخت هزینه هـا این کار اجباری اسـت، بایـد او را 
به "Caisse primaire d’assurance maladie" )صندوق اولیه ی بیمه 
درمانـی( )CPAM( از طریـق فرمی در نخسـتین قرار پزشـکی معرفی 
کنیـد. بـرای مراجعه به یک پزشـک متخصص یـا انجام آزمایـش باید از 

طریـق پزشـک معالـج خـود معرفی شـوید.

 CMU-C و PUMAاگـراز زمان درخواسـت پناهندگی تحت پوشـش
هسـتید، حقوق تـان تغییـری منی کنـد. اگر شـاره ی تأمیـن اجتاعی 
موقـت )کـه بـا عـدد 8 بـرای خانم هـا و عـدد 7 بـرای آقایـان رشوع 
می شـود(، بایـد شناسـنامه ی اوپفـرا را بـه CPAM ارائـه کنیـد تا یک 
شـاره ی قطعی و "Carte vitale" )کارت بیمه( دریافت منایید )توجه 
کنیـد که مدت انتظار طوالنی اسـت، در پیگیـری از طریق نامه نگاری 

یا حضـوری تردیـد نکنید(.

آن چه باید دانست

فرزندان و خانواده
فرزنـدان زیـر 18 سـال شـام اگـر هنـوز هزینه شـان بـر عهـده ی 
 Carte"( شاسـت، از پوشـش بیمـه بیـاری برخـوردار هسـتند
 "ayant droit" از دوازده سالگی(. در مورد همر وضعیت "vitale
حـق خـود بـه خـودی از سـال 2019 دیگـر وجـود نـدارد، از بیمـه 
اجتاعـی درخواسـت کنید به نـام خودتان با عنوان مقیم مسـتقالً 

بـه بیمـه "affilié" بپیوندید. 
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هنگامی که شـامره بیمه ی اجتامعی شـام قطعی شـد )که برای مردان 
بـا شـاره 1 رشوع می شـود، بـرای زنان با شـاره 2(، از طریـق اینرنت 
یـا نامـه "Carte vitale" )کارت بیمه(، خـود را از نزدیک ترین صندوق 
ابتدایـی بیمـه درمانـی CPAM درخواسـت کنیـد. این صنـدوق فرمی 
را بـرای شـا ارسـال می کنـد که بایـد آن را پـس از امضاء همـراه با یک 
عکـس و کپـی کارت سـژور یـا "récépissé" )رسـه پیسـه( در پاکتی که 
بـا فـرم همـراه بـود، گذاشـته و برگردانید. تـا زمانی کـه کارت ویتـال را 
دریافـت نکرده ایـد، "attestation" )گواهی( کـه از CPAM می گیرید 
امکان استفاده از تسـهیالت درمانی را برای شا ممکن می سازد. کارت 

ویتـال را باید هـر سـال )در داروخانه( بـه روز کرد.

برحسـب درآمد سـال قبل، درخواسـت بیمه ی تکمیلی CMU-C را از 
CPAM بنامییـد. فـرم مربوطه را پر کـرده و همراه با گواهی مسـکن، 
رسـه پیسـه یـا کارت سـژور، گواهـی ار اس آ یـا فیـش حقوقـی و دیگر 
گواهـی هـای الزم طـی 21 مـاه گذشـته را ارائه کنیـد. فرامـوش نکنید 
اگـر درآمدتـان همچنان کـم اسـت CMU-C را هر سـاله متدید کنید.

اگر حقوق بگیر هسـتید، کارفرما شـا را به نظام تأمین اجتاعی وصل 
می کنـد، شـا باید خود یـک بیمه تکمیلی )مـال کارفرما یـا هر چه که 
خـود انتخاب می کنید( بگیریـد. CPAM می توانـد در پرداخت آن به 

شـا یاری دهد.

شـام اگـر کمـک پزشـکی دولـت را داریـد یـا هیچ گونـه پوشـش بیمه 
نداریـد PUMA و CMU-C را بـه محض دریافت وضعیت پناهندگی 

درخواسـت کنید.

برحسـب آن کـه در پاریـس زندگـی کنیـد یـا جـای دیگـر، در شـهر یـا 
روسـتا، پیدا کردن پزشـک متخصص مـی تواند پیچیده باشـد. پذیرش و 
بررسـی پرونده ها در CPAM بسته به مناطق یکسان نیست و مرجم 
وجود ندارد. برای مسـائل روانپزشـکی، سـاختارهای کمک، بـه ویژہ در 
شـهرهای بـزرگ هسـت. نومیـد نشـوید، آسوسیاسـیون هـا می توانند 

یاری تـان کنند.

بهداشت 

آن چه باید انجام داد 
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درصورت تعویض پزشک 
عمومی، به CPAM اعالم کنید.

اگر به دلیل مسائل اداری 
بدون پوشش درمانی هستید، 
 Permanence d’accès aux

soin" )درمانگاه کشیک 
دسرتسی به درمان( 

 )PASS( معاینه ی پزشکی و 
داروی رایگان در

 بیارستان های دولتی را در 
اختیار می گذارد. از مددکار 

اجتاعی اورژانس بیارستان 
درخواست کنید. می توانید 
با آسوسیاسیون هایی مثل 

 Médecins "پزشک های جهان"
du monde نیز متاس بگیرید.

در صورت معلولیت، 
 Allocation d’Adulte"

AAH( "Handicapé( )کمک 
هزینه ی بزرگسال معلول( درآمد 

حداقلی را تضمین می کند 
که از طریق کف پرداخت 
می شود. از پزشک خود و 

نیز از مددکار اجتاعی برای 
 Maison" گذاشنت پرونده نزد
 Départementale pour le
 "personnes handicapées

)MDPH( )خانه ی استانی برای 
افراد معلول( کمک بخواهید.

اگر مشمول CMU-C هستید 
CPAM را از تغییر آدرس، تغییر 

مشخصات بانکی و وضعیت 
حرفه ای خود، آگاه کنید.

مطالب رضوری
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La Convention de Genève demande aux États d’accorder 
« aux réfugiés résidant sur leur territoire le même 
traitement en matière d’assistance et de secours public 
qu’à leurs nationaux » (articles 23 et 24).

سایت بیمه درمانی )شا می توانید حساب خود را در آن باز کنید( : 

بـرای اشـخاص دارای مشـکالت روانـی، سـاختارهای متخصـص وجـود 
دارنـد، بـا آن هـا متـاس بگیریـد یـا از آسوسیاسـیون های محلـی کمک 

بخواهیـد :

www.ameli.fr

لینک های مفید

Comede (Comité pour la santé des exilés)
www.comede.org
Centre Primo Levi 

www.primolevi.org
Parcours d’exil 

www.parcours-exil.org
France Terre d’asile, CIAPA (pour les adolescents), 
contact avec le Centre de ressource des mineurs 

étrangers isolés, InfoMIE : 
http://infomie.net

متون و قوانین

کنوانسـیون ژنـو از کشـورها می خواهـد کـه "بـا پناهنـدگان سـاکن در 
خاکشـان هـامن رفتـاری را درزمینه ی امداد دولتی داشـته باشـند که با 

اتباع خـود" )بندهـای 23 و 24(.

راهنامی پناهنده08
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ــرای  ــارج - ب ــه و در خ ــی در فرانس ــوان جابجای ــرک - ت تح
جــذب در اجتمــاع بــرای پناهنــدگان ضــروری اســت، چه در 
زمینــه ی کار، مســکن یــا بــرای هرچــه کــه هــر کــس مایــل 
ــدگان در پاریــس زندگــی  ــر پناهن ــه انجــام آن اســت. اکث ب
مــی کننــد گرچــه جــای دیگــر شــرایط بهتــری بــرای زنگــی 
ــه دســت  ــاره پــس از ب ــرای جابجایــی دوب فراهــم باشــد. ب
آوردن وضعیــت پناهنــده هــم شــهامت الزم اســت و هــم 

کجــکاوی کــه شــاید مفیــد هــم باشــد.

تحرک
)پاسپورت – گواهی نامه – قطار – شنگن(
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تحرک

چنانچـه شـام پناهنـده یـا تحت حامیـت موقـت از "نوع 1" هسـتید، 
اوپفـرا پاسـپورت شـا را نگـه مـی دارد، امـا برای سـفر شـام می توانید 
"titre de voyage" )مجـوز سـفر( از پرفکتـور دریافـت کنیـد کـه در 
فضـای شـینگن رضوری اسـت )کارت اقامـت – سـژور( کافـی نیسـت. 
شـا به ویـزا احتیـاج نداریـد. خـارج از فضای شـینگن، از کنسـولگری 
کشـور مورد نظـر تقاضای ویـزا بنایید. چنانچه تحـت حامیت موقت 
از "نوع 2" هسـتید، شا از پاسپورت خود برای سفر استفاده می کنید.

اگـر درنظـر داریـد بیـش از 90 روز در یک کشـور عضو شـینگن مبانید، 
تقضای ویـزا بنایید.

گواهـی نامه ی رانندگی: شـام می توانیـد گواهی نامـه ی رانندگی خود 
را"sans réciprocité" )بـدون اصـل تقابـل( )یعنـی بـدون نیـاز بـه 
قرارداد تفاهم میان فرانسـه و کشـور مبدأ( تعویـض کنید. این تعویض 
تنها در سـال اول کارت سژور ممکن اسـت. بعد از آن باید امتحان آیین 
نامـه و شـهر را بگذرانیـد. ایـن تعویض حتـا پـس از پایان مـدت اعتبار 
گواهـی نامه پیـش از دریافت وضعیت پناهندگی در زمان درخواسـت 

پناهندگـی یا پیـش از ورودتان به فرانسـه میر اسـت.

آن چه باید دانست

سفر کودکان صغیر
   document de circulation" فرزندان صغیر شـا برای سـفر باید
DCEM( "pour étranger( )مـدرک جابجایـی بـرای بیگانـگان 
 titre d’identité" ،صغیـر( ارائه دهنـد یا، بـرای متولدیـن فرانسـه
TIR( "républicain( )مـدرک هویـت جمهـوری(، به درخواسـت 
والدیـن از پرفکتـور )بـا اعتبـار پنج سـاله در فضـای شـینگن( الزم 
اسـت. خـارج از شـینگن، شـا می توانیـد مجـوز سـفر را بـرای 
فرزندانتـان همراه ویزا برحسـب کشـورها درخواسـت کنید. شـا 
بایـد ایـن مـدرک سـفر را همـراه کـودک صغیـر خـود از پرفکتـور 
دریافـت کنید. این مـدارک در زندگی روزمره در فرانسـه هم مفید 

)…CPAM هسـتند )کنـرل پلیس، ثبـت نـام در
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مـدرک مجـوز سـفر از پرفکتور در خواسـت می شـود، همراه بـا کارت 
سـژور، گواهـی مسـکن، دو قطعـه عکـس پرسـنلی و فـرم ویـژہ. ایـن 
مـدرک برای پناهنده 5 سـال و بـرای افراد تحت حایت موقت 1 سـال 
اعتبـار دارد )بهـای "timbre fiscal" )متـرب مالیاتی( به ترتیـب 54 یورو 
و 91 یورو اسـت(. نام کشـور یا کشـورهایی که منی توانید بدانجا سـفر 
کنیـد )بـا خطـر از دسـت دادن حایـت بین املللـی خـود( روی مدرک 

سـفرتان درج شـده است.

بـرای تعویـض گواهی نامه ی رانندگـی، مدارک زیر را بایـد به پرفکتور 
ارائـه دهیـد : اصـل گواهـی نامـه کـه توسـط یـک مرجـم رسـمی و 
قسـم خـورده ترجمه شـده اسـت )گواهـی  نامه ملـی و نه بیـن املللی 
کـه موقـت اسـت(، سـه فـرم مخصوص پـر شـده )کـه بایـد از پرفکتور 
بخواهیـد(، کارت اقامـت – سـژور-، سـند گواهی هویـت و یک قطعه 
عکس پرسـنلی. برای گواهی نامه هـای نوع C و D، معاینه ی پزشـکی 
)هزینه ی آن به عهده شاسـت( توسـط پزشـک امین پرفکتـور الزامی 

است.

اگـر اصـل گواهی نامه تان را نداریـد، یا اگر تنها یک کپـی از آن دارید، 
بایـد اثبـات کنیـد کـه دارای گواهی نامه هسـتید )گواهی بیمـه، کارت 
راننده تاکسـی، اعالم مفقودی و غیره(. در صورت رد از سـوی پرفکتور، 

از یـک وکیل کمـک بگیرید.

بـرای اقامـت در یـک کشـور دیگـر، بایـد از طریـق نامـه از اوپفـرا 
درخواسـت"transfert de protection" )انتقـال حامیـت( بناییـد. 
اوپفـرا پرونـده ی شـا را برای کشـور موردنظر می فرسـتد و آن کشـور 
برحسب موقعیت شا )شغل، خانواده، تسلط بر زبان…(، درخواست 
را مـی پذیـرد یا نه. ایـن طریق برای افـراد تحت حایـت موقت وجود 
نـدارد و آن هـا بایـد خـود تقاضـای انتقـال حایـت را از کشـور مقصد 

. بکنند

تحرک

آن چه باید انجام داد
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فراگیری رانندگی و دریافت 
گواهی نامه : با داشنت یک 
پروژہ ی حرفه ای دریافت 

کمک های مالی ممکن است 
وآموزشگاه های رانندگی خیر 

اجتاعی و همبسته تعرفه های 
ارزان تر دارند.

وسایل نقلیه ی عمومی : 
برحسب شهرها، استان ها و 

مناطق،اگر در پل آمپلوآ ثبت 
نام کردید یا اگر ار اس آ دریافت 
می کنید، کارت های حمل و نقل 

رایگان وجود دارد: اتوبوس، 
مرو، تراموا، قطارهای داخل 

منطقه )TER(. هم چنین 
"cartes familles"کارت های 

خانواده نزد رشکت ملی راه آهن 
فرانسه Sncf نیز هست. کارت 
های جوانان و سایر کارت های 
تخفیف دار برای حمل و نقل 

عمومی از سن 5 سالگی صادر 
می شود.

فوت و فن : اگر کارت بانکی 
دارید جابجایی با اتومبیل با بال 
بال کار Blablacar می تواند راه 
https://( حل با رصفه ای باشد
 www.blablacar.fr/(. Sncf

پیوسته تخیف هایی دارد، 
پیشاپیش بلیت های خود را رزرو 

https://www.voyages-( کنید
sncf.com/(. پل آمپلوآ 

می تواند هزینه ی سفرهای 
کاری را برعهده بگیرد. توجه 
کنید، داشنت اتومبیل شخصی 

پرهزینه است:  کارت خاکسری 
)کارت مالکیت اتومبیل(، بیمه، 

پارکینگ، تعمیرات…

مطالب رضوری
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Article R.321-1 du CESEDA : « Les étrangers séjournant 
régulièrement en France y circulent librement » y compris 
dans les Départements d’Outre-Mer (DOM) et les 
Collectivités d’Outre-Mer (COM) où il existe cependant 
des restrictions pour l’exercice de certaines professions.

Permis de conduire : 

arrêté du 12/01/2012 :

circulaire du 03/08/2012 :

Wimoov ویمـوو پلـت فرمـی اسـت کـه می تواند به شـا کمک کند 
)اخـذ گواهـی نامـه، انتخـاب نحـوه ی حمـل و نقـل و غیـره…(. پـل 
آمپلـوآ، هیأت محلـی یا خدمات اجتاعی می توانند شـا را به سـمت 

Wimoov هدایـت کننـد :

آسوسیاسـیون فرانس تـر دازیـل FTA( France terre d’asile( )فرانس 
تـر دازیـل( برنامـه ای دارد بـه نـام"Clef de France" )کلیـد فرانسـه(، 
بـرای کمـک بـه پناهنـدگان "Île-de-France" ایـل دو فرانـس در یافنت 
کار و مسـکن در مناطـق دیگـر. آسوسیاسـیون هـای دیگـری همچـون 
)APREVA( بـرای جاجایـی یـا اجـاره ی اتومبیل ارزان کمـک می کنند.

www.france-terre-asile.org

www.wimoov.org

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000025175223

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/10/
cir_35951.pdf

لینک های مفید

متون و قوانین

مـاده قانـون R.321-1 قانـون  CESEDA: "خارجیانی کـه به صورت 
قانونـی در فرانسـه اقامت دارنـد، مجاز به جابجایی آزاد در این کشـور 
هسـتند" حتا در "Départements d’Outre Mer" مناطق ماوراءبحار 
)DOM( و "Collectivités d’Outre Mer" مجمع هـای مـاوراء بحـار 
)COM( امـا بـا این حـال تضییقاتی برای بعضـی حرفه ها وجـود دارد.

گواهی نامه ی رانندگی :

ماده قانون مصوب 12/01/2012 :

بخش نامه ی 03/08/2012 :

راهنامی پناهنده09
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اصــل"unité familiale" )واحــد خانــواده( شــامل 
 réunification" پناهنده هــا می شــود، آن هــا حــق
ــرای  ــرس ب ــل ت ــه دلی ــی( را ب ــاق خانوادگ familiale" )الح
ــرای دیگــر  ــد و شــرایطی کــه ب همســر و فرزندانشــان دارن
ــواده" )مســکن، درآمــد،  ــرای "یکپارچگــی خان ــان ب خارجی
طــول مــدت زندگــی در فرانســه…( بــرای پناهنــدگان 
ــواده شــامل  ــاره خان ــه هــم پیوســتن دوب ــدارد. ب وجــود ن
افــراد تحــت حمایــت موقــت و بــدون وطــن کــه بــه طــور 
قانونــی وارد فرانســه شــده اند نیــز می شــود. خانواده هایــی 
کــه بــه شــکل غیرقانونــی بعــد از فــرد تحــت حمایــت وارد 

ــد. ــی کنن ــت پناهندگ ــد درخواس ــده اند، بای ش

واحد خانواده
)به هم پیوسن دوباره یکپارچگی…(
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واحد خانواده

آن چه باید دانست

"BFR( "Bureau des familles de réfugiés( )دفرت خانواده های 
پناهندگان( وقتی خانواده ی شـا از کنسولگری تقاضای ویزا کرد، 
بـه شـا نامه ای می نویسـد. شـا بایـد کپـی کارت اقامت سـژور، 
شناسـنامه ی اوپفرا اگـر دارید، گواهی مسـکن، گواهی CPAM و 
CMU، گواهی کف و مدارک دال بر ارتباط پیوسته با خانواده تان 
ارائـه دهید. اوپفرا بـه BFR ترکیب خانواده تـان را منتقل می کند.

 réunification" اعضـای خانـواده ی شـا بـرای ایـن کـه در چارچـوب
familiale" )الحـاق خانوادگـی( بـه شـا بپیوندنـد بایـد وجودشـان 
بـه اوپفـرا اعـالم شـده باشـد و روی فیـش خانوادگـی مرجـع، هنـگام 
درخواسـت حایت، ثبت شـده باشـند. خانواده حق دارد کارت مقیم- 
رزیدان- ده سـاله داشته باشـد )برای افراد تحت حایت و بدون وطن 

کارت یـک سـاله ی قابـل متدید( :

- همرس کبیرتان، اگر ازدواج پیش از دریافت وضعیت پناهندگی
صـورت گرفته باشـد. در صورت ازدواج غیر رسـمی )مثل صیغه( باید 
ثابت شـود که زندگی مشـرک پایداری پیش از درخواست پناهندگی 

وجود داشـته است.

- فرزندان مجرد شام ، حداکرث 19 سال سن.

- فرزندان شام و یا همرس شام از یک ازدواج پیشین به رشطی که 
یکی از شـا حق حضانت را داشته باشد )با ارائه ی کپی رأی حقوقی 

و اجازه ی ولی دیگر(.

- پدر و مادر شا در صورتی که شا صغیر باشید. 
بـرای موارد دیگر، درخواسـت در چارچـوب " به هم پیوسـنت دوباره 
خانـواده"، مانند دیگر بیگانگان، نزد نزدیک تریـن اداره ی منطقه ای 

اوفی به مسـکن شـا گذاشـته می شود.

بلیـت هامپیام : برای آمـدن خانواده تان پول تهیه کنید، کمک رسـمی 
در این مورد وجـود ندارد.
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خانواده تان باید اول درخواسـت "visa de long séjour" )ویزای بلند 
مدت( را از کنسـولگری یا سـفارت فرانسـه ی محل اقامت خود بناید. 
بایـد از طریـق تلفن یـا اینرنت یـک وقت مالقـات )رانـده وو( بگیرد. 
این مرحله شـاید پیچیده باشـد )زبان و گاهی مدارکی کـه قانون آن ها 

را منـی خواهد(.

خانواده ی شـام باید مدارک زیر را ارائه دهد : یک فرم درخواست ویزا 
بـرای هر یک از اعضای خانواده، پاسـپورت )یا جواز عبور(، عکس های 
پرسـنلی مطابـق با رشایـط، کپی متـام صفحات با مهـر کپـی برابر اصل 
شناسـنامه و/یا سـند ازدواج، هـر مدرکـی دال بر ارتباط خویشـاوندی، 

گواهـی وضعیت پناهندگی شـا و معـادل 99 یورو بـه پول محلی. 

متام مدارک باید به زبان فرانسـه از طریق یک مرجم امین کنسـولگری 
پر شـده باشند.شـا برای خانواده تان کپـی شناسـنامه ی اوپفرای خود 
را در صورت داشـنت آن بفرسـتید که می تواند کمک بزرگی باشـد. شا 
از سـوی خـود بایـد بـه "Bureau des familles de réfugiés" )دفـر 

پناهندگان پاسـخ بدهیـد( )رجوع کنید به صفـه ی قبل(.

کنسـولگری یـک "quittance" )رسـید( تاریـخ دار بـه خانواده تـان 
می دهـد )یـک کپی از آن را داشـته باشـید(. مهلت پاسـخ 2 ماه اسـت 
که ممکن اسـت یک بار متدید شـود + 4 ماه در صورت بررسـی هویت 
شناسـنامه ای )حداکرث 8 مـاه در مجمـوع(. خانواده تان بایـد مرتب از 

کنسـولگری خرب بگیـرد. اقـدام می توانـد گاهی طوالنی باشـد.

هنگامی که ویزا صادر شـد، خانواده تان حداکـر 3 ماه فرصت دارد که 
به فرانسـه بیاید و از پرفکتور درخواسـت کارت اقامت خود را بناید.

کتبـاً بـه اوپفـرا آمـدن نزدیکان خـود را بـا ارسـال کتابچه ی خانـواده و 
پاسـپورت ها اطـالع دهیـد تـا فرزندانتان ثبت شـوند.

واحد خانواده

آن چه باید انجام داد

64

راهنامی پناهنده 10



مطالب رضوری

 Bureau des familles de"
réfugiés" )دفرت خانواده های 

پناهندگان( : مدارک دال بر 
ارتباط دامئی با خانواده ی خود 

را حفظ کنید )ایمیل، عکس، 
حواله ی پول، تلفن…( و به دفر 

ارائه دهید.

دالیل رد درخواست ویزا ممکن 
است به دلیل فقدان برخی 
اسناد، مدارک اثبات پیوند 

فرزندی، یا درخواستی تقلبی، 
تهدید نظم عمومی، عدم احرام 

به اصول زندگی خانوادگی 
در فرانسه )ممنوعیت چند 

همری( و غیره باشد…

درصورت رد درخواست ویزا از 
سوی کنسولگری یا عدم جواب 

طی 8 ماه : کنسولگری باید 
دلیل رد خود را همیشه توضیح 

دهد. شا حداکرث دوماه فرصت 
 Commission"دارید نزد
 contre les décisions de

 refus de visa d’entrée en
France" کمیسیون علیه تصمیم 
رد ویزای ورود به فرانسه اعرتاض 
 BP 83609,44036 کنید، آدرس
Nantes cedex 1. در صورت رد 

 Tribunal"مجدد اعراض نزد
administratif" )دادگاه اداری( 
ممکن است. گرفنت یک وکیل در 

هر دو مورد توصیه می شود.
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لینک های مفید

Le droit à l’unité familiale est, entre autres, reconnu par la 
déclaration universelle des droits de l’Homme, la Convention 
de Genève de 1951, la convention européenne des droits 
de l’Homme (art 8), la chartre des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et la Directive 2003/86/CE.

En France, le droit spécifique pour l’unité familiale se 
trouve dans le CESEDA.

 carte de séjour"ویـزای بلند مدت( با ذکر( "visa de long séjour"
à valider dans les deux mois suivant l’arrivée" )کارت سژوری 
کـه ظـرف دو مـاه پـس از ورود بایـد بـه تأییـد برسـد(، باید بـرای پر 
شـدن، مشـاهده و دانلود گردد )شـا می توانید آن را پـر کرده و پس 

از اسـکن برای خانـواده ی خود ارسـال کنید( :

بـرای جزئیـات در باره ی ویزا، بـه بخـش "vivre en France" )زندگی 
در فرانسـه( رجوع کنید :

CESEDA : L. 752-1, L. 812-5, R. 752-1 à 3 et R. 812-4.

www.diplomatie.gouv.fr

www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_14571.do

متون و قوانین

حق واحد خانوادگی در متون زیر نیز شـناخته شـده اسـت : اعالمیه ی 
جهانـی حقـوق بـرش، کنوانسـیون 1951 ژنـو، کنوانسـیون حقوق برش 
اروپـا )بند 8(، منشـور حقوق بنیادیـن اتحادیه ی اروپا و دسـتورالعمل 

. 2003/86/CE

در فرانسه حقوق خاص برای واحد خانوادگی در CESEDA وجود دارد

راهنامی پناهنده10
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پناهنــدگان بــه محــض بــه دســت آوردن وضعیــت 
پناهندگــی، می تواننــد "par naturalisation" )از طریــق 
ــد،  ــن تابعیــت(، درخواســت ملیــت فرانســوی را بکنن گرفت
ــد 5  ــدون وطــن بای ــت و ب ــت موق ــراد تحــت حمای ــا اف ام
ــی  ــر در بعض ــند مگ ــته باش ــه داش ــت در فرانس ــال اقام س
ــا  ــت ام ــه اس ــک مرحل ــه ی ــن ک ــا ای ــأله ب ــن مس ــوارد. ای م
بــرای پناهنــدگان بســیار مهــم اســت: حقــوق و وظایفــی را 
بــاز مــی کنــد و گام مهمــی اســت در جــذب در جامعــه ی 

فرانســه.

تابعیت
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تابعیت

آن چه باید دانست

تابعیت فرزندان شام
توجـه کنید کـه حتمـن نـام فرزندانتـان را در درخواسـت تابعیت 
ثبـت کنیـد. اگر فرزندتـان پـس از ارائه ی درخواسـت به دنیـا آمد، 
تولـد او را بـه کمـک فـرم "changement de situation" )تغییـر 
وضعیـت( اعـالم کنیـد. کـودک صغیـر بـه طـور قانونی فرانسـوی 
می شـود اگـر با ولـی ای که فرانسـوی شـده زندگی کند حتـا پس از 
طـالق )"effet collectif" )تأثیـر جمعی( به دسـت آوردن ملیت(. 
اگر شـا فرانسوی نیسـتید، فرزند شا که در فرانسـه به دنیا آمده 

باشـد در 18 سـالگی می تواند ملیـت را به دسـت آورد.

فرانسـوی شدن از راه به دسـت آوردن تابعیت یک حق نیست : دولت 
فرانسـه اسـت که تصمیم می گیرد از طریق فرمان، ملیت را اعطا کند.

افـراد تحـت حامیـت و بـدون وطـن بایـد صـرب کننـد تـا پنـج سـال از 
اقامت شـان در فرانسـه بگذرد، مگر در برخی موارد )دو سـال تحصیل 
عالی، طی مسـیر اسـتثنائی جذب…(. پناهندگان می توانند به محض 
دریافـت وضعیـت پناهندگی درخواسـت ملیت بدهند اما بهر اسـت 
مدتی صرب کنند تا بعضی رشایط فراهم شـود: تسـلط به زبان فرانسـه، 

آمـدن خانواده، موقعیـت پایدار…

برای انجام درخواست، باید : 

- بیش از هیجده سال و کارت سژور داشته باشید،

- محل سکونت و درآمد اصلی تان در فرانسه باشد،

- همراه با خانواده در فرانسه زندگی کنید،

- دانسنت کافی زبان فرانسه ) سطح B1 شفاهی، دیپلم یا گواهی 
یک نهاد با عنوان"Français langue d’intégration" )فرانسـه زبان 

جذب در جامعه((

- آشنایی اولیه با تاریخ، فرهنگ و جامعه ی فرانسه، حقوق و 
وظایـف ملیـت و ارزش هـای جمهـوری )آن چـه کـه از شـام انتظـار 
می رود در"livret du citoyen" )کتابچه ی شـهروند موجود اسـت((،

- "شهرت خوب و زندگی سامل" داشته باشید، "رفتار صادقانه" نسبت 
به نهادهای فرانسه در پیش گرفته باشید،

- سابقه ی محکومیت نداشته باشید.
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دونسخه از فرم "demande de naturalisation" )درخواست ملیت( 
همـراه با مـدارک و یـک "timbre fiscal" )متـرب مالیاتی ( بـه ارزش 55 
یـورو بـه پرفکتور تحویـل می دهید. اگر مایلیـد نام و/یا نـام خانوادگی 
 ،"récépissé" خود را فرانسـوی کنیـد، همزمـان انجام می شـود. یـک

رسـید، به شـام داده می شود.

در پرفکتـور یـا از طریـق اینرتنـت وزارت کشـور، متـام مـدارک الزم را 
بررسـی کنیـد.

در خصـوص فتوکپی هـای مـدارک بـه زبـان مادری تـان، ترجمه هـای 
انجام شـده توسـط یـک مرتجم قسـم خـورده را ارائـه دهیـد. پرونده 
از فتوکپی هـا تشـکیل می شـود اما باید اصـل متام مدارک را هم نشـان 

 . دهید

در پرفکتـور بـا شـا مصاحبـه انجـام می شـود )آن چـه از شـا انتظـار 
مـی رود در کتابچه ی شـهروند هسـت( و پرفکتور می تواند خواسـتار 
انجـام تحقیقاتی هم بشـود، مثل تحقیقـات محلی، )"شـهرت خوب و 

زندگـی سـامل" و"رفتـار صادقانه"(.

این مصاحبه بسـیار مهم اسـت، در جریان اخبار روز باشـید )نام رئیس 
جمهور، دولت، تاریخ اخیر فرانسـه…(

اسـتاندار )پرفه( شـش ماه فرصت دارد تـا پرونده ی شـا را رد کند، آن 
را عقـب بیانـدازد، آن را غیـر قابـل قبـول با قابل قبـول بدانـد و در این 
صـورت آن را بـه وزیر مسـئول دادن تابعیت ارجاع دهد. از تاریخ رسـه 
پیسـه دسـتگاه اداری بـرای تصمیـم گیری مهلت کلـی 18 ماهـه دارد. 
اگر درخواسـت شـا پذیرفته شـده باشد شـا هنگام انتشـار فرمان در 
"Journal officiel" )روزنامه ی رسمی( فرانسوی خواهید شد. پرفکتور 

بـه شـا اطالع مـی دهد.

در صـورت تصمیـم منفـی استاندار،شـا دو مـاه فرصـت داریـد که از 
وزیـر مسـئول تابعیت درخواسـت تجدید نظـر بنایید. در صـورت رد 
یا عدم پاسـخ طی چهـار مـاه، بـه "Tribunal administratif" )دادگاه 

اداری( نانـت شـکایت کنید. بهراسـت وکیـل بگیرید.

ملیت

آن چه باید انجام داد
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مطالب رضوری

داشن کار و درآمد ثابت : 
فرمان  های بسیاری حاکی از آن 

است که کل زندگی کاری شا 
و نیز متام تالش شا از زمان به 

دست آوردن وضعیت پناهندگی 
برای یافنت کار به حساب می آید 
و نه فقط موقعیت شا هنگام 

درخواست ملیت. هم چنین 
متام گواهی  های دال بر کارهای 
داوطلبانه، تعهدهای اجتاعی، 

سیاسی، هرنی و فرهنگی خود را 
ارائه دهید.

به عنوان پناهنده، تحت حایت 
موقت یا بدون وطن، شام 

نیازی به ارائه ی برگه ی عدم 
سوء پیشینه از کشور مبدأ خود 

ندارید.

شا مجبور به ترک تابعیت 
اولیه ی خود نیستید، فرانسه 
تابعیت دوگانه را به رسمیت 

می شناسد حتا برای پناهندگان.

مراسم جمعی خوشامد به 
شهروندی فرانسه حدود 6 

ماه پس از دریافت ملیت در 
هر استان برگزار می شود. این 

مرحله ی مهم منادین است، 
شام منشور حقوق و وظایف 

شهروند فرانسوی را امضاء می 
کنید.
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لینک های مفید

Article 34 de la Convention de Genève : « les États 
contractants faciliteront, dans toute la mesure du 
possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. 
Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure 
de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du 
possible, les taxes et les frais de cette procédure ».

وزارت کشـور ابـزاری روی اینرنت برای کمک به شـا در آماده سـازی 
پرونده تـان تدارک دیده اسـت :

جهت دانلود فرم درخواست ملیت :

برای فرم فرانسوی کردن نام و /یا نام خانوادگی، چنانچه مایلید :

بـرای آمـاده سـازی بـرای مصاحبـه ی جـذب، آگاهی هـای الزم در 
کتابچـه ی شـهروند اسـت : 

http://accueil-etrangers.gouv.fr/modeles/articles-
lies/article/formulaire-cerfa-no-65-0054

www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-
accompagnement/La-nationalite-francaise/Le-

livret-du-citoyen

www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_12753_02.do

http://accueil-etrangers.gouv.fr/modeles/articles-lies/
article/outil-d-aide-a-la-constitution-des-dossiers-de-

naturalisation

متون و قوانین

ماده ی 34 کنوانسـیون ژنو : "دولت های امضـاء کننده، در حد ممکن، 
جـذب و مراحـل اخـذ تابعیت پناهنـدگان را تسـهیل خواهند کـرد. آن 
هـا خواهنـد کوشـید بـه خصـوص رونـد مراحـل اداری اخـذ تابعیت را 
رسعت بخشـند و در حـد امکان هزینه ها و مالیات ایـن روند را کاهش 

دهدند."

راهنامی پناهنده11
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شهادت ها

جذب در جامعه از دید 
پناهندگان
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جذب در جامعه از دید پناهندگان

جـــذب در جامعـــه مســـتلزم تـــالش مهاجـــران، از جملـــه 
ــه ی  ــا جامعـ ــنت بـ ــق یافـ ــرای تطبیـ ــدگان، اســـت بـ پناهنـ
ـــرای  ـــز ب ـــای آن را نی ـــه و نهاده ـــالش جامع ـــا ت ـــوی ام فرانس
پذیـــرش ایشـــان می طلبـــد. دینامیـــک جـــذب در جامعـــه بـــر 
ـــه  ـــب کســـانی ک ـــل اســـت : از جان ـــل متقاب ـــن عم ـــه ی ای پای
ـــای  ـــررات و ارزش ه ـــه مق ـــرام ب ـــد، اح ـــه می آین ـــه فرانس ب
ـــام  ـــوی مت ـــون عض ـــه اکن ـــه ای ک ـــه جامع ـــذب ب ـــور و ج کش
عیـــار از آن هســـتند؛ و از ســـوی جامعـــه ی فرانســـه و 
نهادهـــای آن، احـــرام بـــه تفاوت هـــا و بـــه رســـمیت شـــناخنت 
ـــش،  حقـــوق اقتصـــادی و فرهنگـــی. از حـــدود ســـی ســـال پی
"جـــذب بـــه جامعـــه" بینـــش رســـمی فرانســـه اســـت. و جـــای 
ـــب آن،  ـــر حس ـــه ب ـــت ک ـــه اس ـــه" را گرفت ـــام در جامع "ادغ
ویژگی هـــای اجتاعـــی و فرهنگـــی مهاجـــران درون زندگـــی 

ـــد. ـــوش می ش ـــا فرام ـــوده و حت ـــور ب ـــی محس خصوص

ـــدار می شـــود، واژہ ی شـــمول:  ـــدی پدی امـــروزه واژه ی جدی
اجتاعـــی، اقتصـــادی، فرهنگـــی، ارتباطـــی. بـــه جـــای 
سیاســـتگزاری دربـــاره ی پناهنـــدگان، بایـــد همـــراه بـــا آن هـــا 
ایـــن کار انجـــام شـــود. بـــه جـــای عمـــل متقابـــل بیشـــر 

موضـــوع تبـــادل مطـــرح اســـت.

ـــی کار روی  ـــت، در پ ـــد اس ـــن واژہ جدی ـــه ای ـــی ک از آن جای
کتـــاب راهنـــا همـــراه بـــا پناهنـــدگان عضـــو کمیتـــه، از 
ـــذب در  ـــه ی ج ـــه کلم ـــد ک ـــح دهن ـــتیم توضی ـــا خواس آن ه
جامعـــه را چگونـــه درک می کننـــد و در زندگـــی خـــود از 
ـــذب  ـــای راه ج ـــون در کج ـــه، اکن ـــه فرانس ـــیدن ب ـــان رس زم

هســـتند.

این گفتگوها به فرانسه صورت گرفته اند.
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ژوزف 35 ساله، ورود در سال 2013

"جـــذب جامعـــه شـــدن بـــه معنـــای داشـــن حقوقـــی همســـان 
ـــا  ـــری حت ـــی را می پذی ـــدن وروش زندگ ـــت. مت ـــران اس ـــا دیگ ب
ـــرای شـــهروند  ـــی نیســـت کـــه در کشـــور توســـت، ب اگـــر هامن
ـــوری خـــواه خـــوب  ـــک جمه ـــرای ی ـــول شـــام ب ـــه ق شـــدن، و ب
بـــودن کمـــی فرهنـــگ خـــود را تغییـــر می دهـــی، کمـــی از 
چیزهـــای خـــوب اینجـــا و چیزهـــای خـــوب فرهنـــگ خـــودت، 
و تـــو آزادی. و اینجاســـت کـــه کامـــالً جـــذب جامعـــه شـــده ای. 
ـــرد!  ـــوش ک ـــود را فرام ـــه ی خ ـــگ اولی ـــد فرهن ـــز نبای ـــا هرگ ام
تـــو یـــک تاریـــخ داری، چـــاره ای نـــداری. مثـــل ایـــن اســـت کـــه 
شـــام برویـــد در آفریقـــا زندگـــی کنیـــد: می توانیـــد خـــود را بـــا 
فرهنـــگ تطبیـــق دهیـــد امـــا در اعـــامق وجودتـــان فرانســـوی 

ـــد. ـــی مانی م

ـــه  ـــا دادن کار ب ـــن، ب ـــردن م ـــول ک ـــا قب ـــه ب ـــه ی فرانس جامع
مـــن خیلـــی کمکـــم کـــرد تـــا زندگـــی ام را دوبـــاره بســـازم. پـــس 
از گذشـــت پنـــج ســـال، احســـاس مـــی کنـــم کامـــالً در جامعـــه 
جـــذب شـــده ام. زندگـــی در اینجـــا زیباســـت. بـــا فرانســـوی ها، 
ـــا  ـــرای آن ه ـــی، ب ـــی شناس ـــه من ـــی ک ـــت، کس ـــان نیس اول آس
ـــه  ـــه ای ب ـــک گوش ـــی ی ـــود. هرک ـــان نب ـــران آس ـــا مهاج ـــم ب ه
ـــزی کـــه اینجـــا غـــم انگیزاســـت،  نوعـــی کـــز کـــرده اســـت. چی
دوســـتی اســـت کـــه مثـــل در آفریقـــا نیســـت، درآن جـــا همـــه 

ـــی رود. ـــش م ـــد پی ـــز تن چی

ــرت  ــه پیشـ ــی کـ ــال کاری باشـ ــط دنبـ ــد فقـ ــرای کار نبایـ بـ
ـــق بدهـــی و ســـخت  ـــا کار تطبی ـــد خـــودت را ب می کـــردی، بای
ـــش  ـــردم. پی ـــوض ک ـــن کارم را ع ـــوی. م ـــق ش ـــا موف بکوشـــی ت
ــی و  ــجاع باشـ ــر شـ ــوی دارم. اگـ ــون اراده ای قـ ــی روم چـ مـ
ـــت." ـــرح نیس ـــت مط ـــگ پوس ـــأله ی رن ـــی، مس ـــوب کار کن خ

اهل کنگو
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حسام 37 ساله، ورود در سال 2014

ــه را  ــد اول ایـــن جامعـ ــاوت اســـت. بایـ ــز متفـ ــه چیـ "همـ
ـــه  ـــرد و چگون ـــی ک ـــور در آن زندگ ـــت چط ـــا دانس ـــد ت فهمی
ـــن  ـــت م ـــن رسنوش ـــرد. ای ـــدا ک ـــران را پی ـــا دیگ ـــودن ب روش ب

اســـت کـــه اینجـــا باشـــم.

ـــا  ـــی اینج ـــچ ارتباط ـــن هی ـــت و م ـــان اس ـــکل، زب ـــن مش اولی
ـــه  ـــم بلک ـــان باش ـــع خودم ـــان جم ـــتم می ـــتم. منی خواس نداش
ــا فرانســـوی ها باشـــم. همیشـــه بـــه مـــن  می خواســـتم بـ
ـــاد  ـــان را ی ـــد زب ـــدن بای ـــه ش ـــذب جامع ـــرای ج ـــد ب می گوین
ـــدن  ـــه ش ـــذب جامع ـــدون ج ـــان را ب ـــه زب ـــا چگون ـــت ام گرف

یـــاد گرفـــت؟ 

هـــم زمـــان خیلـــی چیزهـــا را بایـــد یادگرفـــت و بعضی هـــا 
ـــه  ـــد. ب ـــی دیده ان ـــیب روان ـــته آس ـــا گذش ـــر آن ه ـــه ب از آن چ
مـــن کمـــک شـــد، از ســـوی افـــراد، دولـــت و انجمن هایـــی کـــه 
اینجـــا خیلـــی مهـــم هســـتند. مـــن ایـــن بخـــت را هـــم داشـــتم 

ـــه بدهـــم. ـــه توانســـتم در شـــغل خـــودم ادام ک

ـــت  ـــا را دوس ـــردم و آن ه ـــورد ک ـــادی برخ ـــویان زی ـــا فرانس ب
دارم. اینجـــا احســـاس می کنـــم درخانـــه ی خـــودم هســـتم. 
دوســـت های فراوانـــی دارم، کار خـــودم را دارم وآپارمتـــان 
خـــودم را. آســـان نبـــود امـــا زندگـــی خـــودم را دارم. حتـــا خیلـــی 
خـــوب جـــذب جامعـــه شـــده ام: اولیـــن جریمـــه را دادم بـــرای 
ایـــن کـــه در صندلـــی عقـــب ماشـــین کمربنـــد نبســـته بـــودم… 

ـــتم. ـــی دانس ـــن من م

ـــا  ـــود ی ـــوم خ ـــان ق ـــد در می ـــدن نبای ـــه ش ـــذب جامع ـــرای ج ب
ـــم  ـــی مه ـــد. خیل ـــته مان ـــود بس ـــن خ ـــود و در بی ـــن خ در دی
ـــد در  ـــد، بای ـــی گوی ـــالم م ـــت. اس ـــاز داش ـــن ب ـــه ذه ـــت ک اس

ـــود." ـــران ب ـــا دیگ ـــاس ب مت

بدون وطن فلسطینی اهل سوریه 
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عبیر 41 ساله، ورود در سال 2015

ـــکل  ـــن ش ـــه چندی ـــه ی فرانس ـــذب در جامع ـــن، ج ـــرای م "ب
ـــرق  ـــردن چـــون ف ـــار ک دارد، درک فرانســـوی ها و درســـت رفت
زیـــادی هســـت بـــا جامعـــه ی عربـــی کـــه مـــن از آن می آیـــم. 
ـــه  ـــن مرحل ـــود و اولی ـــال ب ـــوی فع ـــرد، عض ـــارکت ک ـــد مش بای
ــا فقـــط  ــتی امـ ــه هسـ ــدون آن، در فرانسـ ــان اســـت. بـ زبـ
جســـمت هســـت، درســـت مثـــل ایـــن کـــه روی ســـیاره ی 

دیگـــری هســـتی.

ـــه  ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــدی اس ـــل تعه ـــن مث ـــد و ای ـــرا می پذیرن م
ـــدگان، از حقـــوق دیگـــران  ـــه پناهن ـــد باشـــم. کمـــک ب آن پایبن
ــهیم  ــم در آن سـ ــو هـ ــر کار کنـــی، تـ ــود. اگـ تأمیـــن می شـ
ـــاه داد و احســـاس  ـــن پن ـــه م ـــه ی فرانســـه ب می شـــوی. جامع
زندگـــی در صلـــح و آرامـــش را. دیگـــر بـــه امنیـــت خـــودم فکـــر 
منی کنـــم. جامعـــه بـــه مـــن خیلـــی امیـــد داد. ایـــن چیـــزی بـــه 
مـــن اضافـــه مـــی کنـــد و مـــن چیـــزی بـــه جامعـــه اضافـــه مـــی 

ـــن. ـــم زیس ـــا ه ـــی ب ـــل نوع ـــم. مث کن

ـــت  ـــا اصلی ـــوی ب ـــک فرانس ـــت آورم، ی ـــه دس ـــت را ب ـــر ملی اگ
ــود را  ــت خـ ــم اصلیـ ــوم. منی توانـ ــی می شـ ــی و عربـ عراقـ
ـــم. در  ـــی کن ـــار م ـــه آن افتخ ـــم، ب ـــم و منی خواه ـــوش کن فرام
دوســـال، چیزهـــای زیـــادی آموختـــم و هـــم چنـــان ادامـــه 
ـــوی  ـــه ی فرانس ـــذب جامع ـــه زود ج ـــن ک ـــرای ای ـــم. ب می ده
ــت، و  ــن کار رضوری اسـ ــم. داشـ ــر کاری می کنـ ــوم هـ بشـ
ـــم،  ـــت کن ـــدم پیرشف ـــه بل ـــا در کاری ک ـــم دارم ت ـــروز آن را ک ام

ـــم." ـــت نده ـــم را از دس ـــی مهارت ـــه قول ـــه ب ـــن ک ـــرای ای ب

اهل عراق
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کلامنتین 50 ساله، ورود در سال 2011

" آن طـــور کـــه مـــن می فهمـــم مثـــل جـــذب در کشـــور کســـی 
اســـت، در یـــک جامعـــه. نســـبت بـــه آن چـــه در کشـــورم 
ـــاده مـــن در امنیـــت زندگـــی مـــی  کنـــم، می توانـــم  اتفـــاق افت
زندگـــی ای را داشـــته باشـــم کـــه هرگـــز نداشـــتم، بـــرای خـــودم 
ـــی  ـــا خیل ـــه اینج ـــدن ب ـــا آم ـــم. ب ـــت کن ـــازه ای درس ـــی ت زندگ
ـــه  ـــذب جامع ـــم. ج ـــاد گرفت ـــا ی ـــی چیزه ـــدم، خیل ـــوض ش ع
ـــری.  ـــاد می گی ـــادی ی ـــای زی ـــون چیزه ـــت چ ـــم اس ـــدن مه ش
اگـــر ســـفر نکنـــی، آن قـــدر چیزهـــا هســـت کـــه منـــی شناســـی. 
ـــم کـــس دیگـــری مـــی شـــوی،  ـــوع فه ـــگاه و ن ـــوع ن ـــو در ن و ت

ـــرتی داری. ـــای بیش ـــته ه دانس

ــم، از تربیـــت  ــا می آیـ ــم از کجـ ــم فرامـــوش کنـ ــی توانـ منـ
خـــودم. مـــی دانـــم کـــه از آن جـــا می آیـــم. مثـــالً تربیـــت نـــزد 
ـــا  ـــا را در اینج ـــول چیزه ـــا تح ـــم ام ـــح می ده ـــودم را ترجی خ
ـــا،  ـــاید بعده ـــم ش ـــی گوی ـــه خـــودم م بیشـــرت دوســـت دارم. ب
ـــه آن  ـــا را ب ـــم و آن ه ـــنا کن ـــورم آش ـــا کش ـــوی هایی را ب فرانس

ـــربم. ـــا ب ج

مهـــم اســـت بـــه آدم هـــای اینجـــا، بـــه آداب و بـــه قوانیـــن 
ـــران  ـــرای دیگ ـــم، ب ـــی کن ـــن کار م ـــروز م ـــذاری. ام ـــرتام بگ اح
ســـهم خـــود را مـــی پـــردازم. بـــه بعضـــی هـــا کمـــک هـــم مـــی 
کنـــم، مثـــالً بـــه افـــراد ســـاملند. مـــن احســـاس مـــی کنـــم 
چـــه در ارتباطاتـــم و چـــه در کارم خـــوب جـــذب جامعـــه 
ـــم دارم  ـــدارم! تصمی ـــا را دوســـت ن ـــه رسم ـــد ک شـــده ام. هرچن
ـــاال  ـــقفی ب ـــچ س ـــر هی ـــودم دیگ ـــور خ ـــم، در کش ـــا مبان اینج
ـــد پیـــش  ـــم هســـتم، کـــه بیاین رسم نیســـت. و منتظـــر بچه های

ـــم دارم." ـــه ک ـــت ک ـــزی اس ـــن چی ـــن. ای م

اهل ساحل عاج
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آنا 48 ساله، ورود در سال 2006

ـــدن  ـــردن، درس خوان ـــم کار ک ـــا ه ـــودن، ب ـــم ب ـــا ه ـــی ب "یعن
ـــک  ـــام دادن. ی ـــا انج ـــا آن ه ـــره را ب ـــای روزم ـــه ی کاره و هم
ـــدا  ـــرد و ناپی ـــس ک ـــه حب ـــد خـــود را در خان ـــادل اســـت. نبای تب
مانـــد. در راه جـــذب جامعـــه بایـــد از خانه هایـــی عبـــور کـــرد. 
بـــرای زندگـــی در اینجـــا و پیرشفـــت در همـــه ی زمینه هـــا 
ـــه،  ـــت جامع ـــدون حامی ـــا ب ـــم. ام ـــی کنی ـــم م ـــرکاری بتوانی ه
نخواهیـــم توانســـت. وقتـــی ایـــن جـــا رســـیدیم، مدرســـه، 
ــی  ــه مجانـ ــان فرانسـ ــای زبـ ــکی و کالس هـ ــات پزشـ خدمـ
ـــا کار کـــردن هـــر کاری بتوانیـــم بـــرای کشـــور و  بـــود. امـــروز ب
ـــال  ـــه دنب ـــن اســـت ک ـــرای همی ـــم. ب ـــی کنی ـــان م ـــرای خودم ب

ـــودن. ـــور ب ـــن کش ـــهروند ای ـــرای ش ـــتیم، ب ـــت هس تابعی

هرگـــز فرامـــوش منـــی کنیـــم از کجـــا آمده ایـــم، وگرنـــه شـــخصی 
ـــد  ـــدون تاریخچـــه می شـــویم. بچه هـــا بای ـــدون گذشـــته و ب ب
ـــرای  ـــع از آن نیســـت کـــه ب ـــن مان ـــد. ای ـــد از کجـــا می آین بدانن
فرانســـه کارکرد.مثـــالً نوئـــل را در خانـــه جشـــن منی گیریـــم امـــا 
ـــود را  ـــه خ ـــن ک ـــرای ای ـــد ب ـــن می گیرن ـــه آن را جش در مدرس
ـــا  ـــگ را ب ـــر دو فرهن ـــد. ه ـــس نکنن ـــران ح ـــا دیگ ـــاوت ب متف
ـــر مـــی- ـــن ترتیـــب غنی ت ـــه ای ـــم ب ـــم و فکـــر می کن هـــم داری

شویم.

امـــروزه احســـاس خوبـــی دارم. پرسهایـــم حامیـــت می شـــوند 
ـــه  ـــی هســـتند ک ـــم کـــه چقـــدر آدم های ـــه آن هـــا مـــی گوی و ب
ـــد  ـــس آن هـــا بای ـــد، پ ـــن جـــا را مـــی بینن ـــه ای خـــواب آمـــدن ب
ـــده  ـــگ ش ـــواده تن ـــتان و خان ـــرای دوس ـــد. دمل ب ـــتفاده کنن اس
ـــم  ـــا ه ـــوه ه ـــزه ی می ـــرای م ـــیم. دمل ب ـــا از راه دور در متاس ام

ـــی دهـــم." ـــق م ـــا خـــودم را تطبی ـــگ شـــده ام تن

اهل روسیه
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"اغلـــب واژہ ی جـــذب جامعـــه را از تلویزیـــون می شـــنوم، 
ـــت  ـــی وق ـــت از خیل ـــن اس ـــود م ـــه در وج ـــذب جامع ـــا ج ام
ـــی  ـــی م ـــه زندگ ـــن در فرانس ـــواده ی م ـــی از خان ـــش. بخش پی
کنـــد، پـــدرم در پاریـــس زندگـــی کـــرده، مـــن از دوران مدرســـه 
ـــم  ـــا را می شناس ـــن ج ـــگ ای ـــم، فرهن ـــرف می زن ـــه ح فرانس

ـــرده ام. ـــن کار ک ـــگری در یم ـــویان در گردش ـــا فرانس ـــز ب ونی

ـــی  ـــه خوب ـــرد، ب ـــاز ک ـــم ب ـــه روی ـــود را ب ـــای خ ـــه دره فرانس
ـــی کـــه کشـــورهای عـــرب همســـایه  ـــرای مـــن شـــد در حال پذی
ایـــن کار را نکردنـــد. امـــروز کار می کنـــم، وارد سیســـتم 
فرانســـه شـــدم، اآلن دیگـــر مثـــل گذشـــته فرصـــت کمـــک 
بـــه پناهنـــدگان را همـــراه بـــا داوطلب هـــای فرانســـوی و 
انجمن هـــا نـــدارم. ایـــن فرانســـویان آینـــه ی حقـــوق بـــرش 
فرانســـه اند، در زندگـــی مـــا نقـــش بســـیار مهمـــی دارنـــد. 

نبایـــد فراموششـــان کـــرد.

در آغـــاز دشـــوار بـــود، غـــم غربـــت داشـــتم و فکـــر مـــی کـــردم 
ـــود  ـــم، خ ـــی کار می کن ـــردم. از وقت ـــگ برگ ـــان جن ـــد از پای بع
ـــرم در  ـــک خواه ـــم. ی ـــی دان ـــواده ام م ـــئول خان ـــرت مس را بیش
نـــروژ اســـت و یکـــی دیگـــر در بلژیـــک و بـــه پـــدر و مـــادرم در 
یمـــن هـــم کمـــک مـــی کنـــم. متوجـــه شـــدم کـــه می شـــود دور 
از آن هـــا زندگـــی کـــرد، گویـــی دنیـــا کوچـــک تـــر شـــده اســـت. 
حـــس خوبـــی دارم، دارای ثبـــات هســـتم. مـــدت بیســـت ســـال 
ـــام،  ـــوان راهن ـــه عن ـــودم، ب ـــن ب ـــوی ها در یم ـــرای فرانس پذی
ـــون  ـــا اکن ـــا. فرانســـوی ه ـــه آن ه ـــرای شناســـاندن کشـــورم ب ب

ـــی بهـــرت." ـــد و خیل پاســـخ دادن

اهل یمن
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Le Guide du réfugié a été réalisé en collaboration 
avec une équipe de réfugiés. Ils ont également 
raconté leurs perceptions de l’intégration et 
leurs expériences qui sont devenues des histoires 
courtes en bande dessinée. 

Pour le travail et le temps partagé, un grand 
merci à Anna, Abeer H. Rashid, Joseph, Hosam 
Kamal, Ahmed Al Kubati, Clémentine Yapi 
ainsi que d’autres réfugiés qui ont participé plus 
ponctuellement.

Le Guide a été rendu possible grâce au soutien 
actif de l'association Welcome Bordeaux, 
membre du réseau JRS Welcome. Ce réseau 
organise, entre autres, un accueil en famille des 
demandeurs d’asile et réfugiés dans l’attente 
d’un logement. JRS France (Jesuit Refugee 
Service) mène différentes actions de soutien pour 
accompagner, servir et défendre les réfugiés.

Deux mécènes privés, qui ne souhaitent pas en 
faire publicité, ont permis par leur contribution la 
réalisation de ce travail, de même que le Conseil 
départemental de la Gironde. Qu’ils en soient ici 
vivement remerciés !
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Le Guide du réfugié a été réalisé par :

Ligne éditoriale et conception : 
Anne Rouffi et Christophe Dabitch
Rédaction (Guide et bande dessinée) : 
Christophe Dabitch
Dessin : Cami
Graphisme et site Internet : Laurent Labat
Traduction : Joëlle Kolich (anglais), Tatiana de 
Sousa (russe) et Abeer H. Rashid (arabe).
Relecture et correction : Chantal Wionnet et 
Jérôme Thollon-Pommerol (français), Clare 
Durif-Scott (anglais), Issam Al Khatib et Iyad 
Kallas (arabe), Tatiana de Sousa (russe). Pour 
leur contribution, merci à Olya Deveix (russe), à 
Menni-Liza Lekehal-Bruniau (arabe) et à Azita 
Hempartian (persan).

Ce Guide du réfugié ne remplira son rôle que s’il 
est diffusé le plus possible par les associations, 
administrations et structures qui travaillent avec 
les réfugiés en France, mais aussi par les réfugiés 
eux-mêmes. 

Pour leur soutien à la diffusion du Guide, 
merci à : JRS France, Conseil départemental 
de la Gironde, Amnesty International, Groupe 
d’Intervention et de Soutien aux Immigrés (Gisti), 
Singa, FNARS, Forum Réfugié, Cimade, France 
Terre d’Asile (FTDA), Médecins du Monde, Action 
Emploi Réfugiés, Alifs, Foyer Notre-Dame…

Merci également à : La Croix-Rouge, Samu Social 
de Paris, Coalia, Secours Catholique, Secours 
Populaire, Adoma, Centre Primo Levi, COS, LDH, 
AIR, France Horizon, Asti, Emmaüs… et toutes les 
associations, collectifs et réseaux de volontaires 
ou bénévoles qui accompagnent les réfugiés.

Nous remercions par avance les services de 
l’État qui travaillent à l’intégration des réfugiés 
de leur aide à la diffusion de ce document, les 
départements et leurs MDSI, les mairies et leurs 
CCAS. Nous remercions également l’OFPRA 
pour son attention.
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