
 

؟دیشکبر اظتناد یابت دمچھ   
دریافت  گی پناھندروز بعد از ارائھ درخواست  ۲۱را در جریان  خویش گیدرخواست پناھند پاسخ پناھجویان از برخی

.  انتظار بکشندباید برای مدت طوالنی  دیگر ه ییعدو  می کنند  

در جریان   و گردندگی دعوت می پناھند  مصاحبھ بھ ماه ۱۰در ظرف  گی دپناھن بعد از ارائھ درخواستافراد  اکثریت
  دریافت می کنند. را پاسخ  ،مصاحبھ مدت کوتاه بعد از

ھر چھ   شما را کھ سعی خواھد نمود  امور مھاجرین ۀادار، گیردمصاحبھ صورت نروز   ۲۱در جریان  با شما اگر
گی وابستگی دارد.  پناھند. مدت انتظار باتعداد قضیھ ھای کنددعوت  زودتر بھ مصاحبھ  

اقامت نداشتھ باشند.  ۀافرادی را بھ مصاحبھ دعوت می کند کھ در ناروی اجاز در قدم نخست ریاست امور مھاجرین
فامیلی، باید نسبت بھ افرادی کھ اجازه اقامت ندارند    الحاقبھ دلیل  بھ طور مثال، اجازه اقامت داشتھ باشید شما گرا

بیشتر انتظار بکشید. مدت   

پاسخ دریافت نکرده اید؟تا ھنوز   لیو اید نموده  مصاحبھ امور مھاجرین ۀآیا با ادار  
کھ ما در قضیھ   آن این است دلیل اکثر اوقات، ت زیاد انتظار کشیده باشیدگی مدپناھندگر بعد از حضور در مصاحبھ  ا

. در  نمودوقت دریافت خواھید پاسخ را چھ  گفتھ نمیتوانیم کھ بھ ھمین دلیل،  تحقیقات بیشتر را انجام دھیم. باید شما
.گرفتھ می شود نیاز بھ معلومات بیشتر با شما تماسصورت   

 آیا شکایت کرده اید؟ 
بھ  اگر دوسیھ شما معموالً یک ماه است. ت امدت انتظار برای رسیده گی بھ شکای ،)UDIدر ریاست امور مھاجرین (

مورد مدت  . در می شوداطالع داده  برای تان در آن صورت ،راجع شود )UNEادارۀ بررسی شکایات مھاجرین (
 را در صفحھ ذیل بدست آورده می توانید: معلومات بیشتر انتظار

une.no/ventetider 

: را تسلیم کرده ایدیا اسناد دست داشتھ خود آ  
در صفحۀ انترنتی ذیل مظالعھ کنید:  اسناد راتحویل نمودن در مورد نحوه  بیشتر  معلومات  

udi.no/dokasyl 

دریافت    برای   ظار نت دت ا م 
   گی درخواست پناھند   پاسخ 
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