
Date du 1er accueil /
Дата 1-го прийому:

Monsieur / Чоловік Madame / Жінка

Nom de naissance /
Прізвище при народженні

Nom d'usage / Прізвище,
що використовується зараз

Prénom(s) / Ім’я або імена

Date de naissance /
Дата народження

Ville de naissance /
Місто народження

Pays de naissance /
Країна народження

Nationalité /
Національність



Nom et prénom du père /
Прізвище та ім’я батька

Nom et prénom de la mère /
Прізвище та ім’я матері

Situation familiale /
Сімейний стан

Langue(s) parlée(s) /
Мови, якими Ви можете
спілкуватися

Langue d'audition /
Мова яку Ви розумієте

Téléphone / Телефон

Femme enceinte / mois de
grossesse /
Вагітна жінка /
місяць вагітності :

Date présumée accouchement / Передбачувана дата пологів :



Nombre d'enfants /
Кількість дітей :

Dont entrés en France /
Скільки з них пробули у Францію :

M/F
Ч/Ж

Nom - Prénom /
Прізвище - Ім’я

Date & lieu de
naissance/Дата та
місце народження

Nationalité /
Національність

Lieu de résidence
actuel / Поточне
місце проживання

Époux(se) / Concubin(e) si pas présent(e) lors de la demande
Дружина/партнер, якщо він відсутній на момент подачі заяви

Nom - Prénom(s) / Прізвище - Ім’я

Date de naissance / Дата народження

Nationalité / Національність

Ville et pays de naissance /
Місто та країна народження

Documents d’identité détenus / Документи, що посвідчують особу :

Domiciliation postale / Поштова адреса :

Itinéraire / Маршрут



Date d'arrivée en France / ville
Дата прибуття у Францію / місто

Date de départ du pays d'origine ou de provenance

Дата виїзду з країни походження

Prise d’empreinte dans un pays européen /
Чи зроблені відбитки пальців одній з країн ЄС

OUI / NON                            Si oui le(s)quel(s) ?
ТАК/НІ                                  Якщо так, в якій?

Orientation vers un logement :
Croix Rouge Française : 03.20.57.59.92

Направлення до проживання:
Французький Червоний Хрест : 03.20.57.59.92

Commentaires (santé / hébergement - vulnérabilité)

Коментарі (здоров'я / проживання - вразливість)


