 موافق ځواب
کله چې فایل مطابقت ولري ،نو غوره پریکړه کیدی شي.
د پلټنې په پای کې ،د قونسلګرۍ لخوا د سفر په سند د ویزې سټیکر لګول کیږي .دا ستاسو کورنۍ ته اجازه ورکوي
چې فرانسې ته سفر وکړي او د استوګنې جواز ترالسه کولو لپاره د پره فیکتور دفتر ته الړ شي او خبره ورسره
وکړي.

 منفي ځواب
قونسلګرۍ کولی شي چې د الندې خبرو له امله ویزه رد کړي :
که چیرې د کورنۍ بیا یوځای کیدو پروسې څخه د ګټور کیدو شرایط پوره نه شي ؛

که چیرې کورنۍ اړیکه رامینځته نشي ؛

د عامه نظم لپاره د ګواښ په صورت کې ؛

که چیرې تاسو په فرانسه کې د کورني ژوند لومړني اصولو ته درناوی ونلرئ ،د مثال په توګه کوم چې دویم

وادۀ منع کوي.
د ویزې د انکار د المل خبر د قونسلګرۍ خدماتو لخوا غوښتونکي یا غوښتونکو ته ورکول کیږي.

 اپيل

تاسو د یو کډوال ،بې وطنه کس په حیث ګټه اخیستونکي یاست

د ویزې رد کیدو په صورت کې ،تاسو یا ستاسو د کورنۍ غړي د پریکړې د خبرتیا په
شوي کمیسیون ته اپیل غوښتنه کولی شئ
د استیناف کمیسیون
فرانسې ته د ننوتلو د ویزې د رد د پریکړې پر ضد

یا په فرانسه کې د فرعي محافظت څخه ګټه پورته کوونکې یاست،

میاشتو کې دننه د الندې ذکر

تاسو په منظم ډول په فرانسه کې میشت یاست،

دلته وړاندې شوي احکامونه یوازې د هغو خلکو لپاره
دي څوک چې د کډوالو او بې وطنه خلکو د ساتنې او محافظت فرانسوي دفتر
د محافظت څخه ګټه پورته کوي

د کورنیو چارو وزارت  ،په فرانسه کې د بهرنیانو عمومي ریاست  ،می

او تاسو غواړئ چې خپله کورنۍ فرانسه ته راوړئ

 ګټورې ادرسې او تليفوني شميرې

د مهاجرو او بې وطنو وګړو د ساتنې لپاره د فرانسې دفتر

د کورنيو چارو وزارت
په فرانسه د بهرنيانو لپاره عمومي رياست
د ويزو مديريت الندې د مهاجرينو مديريت
د مهاجرينو د کورنيو دفتر

پروسيجر
 د پناه غوښتنه
ستاسو د کورنۍ غړي باید د فرانسې په سفارت یا د دوی کور ته نږدې قونسلګرۍ کې د اوږدې مودې ویزې لپاره
عریضه وکړي( .په دې اړه د بشپړه معلوماتو لپاره تاسو دغه ویب پاڼه کتلې شئ https://france-visas.gouv.fr
یا د دغه الندې  QR-Codeپه سکین کولو سره). .د کډوالو د کورنۍ له دفتر سره هیڅ ډول اړیکې الزمي ندي.

ګټه اخيستونکي
د بهرنیانو د داخلې او پاتې کیدو او د کډوالۍ د حق قانون مادې  L. 561-2 à L. 561-5 / R. 561-1 à R. 561-3له
مخې ستاسو د کورنۍ غړي د کورنیو د بیا یو ځای کیدو د پروسیجر څخه ګټه پورته پورته کولې شي .یعني دغه الندې ذکر
شوي کسان :


 هغه اسناد چې تاسو به يئ چمتو کوئ
ستاسو د کورنۍ غړي باید چمتو کړي :







د هر کس لپاره د ویزې غوښتنلیک فورمه،
د سفر یو معتبر سند یا پاسپورت،
د اروپایي معیارونو سره سم د پیژندنې  2عکسونه،
د هغه محافظت ثبوت چې تاسو ته د  OFPRAلخوا درکړل شوی دې،
د تذکرې پشپړه کاپي او  /یا واده سند یا نکاح خط بشپړ کاپي ترڅو تاسو سره د دغه کورنۍ اړیکه ثابت
شي ،او یا که چیرې دغه سندونه نه وي ،نو بیا بل کوم سند چې ستاسو اړیکه ترې ثابتیږي،
د هر کس په سر  99یورو په محلي پیسو کې.

د غوښتنلیک ازموینه یوازې هغه وخت پیل کیدی شي کله چې د ویزې بشپړ غوښتنلیک فایل ډیپلوماتیک یا قونسل
پوست ته وسپارل شي.

 د پناه د غوښتنليک پراسيس
دوسیه د قونسلګرۍ خدماتو لخوا ثبت کړل کیږي د ویزې غوښتونکي یا غوښتونکو ته یو رسید ورکول کیږي .په دغه
رسید کې لیکل شوې نیټه به هغه وي چې د ماشومانو عمر ارزولو لپاره په پام کې ونیول کیږي.
د کډوالو د فامیلو دفتر د قونسلګرۍ سره مرسته کوي ترڅو د بیا یوځای کیدو لپاره غوښتنه او ستاسو د کورنۍ ترکیب
تصدیق کړي ،لکه څنګه چې تاسو د  OFPRAپه دفتر کې بیان کړی وي .تاسو اړتیا نلرئ چې د خپلې کورنۍ د
جوړښت تصدیقي سند ترالسه کولو لپاره  OFPRAسره اړیکه ونیسئ .یوځل چې ستاسو کورنۍ د قونسلګرۍ چارواکو
سره د ویزې لپاره عریضه وکړي ،نو د کډوالو کورنیو دفتر به تاسو ته یوه فورمه درولیږي.
د دې لپاره چې ستاسو د فایل پروسس په وخت وشي ،دا سند باید د خورا لوی پاملرنې سره بشپړ شي او باید چې ټول
غوښتل شوي سندونو ورسره لګیدلې وي .تاسو باید ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو پته تازه وي د  OFPRAپه دفتر کې
او هم په د ویزې په فورمه کې کې چې د فرانسې سفارت ته سپارل شوی .که تاسو دا فورمه ترالسه نه کړئ ،مهرباني
وکړئ خپله پته د لیک له الرې د کورنیو چارو وزارت ته واستوئ (په راتلونکي پاڼه کې ګټور ادرسونه  /اړیکې
وګورئ).







ستاسو میرمن یا ستاسو پارټنر د چا سره چې تاسو د یو مدني تړون له الرې تړلې یاست .هغه باید لږترلږه
کلن وي او دغه واده یا د پارټنر سره دغه مدني تړون باید ستاسو د محافظت لپاره د غوښتنلیک له نیټې
څخه مخکې شوی وي ؛
کلن وي .تاسو باید د محافظت د غوښتنلیک د سپارلو نیټې
ستا بې نکاح میرمن یا میړه .هغه باید لږترلږه
څخه دمخه ،د کافي ثبات لرونکي او دوامداره سره یو ځای ژوند ثابت کړئ ؛
کلن شوې نه وي ؛
ستاسو ناواده اوالدونه ،چې ال
ستاسو ماشومان او یا ستاسو د میرمن ماشومان یعني هغه ماشومان چې د تیر کوم بل وادۀ څخه وي ،چې
د  18کلونو څخه کم عمر لري .یعني دا هغه ماشومان دي چې :
 د چا د نسب لړۍ تاسو سره او یا ستاسو میرمنې سره تړلې وي ،او یا د چا بل مور یا پالر مړ شوی وي
یا د مور یا پالر له حقونو څخه بې برخې شوی وي ؛
 هغه ماشوم چې د یو بهرني محکمې د پریکړې الندې تاسو ته یا ستاسو میرمن ته د مور پالروالۍ د
واک الندې درکړل شوي وي .د دې پریکړې یوه کاپي باید وړاندې کړې شي او د بل والدین اجازه هم
باید ورکړل شي چې کوچنی فرانسې ته الړ شي ؛
که تاسو کوچنی او ناواده یاست ،نو ستاسو مور او پالر سره د ،که چیرې د تطبیق وړ وي ،ستاسو نا واده
شوي کوچني وروڼو او خویندې د کوم لپاره چې دوی مؤثره مسؤلیت لري .پام  :د کورنۍ یوځای کیدنه د
وروڼو/خویندو لپاره نه پلي کیږي که ستاسو مور او پالر دواړه دمخه په فرانسه کې وي.

ستاسو د کورنۍ غړي باید د محافظت د غوښتنې په وخت کې  OFPRAته اعالن شوي وي.
د کورنۍ کوم بل غړی د کورنۍ بیا یوځای کیدو لپاره وړ ندي .هغه ښځه یا میړه او ماشومان چې د محافظت غوښتنې
دوسیې وروسته د یو تړوني اتحاد په نتیجه کې رامینځته شوې وي ،نو دوي د کورنۍ د بیا یوځای کیدو عام قانوني
پروسیجر الندې راځي .دا پروسیجر باید ستاسو په سیمه کې د امیګریشن او اینټیګریشن فرانسوي دفتر د خدماتو سره پیل
شي
د نورو معلوماتو لپاره وګورئ

او يا

