
 

 

ة االنتظار للذهاب إیل المقابلة والحصول عیل ر   ستکون فتر
ّ
عیل طلب اللجوء أطول د

ناکم بها سابقا. مّ م  ا أختر

 

وس کورونا. ينطبق هذا   Skypeاآلن معظم المقابالت عىل سکایب  UDIتجري مدیریة شؤون األجانب  ي فیر
بسبب تفش 

ي عن
ي اللجوء وعىل أولئك الذين يعيشون ف  ي مراکز استقبال طالب 

. لسوء الحظ، قدرتنا  ةن خاصاویعىل كل من يعيش ف 

ي  عدد مالمتعلقة باالستیعابیة منخفضة بسبب القيود العملية 
ي كل مرکز استقبال ف 

ي يمكننا إجراؤها ف 
قابالت سکایب الب 

ي أن مدة االنتظار 
 أطول. ستکون كل مرة. هذا هو السبب ف 

وي    ج قبل عام  ا أن كل من جاء إىل الی 
ً
يونيو، وأنه  شهر حزیران/ معه بحلول نهاية  ةسيتم إجراء مقابل 2020لقد قلنا سابق

ي عام   سيتم إجراء مقابلة مع أولئك الذين يأتون
  االنتظار فإن مدة اآلن،  علیە هو الوضع  مثلما بحلول نهاية العام.  2020ف 

ي إجراء مقابلة مع من جاء قبل  ستکون
/ بحلول  2020أطول ، لكننا نأمل ف  ي

ین الثان   . 2020نوفمی  تش 

 

ي عام  مدة كونتس
 أطول.  2020االنتظار بالنسبة لك الذي جاء ف 

 . معك  مقابلةالإجراء عن موعد االستقبال  مرکز سيتم إعالمك من قبلنا أو من قبل و 

 

 ولم تتل UDIهل أجريت مقابلة مع 
ّ
  ق

 
 ؟بعد اردا

ا بحلول ق  ولم تتل   2020مارس  آذار/  قبل  ة معكمقابلکانت قد أجریت لسوء الحظ، إذا  
ً
، فال   2020يوليو تموز/   رد

ا أطول، فغالًبا ما  طلبك ت معالجةاستغرقإذا و . بالنسبة لك يمكننا تحديد مدة االنتظار 
ً
یکون سبب ذلك هو أننا  وقت

 نحتاج إىل إجراء تحقيقات إضافية. 

ة أطول. لألسف ال يمكننا عیجب ، ف2020 آذار / مقابلتك بعد مارستمت إذا  ي  ليك االنتظار لفی 
یجب  تحديد المدة الب 

 عليك االنتظار فيها. 

 

ي اللجوء حول   معلومات لطالبر
 م 
ّ
 ة اإلنتظار د

 

Juni 2020 

      

ي نهایة أیلول/سبتمب  
 

  ستأتیکم معلومات محدثة ف
2020 

 



 

 

 

اضك؟ UDIفض طلبك وتنتظر قیام ر  هل   بمعالجة اعتر

اضات مدة ي اإلعی 
ا هو عادة شهر واحد.   UDIلدی  االنتظار للنظر ف  اضك إىل لجنة استئناف   UDIإذا أرسلت أم  اعی 

 (، فستجد معلومات حول Utlendingsnemdaقضایا الهجرة )
 
  . une.no/ventetiderد االنتظار عىل الموقع  ُمد

  

   لم تسلمها للشرطة؟ مستندات هل لديك

قبل   أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، ويفضل  ( UDIمديرية شؤون األجانب ) نريد منك إرسال نسخ من مستنداتك إلى

المستندات األصلية، بل نسخ   UDI تقبل  طالبي اللجوء. ال استقبال مرکز . يمكنك طلب المساعدة من موظفي UDI المقابلة مع إجراء

  فقط.

  

أرسل النسخ   طالب اللجوء الخاصة بك.  تجدە علی بطاقة هذا DUF رقمالخاص بك على النسخ، و DUF نطلب منك أيًضا كتابة رقم

  هذا العنوان: بالبريد إلى

   

Utlendingsdirektoratet ,Postboks 2098 Vika ,0125  Oslo  

   

  المتعلقة بالعمل والمدرسة وما إلى ذلك. واألوراق  الوثائق القضائية نريد منك أن ترسل لنا نسًخا من جميع فإننا وإذا كنت من تركيا،

 


