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NDIHENI TË DETYRUAR TË 
BËNI GJËRA QË NUK 
DËSHIRONI T’I BËNI ?

KENI QENË TË KËRCËNUAR 
OSE TË SULMUAR ? 

Mos ngurroni të flisni me ndonjë asistent-e social-e 
të Cada-s për t’i njohur më mirë të drejtat tuaja
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Kjo gjithashtu mund t’i përkasë ndonjë personi të rrethit tuaj, të rritur ose të mitur.
Mos ngurroni të kërkoni këshillë në Cada.

Një ndëgjim dhe një ndihmë në nivele të ndryshme (mjekësore, sociale, 
psikologjike, asistencë juridike, etj.)

Ajo ose ai do të ruajë fshehtësinë dhe privatësinë e bisedës.

Çka mund të ju sjellë asistenti-ja social-e ?

Mos ngurroni të flisni me ndonjë asistent-e social-e 
të Cada-s për t’i njohur më mirë të drejtat tuaja

Jeni në kërkim azili në Francë 
dhe ndodheni në një nga situatat vijuese :

Keni ardhur në Francë në kushte të vështira dhe keni pësuar 
dhunë ose jeta juaj ka qenë e rrezikuar.

Jeni ndodhur në një situatë e cila nuk është ajo që ju ishte 
premtuar.

Dikush ju ka marrë dokumentat e identitetit ose dokumenta tjerë 
të rëndësishëm. 

Ju ose rrethi juaj jeni të kërcënuar ose pësoni dhunë nësë nuk 
veproni siç ju kërkohet.

Ndiheni të detyruar të bëni gjëra që nuk dëshironi t’i bëni, në 
kushte që rrezikojnë shëndetin tuaj.

Jeni të obliguar të punoni për të kthyer një borxh.

Punoni me orë të tëra dhe nuk paguheni ose paguheni fare pak.

Keni qenë të kërcënuar ose të sulmuar dhe frikësoheni të bëni 
padi dhe të keni probleme me policinë.


