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Нант,  11 березня 2022

Інфо n°2

  Ви хочете попросити «  ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ »   у Франції

 Тимчасовий захист =>    це винятковий механізм  передбачений статтею 5   європейської дерективи від 20
липня 2001    ,  метою якого є         надання негайного інтернаціонального захисту в котрий входить низка
прав.

  Цей статус отримувача «  тимчасового захисту »      ,   вам дозволить повернутися назад у країну з якої ви
  ,      походите більш легко як тільки будуть умови для цього.

1 /    Ви маєте право на «  тимчасовий захист »,      якщо ви належите до наступних категорій  :
a)    (- )     ви українська громадянка ин та проживали в Україні до 24 лютого 2022
b)     ви виходець третіх країн          або особа без громадянства та маєте інтернаціональний захист або маєте

     надане громадянство від українського уряду до 24 лютого 2022
c)       ви виходець з третіх країн і ,         підтверджуєте що ви регулярно проживаєте в Україні з діючим документом

   постійний дозвіл на перебування   ,         та ви обгрунтовуєте що ви не можете повернутися у вашу країну
     проживання безпечно та на тривалих умовах

d)    ви є членом сім’  ,     ї людини яка нележить до категорії a), b) et c) :
- , чоловік дружина
-  ,    ,  /неповнолітня дитина повнолітня дитина не одружена дитина чоловіка жінки
-     ,     інші близькі родичі на утримання які проживали з родиною до 24 лютого

2 / З  «  тимчасовим захистом »,    ви маєте наступні права :
a)     Право на перебування у Франції

        6 ,       Вам видадуть тимчасовий дозвіл на перебування на місяців який поновлюється під час дії рішення ради
 ,  Європейського Союзу який ініцi    «юював цей   тимчасовий захист »

b)        ,        Право на отримання дозволу на тимчасове житло якщо ви такого не маєте в особистому
користуванні

c)      Право на особисту допомогу стосовно житла (APL)

d)       Право на базову фінансову допомогу першої необхідності
    ,      Фінансова допомога буде надана особі яка має право на тимчасове перебування.   Допомога буде
     .надходити щомісячно на вашу картку виплат        Сума буде залежати від складу вашої родини.
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e)    Право отримати медичну допомогу
  Надаючи ваш документ   ,       дозвіл тимчасового перебування вам дають Універсальний медичний захист та

         ( )маєте право на один рік на додаткове медичне забезпечення страхівка

f)   Право на працевлаштування
     ,     ,   ,   Після отримання права на тимчасове перебування вам надається право на роботу за умови що ваш

       .  майбутній роботодавець складе прохання на дозвіл на працю

g)     Право на збереження родинних зв’ язків
  ,    Ви можете попросити щоб до вас доєдналися :

-   ,       ,   член вашої родини який має тимчасовий захист в іншій державі член Європейської Спільноти;
-    ,            прямий член вашої родини який ще не знаходиться на території однієї з держав Європейської
Спільноти

     Потрібно скерувати ваше звернення у префектуру.

3)   Щоб просити статус «  тимчасового захисту », потрібно
-   заповнити      (формуляр прохання на тимчасовий дозвіл APS)   «в рамках    »тимчасовий захист
-    та надати підтверджуючі документи (   дивись список додаток)

   Заповнений латиницею формуляр    прохання тимчасового дозволу    потрібно надіслати на електронну
:адресу

pref-ukraine@loire-atlantique.gouv.fr

   Вам буде надіслано виклик.    Без цього виклику        ми не зможемо прийняти Вас у єдиному вікні
   реєстрації громадян України   для видачі тимчасового дозв  “  ”  олу тимчасовий захист та відкриття

 .різних прав

  ,         Після отримання виклика Вам потрібно буде прийти зі всіма необхідними документами,   у бюро
 ,  надання притулку яке знаходиться  у  

Maison de l’Administration Nouvelle - MAN–   за адресою 9 вулиця René Viviani  у Нанті (  дивись план MAN)
             де вам буде видано тимчасовий дозвіл на перебування та карта для фінансової допомоги першої

необхідності.
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