
حق األطفال يف الحصول عىل املحامي
معلومات لك أنت القادم برفقة والديك وتطلب الحامية
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ماهو املحامي؟  

املحامي هو خبري بالقانون، وسوف يساعد عائلتك ليك تحصل عىل دراسة عادلة لطلبها للحامية.   •

ال يستطيع املحامي ان يخرب اآلخرين عن اي كالم تقولونه له، إذا كنتم ال ترغبون يف ذلك. •

متى وكيف تحصل عائلتك عىل محامي؟  

يعني لكم محامي إذا قررت مديرية الهجرة انكم يجب ان تعودوا .   •

سوف لن تدفعون أجرة املحامي. •

بإمكان والديك اختيار املحامي لو كانوا يعرفون محامي، او بإمكانهم الحصول عىل مساعدة مديرية الهجرة للقيام بذلك. •

يحصل األوالد يف بعض الحاالت عىل محامي خاص بهم. ان مديرية الهجرة او لجنة قضايا األجانب هم الذين يقرروا. •

 UDI  مديرية الهجرة ال يو دي أي هي التي تقرر اذا سمح لكم البقاء يف الرنويج

لو انتم اعرتضتم عىل القرار الصادر من قبل مديرية الهجرة، فان اللجنة املختصة بقضايا األجانب هي التي ستدرس اعرتاضكم. 

فانهم هم اللجنة الذين سيصدرون القرار النهايئ بخصوص بقاؤكم يف الرنويج.



3 حق األطفال يف الحصول عىل املحامي 

لدى حصولكم عىل الجواب من مديرية الهجرة

يوضح املحامي عن رأي املديرية بانكم يجب ان  •
تعودوا.

لو كنت قد تحدثت مع مديرية الهجرة، سيوضح  •
املحامي لك عن الذي تراه املديرية افضل لك.

اذا مل يكن والداك موافقان عىل القرار الذي أصدرته 

مديرية الهجرة

يساعدكم املحامي بكتابة اعرتاض وعطاء مديرية  •
الهجرة املعلومات عن قضيتكم.

 يخرب املحامي مديرية الهجرة عن وضعك الحايل وكيف  •

سيكون وضعك يف حال رجوعك.

لو قررت املديرية انكم ستبقون يف الرنويج

ستحصلون عىل رسالة من مديرية الهجرة بانكم  •

ستبقون يف الرنويج، ولن تحصلون حينئذ عىل 

محامي.

لدى حصولكم عىل الجواب من مديرية الهجرة

ما الذي سيساعد املحامي عائلتك به؟
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لدى حصولكم عىل جواب من لجنة قضايا االجانب

لو قررت اللجنة بانكم لن تبقون يف الرنويج

يوضح املحامي لكم سبب قرار اللجنة لعدم  •

السامح لكم بالبقاء.

لو كنت قد تحدثت مع لجنة حقوق االجانب،  •

سيوضح املحامي لك عن الذي تراه اللجنة افضل 

لك.

يوضح املحامي لكم عن كيفية حصولكم عىل  •

املساعدة للعودة اىل بلدكم.

لو قررت لجنة حقوق األجانب السامح لكم بالبقاء 

يف الرنويج

يوضح املحامي لكم سبب قرار اللجنة للسامح  •

لكم بالبقاء يف الرنويج وما الذي سيحصل الحقا.
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