
 
 په فرانسه او انګلستان کې د پناه غوښتونکو د کار حقونو او مالي مرستې پرتله کول

  FRANCE (فرانسه) UNITED KINGDOM  
 انګلستان

 ایا دا زما لپاره قانوني ده چې د پناه
 غوښتونکي په توګه کار وکړم؟

 د لومړیو دولسو میاشتو لپاره نه.  پناه
 غوښتونکو ته د کار اجازه نه

 ورکول کیږي او دا کار غیرقانوني
 دی.  په غیرقانوني توګه کار موندل

 کیدی شي د توقیف کیدو المل شي.
 

 که له شپږو میاشتو وروسته ، تاسو د
 خپل پناه غوښتنې عریضې په اړه

 د فرانسې د دولت لخوا څرګند
 ځواب ترالسه نه کړئ ، تاسو د کار

 کولو اجازه لرئ.
 په هرصورت ، پدې حالت کې د
 دندې ترالسه کول ګران دي.د

 مشورې لپاره غوښتنه وکړئ،
Collectif de soutien des exiles 
du 10ème arrondissement de 
Paris. (source- French Refugee 
Council) 
 په هرصورت ، د دندو کموالي لیست

 کې ځینې مسلکونه شتون لري
 چیرې چې پناه غوښتونکي کولی
 شي په قانوني توګه کار وکړي.پدې
 کې د کمپیوټر ساینس پوهان ، یا د
 ساختماني سایټ مدیران شامل دي. د

 اړتیاو لیست په دې پورې اړه لري
 چې تاسو په کوم سیمه کې یاست.
 بشپړ تازه لیست دلته موندلی شئ:

 
https://www.legifrance.gouv.f
r/affichTexte.do?cidTexte=JO
RFTEXT000017937372  
 

 نه. پناه غوښتونکي د کار اجازه
 نلري او دا غیرقانوني دي.  په

 غیرقانوني توګه کار موندل کیدی شي
 د توقیف کیدو المل شي.

 
 په هرصورت ، دلته د اشغال کموالي
 لیست کې ځینې مسلکونه شتون
 لري چیرې چې پناه غوښتونکي

 کولی شي په قانوني ډول کار وکړي.
 پدې کې نرسونه ، معاصر او د

 بالټ نڅا کونکي ، او جیوفیزیکستان
  شامل دی

 ایا زه کولی شم کار وکړم که زه د
 کډوال حیثیت ترالسه کړم؟

 هو.  تاسو حق لرئ په فرانسه کې د
 مهاجرت حالت سره کار وکړئ

 هو.  تاسو د انګلستان اتباعو په څیر
 کار کولو ورته حقونه لرئ.

 

 

 

 دا الرښود د پناه غوښتنه لپاره د قانوني مشورې بدیل نه دی. د پناه غوښتنې قانون بدلیږي او هره قضیه مختلف ده، که په شک

 کې وي ، تل له قانوني مسلکي سره خبرې وکړئ.
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 د یوه پناه غوښتونکي په توګه زه
 کومه مالي مرسته ترالسه کوم؟

 اندازه د دې پورې اړه لري چې ایا
 تاسو د دولت د استوګنې مرکزونو
 کې ځای چمتو شوی یا نه.  تاسو د

 دې احکامو تضمین نه یاست.
 که تاسو د هستوګنې په مرکز کې

 یاست ، تاسو به په ورځ کې 6،80
 ترالسه کړئ.

 که تاسو د هستوګنې په مرکز کې
 نه یاست ، او له همدې امله تمه کیږي
 چې پخپله د هستوګنې لپاره تادیه
 وکړئ ، تاسو به هره ورځ 14،20

 ترالسه کړئ.
 

 دا ویل مشکل دي چې اضافي 7،40 €
 کافي دي چې تاسو ته اجازه درکړي
 په خصوصي سکتور کې د مستحکم
 هستوګنې لپاره تادیه وکړئ ، او

 ډیری پناه غوښتونکي په بې کاره
 ژوند کوي.

 
 (سرچینه- په اروپا کې پناه).

 
(source- Asylum in Europe) 

 ټول پناه غوښتونکي حق لري چې
 په لومړۍ ادعا کې په اونۍ کې

 £37.75 ترالسه کړي.
 دا ډول مالي مالتړ د برخی 96

 نومیږي.
 دا به معموال د ډیبټ کارت کې
 چمتو شي (د ایسپین کارت په نامه
 یادیږي) چیرې چې تاسو د ځینې
 نغدي ماشینونو څخه لرې کوئ.  پناه
 غوښتونکي باید په میاشت کې یو

 ځل په پوسته دفتر کې السلیک
 وکړي.  تاسو ته به خبر درکړل شي

 که دا بدل شي.
 که چېرې پناه غوښتونکي په خپله
 لومړۍ ادعا کې رد شي ، نو دوی

 باید د خپل مالي مالتړ ډول بدل
 کړي ،

 دا ډول د 4 برخې په نامه یادیږي ،
 چیرې چې دوی به په یو کارت کې
 35.39£ ترالسه کړي ترڅو په ځینو

 مشخص پلورنځیو کې په ځینو
 مشخص توکو باندې مصرف شي.

 پناه غوښتونکي په دوهم ادعا
 باندې/نوې ادعا ته په تمه پناه

 غوښتونکي، دا به بیا هم ځای په
 ځای شي

 

Sources : سرچینې 
 
https://www.frenchrefugeecouncil.com/asylum-in-france  
 
https://www.gisti.org/spip.php?page=sommaire  
 
https://www.asylumineurope.org/reports/country/france/reception-conditions/access-and-forms-
reception-conditions/forms-and-levels  

 
 

 

 

 دا الرښود د پناه غوښتنه لپاره د قانوني مشورې بدیل نه دی. د پناه غوښتنې قانون بدلیږي او هره قضیه مختلف ده، که په شک

 کې وي ، تل له قانوني مسلکي سره خبرې وکړئ.
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