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 PAد کرونا ویروس په جریان کې حقوقي مشوره
PERMANENCE POUR LES EXILÉ·E·S LA
CHAPELLE

حقوقي مرستې

د ټیلفون او ایمیل له الرې د اداري کارونو اجراات
یوازې په بیړنیو حاالتو کې د  ،OQTF، CNDAډوبلین
او  CMAلپاره اپیل کول ،د پریفیکچر د مالقات په اړه
معلومات ترالسه کول.
په فرانسوي ،انګریزي ،پښتو ،دري او عريب ژبو.

شخيص وضعیت ته مو په پام رسه ستاسې د اداري
پروسیجرونو په اړه مشوره ورکول.
UTOPIA 56

د سهار چای د ویشلو په اړه معلومات

213 rue d’Aubervilliers 75018 Paris
12 Porte de la Chapelle
هره ورځ د سهار  10بجو.

refugies@gisti.org 09 80 80 90 76
دوشنبه او پنجشنبه له  2نه د مازدیګر تر  5:30بجو

GISTI

CIMADE ÎLE-DE-FRANCE
• د پناه غوښتنې او د اقامت جواز په تړاو معلومات.
د ډوبلین ،د  ... OQTFپه اړه د عاجلو غوښتنو رسه مرسته.
ټيلفوين معلومات 01 40 08 05 34 :
دوشنبه له  2:30نه د مازدیګر تر  5:30بجو
چهارشنبه د سهار له  9:30نه تر  12:30بجو

هغو کسانو ته چې په بیړنی وضعیت کې وي معلومات او
مشوره ورکول .دغه انالین فورم ډک کړئ:
https://bit.ly/2wjVfvg

انالین معلومات

د قانونې مرستي د السته راوړولو لپاره تاسو کوالی شئ چې
په الندی وختونو اړیکه ونیسئ او یا هم ایمیل :

د کرونا ویروس او د پناه غوښتنې او د اقامت جواز په تړاو
عمومي معلومات .هره ورځ اپدټ کیږي.

poste-idf@lacimade.org
• هغو بهرنیو ښځینه اتباعو ته الرښوونه چې د تاوتریخوايل

BAAM

قرباين وي  :معلومات او مالقات د ټیلفون له الرې.

LE CEDRE-SCCF-Covid19

01 40 08 05 34
06 77 82 79 09
چهارشنبه د سهار له  9:30نه تر  12:30بجو او له 2:30
نه د مازدیګر تر  5:30بجو.

د پناه اخیستلو د پروسجرونو په اړه دغه ژباړل شوي
معلومات د وکیالنو لخوا کتل شوي دي.

CEDRE

GISTI

ټيلفوين معلومات 06 22 12 23 85 :

دنده  :فرانسه کې د پناه غوښتنې معلومات
ژبې  :فرانسوي ،انګریزي ،عريب ،دري ،پښتو ،اردو،
تریګرینیا ،اورونوwww.k6.re/UmY94 .

ASSOCIATION ASILE

د حقوقي مرستې د السته راوړلو لپاره کوالی شئ چې له
اوفپرا او  CNDAرسه په الندې وختونو اړیکه ونیسئ.

DOM’ASILE INFO

ژبې : :فرانسوي ،انګریزي ،عريب ،اردو ،بنګايل ,روسی

 / 07 67 04 43 83له دوشنبه نه تر جمعه د سهار له
 10نه د مازدیګر تر 5بجو پوری.

www.domasile.info

CIMADE - COMEDE

LA CIMADE

د روغتيايي داليلو له امله د اقامت د حق او د بهرنيو وګړو
لپاره په  Île-de-Franceکې د روغتيايي خدماتو او ټولنيزو
حقونو په اړه معلومات01 43 52 69 55 .
چهارشنبه له  3:00نه د مازدیګر تر  5:30بجو
جمعه د سهار له  9:30نه د ماسپښین تر  12:30بجوپورې

https://guideasile.wordpress.com/

د پناه غوښتونکو ،کډوالو او بې اسناده بهرنیانو لپاره د
حقوقي مرستو اداره
www.lacimade.org

• دوبلین پروسیجر  :د پریفیکچر لخوا عميل مشوره

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