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خارجی) زيرسن های ( حقوق و روند کاری صغيران   
 

 زير سن کی است ؟
 

.در فرانسه کسی که کمتر ازهژده سال داشته باشد زير سن ناميده ميشود  
با خود داشته باشيددر اصل ادارات  د که شما زير سن هستيدخويشرا که ثابت نماي) شناسنامه ( در صورتيکه شما تذکره 

.فرانسه بايد خرد سالی شما را قبول نمايد   
عکس برداری از : با تذکره و يا هم بدون آن شما بايد معاينات طبی را که عبارت اند از , ولی در عمل اينطوری نيست

در صورتيکه شما قبول ( اين معاينات درد ندارد .را بگذرانيد ... قيافه و يا ريخت شناسی, معاينه دندان ها, مچ دست
 در حاليکه نتايج اين معاينات ضعيف اين معاينات سن شما را مشخص خواهد کرد) نکنيد کسی نميتواند به شما بقبوالند 

.ميباشد اما قاعد تآانجام ميگردد  
.شما به مشکل ميتوانيد زير سن بودن خويشرا ثابت نمايد, اعالم نمايد که شما باالی سن هستيداگر دکتور   

 
شما را زير سن قبول نکرد شما بايد به تصميم شان بنزد قاضی با صالحيت تر اعتراض ) بچه ها ( اگر قاضی اطفال 

.نمايد برای اينکار شما توسط موسسات و يک وکيل کمک ميشويد  
 

ASE شما را نميخواهد, از زير سن ها را دارد ه مسوليت سرپرستیموسسه ک)  ( اگر موسسه کمک اجتماعی برای اطفال   
. کننده اطفال بنويسيد و با اينکار يکی از موسسات متخصص به شما کمک ميکندمدافع به قاضی اطفال ويا هم   

 
دهيم که از کشور خويش توسط فاميل و يا دوستان خويشرا با خود نداريد به شما مشوره مي) شناسنامه ( اگر شما تذکره 

ارتباط با سفارت و يا کنسولگری کشور اصلی تان ممنوع ,  اما اگر شما ميخواهيد در خواست پناهنده گی بدهيد.تهيه نمايد
.در صورت ارتباط در خواست پناهنده گی تان قبول نميگردد. ميباشد  

 
 حق اقامت شما در فرانسه 

 
يک . نميتوانيد به کشور اصلی تان فرستاده شويد. شما به کارت اقامت نياز نداريد,  هژده سال سن داريداگر شما کمتر از
به يکی از دول اروپائ نيز فرستاده نخواهد شد حتی اگر از کشور های اروپائ قبل از آمدن به فرانسه زير سن خارجی 

 عبور نموده و شواهد هم داشته باشد
. گيری  مهم است به مقامات بفهمانيد که شما زير سن هستيددر صورت کنترول و يا دست  

 
 حمايت زير سن های خارجی در فرانسه

 
به شما ميتوانيد . نميباشد) تنها هستند( پناهنده گی تنها راه حمايت از زير سن های که با اعضای فاميل خويش نيستند 

و تقاضای حمايت ) يک کاپی هم برای خود نگهداريد) ( با سند رسيدن آن  سفارشی(  دادگاه برای اطفال نامه بنويسيد 
 نمايد

Monsieur le président, Tribunal pour enfants, TGI de Paris 4 Boulevard du Palais 75001 Paris 
 

,    از شما سر پرستی نمايد ASE    اينکار به شما اجازه ميدهدکه موسسه کمک اجتماعی برای اطفال  
جه شويد و به مکتب ثبت نام نمايددر صورت مشکالت و يا قاضی اطفال اگر تقاضای شما را رد کرد و شما ميتوانيد معال
و يک آدرس هم به آنها  از قضيه با خبر ساخته مدافع کننده اطفال را ) که معموآل اينطوری است ( داد يا هم جواب ن

 بدهيد که آنها بتوانند با شما تماس بيگيرند
Défenseur des enfants, 104 Boulevard Blanqui, 75013 Paris 
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موسسات مانند     «Aux captifs la libération»  ميتوانند به شما کمک نمايند در صورتيکه شما آنها را رد جريان 
 بگذاريد

 
. تا به سن هژده سالگی و يا هم بعضی مواقع تا سن بيست و يک سالگی بر خوردار گرديد ASE يت  شما ميتوانيد از حما  

 
اين شخص بايد از شما ,  قاضی شخصی را مسول شما تعين مينمايد:يک امکان ديگر نيز وجود دارد که قيموميت ميباشد 

. حمايت وسرپرستی مانند والدين خودتان نمايد  
 * اين شخص ميتواند اعضای فاميل تان باشد 

 * يا کسيکه شما قبال با او ارتباط داريد
.طفال را سر پرست شما تعين مينمايدی ا موسسه کمک اجتماعی برا Président du Conseil Général   يا هم * 

 
 در صورت رسيدن به هژده سالگی چه کار بايد کرد ؟

 
درين صورت دو و يا سه ماه قبل از هژده سالگی خويش . ( ی اگر شما کارت اقامت را بدست نياورديدبعد از هژده سالگ

. شما نميتوانيد حمايت گرديد و هم ميتوانيد به کشور تان فرستاده شويد) ارت را نمايد به پروفکتور پوليس بايد تقاضای ک  
شما بايد دفعتآ به .  در يافت خواهيد کرد APRF دو باره فرستادن به سرحدات را   درين صورت شما قانون دولتی برای   

.کمک موسسات و يا يک وکيل اعتراض نمايد  
 

د دو روز وقت داريد و اگر از طريق پوست بدستاناگر مستقيمآ به خودتان داده شو APRF برای اقدام بر ضد:  دقت   
.رسيد هفت روز وقت داريد  

 
 

 اگر بعد از سن هژده سالگی ميخواهيد در فرانسه بمانيد
 

.بدست آوردن آن نهايت مشکل بوده و جواب انها نيز نميتواند مطمين باشد  وجود دارد اما امکانات چندی  
 

ممکن است شما ,  شديد يعنی شما قبل از سن پانزده سالگی وارد فرانسه شديد  سرپرستی  ASE  اگر شما سه سال * 
توسط يک فرانسوی  پنج سال مدت وجود دارد  که شما هم اين امکاناضای تابيعت فرانسوی را نمايد وتوسط  تق

.نگهداری و تربيت شده ايد يعنی شما بسن سيزده سالگی داخل فرانسه شده ايد  
 

بين سن هژده تا بيست و يک سال ممکن است از قرداد جوان باالی سن  ( Contrat jeune majeur ) بهره مند  *  
.از شما سرپرستی مينمايد  ASE    گرديديد  

 
 vie  سر پرستی شديد شما ميتوانيد کارت زنده گی شخصی يا فاميل ASE سالگی توسط 16اگر شما قبل از سن * 

privée et familiale در صورتيکه جدا تحصيالت خود را ادامه دهيد و هم اگر ساختار و يا نظام .  را بدست اوريد
اين . پزيرائی نمايد که شما در جامعه فرانسه جا گذين شده ايد در حاليکه با فاميل اصلی تان ديگر ارتباط نداشته باشيد 

  .کارت يک ساله بوده و هر سال قابل تمديد ميباشد
  
 سالگی شما چندين سال را در فرانسه 18 سر پرستی شديد در مو قع ASE سالگی توسط 16بعد از سن  اگر شما *

داشتن دوست , فعا ليت کلتوری , تمرينات ورزشی , واهدی  مبنی بر زنده گی شخصی  مانند تحصيل ش.سپری نموده ايد 
بر . قامت زندگی شخصی و يا فاميلی را نمائيدشما ميتوانيد  در خواست کارت ا. و يا دوستان و غيره را داشته باشيد 

راپور استادان را بايد نگهداشت و هم , نتايج درسی , ديپلوم , لپ و يا موسسه  کعالوه شواهدی مانند کارت عضويت يک
برای در خواست اين کارت بهتر است که با يکی از موسسات مربوط مراجعه . اين که بايد فاميلی در کشور نداشته باشيد 

  .نموده در خواست کمک نمائيد 
 مراجعه tribunal administratif  اگر پروفکتور پوليس دادن اين کارت را برايتان رد نمود بايد به محاکمه اداری 

  .نمائيد و برای اين کار هميشه از يکی از موسسات و يا وکيل در خواست کمک نمائيد
  

  .  و يا ترک خاک موثر خواهد بود  APRF  اثبات  داشتن يک زندگی شخصی هم چنان در مقابل 
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 سرپرستی نشديد و اينکه شما ثابت نما ئيد که در کشور خويش فاميل نداريد و اينکه بر گشت  ASE   اگر شما توسط*
به < و اينکه شما ارتباطات محکمتر و مهمتر در فرانسه داريد . شما به کشور اصلی تان مشکل و حتی هم نا ممکن است 

کارت , گی شخصی يا فاميلی ندشما در خواست  کارت ز> , .... داشتن دوستان , عضو موسسات بودن , ن مکتب رفت
اما بدست آوردن آن بی نهايت مشکل است ولی اگر . تحصيلی و يا هم کارگری يک ساله را نمائيد  که قابل تمديد ميباشد 

  .  شد  سالگی وارد فرانسه شده باشيد آسان تر ميبا13شما قبل از سن 
 
 
 

فراموش نکنيد بايد تمام اسناد ومدارک را که زندگی شما را در فرانسه ثابت مينمايد نگهداری نموده و برای 
.کمک با يکی از موسسات ارتباط بگيريد  

 
:موسسات که ميتوانند در روند اين کار ها با شما کمک نمايند   

 
GISTI : 3 villa Marcès 750122 métro Richard Lenoir 

MRAP : 43 boulevard Magenta 75010 métro Gare de l’Est 

CIMADE : 46 boulevard des Batignolles 75017 métro Rome 

Réseau Education Sans Frontière (RESF) : c/o EDMP 8 impasse Crozatier 75012 Paris 

 
 

  خارجی)زير سن های(غيرانگی برای ص درخواست پناهنده
                       
هيد يعنی اگرقبل گی نمايد به زود ترين فرصت انرا انجام د داريد در فرانسه پناهنده  ) نيت (  اگر شما  قصد 

  پوليس دستگير شديد ؛از انجام ان توسط
.گی تان به صورت عاجل و خالصه مالحظه گردد  خطر ان وجود دارد که در خواست پناهنده 1  
ممکن است حق . معرفی کرد)  قانونیباالی سن(ی شما را کبيرگير شديد و معاينات طب دستدر صورتيکه  2     

مکان, کمک موقت مالی درطول مدت پناهنده گی, ) کارت زرد  Récépissé)   داشتن کارت اقامت موقت  
OFPRA شما نميتوانيد در فرانسه   عد از جواب منفی از در مراکز مخصوص را ازدست داده و هم اينکه ب     

در حاليکه در جريان نورمال برايتان اجازه داده ميشود در مدتی که دوباره دوسيه تان تحت بررسی ( بمانيد 
.)قرار ميگيرد در فرانسه بمانيد  

 
 

دوسيه خويشرا تا موقع که زير سن هستيد , اگر داليلی برای درخواست پناهنده گی داريد
 بگذاريد

 
. هستيد) کوچکتر از هژده سال ( در صورتيکه زير سن ه درخواست پناهنده گی مينمايد اگر شما در فرانس

.  فرانسه نميتواند شما را به ديگرکشورهای اروپايی که از قبل از آمدن به فرانسه ازآنها عبور نموده ايد بفرستد
statut de réfugié  يا  اگر شما  . خواهيد شدشما در مدت بررسی درخواست پناهنده گی تان فرستاده ن      

. را بدست آورديد بعدآ نيز شما را نخواهند فرستاد Protection subsidiaireپناهنده گی و يا هم حمايت جنبی      
 

شما هيچگاه به اولين کشور اروپايی که از ان وارد اروپا شده , اگر فرانسه در خواست پناهنده گی تانرا رد نمود
اما بمجرد بالغ شدن , اطريکه فرانسه در خواست پناهنده گی تانرا ثبت کرده است بخ شده نخواهيدايد  فرستاد

) بدون اجازه اقامت ( فرانسه ميتواند شما را به کشور اصلی تان بفرستد بخاطريکه در وضيعت غير قانونی 
.خواهيد بود  
لی برای در خواست پناهنده اگر شما در موقع امدن به فرانسه زير سن هستيد و تصورميکنيد که دالي: در نتيجه 
بنفع تان است که در خواست پناهنده گی تانرا تا موقع که زير سن هستيد انجام دهيد و تا بالغ شدن , گی داريد

 منتظر نشويد
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دوسيه درخواست پناهنده گی را به دقت مطالعهی تقريبا مشابه بزرگ ساالن ميباشد بناءبايد روند پناهنده گ  

.نمايد  
 
 

-درس ميتواند اين ها با شدز پوليس محل اقامت خويش همراه با آدرس برويد آ مرک بهشما بايد  
 

 (certificat d’hébergement)  *  مسکن  بودن   بنزد شخصی که بايد بريتان يک تائيد يه
اگر مکان مال خود شخصی است  و يا سند مالکيت ) کرايهرسيد(  قبض-فوتو کاپی کارت شناسائی اشهمراه با   

.يد برق يا تليفونرس  
 
 ارائه هق نامينها برای تان تصدآبه نزد يکی از موسسات که بايد توسط مرکز پوليس قابل قبول باشد و *  

  .ندميدار
 

درس بدهند در روند کار تان برايتان کمک نمايند و هم برايتان آ موسسات ذيل ميتوانند برای برايتان يک 
.نها تماس بگيريد آ بزود ترين فرصت با .گی کافی است پناهندهبگويند که دوسيه تان برای در خواست   

 
France Terre d’asile accueil mineur 25 rue Ganneron 18ème métro place de Clichy 

Aux captifs la libération : 4 rue Santerre 12ème métro Daumesnil 

Enfants du Monde Droits de l’Homme : 21 place Victor Hugo Kremlin Bicêtre métro Kremlin Bicêtre   
                         

درس بدست اورديد بايد به مرکز پوليس برويدآموقع که يک   
218 Rue  d’Aubervilliers 75019 Paris ; métro Crimée (ligne 7) 

 
 کارت شناسايی يا پاسپورت با خود  شما مجبور نيستيد که برويد قطعه عکس4 خيلی زود همراه با مرکز پوليس صبح

       ميتوانيد به آنها نشان دهيد  و يا پاسپورت با خود داريد) تذکره ( اگر کارت شناسای .  باشيدداشته
بايک قرار مالقات جديد برايتان ميدهد شما بايد ناميده ميشود  notice asile کز پوليس يک کاغذ راکه  مر  

اسم والدين و هم بايد کشور های را که قبل از رسيدن – محل تولد ,تاريخ تولد-مليت-اميلاسم ف-ه اسمری کردرا خانه پوآن
.به فرانسه عبور نموده ايد بنويسيد   

 
اهد کرد اگر شما کمتر وقتيکه به قرار مالقات اول به مرکز پوليس خواهيد رفت مرکز پوليس از شما انگشت نگاری خو

  خواهد گرفتهت اثر انگشاز شماسال هم داريد14شت نگاری نمايند اما اگر شما داريد حق ندارند از شما انگسال 14از 
.شد  

  
. شد ويا هم اجازه اقامت شما رد خواهد شد خواهد دادهه شما اجازه اقامت در فرانسه در همين قرار مالقات ب  

  (octobre 2005) دهد اما در عمل تا حال حاضر نمي)زير سن(  در واقع مرکز پوليس هيچ نوع اجازه اقامت برای صغيران  
    می خواهد در  ) زير سن( يا دادستان خبر ميدهد که يک صغير پوليس به سارنوالبعدا مرکز.  اين کار را ميکنند 

را گی يک زير سن  اين کار را انجام ميدهد وقتيکه دوسيه در خواست پناهنده  OFPRA گی نمايد ويا هم   پناهنده  خواست 
  گی زير سن  يا دادستان يک شخص بزرگسال را مسول برای کمک در خواست پناهندهسارنوالمانيکه دريافت نمود تا ز

.دوسيه او را بررسی نخواهد کرد  OFPRA نمايد ن تعين    
   اين شخص بزرگسال که  administrateur ad hoc ناميده ميشود ميتواند عضو يک موسسه ويا هم يک شخص  

.ديگر باشد  
گی را با زير سن يک جا امضا نموده و  درخواست پناهندهتعين شد دوسيه   administrateur ad hoc  موقع که  

را  تانگی  ميتواند دوسيه در خواست پناهنده   administrateur ad hoc   اغاز ميگردد OFPRA ن توسط   بررسی آ    
.ويا هم هيچ کاری نکند... اشتراک نمايد  OFPRA ه زير سن در تکميل نمايد در جريان مصاحب  

 
CRR مانند بزرگ ساالن  گی توسط  در صورت رد در خواست پناهنده OFPRA  درخواست دو باره بنزد نينقوا  
 است با يک اختالف اين که بايد administrateur ad hoc  موافقت و امضا نمايد مانند OFPRA با او کمک نمايد 

.ويا هم ننمايد  
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گی بنزد از قاضی اطفال را همزمان در خواست پناهنده )حفاظت(مايت ره ميگردد در خواست حبرای تان مشو  

.نمايد  OFPRA 
 

 بايد اين در .گی نمايد  سال معرفی نمود و شما تصميم داريد در خواست پناهنده18اگر معاينه استخوان شما را باالی 
 خواست را به زود ترين فرصت انجام داده يعنی در ماه که معاينات طبی انجام شده

 
 
 
 
Aux captifs la libération 
 

دوسيه آنها را آماده نموده و بعدآ آنها را ,  الليبراسيون مسوول پذيرايی از زير سن های خارجی بودهموسسه او کپتيف
بصوب موسسات ديگرکه با کمک اجتماعی برای اطفال کار ميکنندو ميتوانند از شما حمايت نموده و شمارا مکان بدهند 

اين موسسه زير سن های خارجی را در روند کاری آنها ياری نموده دارای يک محل پذيرايی در جريان . يدراهنمايی نما
.روز در بعضی روز های هفته ميباشد  
حمام نمايند،لباس های خويش را بشورند،صبحانه بخورند در صورت که قبل از ،  در جريان روز نو جوانان ميتوانند 

ذا برای شب خويش  و يک پاکت غ،بخورند در صورتيکه قبل از ساعت دوازده آمده باشندساعت يازده آمده باشند،نهار 
اگرنو جوانان توسط موسسات ديگر حما يت نشوند،در صورت ضرورت به شفاخانه ويا هم بنزد داکتر ،در يافت نمايند

  .برده خواهد شد،در صورت ازوم برايشان لباس داده خواهد شد
 
 
France Terre d’Asile 
 

هنمايی نمايد ميتوانند برايتان اميتواند شما را معلومات داده و ر  FTDA گی نمايد  اگر شما ميخواهد د رخواست پناهنده  
شما را کمک مينمايد که  .بعضی اوقات مکان موقت برای تان تهيه نمايد گی بدهند و هم  درس برای در خواست پناهندهآ

   توسط ASE  گی   پناهندهمتقاضیهنمايی برای صغيران ارکز پذيرايی و ر  سر پرستی شويد و احتماًال از شما در م
نمايدميپذيرايی   

Centre d’Accueil et d’Orientation pour Mineurs Isolés Demandeurs d’Asile ( CAOMIDA ) 
Boissy - saint Léger 94 

 
Enfants du Monde Droits de l’Homme 
 

به شما کمک های طبی و اجتماعی , به شما مکان دهد, از شما پذيرايی نمايد:  نمايد اين موسسه ميتواند به شما کمک
در روند کاری شما اگر ميخواهيد در فرانسه بمانيد کمک نمايد و به شما زمينه داشتن فعاليت های گوناگون را , نمايد

...مدنی در فرانسهفراگيری زنده گی اجتماعی و , کامپيوتر, فراگيری زبان فرانسوی: فراهم نمايد   
 

 

 5


