
 

 

  مدت انتظار برای انجام مصاحبە و دریافت جواب درخواست پناهندگی 

هفتە بعد از درخواست پناهندگی جواب دریافت می کنند. بسیاری از آنها باید برای مدت  ٤از پناجویان در طول برخی 
 طوالنی تری در انتظار بمانند. 

  ی( انجام مTeams)بە صورت دیجیتال ، مصاحبه ها را شیوع ویروس کرونا لیبه دل(UDI) انە ادارە کل اتباع بیگ 
متأسفانه   می گردد.که به صورت شخصی زندگی می کنند هم این شامل پناهجویان مقیم کمپ پناهجویان و آنهایی دهد. 
 نیاست و بنابرا افتهی، کاهش به صورت دیجیتال تعداد مصاحبه هاانجام در ما  تیظرف یعمل یها تیمحدود لیبه دل
 تر خواهد بود. یطوالن ،زمان انتظارمدت 

 درخواست پناهندگی کردەاید؟ ٢٠٢٠پناهجویان زندگی می کنید و در سال آیا در کمپ  

می پناهندگی کردە باشید و در کمپ پناهجویان زندگی درخواست  ٢٠٢٠دسامبر ٣١ژوئن و  ١ نیب در صورتی که شما
 . شد دیمصاحبه خواه  ٢٠٢١اکتبر  ١، حداکثر تا کنید

 درخواست پناهندگی کردەاید؟ ٢٠٢١آیا در کمپ پناهجویان زندگی می کنید و در سال 

دسامبر   ٣١تا  ادی، به احتمال زدیکن کمپ زندگی می  و درپناهندگی کردە باشید درخواست   ٢٠٢١اول سال   مهیاگر در ن
 شد.  دیمصاحبه خواه ٢٠٢١

.  قرار می دهد تیاولو کمپ پناهجویان زندگی می کنند دررا که در آنهایی مصاحبه با (UDI) انە ادارە کل اتباع بیگ 
افرادی می   از مدت انتظار کنند کمتر یم یزندگکمپ پناهجویان که در  یکسانمدت انتظار برای بدان معناست که  نیا

 .زندگی نمی کنند که در کمپ پناهجویان باشد
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 ؟یدکن  یم یزندگ ی شخص منزل کیشما در   ایآ

هدف ما مشخص نمود.  قا  یدقمی باشد که زمان مصاحبه را دشوار  شما که در کمپ پناهجویان زندگی نمی کنید، یبرا
درخواست    ٢٠٢٠کنند و در سال  ینم یزندگکمپ پناهجویان در که  یبا همه کسان ٢٠٢٢ هیتا ژانو می باشد که نیا

 .میکن ه ، مصاحبپناهندگی کردەاند

امکاناتی که عفونت بر از مقررات پیشگیری عفونت و  تیوضع رایز برسیمهدف بتوانیم به این که  میست یما مطمئن ن
مصاحبه با  (UDI)انە ادارە کل اتباع بیگ گذارد.  یم ریتأث ،انجام مصاحبه دارد  یبرا  (UDI)انەادارە کل اتباع بیگ 

 یمهاجرت خانوادگ لیعنوان مثال به دل بهدر صورتی که دهد.  یقرار مدر اولویت را که اجازه اقامت ندارند،  یکسان
در انتظار  مصاحبه انجام   ی، برااجازە اقامت ندارندکه  یاز کسان شتری ب دی، بااجازە اقامت در نروژ را داشته باشید

 .بمانید

  میکن یم ەیبە شما توص گردد، یمنقض دیمصاحبە فراخوانده شو یبرا نکەیقبل از ادر صورتی کە اجازە اقامت شما 
 کنید.اجازه اقامت  دیتمددرخواست 

 د؟ینکرده ا افتیدر یو پاسخشدەاید مصاحبە   (UDI)انەاز طرف ادارە کل اتباع بیگ ایآ

مدت زمان انتظار را مشخص   میتوان ینمدر این صورت و متأسفانه انجام دهیم تحقیقات بیشتری باید اوقات ما  یگاه
  ن یامر ا نیا  لیموارد دل شتری، در بردە باشیدمدت طوالنی جواب دریافت نک برای مصاحبه انجام بعد از  شما اگر کنیم.

ی داشته شتریبه اطالعات ب ازین ی که ما در مورد پروندە شما. در صورتمیانجام ده ی شتریب قاتیتحقباید است که ما 
 گرفت. می، با شما تماس خواهباشیم

   (UDI)انەادارە کل اتباع بیگی دگیرسدر انتظار و   کردەایدپناهندگی دریافت  درخواست جواب منفی برای  ایآ
 د؟یهست  بە شکایت

ادارە  . اگر می باشدماه  کیمعموال    (UDI)انەادارە کل اتباع بیگ توسط  تیشکابه  یدگیرس یزمان انتظار برامدت 
می توانید  ، نمایدارسال  (UNE) در امور پناهندگی بررسی شکایات ئتیشما را به ه  تیشکا  (UDI)انەکل اتباع بیگ 
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