
 

       OQTF 
 

 

 د فرانسوي خاورې پریښودو مکلفیت                
 

 

OQTF هغه خلکو ته ورکول کیږي څوک چې د فرانسې حکومت فکر کوي په فرانسه کې په غیرقانوني ډول ژوند کوي. 

 

OQTF، د فرانسوي پولیسو لخوا د پیژندنې چک وروسته یا د وروستي پناه غوښتنې رد وروسته ورکول کیدی شي. (که تاسو منفي 
 .(پریکړې اپیل کوئ، پدې کې شامل ندي
 

 

 .معنی دا دی چې تاسو باید د یوې ټاکلې مودې په جریان کې فرانسوي سیمه پریږدئ OQTF د
 

 .کې شامل نه دي OQTF بې همراه ماشومان په

 

 

 :درې ډوله دي OQTF د
 

1-OQTF پرته له داوطلبانه وتل ، تاسو باید په 48 ساعتونو کې فرانسه پریږدي. 
 

2-OQTF په داوطلبانه ډول وتل ، تاسو باید 30 ورځو کې فرانسه پریږدئ. 
 

3-OQTF د پناه غوښتنې د حتمي انکار وروسته ، تاسو باید 30 ورځو کې فرانسه پریږدئ. 
 

 فرانسې ته د راستنیدو بندیز) هم درکول کیدی شي یا دا چې تاسو په هغه وخت کې) IRTF په ورته وخت کې OQTF تاسو ته د
 .لخوا یې مکلف یاست OQTF فرانسه نه پریښوده چې د
 

 .که تاسو د دې 48 ساعتونو یا 30 ورځو مودې څخه دمخه نه پریږدئ ، تاسو کولی شئ په توقیف یا د کور توقیف الندې ونیول شئ
 

 .درکړل شي ، تاسو توقیف کیدلی شئ یا په کور کې توقیف کیدلی شئ OQTF تر یو کال پورې وروسته له هغه چې تاسو ته
 

  .سره سیالي (مخالفت)وکړئ OQTF مهم: تاسو کولی شئ د       

 

 :سیالي (مخالفت)وکړئ ، پدې وختونو کې شامل دي OQFT تاسو باید د ټاکلي (معین)وخت په جریان کې

 

* OQTF پرته له داوطلبي روانیدنه( وتل): 48 ساعته د سیالۍ (مخالفت)لپاره 
* OQTF د داوطلبي روانیدو (وتل)سره : 30 ورځې سیالی(مخالفت) ته. 
* OQTF د پناه غوښتنې له حتمي انکار وروسته: 15 ورځې سیالی (مخالفت) ته.  
* IRTF : که IRTF په عین وخت کې د OQTF په توګه ورکړل شي نو دا باید په عین وخت کې اپیل شي، (48 ساعته یا 30 ورځې 
 څخه جال ورکړل شوی وي تاسو باید 15 ورځو کې اپیل وکړئ OQTF یا 15 ورځې)، یا که دا د

_____________________________________________________________________________________________ 

 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.
 



 

 

 

 .ترالسه کولو وروسته حد اکثر 24 ساعتونو کې د قانوني مشورې غوښتنه وکړئ IRTF یا OQTF تاسو باید د
 

 .ته راجع کړئ La Cimade  (Dunkirk) یا (Calais) د یو باور وړ داوطلب څخه وغواړئ چې تاسو قانوني شیلټر
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 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.
 


