Contrat d’intégration républicaine

خانم ،آقا،
شما امروز در اداره مهاجرات و ادغام فرانسه ی
(اوف) حضور دارید تا قرارداد ادغام در جامعه جمهوری فرانسه ( )CIRرا امضا نمایید.
مبن بر مستقر شدن داییم در فرانسه ،کشور ی
بر این اساس ،شما خواسته تان را ی
میبان شما ،بیان یم کنید .بر عالوه ،بر این اساس ،تعهد تان برای
ی
رشکت در یک دوره انفرادی ادغام در جامعه را نی اعالم یم کنید.
نی پیوی کنید و مکلفیت های تان را ی
مطابق این قرارداد ،شما از حقوق بهره مند یم شوید ،اما باید از مقررات ی
نی انجام دهید.

 تعهد رشکت کردن در دوره انفرادی ادغام در جامعه جمهوری
فرانسه
مصاحبه انفرادی پذیرش به هدف برریس نیازهای شما ،شمولیت شما
ر
رهنمای شما نظر به وضعیت
آموزیس و هدایت و
در برنامه های
ی
شخیص شما انجام شود.
 آموزش ی
مدی
دوره ادغام شما با یک برنامه آموزش ی
مدی که مدت آن  42ساعت یم
باشد ،آغاز یم شود .این آموزش ی
مدی برای شما اجباری است.
 آموزش زبان
اگر سطح مهارت زبان فرانسوی شما از سطح  A1مطابق به چارچوب
ر
مشیک و مرجع اروپای برای زبان ها ( )CECRLی
پایی تر باشد ،شما باید
ی
ر
آموزیس زبان را برای رسیدن به سطح  A1بگذرانید .با این
یک دوره
آشنای پیدا یم کنید تا بتوانید در زندگ
انسوی
ر
ف
زبان
با
شما
برنامه
ی
روزمره تان با دیگران ارتباط برقرار کنید.
 همرایه برای ادغام حرفه ای و کاری
ر
شما از همرایه و راهنمای به سمت سازمان ر
دولن شغل که بیشیین
ی
مطابقت را با رشایط شما و نیازهای تان شغیل تان داشته باشد ،بهره
مند خواهید شد.
 معلومات
ر
شما همچنان یم توانید در مورد حقوق تان ،و خدمات عمویم دولن که
یم توانید به آن ر
دسییس داشته باشید (مکتب ،شفاخانه ،پوشش
ی
درمای یا بیمه و غیه) ،معلومات به دست آورید.
در پایان قرارداد ،یک مصاحبه دوم با شما انجام خواهد شد که در آن
ر
آموزیس انجام شده و وضعیت شخیص تان
در مورد برنامه های
.
صحبت خواهد شد همچنان ،معلومات الزم برای ادامه مسی ادغام
تان به شما داده خواهد شد.

 رعایت قرارداد ادغام ،رشط صدور کارت اقامت چندین ساله
شما
با امضای قرارداد ادغام ،شما تعهد یم کنید که با جدیت و به صورت
حاضی برنامه های آموزش ی
مداوم و بدون غی ی
مدی و آموزش زبان را
تعقیب یم کنید.
همچنان ،شما تعهد یم کنید که ارزش های اسایس جامعه و جمهوری
فرانسه را ر
احیام و رعایت یم کنید.
در صورت رعایت این رشایط ،یک کارت اقامت چند ساله برای شما
داده خواهد شد.
 ادامه دوره ادغام و صدور کارت اقامت
شما یم توانید دوره شخیص ادغام در جامعه و جمهوری فرانسه را از
طریق یادگیی عمیق و جدی زبان فرانسوی ادامه بدهید.
اگر شما یم خواهید کارت اقامت را به دست آورید ،سطح زبان تان باید
به سطح  A2مطابق به چارچوب ر
اروپای برای زبان ها
مشیک و مرجع
ی
( ،)CECRLبرسد .شما همچنان باید به صورت موثر ،اصول اسایس
دولت جمهوری فرانسه را ر
احیام و رعایت کنید.
اگر بخواهید تابعیت فرانسوی را به دست بیاورید ،سطح زبان
فرانسوی تان باید سطح  B1شفایه (تقریری) باشد.
ی
برای هر دو سطح  A2و  ،B1اداره اوف برنامه آموزش زبان پیشنهاد یم
کند.

اکتب :1591
ماده  1قانون اسایس فرانسه مورخ  4ر
ر ن
ن
تضمت یم
گرفت اصلیت ،نژاد و مذهب
مذهب ،دموکراتیک و اجتمایع است .دولت ،اصل برابری همه شهروندان در مقابل قانون را  ،بدون در نظر
غب
غب قابل تجزیه ،ر
" فرانسه یک جمهوری ر
ر
انتخات و مسئولیت های
غب متمرکز است .قانون ،دسبیس برابر برای مردان و زنان به ماموریت های انتخابات ،پست های
کند .فرانسه به همه اعتقادات و باورها احبام یم گذارد .نظام آن ر
ر
حرفه ای و اجتمایع را فراهم یم کند".
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قرارداد ادغام در جمهوری فرانسه
ی
ر
خارج و حقوق پناهندگ تعریف شده است ،میان شما و دولت
قرارداد ادغام در جامعه فرانسه که در ماده  L. 311-9کد ورود و اقامت اتباع
ی
فرانسه که از سوی رییس پولیس استان (پره فه) نمایندگ یم شود ،امضا یم گردد .این قرارداد متیک به تعهدات متقابل دو طرف است.
تعهدات دولت
.I
به منظور تسهیل روند ادغام شما ،دولت یک برنامه پذیرش و همرایه را
برگزار یم کند که شامل خدمات زیر یم گردد :
 یک برنامه جمیع دوره ادغام در جمهوری؛
یک مصاحبه انفرادی با مامور اداره ی
اوف ،به منظور برریس نیازهای

ر
رهنمای تان مطابق به
و
آموزیس
های
برنامه
در
شمولیت
شما،
ی
وضعیت شخیص تان ؛
ی
آشنای با اصول و ارزش های جمهوری،
 یک برنامه آموزش مدی برای
ی
و کارکرد جامعه فرانسه و جنبه های عمیل آن؛
انجام یک امتحان تثبیت سویه زبان در ی
اوف ،به منظور شناخت سطح

زبان فرانسوی تان؛
ر
ی
 در صورت نیاز ،گذاشی یک برنامه آموزش زبان فرانسوی که نیاز و
ی
تعیی یم شود ،همراه با گذراندن
مدت آن طبق مرجع زبان CECRL
ر
صوری که به سطح  A1برسید؛
امتحان گواهینامه در
 مشوره در جهت ر
دسییس به شغل و همرایه برای تسهیل ادغام شغیل،
ر
دولن کار ،مگر این که شما بخواهید از آن معاف
در همکاری با ادارات
شوید؛
ی
 انجام یک مصاحبه دویم با مامور اداره اوف بعد از ختم قرارداد ادغام،
ر
آموزیس و دوره انجام شده ،و تکمیل
به منظور برریس نتایج برنامه های
رهنمای و هدایت طبق وضعیت شخیص شما.
کردن
ی
مکلفیت های شما
.II
شما متعهد یم شوید که :
 رعایت و ر
ر
ی
احیام گذاشی به ارزش های اسایس جامعه و جمهوری
فرانسه؛
ی
 رشکت مداوم و با جدیت در برنامه های آموزش مدی و آموزش زبان؛
حاض شدن در مصاحبه پایان قرارداد که از سوی ی
 ی
اوف دعوت یم

مدت زمان قرارداد
.III
قرارداد ادغام جمهوری برای مدت یک سال منعقد یم گردد .این قرارداد
استثنای توسط رییس پولیس استان (پره فه) و بر
یم تواند به صورت
ی
اساس دالیل موجه ،به صورت محدود برای یک سال دیگر تمدید شود.
قرارداد ادغام یم تواند مطابق به درخواست اداره ی
اوف از سوی پره فه
ر
صوری که شما رشایط پذیرفته شده را با جدیت و به
فسخ گردد ،در
صورت مداوم رعایت نیم کنید ،و یا ارزش های اسایس جامعه و
جمهوری فرانسه را رد یم کنید.

رهنمات شما بعد از مصاحبه انجام شده امروز
هدایت و
ی
ر
 برنامه های آموزیس زیر برای تان مقرر شده است :
ی
ن
●برنامه آموزش مدت "با هم ارزش های جمهوری را زندگ کنیم"
 اجباری
●برنامه آموزش زبان
 سطح  A1زبان (معاف شدن از برنامه آموزش زبان)
 نرسیدن به سطح  A1زبان (تجویز دوره آموزش زبان فرانسوی)
در صورت رسیدن به سطح  A1قبل از ختم دوره مقرره ،آموزش به
صورت زود هنگام قبل از ختم دوره به پایان یم رسد.
●ادارات دولب کار و شغل
ی
معرف یم شوید :
 شما به خدمات اداره زیر
 معافیت از همرایه مسلیک بر اساس تقاضای خود شخص
ی
اولی قدم دوره ادغام شما در فرانسه است .شما
قرارداد ادغام جمهوری
باید حقوق و مکلفیت های آن را رعایت کنید .این قرارداد ضامن ادغام
موفقانه شما در کشور ی
میبان تان است.
شماره قراراداد ادغام جمهوری :
منعقد شده میان آقا /خانم (برای اشخاص زیر سن ،نماینده قانونی اش):

شوید؛
ی
 انجام دادن و یط مراحل توصیه شده از سوی اوف ،بخصوص امور
مربوط همرایه مسلیک و شغیل (مگر این که معاف شده باشید)؛
ی
 ر
خی دادن از طریق نامه به اوف از هر گونه تغییات در وضعیت شماره : AGDREF
.
تان
شخیص
امضا :

و رییس پولیس (پره فه) منطقه :
باریخ :

با امضای قرارداد من می پذیرم که معلومات شخصی داده شده ام در جریان مصاحبه انفرادی قرارداد ادغام جمهوری ،که برای انجام درخواست م ضروری است جمع  ،ذخیره ،پردازش و مورد استفاده قرار گیرند و در اختیار ادارات اوفی و پره فکتوور قورار گیرنود بوا برناموه وای
آموزشی ام در چارچوب قرارداد ادغام و دوره ادغامم در فرانسه در بهترین شرایط انجام شود .معلومات شخصی ام برای مدت زمان که از باریخ امضای قرارداد از پنج سال بیشتر نشود ،نزد اداره مربوطه نگهداری می شود.
مطابق به مقورره اروپوایی  ،2016/679مون حوق دسترسوی و ا وعل معلوموات مربووط بوه خوودم را دارا موی باشوم .ایون حوق را موی بووانم بوا نوشوتن بوه اداره اوفوی بخوا حفااوت از داده وا , à l’attention du Délégué à la protection des données, 44 rue
 Bargue, 75015 Parisاِعمال نمایم .مسئول پردازش اطععات ،رییس عمومی است که از این طریق می بوانم بماس بگیرم "OFII, à l’attention du Responsable de traitement, 44 rue Bargue, 75015 Paris

