
 

 

 شتریتر از آنچه که ما پ یمصاحبه و جواب به تقاضانامه طوالن یمدت زمان انتظار برا
خواهد شد م،یاطالع داده بود  

 

اداره اتباع بیگانه به علت شرایط ناشی از بیماری کورونا اکثر مصاحبه ها را از طریق سکایپ انجام می دهد. این اتفاق هم شامل  
شما که بطور خصوصی زندگی می کنید، خواهد شد. متاسفانه به علت وجود محدودیت های  حال شما که ساکن کمپ هستید و هم 

عملی مربوط به تعداد مصاحبه های که ما می توانیم در هر مقطع زمانی و در هر کمپ از طریق سکایپ انجام دهیم، ظرفیت  
 کاری ما کاهش یافته است. این مِسئله باعث طوالنی تر شدن زمان انتظار می گردد. 

تا اواخر ماه ژوئن مصاحبه شده و افرادی که در  به نروژ آمده اند،  2020ما پیشتر اطالع داده بودیم که افرادی که قبل از سال 
آمده اند تا آخر سال جاری مصاحبه خواهند شد. مدت انتظار در شرایط فعلی طوالنی تر خواهد شد. اما ما امیدواریم   2020سال 

مصاحبه کنیم.   2020آمده اید، تا نوامبر  2020که بتوانیم با شمایی که قبل از سال    

آمده اید طوالنی تر خواهد شد.   2020که در سال زمان انتظار برای شما   

 ما و یا مسئولین کمپ در مورد تاریخ مصاحبه به شما اطالع خواهیم داد

 

 آیا اداره اتباع بیگانه با شما مصاحبه کرده ولی جوابی دریافت نکرده اید؟

 

جوابی دریافت نکرده باشید، متاسفانه نمی توانیم  2020مصاحبه شده و تا ژوئن  2020ما در صورتی که شما قبل از ماه مارس 
پیش بینی کنیم مدت زمان انتظار شما چقدر طوالنی خواهد شد. علت طوالنی تر شدن زمان بررسی پرونده، غالبا نیاز ما به  

 تحقیقات بیشتر می باشد. 

ما متاسفانه نمی توانیم بگوئیم چه مدت   مصاحبه شده اید، باید بیشتر انتظار بکشید.  2020در صورتی که شما بعد از ماه مارس 
 باید انتظار بکشید.

 
 
 

اطالعات مربوط به مدت 
زمان انتظار، برای شما که 

 پناهجو هستید 

 
 

2020ژوئن   

      

ارائه   2020اطالعات به روز شده در اواخر سپتامبر 
.خواهد شد  

 



 

 

آیا جواب تقاضای پناهندگی شما منفی بوده و شما منتظر بررسی اعتراض نامه خود از 
 طرف اداره اتباع بیگانه هستید؟

زمان انتظار برای بررسی اعتراض نامه، در اداره اتباع بیگانه بطور معمول یک ماه است. در صورتی که اداره اتباع بیگانه  
 شکایت شما را به مرجع بررسی شکایات امور مهاجرین بفرستد، می توانید در مورد زمان انتظار دراین سایت کسب اطالع کنید:  

Une.no/ventetid 

 

  


