
  کائومیاطالعات الزم برای کودکان در 
  

 ماه بسته به نظر مسئوالن 3حداکثر (ايد؛ می توانيد چند ماه اينجا اقامت کنيد  شما به مرکز نگهداری کائومی فرستاده شده
  ).فرانسوی

  
د اينجا براحتی آزاد هستيد هر زمانی مرکز را ترک کنيد، ولی برای ماندن در اين مرکز داليل خوبی داريد مثالً می تواني

  .استراحت کنيد و رويه های رفتن به بريتانيا يا ماندن در فرانسه را آغاز کنيد
  

مسئوالن بريتانيايی تصميم نهايی را . دولت فرانسه درخواست های افرادی را که قصد دارند به بريتانيا بروند بررسی می کند
اما قطعاً تمام درخواست های رفتن به بريتانيا . ی خواهد شدموقعيت شما در مراکزی که اقامت داريد بررس. خواهند گرفت

  .پذيرش نخواهد شد
  

می تواند از حفاظت مسئوالن ) يا اجازه ندارند اينجا را ترک کرده و به بريتانيا روند(افرادی که مايلند در فرانسه زندگی کنند 
وانانی که ديگر تحت قيموميت و سرپرستی والدين به خصوص، ج( سال در خطر بهره مند شوند 18فرانسوی برای جوانان زير 

  .می نامند» محافظت از کودکان « اين روند را ). خود نيستند
  

 Aide sociale à «( سال، بايد به سؤاالت خدمات محافظتی کودکان 18برای بهره مند شدن از محافظت ويژه کودکان زير 
l'enfance », ASE ( يا انجمن هايی که برایASEيکنند پاسخ دهيد کار م.  

  
ASE بخشی از دولت فرانسه نيست، بلکه بخشی از département بخش کوچکی است که فرانسه را 100يکی از ( است 

اگر مدرک شناسايی يا شناسنامه .  سال باشيد و مطمئن می شود در فرانسه تنها هستيد18 بررسی می کند زير ASE). ساخته اند
 اصل يا تقلبی بودن آنها ASEاما مراقب باشيد زيرا .  ارائه کنيدASEان می دهد بايد آن را به همراهتان است که سن تان را نش

  !را حتماً بررسی می کند
  

 سن شما را خواهد پرسيد، سؤاالتی درباره خانواده تان می ASE. ، مشکلی نيست)يا آنها را گم کرده ايد(اگر مدرکی نداريد 
هستند يا مرده، والدين شما کجا زندگی می کنند، برادر يا خواهری داريد و سن آنها چقدر مثل اينکه والدين شما زنده (پرسد 
) خطر، مشکالت خانوادگی(می پرسد و داليل ترک وطن ) مدرسه، محل کار(، سؤاالتی درباره زندگی شما در کشورتان )است

  . اطالعات موجود جواب دهيدبايد به سؤاالت بخوبی و با تمام. برای داشتن زندگی بهتر را جويا می شود
  

ارسال می شود و او درباره ) »  juge des enfants «( شما را کودک تشخيص دهد، پرونده شما به قاضی کودکان ASEاگر 
به يکی از . در اين صورت، در کائومی باقی نخواهيد ماند.   ساله شويد18محل زندگی و مراقبت از شما تصميم می گيرد تا 

اين رويه ممکن است چند ماه طول .  فرستاده می شود که احتمال در بخش ديگری از محل فعلی تان قرار داردASEهای  پناهگاه
  .بکشد

  
  . ساله باشيد18 باور نکند شما کمتر از ASEاگر 

 به مرکز بدين ترتيب احتماالً به شما پيشنهاد می کنند.  سال داريد18 به سن شما شک کند و فکر کند بيشتر از ASEامکان دارد 
.  امضاءشده به شما بدهندASEدر اين صورت، بايد از آنها بخواهيد حکمی کتبی که توسط يکی از کارمندان . بزرگساالن برويد

 juge des «( درباره سن شما اشتباه کرده است، می توانيد به قاضی مخصوص کودکان  ASEبه اين دليل که اگر فکر می کنيد 
enfants  « (او به شما کمک می کند و تنبيه يا جريمه . اين قاضی تنها در زمينه محافظت از کودکان فعاليت دارد. استيناف دهيد

  . سال داريد18 اشتباه کرده و اينکه شما کمتر از ASEنمی کند، بنابراين حتماً با او مکاتبه کنيد و بگوييد که 
  

اگر معلم نمی خواهد به شما کمک کند با شماره . ا کمک کندهمچنين می توانيد از معلم بخواهيد در نوشتن نامه به قاضی به شم
بعد از آن . ما سعی خواهيم کرد کسی را کمک کنيم در نوشتن اين نامه به شما کمک کند.  ما تماس بگيريد07.62.48.22.07

قتی به ديدن قاضی و. شما شرايط خود را برای او توضيح خواهيد داد. قاضی کودکان شما را دعوت می کند به مالقاتش برويد
  .می رويد حق داريد از وکيلی رايگان کمک بگيريد

  
وطن خود را ترک کرده ايد می توانيد در فرانسه ) مثل خطر شکنجه، جنگ، تهديد يا هر دليل ديگری(اگر بخاطر خطر 

 پناهندگان  وفظت کودکان درخواست پناهندگی با محافظت از کودکان فرق دارد اما می توانيد از محا. درخواست پناهندگی بدهيد
 plateforme «(برای ارائه درخواست پناهندگی، بايد به مرکز پذيرش پناهجويان برويد . بطور همزمان بهره مند شويد

d'accueil pour demandeurs d'asile  « .(بايد به معلمان خود اطالع دهيد که . يک مرکز پذيرش در هر بخش وجود دارد
 07.62.48.22.07اگر هيچ کس در مرکزتان به شما کمک نمی کند، می توانيد با شماره . هندگی بدهيدقصد داريد درخواست پنا

  .تماس بگيريد



  
درخواست پناهندگی شما توسط مسئوالن فرانسه بررسی خواهد شد اما اگر يکی از اعضای خانواده شما در بريتانيا باشد بايد به 

  . خواهد خواست وارد قلمرو آن شويد و درخواست پناهندگی شما آنجا بررسی شودسپس فرانسه از بريتانيا. آنها اطالع دهيد
  

 زبان در سايت ذيل، را مطالعه 6برای کسب اطالعات بيشتر می توانيد برگه های اطالعاتی روند پناهندگی، ترجمه شده به 
  www.gisti.org/asile -en -france: کنيد

 
  
  
 

وقتی اتوبوس ها کااليس را ترک کنند، انجمن هايی که در کمپ به شما کمک کردند کاغذی حاوی شماره تلفن 
 مديريت می شود که نه تنها با انجمن های ياری InfoMIEاين شماره تلفن توسط انجمن .  به شما می دهند07.62.48.22.07

با استفاده . رسان شما در کااليس در تماس است، بلکه با ساير انجمن ها و متخصصان حقوقی و وکالی فرانسه نيز ارتباط دارد
به ما اطالع دهيد، از ما سؤال بپرسيد يا در مورد مشکالت ديگر خود با ما صحبت از اين شماره تلفن می توانيد محل خود را 

برای انجام اين کار، لطفاً يک پيامک متنی حاوی نام، نام خانوادگی، مليت، شهری که هستيد، سن و زبانی که بلديد برای . کنيد
  .ما ارسال کنيد
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