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ا تصاالت مفیدةا تصاالت مفیدة
Centre d’information sur
les droits des femmes et 
des familles de l’Eure (CIDFF) : 
12 rue de l’Esperanto à Evreux,
02 32 33 44 56

Maison de la justice 
et du droit (MJD) :
A Evreux : 02 32 32 07 91
A Louviers : 03 32 40 96 60
A Pont-Audemer : 02 32 41 78 90
A Vernon : 02 32 71 28 10

Caisse d’allocations 
familiales (CAF)
de l’Eure : 0810 25 27 10
Offi ce français de l’immigration et 
de l’intégration (OFII) :  02 32 18 09 94

Missions locales :
Pays d’Evreux et Eure Sud : 02 32 39 77 04
Vernon Sein Vexin : 02 32 51 50 65
Louviers Val De Reuil Andelle : 02 32 59 76 80
Ouest Eure Bernay : 02 32 43 36 80
Ouest Eure Pont-Audemer : 02 32 41 16 63 - 02 32 23 10 25

Pôle emploi 39 49 ou www.pole-emploi
Conseil Départemental de l’Eure :
02 32 31 50 50
Caisse d’allocations familiales (CAF) :
08 10 25 27 10
Offi ce français de l’immigration
et de l’intégration (OFII) : 02 32 18 09 94

ا تصاالت مفیدة

 العمل و التعليم في فرنسا
يجب أن تكوِني في وضعية قانونية و 

لِك الحق في العمل.
لمساعدتِك في الحصول على وظيفة  أو اإللتحاق بالتكوين 

المهني، يمكنِك اإلتصال بمركز التوظيف  أو بعثة المحلية أو.
 ، )pôle emploi( لإلستفادة من خدمات مركز التوظيف
يجب أن التّسجيل كطالبة شغل على الموقع اإللكتروني 

.www.pole-emploi.fr
إذا كنِت قد اشتغلِت بضعة أشهر في فرنسا، و عدد 

الساعاِت كاٍف ، قد يكون لِك الحق في إعانة البطالة. لذلك 
يجب أن تسجلي مطلباً في مركز التوظيف الذي سوف 

يطلعِك على حقُوقِك.

 البعثات المحلية للشباب
البعثة المحلية هي مساحة متخصصة في تقديم خدمات 

للشباب بيَن 16 و 25 سنة. كل شاب أو شابة يتمتع بفوائد 
شخصية حسب حالته و حسب مساعيه. توفر هذه الهياكل 
الحلول لمشاغل التوظيف، التكوين المهني وأيضا اإلعانة 

في وجود مسكن و التمتع بالرعاية الصحية.

 مكافأة النشاِط
مكافأة النشاِط هي فائدة إجتماعية تهدف إلى إْسِتْكِماِل دخل 
الموظفين و العاملين الخصوصيينالذين لهم دخٌل محدود. 

يتّم دفعها من قبِل CAF أو )MSA للعاملين فيالمجال 

الفالحي( مكافأة النشاِط مخصصة للذين لهم نشاٌط مهني و 
ال يتجاوز دخلهم حدوًدا معيّنة.

يجب إرسال طلب إلى caf.fr للحصوِل على مكافأة النشاِط. 
يمكن مساعدتِك من قبل العاملين اإلجتماعيين فيمجل 

.CAF المحافظات أو صندوق المساعدات العائلية

 التعريف بالشهائد العليا 
إذا ُكنِت ترغبيَن في التعريف بشهائدِك التي تم الحصول عليها 
في بَلِدِك، يجب البحث على موقع األنترنات CIEP »المركز 
العالمي للدراسات البيداغوجية« خانة ENIC-NARIC، الذي 
يسلم شهادات في المستوى التعليم. يجب الدفع للحصوِل على 

هذه الخدمة.
 ENIC-NARIC ويتم تقديم هذه الشهادة الصادرة عن مركز
لصاحب العمل، أو إدارة تنظيم المنافسة أو التكوين المهني.

 التدريب على اللغة
لتعلم اللغة الفرنسية، يمكنكّن أن تتابعّن دورات: االتصال 

بالبلدية، والمراكز االجتماعية،  والجمعيات، والمراكز 
OFII، .الصحية

 رخصة السياقة
إذا كنت قد إستقريت مؤخًرا في فرنسا ولديك رخصة 

قيادة غير أوروبية ، فيجب عليك استبدالها برخصة سياقة 
فرنسية لمواصلة القيادة. حسب جنسيتك ، يجب عليك تقديم 
طلب التغيير الخاص بك في وقت معين. إذا كنت تستوفي 

شروط التغيير ، يتم إصدار رخصة قيادة فرنسية.
لتنفيذ تغيير رخصة القيادة ، يجب عليك االتصال بمحافظة 

واليتِك.

Missions locales : 
Pays d’Evreux et Eure Sud : 02 32 39 77 04 
Vernon Sein Vexin : 02 32 51 50 65 
Louviers Val De Reuil Andelle : 02 32 59 76 80 
Ouest Eure Bernay : 02 32 43 36 80 
Ouest Eure Pont-Audemer : 02 32 41 16 63 - 02 32 23 10 25
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 اطلب السكن االجتماعي
أي شخص لدیھ إقامة قانونیة و ویبحث عن مسكن 

اجتماعي یجب أن یتقدم بمطلب:
• عبر األنترنات ؛

www.demande-logement-social.gouv.fr
• أو عن طریق إرسال طلب إلى مالك السكن 

االجتماعي (الوكالة العامة للّسكن أو مكاتب السكن 
اإلجتماعي). حالتِك العائلیة والمادیة تؤخذ بعین 

اإلعتبارلمعرفة إن كان لِك الحق في الّسكن اإلجتماعي.
ال یطلب منِك أي رسوم عند طلب السكن. 

یمكنكن طلب المشورة من مساعد اجتماعي في مجلس 
المحافظة، أو CCAS لمدینتك أو المرجع الخاص بك إذا 

كنت تعیشیَن في ھیكل الضیافة المؤقتة.
إن ُكنِت ال تملكیَن مْسكناً ، یمِكُن أن یتم إیوائِك موقتاً أو 

لفتراٍت مختلفة.
 استفسرن بالقرب من مساعد اجتماعي أو مجلس 

.CCAS المحافظةأو
في حالة الطوارئ اتصلي ب115 ،مركز اإلسكان في 

حاالت الطوارئ، رقم مجاني ومتاح 24 ساعة.

 حاالت أخرى
لطلب جمع شمل األسرة، ھناك ظروف معینة.
منزلك ودخلك یجب أن یستوفو معاییر معینة.

یجب أن یكون لدیك منزل في وقت تقدیم الطلب مع 

اإلعالن عن حجم السكن، وجمیع خصائصھ .
إذا تم استیفاء الشروط، یجوز الترخیص في جمع شمل 

األسرة.
إذا كان زوجك متعدد الزوجات، وإذا كنت ترغب في 

الحصول على سكن منفصل، یمكنك التمتع بمساعدات: 
إتّصلي بمرشد اجتماعي تابع لمجلس المحافظة أو 

 .CCAS

 المساعدات للسكن (مع الظروف)
.CAF إعانة على اإلسكان یتّم منحھا من ِقبِل •

• صندوق التضامن لإلسكان (FSH) التابع لمجلس 
المقاطعة، إعانة على الخالص والكفالة...

• إذا كان لدیِك مشاكل في منزلكن الحالي: اتصلن 
 (ADIL) بالجمعیة الجھویة للمعلومات عن اإلسكان

• إذا كنِت َضِحیّة ُعنٍف، أبلغي مرشدة إجتماعیة (تابع 
لمجلس المحافظة أو CCAS أو جمعیة مختصة ) 
أوالمؤجر العام للحصول على مسكن مستقل من.

 .« Contingent préfectoral »
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Agence départementale 
d’information sur le logement (ADIL) :
02 32 24 06 66
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : 
08 10 25 27 10
Conseil Départemental de l’Eure :
02 32 31 50 50
Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) : 02 32 24 86 01
Association ADAEA Services la Pause : 
02 32 33 52 76
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 الحمل والوالدة
األطباء أو القابالت يمكنهم اإلعالن عن الحمل إن كنت مؤمنة من الضمان االجتماعي عبر اإلنترنات و ذلك في الزيارة 

األولى للحمل.
سوف تحصلين على دليل »األمومة، كيف أحضر لمجيء طفلي«، ُرزناَمُة المواعيد للمراقبة الطبية و أوراٌق أخرى 

مهمٌة إلرشاِدِك مّدة الحمِل.
مركز حماية األم و الطفل )PMI( ينظم مراجعات طبية للنساء الحوامل و األطفال الذين سنهم دون ستة سنوات.

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) : 
36 46
Centre de planification : 
Bernay : 02 32 45 63 11 
Evreux : 02 32 39 15 00 
Gisors : 02 32 27 78 93 
Louviers : 02 32 25 75 66 
Pont-Audemer : 02 32 42 88 99 
Val De Reuil : 02 32 61 11 15 
Verneuil Sur Avre : 02 32 23 62 16 
Vernon : 02 32 71 66 48

ا تصاالت مفيدة

 الحصول على الرعاية الصحية
أي شخص موجود على األّراضي الفرنسية له الحق في 

الّرعاية الّصحية.
إذا ُكنِت في وضعيٍة قانونيٍة، لديِك الّضمان اإلجتماعي 

مع رقم خاص بِك:
• إّما ألنِك تعمليَن.

• إّما ألنِك في فرنسا منذ أكثر من 3 أشهر.

في جميع الحاالت، إتصلي بالّصندوق األولي للتأمين 
.)CPAM( الّصحي 

أي شخص يقيم بطريقة غير شرعية في فرنسا ألكثر 
من 3 أشهر يمكنه أيضا الحصول على التغطية الصحية. 

تسَمى اإلعانة الّطبية للّدولة(AME).لهذا، إتّصلي 
بالّصندوق األولي للتأمين الّصحي )CPAM( أو القسم 

الدائم للرعاية الّصحية في المستشفى. 
ال ينطبق شرط اإلقامة لمدة 3 أشهر للقاصرين الذين 

أحد والديهم ليس في وضعية قانونية.
يمنح الصندوق األولي لتأمين الصحي )CPAM( على 

شهادة الحق في العالج أو بطاقة الضمان االجتماعي أو 
بطاقة اإلنضمام إلى AME، تستظهريَن بهما في استشارة 

طبية ،والمستشفيات، الّصيدليات. مع شهادة الحق في 
العالج أو بطاقة الّضمان االجتماعي، يمكنِك طلب 

.CPAM فحص طبي مجاني في مركز الصحة التابع ِل

إذا تم استيفاء الشروط، يجوز الترخيص في جمع شمل 
األسرة.

إذا كان زوجك متعدد الزوجات،  وإذا كنت ترغب في 
الحصول على سكن منفصل، يمكنك التمتع بمساعدات: 

إتّصلي بمرشد اجتماعي تابع لمجلس المحافظة أو 
 .CCAS

 وسائل منع الحمل
هو مجموعة من الطرق المستخدمة لمنع الحمل الغير 
مرغوب فيه. وهو حق يضمنه القانون منذ عام 1967.

بدون أي ترخيص ضروري من األسرة أو الزوج.
الختيار الطريقة التي تناسبك، يمكنك استشارة:

• طبيب عام 
• طبيب نساء في بعض الحاالت القابلة 

• مركز تنظيم األسرة و استشارة ما قبل الوالدة يقدم 
استشارات طبية مجانية وسرية. مع تأكيد عدم الكشف 

عن هويته للبالغين والقصر.
إذا كنت قاصرا، أنت ال تحتجين إلى إذن من الوالدين 

للحصول على موانع الحمل.

 )IVG( اإليقاف الطوعي للحمل 
أنت حامل و ال ترغبين في مواصلة الحمل، يمكنك أن 

تقرري اإليقاف الطوعي للحمل )اإلجهاض(.
 وهو حق يضمنه القانون. ال حاجة إلى ترخيص من 

األسرة أو الزوج
الرجاء االتجاه في أقرب وقت ممكن إلى الطبيب 

)العيادة الطبية، عيادة التخطيط والمستشفى( القاصر 
التي ال يمكن أن تخبر والديها، يجب أن تكون مصحوبة 

بشخص بالغ من اختيارها.
يجب أن يتم اإلجهاض قبل نهاية األسبوع ال12 من 

الحمل.

الصحة
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Association d’aide aux victimes (AVEDE-ACJE) :  
02 32 23 15 15
Centre d’information sur les droits des femmes  
et des familles de l’Eure (CIDFF) : 
12 rue de l’Esperanto à Evreux : 02 32 33 44 56
Maison de la justice et du droit (MJD) : 
A Evreux : 02 32 32 07 91 
A Louviers : 03 32 40 96 60 
A Pont-Audemer : 02 32 41 78 90 
A Vernon : 02 32 71 28 10
Police, gendarmerie : 17
Groupe pour l’abolition des  
mutilations sexuelles (GAMS) : 
01 43 48 10 87 ou 06 78 04 40 29

 العنف
العنف - الجسدي والجنسي واألخالقي واالقتصادي 

والنفسي - التي ترتكب من قبل الزوج أو الزوج السابق 
ممنوعة بموجب القانون و مرتكبوه يطبق عليهم القانون.

في حالة الطوارئ إتصلي ب17 )الشرطة والدرك( 
لالستماع إليك االتصال بالرقم 19 39قبل أن تغادر بيت 

الزوجية، االتصال بالشرطة أو الدرك.

 الزواج المرغم
الزواج يتطلب موافقة متبادلة من الطرفين المقبلين على 
الزواج. إذا ثبت أن أحد الزوجين )أو كليهما( أجبر على 

الزواج، يعتبر هذا الزواج ملغى . و األشخاُص الذين 
أْرغُموُهْم على الّزواِج عرضٌة لتتبعاٍت عْدلِيٍة.

السن القانوني للزواج هو 18 سنة.

 تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
أي تشويه يجرى على األعضاء التناسلية، بما في ذلك 

الختان أو البتر، هو ممنوع.
العقوبة قد تصل إلى20 سنة سجنا.

يطبق القانون الفرنسي في حال ما إذا وقع البتر في فرنسا 
أو في بلد أجنبي. أن تكون الضحية فرنسيُة أو تكون 

مهاجرةٌ، مكان سكناها في فرنسا.
ويُج الغصب أو ختاُن األعضاء  في حالِة التهديُد بالتَزْ

التناسليُة لقاصٍر، يمكن الحكم بعدِم مغادرِة أراضي فرنسا.

 تعدد الزوجات
في فرنسا، يمنع زواج رجل مع العديد من النساء، فإنه 

يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون .
بالتالي ال يمكن لرجل أن يتزوج في األراضي الفرنسية إذا 
كان لديه بالفعل الزوجة في بلده أو في بلدان أخرى، مهما 

تكون جنسيته...

 غطاء الوجه
ال يجوز ألي شخص، في األماكن العامة، ارتداء المالبس 

المخصصة إلخفاء وجهه )قانون أكتوبر 2010(.
وتكون العقوبة غرامة مالية تصل إلى 150 يورو.

و تزداد العقوبات إذا اضطرْت إلخفاء وجهها ، خاصة إن 
كانت الضحيّة قاصًرا.

  الممارسات الممنوعة
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ا تصاالت مفیدةا تصاالت مفیدة
Centre d’information sur
les droits des femmes et 
des familles de l’Eure (CIDFF) : 
12 rue de l’Esperanto à Evreux,
02 32 33 44 56

Maison de la justice 
et du droit (MJD) :
A Evreux : 02 32 32 07 91
A Louviers : 03 32 40 96 60
A Pont-Audemer : 02 32 41 78 90
A Vernon : 02 32 71 28 10

Caisse d’allocations 
familiales (CAF)
de l’Eure : 0810 25 27 10
Offi ce français de l’immigration et 
de l’intégration (OFII) :  02 32 18 09 94

 أشكال اإلرتباط الثالثة في فرنسا :
• الّزواج: عقد قانوني یُبنى على أساس الموافقة الُمتبادلة 
بین الّزوجین. فقط الّزواج المَدِني معترٌف بھ من الناّحیة 

القانونیة على عكس الّزواج التقلیدي أو الّدیِني.
  (PACS) : العقد المدني للتضامن •

ھو عقد إتفاق بین شخصین من جنس مختلف أو من 
نفس الجنس، لتنظیم حیاتھمالموّحدة.

 أنواع االنفصال في فرنسا
مثلما قرْرِت بحریة اإلرتباط والعیش في حیاة زوجیة، 

لِك الحق أیضا في االنفصال.
بعد اإلنفصال یمكنِك التّمتع بمساعدات من طرف ال 

.(CAF)
غِبیَن في إنھاِء الّزواج، یمكنِك طلب  • إذا كنِت تْرَ

الّطالق .ھناك إجراءاٌت عدیدةٌ  تتم في المحكمة العلیا.  
المساعدة من محام إلزامیة ( یمكنِك الحُصول على 

المساعدة القضائیة بشروٍط).

• بالنسبِة للّطالِق المراُد من الطَرفیِن، ھناَك إتفاٌق 
رفیِن یمِكُن  یُبْرٌمبین الزوجیِن بحضوِر ُمحاِمي الطَّ

تسجیلُھ لدى كاِتُب العْدِل.
دیَن فسَخ عقد pacs ، یجُب إرساُل اإلعالن  إذا كنِت تِرُ

المشترك إلى البلدیة التي تمَّ فیھا تسجیل pacs أو كاتب 
لُھ. إذا كان شریُكِك غیُر موافق ، قومي  العدِل الذي سجَّ

باإلتصاِل بمحضر قضائي.
• الطالق الشفاھي غیر معترف بھ في القانون الفرنسي.

 السلطة األبویة
السلطة األبویة ھي مجموعة من الحقوق والواجبات 

للوالدین تجاه أبنائھم، الذین سنھم دون18 سنة . وتمارس 
ھذه السلطة بشكل مشترك ومتساو من كال الوالدین، 

سواء كانا متزوجان (أم ال یعیشان معا أو منفصالن) إال 
في حاالت استثنائیة.

   خطف األوالد الدولي أو ترحیلھم الغیر   
قانوني

أحد األبوین ال یمكنھ أن یقرر لوحده أخذ طفلھ معھ 
للعیش في مدینة أخرى أو في بلد آخر دون موافقة 

الطرف اآلخر أو قاضي األسرة.
في حالة التھدید، یمكنكّن االتصال بالشرطة أوالدرك أو 

المحافظة.
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ا تصاالت مفیدةا تصاالت مفیدة
Centre d’information sur
les droits des femmes et 
des familles de l’Eure (CIDFF) : 
12 rue de l’Esperanto à Evreux,
02 32 33 44 56

Maison de la justice 
et du droit (MJD) :
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de l’Eure : 0810 25 27 10
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de l’intégration (OFII) :  02 32 18 09 94
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• جمُع شمل األسرة
جمُع شمل األسرة هو إجراٌء يسمُح لِك بإحضاِر زوجِك 
إلى فَرنسا أو أطفالِِك القاصِريَن المقيميَن في بلٍد أجنِبي 

خارَج اإلتحاد األُروِبي.
يجب أن يكون لديِك تصريُح إقامٍة ساري المفعول وأن 

تكوِني موجودةٌ في فرنسا بصفٍة منتظمة لمّدة 18 شهًرا 
على األقل.

 .OFII يتم تقديم المطلب إلى
إذا كنِت ضحية عنف زوجي أو عائلي، يمكُن للوالي، 

حسب شروٍط معيّنة، أن يمنحِك حقَّ تجديد تصِريح اإلقامة.

 اإلقامة في فرنسا
هناَك تصاريح إقامة مختلفة : تصريح اإلقامة المؤقتة لمّدة 

عاٍم واِحٍد، تصريح إقامة متعّدد السنواُت الصادر لمّدة 
تتَراّوح بين سنَتْيِن و أربُع َسنواٍت ، بطاقة مقيم الّصالحة 

لمّدة 10 سنواٍت. هِذه التصاريُح قابلٌة لتجديد.
يتّم تقديم مطلب  الحصول على تصريح اإلقامة في 

المحافظة أو الوالية التي تسكنيَن فيها.

 اللّجوء 
طلب اللّجوِء يشمل وضع الالجئ حيث اإلستفادة بالحماية 

اإلضافية.
بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951، صفة الجئ تنطبُق على 

»أي شخص مهّدٌد بالتّعرض لإلضطهاد بسبب عرقه أو 
دينه أو جنسيّته )...( ، أو عضويّته في مجموعٍة إجتماعيّة 

معيّنة أو آرائه السياسية )...( يكون موجوٌد خارج البلد 
الّذي يتمتعُّ بجنسيّته وال يستطيع بسبِب الخوِف المطالبة 

بحمايِة هذا البلد «

لتقديم طلب اللّجوء ، عند الوصول إلى فرنسا ، يجب 
عليِك اإلتصال بالجمعية المسؤولة عن االستقبال األولي 

)PADA( لتسجيلِك في الّشباك الموِحْد الستقبال طالبي 
اللّجوء في المحافظة )الوالية(.

يتم تسليُمِك شهادة طلب لجوء ، و يسمُح لِك بالبقاِء في 
فرنسا لمدة شهر واحد.

تُعَطى لِك استمارة من المكتب الفرنسي للهجرة واإلدماج 
)OFII( إلرسالها إلى المكتب الفرنسي لحماية الالجئين 

وعديمي الجنسية )OFPRA( في أجل ال يتعدى 21 يوما. 

ا تصاالت مفيدة

Préfecture de l’Eure : Boulevard Georges Chauvin, à Evreux : 02 32 78 27 27
Sous-préfectures : 
3 rue de la Sous-Préfecture à Bernay : 02 32 46 76 87
10 rue de la Sous-Préfecture aux Andelys : 02 32 54 74 87
France terre d’asile : 11 Ter avenue du Château à Evreux : 02 32 23 10 25
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) : 02 32 18 09 94
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 الدخول إلى األراضي الفرنسیُة
ِت من رَعایا دول اإلتّحاد  ُعْمرِك أكثر من 18 سنة و لْسَ

األوُروِبي ، ترغبیَن في البقاء في فرنسا .
یجُب علیِك الحصوُل على تأشیرٍة۰

یتمُّ تقدیُم طلب التأشیرة في القنصلیة أو السفارة الفرنسیُة 
ٍالموُجوَدةُ في البلد الذٌي تقیم فیھ.

یرة؛  • تأشیَرةُ اإلقامة القِصَ
یرة باِإلقاَمة في فرنَسا  مُح لِك  تأشیَرةُ اإلقامة القِصَ تْسَ

و البلداِن األُخَرى من منَطقُة َشْنغن. وھي صالحٌة لمّدة 

90 یوًما كحٍد أْقَصى. یمكن منُح ھذه التأشیَرةُ للرحالِت 
السیاحیّة ، المھنیّة ،زیارة عائلیة...

•تأشیَرةُ اإلقامة الطویلة؛  
تسمُح لك تأشیَرةُ اإلقامة الطویلة (VLS) بالبقاِء في فرنسا 

ألكثر من 3 أشھر.
تُوَجُد عّدة أنواٍع مْن تأشیَرةُ اإلقامة الطویلة اعتمادا على 

سبِب اإلقامة ؛ VLS تساوي تصریح إقامة.
یتطلُب VLS طلُب بطاقة إلثباِت الغرض أسباٌب عائلیة 

، عمل ، التقاعد وھناَك SLV الخاصة (ب الطالب، 
الفنانین الزائرین و الشباب)متزوجة من فرنسي 

الجنسیة؛  
یمِكنك تقدیم طلب للحصول على تأشیَرةُ اإلقامة الطویلة 

كزوجٍة لِفرنِسي. یجب تصریح إقامة،  لذلَك وجَب 
إكماُل الشكلیاِت مع OFII في ضرِف 3 أْشُھر من تاِریخ 

وصولِك.
لیَس لدیِك أي خطواٍت التخاذھا مع المحافظة أو الِوالیة 

خالل صالحیة التأشیرة.

فرنسا ھي جمھوریة غیر قابلة للتجزئة، علمانیة، دیمقراطیة

ویكفل القانون المساواة في المعاملة بین األفراد بغض النظر عن األصل 

أو الدین أو العرق أو الجنس.النساء والرجال متساوون في الحقوق: 

لدیھم نفس الحقوق في الحیاة االجتماعیة ،الزوجیة، األسریة و العملیة.

  تصاریح اإلقامة
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90 یوًما كحٍد أْقَصى. یمكن منُح ھذه التأشیَرةُ للرحالِت 
السیاحیّة ، المھنیّة ،زیارة عائلیة...

•تأشیَرةُ اإلقامة الطویلة؛  
تسمُح لك تأشیَرةُ اإلقامة الطویلة (VLS) بالبقاِء في فرنسا 

ألكثر من 3 أشھر.
تُوَجُد عّدة أنواٍع مْن تأشیَرةُ اإلقامة الطویلة اعتمادا على 

سبِب اإلقامة ؛ VLS تساوي تصریح إقامة.
یتطلُب VLS طلُب بطاقة إلثباِت الغرض أسباٌب عائلیة 

، عمل ، التقاعد وھناَك SLV الخاصة (ب الطالب، 
الفنانین الزائرین و الشباب)متزوجة من فرنسي 

الجنسیة؛  
یمِكنك تقدیم طلب للحصول على تأشیَرةُ اإلقامة الطویلة 

كزوجٍة لِفرنِسي. یجب تصریح إقامة،  لذلَك وجَب 
إكماُل الشكلیاِت مع OFII في ضرِف 3 أْشُھر من تاِریخ 

وصولِك.
لیَس لدیِك أي خطواٍت التخاذھا مع المحافظة أو الِوالیة 

خالل صالحیة التأشیرة.

فرنسا ھي جمھوریة غیر قابلة للتجزئة، علمانیة، دیمقراطیة

ویكفل القانون المساواة في المعاملة بین األفراد بغض النظر عن األصل 

أو الدین أو العرق أو الجنس.النساء والرجال متساوون في الحقوق: 

لدیھم نفس الحقوق في الحیاة االجتماعیة ،الزوجیة، األسریة و العملیة.

  تصاریح اإلقامة

فرنسا ھي جمھوریة غیر قابلة للتجزئة، علمانیة، دیمقراطیة

ویكفل القانون المساواة في المعاملة بین األفراد بغض النظر عن األصل 

أو الدین أو العرق أو الجنس.النساء والرجال متساوون في الحقوق: 

لدیھم نفس الحقوق في الحیاة االجتماعیة ،الزوجیة، األسریة و العملیة.

Arabe



دليل لحقوق النساء األجنبيات
Adresse de correspondance unique 

Accueil Service - CS 50977 - 27007 EVREUX

ACCUEIL SERVICE 
Direction Administration 
3 rue du Dr Roux - Evreux 
Tél : 02 32 26 73 53 
Fax : 02 32 67 88 15 
siege@accueilservice.fr

PLATEFORME SANTÉ SOCIALE 
Tél : 02 77 02 07 25

LA PASSAGÈRE AU FÉMININ 
8 place Alfred de Musset - Evreux 
Tél : 02 32 23 01 78 
lapassagere.aufeminin@accueilservice.fr 
09h00 – 13h00 / 14h00 - 16h30

LA PASSAGÈRE  
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 
8 place Alfred de Musset - Evreux 
Tél : 02 32 23 01 78 
lapassagere.fvv@accueilservice.fr 
09h00 – 13h00 / 14h00 - 16h30

CAO DIFFUS 
Evreux / Gaillon / Louviers  
Tél : 06 43 46 32 37 
cao@accueilservice.fr

LA PASSAGÈRE VERNON 
14 rue de la renaissance - Vernon 
Tél : 02 32 54 07 99 
lapassagere.vernon@accueilservice.fr 
8h30 - 13h00 / 14h00 - 16h30

LA PASSAGÈRE MARAUDE 
8 place Alfred de Musset - Evreux 
Tél : 02 32 23 76 40 
lapassagere.maraude@accueilservice.fr 
13h00 - 23h00

LA PASSAGÈRE EVREUX 
84 avenue Foch - Evreux 
Tél : 02 32 32 76 70 
Fax : 02 32 37 51 40  
lapassagere.evreux@accueilservice.fr 
08h30 – 12h30 / 14h00 – 16h30

دليل لحقوق النساء األجنبيات


