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تل له قانوني مسلکي سره  که په شک کې. قانون تغیر کوي او هره قضیه سره توپیر لري. دا سند د قانوني مشورې بدیل نه دی

 .وغږیږئ

 

 پولیسو ماته کوم سند راکړ؟

 
 

 :اصلي ډولونه شتون لري چې تاسو یې د پولیسو څخه ترالسه کولی شئ 2دلته 

 

 

 یا/ او  ”Procès Verbal“ یو .1

 

 Obligation de Quitter le Territoire Français” (OQTF)“یو .2

 

“Procès Verbal څه شی دی؟ 

 

تاسو به د پروسې زباني . لیکل شوی چې پیښې ثبت شوي پیښې ثبتويهغه سند دی چې د پولیسو لخوا  ”Procès Verbal“د 

 garde"په )کله چې تاسو نیول شوي یاست ( 2)کله چې تاسو د پولیسو لخوا د پیژندنې چیک لپاره ساتل شوي وییا ( 1)ترالسه کړئ 

à vue" ځکه چې پولیس فکر کوي چې تاسو ممکن کوم جرم کړی وي یا هڅه یې کړې وي( کې اچول. 

 

 

که څه هم په کلیس او ډنکر کې په عمل کې ځینې )درلودل پولیس تاسو د بیا نیولو څخه مخنیوی نه کوي  ”Procès Verbal“د 

 (.وختونه تاسو بیا نیول نه کوئ که تاسو دمخه شتون لرئ

 

 ?Procès Verbalڅه وکړي که تاسو ترالسه کړئ یو

 

السلیک   ”Procès Verbal“السلیک کړئ ، خو تاسو اړتیا نلرئ چې د   ”Procès Verbal“له تاسو څخه به غوښتنه وشي چې کوم

ځکه السلیک نکړئ پرته لدې چې تاسو ټول هغه حقایق سره موافق نه یاست چې دا رامینځته کیږي  ”Procès Verbal“تاسو باید د . کړئ

 .چې دا کیدی شي تاسو د پیښو غلط تنظیم ته موافقه وکړي

 السلیک نه کړئ دا الهم ثبت کیږي ”proces verbal“ ، حتی که تاسو په هرصورت

.  

 ”Obligation de Quitter le Territoire Français )ترالسه کړئ چې د  ”proces verbal“مکلفیت عمل کولو "تاسو ممکن د 

(OQTF تاسو باید وګورئ چې ایا  . سره ضمیمه وي“proces verbal”  یو داسې سند سره تعقیب شوی چې چې تاسو ترالسه کړی د

 .تاسو یې د فرانسوي ساحې پریښودو غوښتنه کړې

 

 OQTF څه شی دی؟

دا اصلي سند . لفظي معنی د فرانسې د خاورې پریښودو مکلفیت دی”Obligation de Quitter le Territoire Français د  

 .وښتنه به وکړي چې تاسو فرانسه پریږدیدی چې له فرانسې څخه د مهاجرینو لرې کولو لپاره کارول کیږي او غ

دا معموآل که تاسو په فرانسه کې د خپل هیواد د اوسیدو حق لرلو اسناد نلرئ ، ستاسو د پناه غوښتنې ادعا رد شوې یا د استوګنې  

ن ستاسو د ستاسو د ګوتو نښې ممک -معموال د پیژندنې چیک په پایله کې ورکول کیږي  OQTFیو . جواز مو پای ته رسیدلی دی

 .پیژندلو لپاره وټاکل شي او دا معلومه کړئ چې ایا تاسو حق لرئ په فرانسه کې اوسئ
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 .وغږیږئ

 

  84پرته له ځنډ پرته سمدستي وتل ته اړتیا لري ، پدې معنی چې تاسو د فرانسې پریښودو لپاره  OQTFمعموال 

 .ساعتونه لرئ

دا د یو کال پورې ترسره کیدی شي . وقیف کیدلی شئ یا د کور توقیف کېکه تاسو د اړتیا په ټاکل شوي مودې کې ونه وځئ نو تاسو ت

 .وروسته له هغه چې تاسو امر ترالسه کړ

 

 ترالسه کړئ؟ OQTFڅه وکړئ که تاسو 

 

 :تاسو باید له همدې امله ژر تر ژره قانوني مشوره وکړئ .ساعتونه لرئ 84سیالیو لپاره یوازې  OQTFتاسو د ډیری 

 

 .قانوني شیلټر ته د راجع کولو لپاره د داوطلب څخه غوښتنه وکړئ/La Cabineکې یاست ، له  که تاسو په کلیس
 .د راجع کولو لپاره د داوطلب څخه غوښتنه وکړئ .Legal Shelterکه تاسو په ډنکر کې یاست نو 

 
د داوطلب څخه غوښتنه ته د راجع کولو لپاره  Refugee Youth Serviceترالسه کوئ د  OQTFکه تاسو کوچنی یاست او د 

 .وکړئ

 


