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) OQTFاُ کــیو تـی ِاف(


اجـــبار بـه تــرکِ خــاک فــرانــسه


 (OQTF) به کسانی داده میشود که دولت فرانسه اعتقاد دارد که به صورت غیر قانونی در فرانسه زندگی میکنند.

OQTF میتواند پس از یک بررسی هویت توسط پلیس فرانسه، صادر شود. یا پس از مردودی نهایی تقاضای پناهندگی (این 

شامل کسانی که اقدام به استیناف (درخواسِت رسیدگیِ مجدد) کرده اند نمیشود.)


یک OQTF به این معنی است که شما ملزم به ترک فرانسه، پس از یک مدت معین هستید. 


افراِد زیر سِن بدوِن همراه، مشموِل OQTF نمیشوند.


سه نوع OQTF وجود دارد:


OQTF .۱ بدوِن عزیمت داوطلبانه، که شما مجبور به ترک فرانسه در ۴۸ ساعت آینده هستید


OQTF .۲ با عزیمت داوطلبانه، که شما مجبور به ترک فرانسه در ۳۰ روز آینده هستید


OQTF .۳ پس از جواِب رددیِ قطعی، که شما مجبور به ترک فرانسه در ۳۰ روز آینده هستید

همچنین ممکن است که یک IRTF (آی آر تی ِاف) هم عالوه بر OQTF دریافت کنید (IRTF، منع بازگشت به خاک فرانسه است). 

IRTF، همچنین میتواند بخاطر اینکه در مدت زماِن مقرر خاکِ فرانسه را ترک نکرده اید، صادر شود. 

اگر پیش از این ۴۸ ساعت یا ۳۰ روز خاکِ فرانسه را ترک نکنید، ممکن است که بازداشت شوید و یا تحت حبِس خانگی قرار 

گیرید. که مدِت این بازداشت تا حتی یک سال هم ممکن است باشد.


مــهم: شــما مــیتوانــید بـر یـک OQTF اعـــتراض بــگذاریــد.
توجه داشته باشید که باید پس از دریافت یک OQTF، در یک مدت زمان محدود، بر آن اعتراض بگذارید. این مدت زمانها عبارتند 


از:

•
OQTF بدوِن عزیمت داوطلبانه، اعتراض در کمتر از ۴۸ ساعت.

•
OQTF با عزیمت داوطلبانه، اعتراض در کمتر از ۳۰ روز.

•
OQTF پس از جواِب رددیِ قطعی، اعتراض در کمتر از ۱۵ روز.

IRTF ،  اگر IRTF همزمان با OQTF صادر شده است، باید در مدت زماِن مشابه با OQTF استیناف شود، اگر به •

صورت جداگانه از OQTF صادر شده است، در کمتر از ۱۵ روز باید اعتراض گذاشته شود.


نهایتا تا ۲۴ ساعت پس از دریافِت OQTF یا IRTF باید درخواسِت مشاوره حقوقی بدهید. 

جهِت دریافِت مشاوره، از یکی از داوطلبیِن مورد اعتماد بخواهید که شما را به لیگال ِشلِتر(Legal Shelter) در کاله یا السیماد 
(La Cimade) در دانکیرک معرفی کنند.

 این راهنما، هیچگاه جایگزیِن یک مشاوره حقوقی، در مورد یک پرونده پناهندگی نیست. قوانین پناهندگی مدام در حال تغییر 
است و هر پرونده با دیگری متفاوت است. اگر تردید دارید حتما با یک متخصص حقوقی مشاوره کنید. 


