په جمهور کې ادغام يا اينټيګريشن تړون

ښاغلی ،ميرمن،
تاسو اوس د اميګريشن او انټيګريشن په فرانسوي دفتر ( )OFIIکې ياست ترڅو په جمهور کې د انټيګريشن يا ځای کيدو په قرارداد ( )CIRالسليک کړئ.
په دې توګه ،تاسو په فرانسه ،ستاسو کوربه هيواد ،کې د تل پاتې کيدو او په ټولنه کې د ځای کيدو په شخصي تګالره د عمل کولو هيله څرګندوئ.
د دې قرارداد د يوې برخې په توګه ،تاسو حق لرئ ،مګر تاسو بايد د قانون او قواعدو درناوی وکړئ او خپل مسؤليتونه سر ته ورسوئ.



په جمهور کې د انټيګريشن يا ځای کيدو په شخصي تګالره د عمل
کولو ژمنه

د شخصي مرکې مقصد ستاسو د اړتياوو او ضرورتونو ارزونه کول ،تاسو ته
روزنه او تربيه تجويزول ،او ستاسو د انفرادي حالت سره سم ستاسو الرښوونه
کول دي.
 مدني زده کړه او تربيه
ستاسو سفر او تګالره د اجباري مدني روزنې سره پيل کيږي ،او  42ساعته دوام
لري.
 د ژبې زده کړه
که چرې ستاسو د ژبې کچه د ژبې لپاره د عام يورپی چوکاټ کاري حواله
( ")CECRLالندې وي يعني د  A1کچې الندې وي ،نو تاسو بايد د ژبې زده کړه
وکړئ تر څو چې دغه ذکر شوې کچه ترالسه کړئ .د دغه کچه ترالسه کولو
وروسته تاسو به د فرانسوي ژبې پوهه ولرئ او بيا به کوالی شئ چې د ورځني
ژوند په اړه د خبرو اترو وکړئ.
 په مسلکي يا پروفيشنل ميدان کې د دننه کيدو په لړ کې ملتيا
تاسو به د روزګار موندنې د حکومتي ادرارو د نظام په لور د الرښوونې څخه هم
ګټور کيږئ ،ترڅو د خپل وضعيت او اړتياو سره سم يوه دنده يا روزګار ترالسه
کړای شئ.
 معلومات
تاسو به هم وکوالی شئ چې د خپلو حقوقو او هغو عامه خدمتونو په اړه معلومات
ترالسه کړئ چې تاسو به ورته السرسی لرئ (ښوونځي ،روغتونونه ،ټولنيزه
بيمه يا سوشل سيکيوريټي .)...



د  CIRدرناوی ،د څو کلن استوګنې کارت د ورکړې د شرطونو
درناوی

د  CIRپه السليک کولو سره ،تاسو دا ژمنه کوئ چې تاسو به په ډيره چمتووالي
سره او جدي توګه د مدني او د ژ بې د زده کړی او تربيه کې برخه اخلئ.
تاسو هم اړين ياست چې تاسو به د فرانسوي حکومت او د فرانسوي ټولنيز
ارزښتونو درناوی کوئ.
که چری تاسو د دغه شرطونو درناوی وکړئ ،نو تاسو ته به يو څو کلن استوګنې
کارت درکړای کيږي.



تګالرې ته دوام او د استوګنې د کارت ورکړه

تاسو کولی شئ چې د فرانسوي ژبې د ژورې زده کړې له الرې د جمهوري ادغام
يا په جمهور کې د ځای کيدو خپل شخصي الره جاري وساتئ.
که تاسو غواړئ چې د استوګنې کارت ترالسه کړئ ،نو بايد تاسو د CECRL A2
کچه ته ورسيږئ او بايد چې په اغيزمنه توګه د هغو اصولو درناوی وکړئ کوم
چې د فرانسوي جمهور اداره کوي.
که تاسو غواړئ چې د فرانسې تابعيت ترالسه کړئ ،نو بيا د B1 CECRL
شفاهي/زباني کچه اړينه/پکار ده.
د دې دوو ژبني کچو لپاره OFII ،د روزنيز کورسونو وړاندېز کوي.

دويمه مرکه به د قرارداد په پای کې ترسره کيږي ترڅو د بشپړه شوو يا ترسره
شوو زده کړو او تربيتونو ،او ستاسو د شخصي وضعيت څيړنه وشي ،او ورسره
ستاسو د تګالرې په اړه تاسو ته معلومات هم درکړای شي.

د 4م اکتوبر کال  8591د فرانسوي اساسي قانون ماده نمبر 8
"فرانسه يو نه بيليدونکې ،سيکولر ،ټولنيز او جمهوري هيواد دې .دا د خپلو ټوله اصلي وګړو او هيوادوالو د مذهب او د اصل نسل توپير پرته د قانون په وړاندې مساوات او برابروالې
باوري کوي .د فراسه هيواد د ټولو عقيدو درناوی کوي .د فرانس نظام غير مرکزي دې .دلته قانون د ښځو او نارينه وو لپاره په ټاکنو کېمساوي السرسي اسانوي ،او همدارنګه
مسلکي او ټولنيز مسؤليت ته وده ورکوي" .

په جمهور کې ادغام يا اينټيګريشن تړون

په جمهور کې انټيګريشن يا ځای کيدو قرارداد.
په جمهور کې انټيګريشن يا ځای کيدو قرارداد ،کوم چې د "پناه د حقوقو او د بهرنيو د داخلې او اوسيدو" د قانون نمبر  188-5کې تعريف شوې دې ،دا قرارداد
ستاسو او د فرانسوي دولت ترمنځ السليک کيږي ،چې پره فيکتور يئ نمائندګي کوي .دا قرارداد په دوه طرفه يا متقابل ژمنو والړ دې.
 .8د دولت ژمنې
دولت ستاسو د ټولنيز انټيګريشن يا ځای کيدو اسانولو لپاره ستاسو د استوګنې او
مالتړ يو سيستم ترتيبوي .پدې کې الندې خدمات شامل دي :




په جمهور کې د انټيګريشن يا ځای کيدو د سفر يو اجتماعي پيژندګلو؛
ستاسو د اړتياوو او ضرورتونو د ارزونې ،تاسو ته زده کړې او
تربيتونه تجويزولو ،اوستاسو د وضعيت سره سم ستاسو د الرښوونې
په غرض د  OFIIد مامور سره يو شخصي مرکه ؛
د فرانسوي دولت په اصولونو او ارزښتونو باندې ستاسو د پوهې لپاره
مدني زده کړه  ،او همدارنګه په ډيرو عملي اړخونو کې د فرانسوي
ټولنې د کار طرز؛
په فرانسوي ژبه کې ستاسو د ليول يا کچې معلومولو لپاره ،د  OFIIپه
دفتر کې د ژبې يو ټيسټ يا ازموينه ؛
د اړتيا په صورت کې ،د ژبې يوه زده کړه چې اړتياوې او موده يئ
د  CEFRد  A1د کچې په حواله کې تعريف شوې ده .او بيا ورپيسي د
سرټيفيکيټ د ترالسه کولو لپاره يو ټيسټ يا ازموينه به هم ترسره
کيږي که چری تاسو د  A1کچه ته ورسيږئ؛
د مسلکي الرښوونې په اړه مشوره ،او ستاسو د مسلکي ادغام په لړ
کې ملګرتيا کول ،تر څو ستاسو مسلکي ادغام اسان شي .دا کار به د
پبلک سروس د ادارو په مرسته ترسره کيږي ،که چری تاسو د دغه
کار څخه د معاف کيدو غوښتنه نه کوئ؛
د قرارداد په پای کې ،د  OFIIد مامور سره دويمه شخصي مرکه ،په
دې غرض چې د ترسره شوو زده کړو او ترسره شوو کارونو ارزونه
وشي ،او ستاسو د انفرادي وضعيت سره سم ستاسو الرښوونه بشپړه
شي.

.2

ستاسو ژمنې









تاسو د دې الندې ذکر شوو خبرو ژمنه کوئ :
 د فرانسوي دولت او فرانسوي ټولنې د اړين ارزښتونو درناوی ؛
 په مدني او ژبني زده کړو کې په جدې توګه برخه اخيستل؛
 د قرارداد په پای کې مرکې ته تلل يا مالقات کې برخه اخيستل ،کوم
چې له  OFIIلخوا تنظيميږي ؛
 له  OFIIلخوا تجويز شوي کړنالرې سر ته رسول ،په ځانګړي توګه
هغه کړنالرې کوم چې د مسلکي ملتيا سره اړه لري (پرته له
معافوالي)؛
 په وضعيت کې هر ډول بدلون په اړه د يو خط په واسطه  OFIIته خبر
ورکول.

 .1د قرارداد موده
دا معاهده يعني  CIRد يو کال مودې پورې السليک کيږي .دا کيدای شي چې په
استثنايي توګه او د مشروع دليلونو له مخې د پريفيکت لخوا دغه موده د نور يو
کال لپاره وغځول شي.
که چرې تاسو په جدي توګه د دې قرارداد د شرطونو احترام نه کوئ ،او يا ،که
چرې تاسو د فرانسوي دولت او فرانسوي ټولنې د اړين ارزښتونو څخه انکار
کوئ ،نو بيا له دې امله کيدای شي چې د  OFIIپه وينا د پريفيکت لخوا دا
قرارداد ختم کړای شي.
نن ورځ د مرکې په پای کې ستاسو شخصي الرښوونه.
 دا الندې ذکر شوي تربيتونه يا ټرينګونه تاسو ته تجويز کيږي :
 مدني تربيت "راځئ چې په ګډه سره د دولت د ارزښتونو سره ژوند
وکوو"
 الزمي يا جبري
 د ژبې زده کړه
□ چې  A1ليول يا کچه لري (ژبي زده ورته معاف)
□ چې  A1ليول يا کچه نلري (نو بيا به ورته د ژبې د زده
کړې يو کورس تجويز کيږي)
که چرې د کورس د ختميدو څخه وړاندې د ليول  A1کچه ترالسه شي نو وخت
نه مخکې به کورس د ختميدو اعالنن کيږي.
 د کارموندنې عامه خدمتونه
د الندې ذکرشوو وړانديزونو په اړه ستاسو الرښوونه کيږي :
□ د بيال بيلو ادارو لخوا وړانديزنو په اړه ستاسو الرښوونه
□

د السليک کوونکي په غوښتنه د مسلکي ملتيا نيشتوالې.

په فرانسوي هيواد کې ستاسو د ټولنيز ادغام يا د ځای کيدلو لپاره دا قرارداد يا
 CIRلومړې ګام دې .تاسو بايد د خپلو حقونو او مسؤليتونو درناوی وکړئ .دا
خبره په فرانسوي هيواد کې ستاسو ځای کيدل باوري کوي.
په جمهور يا هيواد کې د ادغام يا ځای کيدو د قرارداد نمبر :
د ښاغلي/ميرمن (يا د ماشوم د قانوني نمائنده ) :
 AGDREFنمبر :
السليک :
او د دپارتمنت پره فيکتور :
تر منځ ،په دې نيټه سرته ورسيدو :

"د قرارداد په السليک کولو سره ،زه دا منم چې زما د غوښتنليک د پراسيس کولو په لړ کې د شخصي مرکې  CIRپه ترڅ کې راټوله شوې ډيټا ضروري ده چې راجمع شي ،راټول شي ،پراسيس شي ،وکارول شي ،او د OFIIاجرا کوونکو او د
پره فيکتور دفترونو ته دې ولږل شي ،تر څو په فرانسه کې زما د ټولنيز ادغام يا اينټيګريشن د تګالرې په لړ کې د جمهوري ادغام قراردا د په ښۀ توګه عملي شي .زه دا هم منم چې د دې قرارداد د السلکيک څخه وروسته زما ټوله شخصي ډيټا به
زيات نه زيات تر  5کالو پورې ساتل کيږي.
د اروپايي قانون نمبر  4109/976له مخې ،زۀ خپلې ډيټا ته د السرسي او د تصحيح حق لرم .زه دا خپل حق د  OFIIڅخه غوښتلې شم ،او د ډيټا د ساتنې يا ډيټا پروټيکشن د افسر څخه يئ هم غوښتلې شم چې ادرس يئ دا دې 44 rue :
 .Bargue, 75015 Parisد ډي ټا د پراسيس کولو مسؤل عمومي رئيس دې ،له چا څخه چې ز د خپل دې حق غوښتنه هم کوالی شم  ،OFII :د ډيټا د پراسيس کول مسؤل ،چې ادرس يئ دا دې ".44 rue Bargue, 75015 Paris :

