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مهامنا: االستقبال، 

السكن، المرافقة 

االجتماعية و االدارية و 

الطبية، تسجيل األوالد 

بالمدرسة و تنظيم 

نشاطات اجتماعية و 

ثقافية لفائدة االشخاص 

المقيمين بالمركز، 

تنظيم و تسيير مغادرة 

الكادا. لكم امكانية طلب 

من شخص مؤهل لو 

شعرتم ان حقوقكم غير 

محترمة وفقا 

لمقتضيات القانون 

المتعلق  2002-2  

 

: 

 

. من يسير مركز استقبال طالبي اللجوء   

الكادا تابع للكافا في اطار قطب الحماية و االدماج داخل آزيا، و يسيره السيدة مرتين 

(. كذلك هذا القطب تسيره اآلزا و هي الجمعية 1810761020بيرو )هاتف الكافا هو 

حفظ الطفولة و المراهقة. الرئيس الحالي هو مشال فوييي و المديرة العامة اسمها ناتالي 

 فريي

. متى تم افتتاح أبوابه   

1010018100فتح ابواب الكادا رسميا تم يوم   

مقعد اضافي و تم  00مكان هيدا و تمديد  10مكان. فرئى اليوم بعد تحويل  71قدره  

  سكن منتشرين بسمير و ضواحيه  08انجازه في 

. ما هي المراحل التي تمرون بها خالل اقامتكم   

 االستقبال

استقبال لطيف يضمن االتصاالت االولى بوثائق مكتوبة في لغة مفهومة موافق مع 

تركيب العائلة و إقرار كل شخص في اقرب الوقت في مجاله الحيوي بتقديم له أفراد 

الكادا الذين سيرافقكم خالل فترة اقامتكم و تعتمدون عليه. يتم تنسيق االستقبال بين 

 المديرة السيدة برو و رئيسة المصلحة السيدة ازبال بارت كما العامل المكلف باالستقبال

 ستسلم لكم الوثائق التالية عند استقبالكم في لغة التي تفهمونها:

  ميثاق الحقوق و الحريات

عقد اسكان سيوقع بينكم و الكادا و الذي ينص التزام الكادا مرافقاتكم خالل فترة اقامتكم. 

عدم احترام عقد االسكان يؤدي في بعض االحيان الى طرد االشخاص المعنيين باألمر 

 من الكادا  

ينص كذلك عقد االسكان التزامكم الحترام نظام سير المركز و الذي يشرح في 

 التفاصيل المراحل التي ستمرون بها خالل اقامتكم و القواعد التي يجب احترمها 

 معرفة نظام السير واجب قبل امضاء عقد االسكان

 

دفتر االستقبال  
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مركز استقبال طالبي 
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الكشف عن حالة المنزل. انتم مقيمين بمسكن او بشقة مؤقتا و مجهزة بأجهزة كهر  .

ومنزلية حسب تركيب االسرة او في اشتراك السكني مع اشخاص آخرين في هذه 

الحالة يضمن لكم الكادا متسع خاص )غرفة تغلق بالمفتاح( للحفاظ على 

 خصوصيتكم. األثاث و األجهزة ملكية الكادا، ال تؤخذ و ال تنقل

  عند الدخول و عند المغادرة سيتم بيان الموجودات مع احد اضاء الفريق

التربوي. سيكون السكن نظيف عند دخولكم و عند مغادرتكم عليكم بتنظيفه 

 كما يجب تنظيفه خالل اقامتكم. ألسباب وقائية ال يسمح وجود الحيوانات

. تسليم المفاتيح: )مفتاح او عدة( ستوزع لكم. فريق الكادا يحمل مفتاح اضافي لكل  

شقة لكي يقوم عند الحاجة صيانة و تصليح و مراقبة االجهازة. سيخبركم احد 

 اعضاء الفريق  قبل زيارته

الزيارات: يمكنكم استقبال خالل النهار اشخاص  غير مقيمين بالمركز الكادا لكن ال 

 يسمح لهم السكن به

يطلب الكادا ضمان وفقا للقرار المتخذ من الوزير المكلف باللجوء على اساس 

من قانون دخول و اقامة االجانب و حق اللجوء 0-611المادة ل.  

اقساط شهرية. سيرجع لكم   0أورو منقسمة الى  001مبلغ هذا الضمان يمثل 

الضمان الى المعني باألمر عند مغادرت الكادا إال اذا عين ان هناك تخريب في 

سكن الكادا او اذا بقيا الشخص اكثر من المهلة المحددة له قانونيا. جزء او كل 

 الضمان يمكن احتجازه من مسير الكادا حسب تكاليف التصليحات

 اقامتكم.

اقامتكم بالكادا مؤقت. مدة االقامة محددة مع اجراءات طلب اللجوء امام الديوان 

الفرنسي لحماية الالجئين و العادم الجنسية و/او المحكمة الوطنية لحق اللجوء. ال 

يعتبر هذا العقد عقد إيجار. ال يسمح البقاء به بعد تاريخ  المغادرة المبلغ من مديرية 

 الكادا

 مساهمة االشخاص المقيمين باكادا.

المتعلق بمجلس  8111من شهر مارس  80ليوم  826-8111وفقا للمرسوم رقم 

الحياة االجتماعية و المساهمات المنشأة األخرى ) خصوصا مجموعة التعبير( 

 8من قانون  01من قانون الحركة االجتماعية و العائالت و المادة  7-100للمادة ل.

المجدد للحركة االجتماعية و الطبية. 8118يناير   

مرات في  1مجموعة التعبير بالكادا تجتمع مرة كل ثالث أشهر او على األقل  

السنة. يسمح للمقيمين المشاركة في سير الكادا و المشاركة بنشاط في وفر الخدمات 

 و تحقيق المبادرات الموفرة من الكادا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالحركة االجتماعية و

الطبية و المرسوم رقم  

المؤرخ  2002-4001

 2002نوفمبر  41ليوم 

المتعلق الشخص 

 المؤهل.

 

  

CADA 

 

De 9h à 12h du lundi au 

vendredi sauf le mardi 

fermeture à 10h30, et de 

14h à 17h tous les après-

midi sauf le vendredi. 

    

 

 15  SAMU 

 

 18  POMPIERS 

 

 17  POLICE 

 

 112  numéro d’urgence 

européen. Il concerne les 

urgences médicales, police, 

incendies. 

 

 02.41.67.31.81  CAVA 

répondeur téléphonique le 

week end 

 


