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االستشارات القانونية خالل فرتة الفريوس
AR
كوڤيد ( 19كورونا)
املساعدات القانونية

PERMANENCE POUR LES EXILÉ·E·S LA
CHAPELLE

مساعدة بالهاتف والربيد اإللكرتوين.للطوارئ فقط .إستئناف
، OQTFإستئناف  ، CNDAإستئناف دبلن  ،إستئناف
 ، CMAمعلومات عن املواعيد يف املحافظات .باللغات
الفرنسية واإلنجليزية  -العربية  ،الباشتو والداري عند
الطلب.

استشارات حول إجراءاتكم القانونية عىل حسب وضعكم
الشخيص.
UTOPIA 56

نقطة إعطاء املعلومات يف اماكن توزيع اإلفطار

213 rue d’Aubervilliers 75018 Paris
12 Porte de la Chapelle

09 80 80 90 76

refugies@gisti.org

االثنني و الخميس بعد الظهور.

كل األيام من  10صباحا

GISTI

CIMADE ÎLE-DE-FRANCE
• معلومات عن اللجوء واإلقامة .مساعدة يف االستئناف
الطارئ يف اجراء دبلن ،واجراء ترك االرايض الفرنسية ()OQTF
مناوبة عرب الهاتف 01 40 08 05 34 :

معلومات ونصائح لألشخاص أصحاب القضايا العاجلة .أمأل
االستامرة املوجودة عىل اإلنرتنت :

https://bit.ly/2wjVfvg

االثنني من  2.30إىل  5.30مسا ًء

األربعاء من  9.30إىل  12.30ظهرا ً
الحصول عىل املساعدات يف اإلجراءات :

املعلومات عىل االنرتنت

• مساعدة النساء األجنبيات ضحايا العنف
للحصول عىل املعلومات وأخذ املواعيد يرجى التواصل هاتفياً :

BAAM

معلومات عامة مرتبطة بفريوس كوڤيد  ،19ومعلومات حول
اللجوء وبطاقات اإلقامة .يتم التحديث يومياً.

poste-idf@lacimade.org

06 77 82 79 09

01 40 08 05 34

LE CEDRE-SCCF-Covid19

األربعاء من  9.30صباحاً إىل  12.30ظهرا ً
و من  2.30إىل  5.30مسا ًء

معلومات ترجمت حول حالة تقديم اللجوء،ومتت مراجعتها
من قبل قضاء متخصصني ،راجع الحالة
القضائية ملعرفة حالتك الخاصة.

CEDRE

GISTI

االستشارات واملساعدات عرب الهاتف 06 22 12 23 85 :

قسم  :طلب اللجوء يف فرنسا  /اللغات  :الفرنسية ،
االنجليزية ،العربية ،داري ،باشتو ،اردو ،تيجرينقا ،اورومو

ASSOCIATION ASILE

www.k6.re/UmY94

معلومات ونصائح لألشخاص يف حالة اللجوء (OFPRA
و  .)CNDAال يوجد مرافقة لل OQTFو إلجراء دبلن.
07 67 04 43 83

DOM’ASILE INFO

اللغات  :الفرنسية ،االنجليزية ،العربية ،اردو،بنقايل ,الروسية.

من االثنني اىل الجمعة من  10صباحاً حتى  6مسا ًء

www.domasile.info

CIMADE - COMEDE

LA CIMADE

منظمة للمساعدة القانونية لطالبي اللجوء ،الجئون  ،اجانب
بدون اوراق www.lacimade.org :
• إجرأ ُدبلن  :نصائح عملية عىل حسب املحافظة
( )Préfectureاملسجلني فيها

معلومات حول الحصول عىل بطاقة اإلقامة ألسباب طبية،
والحصول عىل الرعاية الصحية لألجانب ،املقيمني فقط يف
انحاء العاصمة باريس01 43 52 69 55 .
ألربعاء من  3اىل  5.30ظهرا الجمعة من  9.30صباحاً اىل
 12.30ظهرا

https://guideasile.wordpress.com/

Paris et Île-de-france :www.bit.ly/2WJFLbQ
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