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This document is not a substitute for legal advice. Laws change and each case is different; if in 

doubt always speak to a legal professional. 

 پلیس چه سندی به من داده است؟

 :دونوع اصل از اسناد وجود دارد که می توانید از پلیس دریافت کنید 

یا/و ”Procès Verbal“یک .1  

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

 ”Procès Verbal“؟چی است

 

 procès verbal " شما یک نسخه کالمی . رویدادهایی را که اتفاق می افتد، ثبت می کندیک سند نوشته شده توسط پلیس است که

زمانی که شما دستگیر شده اید ( 2)هنگامی که شما توسط پلیس برای یک هویت هویت نگهداری شده اید یا ( 1)دریافت خواهید کرد 

 نید مرتکب جرم شوید، زیرا پلیس فکر می کند که شما ممکن است مرتکب جرم شده یا سعی ک"(garde à vue"در )

 

اگرچه در عمل در کاله و دانکرک گاهی اوقات اگر قبالً یک بار )مانع بازداشت پلیس نمی شود" procès verbal"داشتن یک 

 (.بازداشت شده باشین دیگر بازداشت نمی شوید

 را دریافت کنید؟Procès Verbalرشما باید چه کاری کنید اگ

 

را " verbal procès"را که امضا می کنید امضا کنید ، اما الزم نیست " procès verbal"از شما خواسته می شود هرگونه 

زیرا این را امضا کنید ، مگر اینکه با تمام حقایقی که بیان می کند موافقت کنید " procès verbal"شما نباید یک .  امضا کنید

با این حال ، حتی اگر شما کالمی را امضا نکنید ، هنوز هم . هدممکن است شما را به توافق برای مجموعه اشتباه از رویدادها سوق د

 .ضبط می شود

 

 Obligation de Quitter le Territoire Français” (OQTF).le Territoireرابه تعهد”proces verbal“شماممکن

Français” (OQTF.)شما باید بررسی کنید که آیا .دریافت کنید"proces verbal "ط سندی وجود دارد که از دریافت شده توس

 .شما می خواهد خاک فرانسه را ترک کنید

 چیستOQTF؟

 

"Oblution de Quitter le Territoire Français" این سند .  به معنای واقعی کلمه به معنای تعهد به ترک خاک فرانسه است

این معموالً در صورت نداشتن مدارك .  استاصلی است که برای حذف مهاجران از فرانسه استفاده می شود و خواهان ترک فرانسه 

معموال.  مربوط به اثبات حق حضور در فرانسه ، درخواست پناهندگی شما رد شده یا اجازه اقامت شما منقضی شده است     OQTF 

ر فرانسه ممکن است اثر انگشت شما برای شناسایی شما و تعیین اینکه آیا شما حق حضور د -در نتیجه بررسی هویت انجام می شود 

 را دارید ، گرفته می شود

 

اگر . ساعت برای ترک فرانسه دارید 84نیاز به خروج فوری بدون تاخیر دارند، که به این معنی است که شما  OQTFSمعموال 

ال پس این می تواند تا یک س. شما در مدت زمانی مورد نیاز را ترک نکنید، می توانید بازداشت و یا تحت بازداشت خانه قرار دهید

 .از سفارش شما انجام شود

 

 چه کاری باید انجام شود؟ OQTFدر صورت دریافت 

بنابراین باید در اسرع وقت به دنبال مشاوره حقوقی .  ها را به چالش بکشید OQTFساعت فرصت دارید تا بیشتر  84شما فقط 

 :باشید

 

 .بخواهید( پناهگاه حقوقی) La Cabine / Shelter Legalهستید ، از داوطلب درخواست مراجعه به  Calaisاگر در 
 

 .بخواهید La Cimadeاگر در دانکرک هستید ، از یک داوطلب برای مراجعه به 
درخواست Refugee Youth Serviceرا دریافت می کنید ، از یک داوطلب برای مراجعه به  OQTFاگر خردسال هستید و 

 کنید


