
Divê LA PADA…

-Zutirîn demê de peşwaziya we bike:  ji ber ku birêvebira awrupî 

dibêjin ku divê rêveberî we qayd bike di nav 3 roja de bo serlêdana îltîcaya

we.

-Gora li prosedura Dublinê serlêdanerên îltîcaye bi zimanê dayikê 

xwe bên agahdarkirin.

-Randevu bistîne bo rêveberiya koçbêran (Prefecture).

-Wêneyen nasnameya pêwist amade bike.

-Adresa we cihekê de nîşan bide ku qana hûn posteyên giring 

bigihîjê destên we.

-OFII re bêjin eger hûn kesekê/î birinbar bin ji bo bilezkirina 

alîkariyan: Eger hûn kêmtemen kesekê/î seqet, temendirêj, jinekê dûcanî,

ji malbat dûr ketî bi

zarokên kêmtemen, qurbaniya bi tehdida mafa mirovî, nexweşekê/î giran, 

kesekê/î pirsgirekan dêrûnî lê qewimî yan jî kesekê/î îşkence dîtî, taciz û 

tecawuz dîtî bin.

-Hevalrêtiya we civakî bike:

Tê de: mafê tenduristî, şopandina stargeha we di nav CADA û 115, şandina

zarokan bo dibistan, alîkarî ji bo avakarina mafê we yên ADA,

pirskirina pere dayinê li OFII bo çûyina OFPRA bi trenê, pere dayinê bus bi 

navenda stargeha va...

-Tijîkirina dosyaya OFPRA serpêhatiya îltîca jî nav de.

-Alîkariya we bike jı bo parêzerek bê pere bo îtîrazkirina CNDA.

-We ahgahdar bike pişti red kirina dosya ji bo mafê we yên yêkcar.

Bi tenên ev platform destûra wî heye di nav qanunê de
ku van wazifeyan pek bîne. Ne saziyên dilxwaz!



Divê PADA nikaribe …

-Muhleta randevuya yekemin kem bigre: Dive neziki saetek 

bibe.

-Randevuyên xwe dereng bide bo reveberiya koçbera 

(Prefecture): ji ber ku yasaya awrupi 3 roj muhlet dide bo qeydkirina 

îltîca ya we li reveberiye.

-Ji we bixwaze ku serpehatiya îltîcaya xwe binivîsin.

-Xeletî bike dema nivisandina navê we li ser dosya.

-Ji we re bêje herin saziyek bibînin bo hewandinê: Stargeh ji 

aliye OFII ve di nav qanuna de ye, yên ku bi prosedura Dublinê de ne 

jî: di nav CADAyek de ger we (prosedureke normal) hebe,

eger na di nav navenda acilek de bo serlêdana îltîcaye (ji 115 bastir).

Devlet divê stargehan nû vebike!

-Posteyan bi derengî belev bike.

Bizanibin! Kesên ku seri lê didin bo îltîcaye ku 18 meha xwe ya prosedura

Dublinê diqedînin, divê OFII dosyayan bixwine bo biryardayina egera 

veavakirina ADA ji bo ewlehiya we.

Rewşa kesên iltica dikin ne baş in. Kolektifa El Manba
piştgiriya serlênedarên îltîcaye dike, bihevre şer dikin ku

jiyanek bi rumet bi dest bixin li Marseille.

EL MANBA 

8 rue Barbaroux (metro Reformes)

tous les lundis 18h


