
  لدیك إمکانّیات أخری



قامة؟ من یحّق لە الحصول علی التصریح بالإ

ویج ي ال�رن
قامة �رن •  یجب أن یکون لدیك، أو کان لدیك ترصیحاً بالإ

حصلت علیە ع�رب نظام لم شمل العائلة مع الزوج/الزوجة أو 

ة.  /المعا�رش المعا�رش

تك متمتعاً  ك/معا�رش •  یجب أن یکون زوجك/زوجتك أو معا�رش

ویجیة أو متمتعاً بجنسیة إحدی دول الشمال أو  بالجنسیة ال�رن

قامة یعطي  قامة أو ترصیح بالإ یکون لدیە/لدیها ترصیح دائم بالإ

قامة.  الحق بالحصول عیل ترصیح دائم بالإ

•  یجب أن تکون أنت أو طفلك قد تعرّضتم لسوء المعاملة من 

تك بینما کنتم تعیشون  ك/معا�رش قبل زوجك/زوجتك أو معا�رش

ویج. ي ال�رن
سویة �رن

تك.  ك/معا�رش •  یجب أن تکون قد ترکت زوجك/زوجتك أو معا�رش

وط. طاً من ال�رش ویج ليس �رش ي ال�رن
قامة �رن ة الإ •  طول ف�رت

لدیك إمکانّیات أخری

ي حیاة بال خوف من التعرّض للعنف والتهدیدات.
لکل الناس الحّق �رن

إذا کنت أنت أو أطفالك قد تعرّضتم لسوء المعاملة، بإمکانك أن 

للبقاء  قامة بصفة مستقّلة. لست بحاجة  تحصل عیل الترصیح بالإ

قامة الممنوح لك. ي العالقة الزوجیة خشیة من فقدان الترصیح بالإ
�رن



ما هو سوء المعاملة؟

مظاهر سوء المعاملة هي استخدام التهدیدات أو القرس أو 

العنف أو حجز حریة شخص ما. قد یکون سوء المعاملة جسدیاً 

أو نفسیاً أو جنسیاً. عندما نقّیم هل تعرضت لسوء المعاملة أم 

ل، فإنَّە من المهم أن نعرف إن کنَت قد تعرَّضت لـ:

•  الدفع

•  الجّر من الشعر

ب •  الرصرن

•  الرکل

 •  التهدید )بشکل مبا�رش أو غ�ي مباش

•  الضغط بغرض ممارسة أفعال جنسیة معك

غتصاب •  الإ

•  إعتداءات جنسیة أخری

•  المراقبة

ي البیت أو ُمنعت من الدخول إیل البیت
غالق علیك �رن •  الإ

•  ُمنعت من التصال بأفراد العائلة والأصدقاء

ي المجتمع، كمنعك من
 •   ُمنعت من التحّرك بحریة �رن

ویجیة عیل سبیل المثایلي ي دروس تعلیم اللغة ال�رن
   المشاركة �رن

•   نُعتت بألفاظ سیئة

•  تمَّ تجاهلك

•  تعرّضت للعزل

•  ُمنع عنك الطعام

دلء بآرائك  •  ُمنعت من الإ

قامة، یجب أن تکون حوادث  لکي تحصل عیل الترصیح بالإ

ي َمَررَْت بها جدیّة ومتكّررة. إذا کان العنف الممارس 
العنف ال�ت

ضّدك هو عبارة عن حوادث قلیلة الخطورة، یجب أن تکون هذە 

الحوادث متكّررة وجزءاً من نمط متكّرر.   

ي تعرَّضت لها أو 
 إذا کانت لدیك وثائق تصف سوء المعاملة ال�ت

رسائل من أشخاص آخرین یصفون فیها ما حدث لك، یمكنك 

أن ترفق هذە الوثائق والرسائل بطلبك. ولکن إذا لم تکن تملك 

ي 
وثائق تصف سوء المعاملة، فیکفي أن تخ�رب عن المعاملة ال�ت

ي مقابلٍة عند قیامك بتقدیم طلب للحصول عیل
تعرَّضت لها �رن

قامة. من المهّم أن تخ�رب عن کّل ما تعرَّضت لە،  الترصیح بالإ

م�ت وكیف حدث سوء المعاملة، وكیف أثّر سوء المعاملة علیك. 

طة حول سوء  مَت بالغاً للرسرش ط علیك أن تکون قد قدَّ ل یُش�ت

المعاملة.

(



قامة یوجد أیضاً أنواعاً أخری من تصاریح الإ

•  إذا کان عندك طفل في النرویج تسکن معە أو یحّق لك أن 

تزورە، یمكنك أن تقدم طلباً حول الهجرة عبر لّم الشمل مع 

الطفل.

ت عیل  •  إذا تمَّ إلغاء زواجك لأنّك تعرّضت لضغوطات أو أج�رب

الزواج )الزواج القرسي(، فإنَّ هذا قد یعطیك حّق الحصول عیل 

قامة بصفة مستقّلة.  ترصیح الإ

•  إذا کان الشخص الذي جئت إليە ع�رب نظام لم شمل العائلة 

ویج، فربّما تکون مستحقاً لترصیح ي ال�رن
قد حصل عیل الحمایة �رن

قامة بصفة مستقّلة سلفاً.  الإ

ي دول 
قامة الخاّصة بأفراد أ� مواط�رن •  إذا کنت تملك بطاقة الإ

/المنطقة القتصادیة الأوروبیة وتتعرّض لسوء  ي تحاد الأورو�رب الإ

ویج. ي ال�رن
قامة �رن ي الإ

ستمرار �رن المعاملة، فقد یحّق لك الإ

•  إذا کان من غ�ي المنطقي مطالبتك بالعودة إیل وطنك الأم، 

لأنّە من الصعب أن تعیش هناك كمطّلق عیل سبیل المثال، فإنَّ 

قامة.  ء قد یعطیك حّق الحصول عیل ترصیح بالإ ي
هذا ال�رش

قامة ي بعض الحالت الخاصة جداً أن تحصل عیل الإ
•  یمكنك �رن

عتبارات إنسانیة قویة.  لإ

ي بلدك
•  إذا کنت تخ�رش من التعرّض للعنف وسوء المعاملة �رن

، یمكنك أن تطلب الحمایة )اللجوء(.  الأصیلي

قامة هذە.  وطاً إضافیة لبعٍض من تصاریح الإ هناك أیضاً �رش

نت اقرأ المزید حول هذا الموضوع عیل صفحة الن�ت
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