
 

 څومره وخت باید انتظار وباسئ؟ 
 ځواب ورکول کٻږي. ورځو پھ دننھ کې ۲۱د  د پناه غوښتنې غوښتنلیکونو تھ لھ مرکې وروستھ پناه غوښتونکوځینو  د

  ۱۰ډیرې پناه غوښتونکې باید زیات وخت انتظار وباسي. لھ ډیرې پناه غوښتونکو سره لھ پناه غوښتنې وروستھ د 
کوي.  وخت وروستھ ځواب ترالسھ لنډمیاشتو پھ دننھ کې مرکھ (انتروي) تر سره کٻږي او   

د کډوالو د چارو اداره بھ   نوبت راورسٻږي موورځو پھ دننھ کې مرکھ ترسره نشي، کلھ چې  ۲۱کھ لھ تاسو سره د  
تړاو لري. سرهشمٻر   لھوغواړي. د انتظار موده د دوسیو راتھ  (انتروي) تاسو مرکې  

. کھ  وې کې د اوسٻدنې اجازه نلريھغو کسانو مرکې تھ لومړیتوب ورکوي چې پھ نارد   )UDI( د کډوالو د چارو اداره
د ھغو کسانو  باید اجازه لرئ، د بٻلګې پھ توګھ لھ کورنۍ سره د یو ځای کٻدلو لھ املھ، د مرکې لپاره  نېاوسٻد دتاسو 

 انتظار وباسئ چې د اوسٻدلو اجازه نلري.  وخت پھ پرتلھ زیات

ځواب مو نھ دی تر السھ کړی؟  ، خوکړې ده ترسره مرکھ سره موادارې  لھ  آیا د کډوالو د چارو  
، پھ ډیرو مواردو کې د  منتظر پاتې شوي یاستسو لھ مرکې وروستھ د ځواب د تر السھ کولو لپاره زیات وخت کھ تا

پلټنې ترسره کړو. لھ ھمدې املھ، ستونزمنھ ده ووایو   زیاتېچې مونږ باید ستاسو د دوسیې پھ تړاو ال  ويدې المل دا 
لھ تاسو سره اړیکھ ونیسو.  پھ صورت کې بھ اړتیا د معلوماتود اضافي تر السھ کړئ.  ځواب بھ څھ وخت چې  

دی؟ کړی آیا شکایت مو  
کھ مونږ ستاسو دوسیھ د کډوالو  یوه میاشت ده. موده معموالً  د څٻړلوشکایتونو د ) کې UDIد کډوالو د چارو پھ اداره (

پھ اړه  وختخبر درکړل شي. د انتظار د بھ تاسو تھ دې اړه  ) تھ راجع کړو، پھ UNEد شکایتونو د څٻړلو ادارې (
 معلومات پھ الندې انترنت پاڼھ کې موندالی شئ:

une.no/ventetider 

 آیا داسې اسناد لرئ چې نھ مو دي سپارلي؟
 د اسنادو د وړاندې کولو پھ ھکلھ معلومات پھ الندې انترنت پاڼھ کې موندالی شئ:

udi.no/dokasyl  
 
 
 
  

د غوښتنلیک د    د پناه غوښتنې 
لپاره د انتظار موده   ځواب   
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