PADA duhet ...
- T’ju pranoj në kohën e duhur: Për shkak se direktiva evropiane thotë se
administrata duhet të regjistrojë kërkesën tuaj për azil brenda 3 ditësh .
- T’ju informojë për kërkesën për azil në gjuhën tuaj, përfshirë procedurën DUBLIN .
- Te marrin takimin tuaj në prefekturë
- Te beje fotografitë e nevojshme të identitetit
- Te je gjeje nje banese
- Ti tregoje OFIIt nëse jeni një person qe keni nevoje per ndihme për të shpejtuar
proçedurat (Nëse jeni i mitur, një person me aftësi të kufizuara, i moshuar, grua
shtatzënë, prind i vetmuar me fëmijë të mitur, viktimë e trafikimit të qenieve
njerëzore, sëmundje të rënda, çrregullime mendore ose tortura, përdhunime ose
gjymtim seksual)
- Te ju mbështesin socialisht: (Përfshinë: karten e shendetit, ndjekjen e akomodimit
tuaj në CADA ose 115, shkollimi per fëmijët tuaj, ndihma për të rivendosur të drejtat
tuaja për ADA, financimin e trenit për të shkuar në OFPRA, financimi i autobusit në
qendrën e akomodimit )...
- Te plotesoje skedarin e OFPRA përfshirë historinë e azilit
- Te ju ndihmoje që të kërkoni avokat falas për CNDA për t'ju informuar në lidhje me
të drejtat tuaja pas refuzimit përfundimtar të azilit .
- Platforma është e vetmja e autorizuar për t'i bërë këto misione të regjistruara në ligj.
Jo shoqatat vullnetare

PADA nuk duhet ...
- Te shkurtoje kohëzgjatjen e takimit të parë: duhet të zgjasë rreth 1 orë
- Te jape takime shumë vonë në prefekturë sepse ligji Evropian i jep 3 ditë
administratës për të regjistruar kërkesën tuaj për azil.
- Te shkruaj vetë historinë e azilit
- Te bej gabime duke shkruar emrat në dosje
- Te ju kerkoje që të shkoni në shoqatat për akomodim: (Akomodimi nga OFI është
ligj, madje edhe për njerëzit në procedurë Dublini: në CADA nëse keni një procedure
"normale", përndryshe në një qendër emergjente për kërkesë të azilit (më mirë se
115). Shteti duhet të hap akomodime te reja!
- Te dorezoje dokumentat me vonese

Per mu dit : Për ata që aplikojnë për azil qe dalin pas 18 muajsh të DUBLIN, OFII
duhet të studiojë dosjet rast pas rasti për të vendosur për rikthimin e mundshëm të
ADA-së duke marrë parasysh kushtet tuaja. –
Kushtet e jetesës së azilkërkuesve janë të vështira. Zgjidhja më e mirë është të
luftojmë së bashku për të kërkuar respekt për të drejtat dhe një jetë dinjitoze në
Marsejë.
Për më shumë informacion:
EL MANBA 8 rue Barbaroux (Metro Reformuar) çdo të hënë në 18h.

