انواع دیگر اجازهء اقامت نیز وجود دارد

•درصورتیکه در ناروی طفل داشته باشید که شما
باهم زندگی میکنید یا دید و وادید دارید ,دران
صورت میتوانید به اساس پیوند خانوادگی با طفل,
درخواست اجازهء اقامت نمایـــــید.
•درصورتیکه شما بنا بر جبر و فشار وادار به
ازدواج شده باشید که قرار باشد بی اعتبار وباطل
ساخته شود(ازدواج اجباری) ,این چیز میتواند برای
ت مستقل را بدهـــــد.
حق یک اجازهء اقام ِ
تان ِ
ت خانوادگی
• اگر آن شخصی که شما با او مهاجــر ِ
کردید کـــه درناروی پناهندگــی دریافت کرده
ً
باشد,میتواند این اتفاق پیش آید که آنگاه شما قبال یک
ت مستقل را داریــــد.
اجازهء اقام ِ
ت اعضای خانوادء
• درصورتیکه شما کارت اقام ِ
شروندان کشورهای اتحادیهء اروپا را داشته باشید و
ِ
مــــــــور ِد بد رفتاری قراربگیریــــــــد ,درانصورت
حق ادامهء اقامت(سکونت) را
میتوانید بازهم ِ
درناروی داشته باشــــید.

ت تان
ت برگش ِ
•اگــــــر پنداشته شود که مطالبا ِ
دوبـــاره بـــــــه وطن نامناسب وغیرمعقول است,
بگونهء مثال بخاطر اینکه زندگی نمودن درانجا
بعنوان طالق شده مشکل باشد,این
برای یک فرد
ِ
حق یک اجازهء اقامـــت را
چیزمیتواند به شما ِ
بـــــدهــــــد.
•در موارد کامالً خاصی شما میتوانید اجازهء اقامت
ت بشــــردوستانـــــه دریافت
را بنا بر مالحظا ِ
نمــــــاییــــــــــــــد.
•در صورتیکه شما هراس داشته باشید که در کشور
تان مورد خشونت و بد رفتاری قــــرار میگیریـــد,
میتوانید تقاضای پناهندگی(حفاظت) نماییـــد.
برای برخی ازین انواع اجازه های اقامت شــــرایط
ت دیگری نیـــــز وجــــــــود دارد.
ومطالبا ِ
جهت معلومات بیشتر به صفحهء انترنتی ذیل
مراجعــــــه نماییـــدudi.no/vold :

Dari
داتسرماه نایتسیرک :ریوصت
یرد

بد رفتاری چیـــــست؟

بد رفتاری عبارت میباشد ازاستفاده ازتهدیدات,
اجبار,خشونت ,یا مانع شدن ازآزادی یک شخص.
بدرفتاری میتواند بطور فزیکی ,روحی یا جنسی وجود
داشته باشــــــد .زمانیکه ما بررسی میکنیم که آیا شما
مورد بدرفتاری قرار گرفته اید یاخیر ,بگونهء مثال,
موارد آتی را در نظرمیگیــــــــــــریـــم :

جهت دریافت یک اجازهء اقــامت ,بایــد رویداد های
ت جـدی یا مکرر وجـــــــود داشتـــــــــه
موارد واتفــاقـا ِ
ت خشونت
باشــــــــــــــد .درصورتیکه موارد واتفا قا ِ
بار آنـــــقدرجدی نباشـــــــــد ,درانصورت باید بطور
تکرارچند ین بارانجام شده باشد تا که بخشی از یک
الگو را تشکیل دهـــد.

•
•
•
•
•
•
•
•

تیــله شدن/پرتاب شدن
شدن/کشش ازموی
موی َکنک
ِ
ضربه خوردن
لگد خوردن
تهدید شدن(مستقیم یاغیرمستقیم)
ت انجام عمل جنسی تحت فشار قرار گرفتن
جه ِ
مورد تجاوز قرار گرفتن
مورد آزاروازیت انواع دیگر جنسی قرار گرفتن

در صورتیکه شما اسناد و مدارک دارید که نشاندهندهء
بدرفتاری با شما میبا شد ,یا نامهء از اشخاص دیگری
نزد تان موجود باشد که بیانگر این باشد که با شما
چه اتفاقی رخ داده است ,آنها را میتوانید ضمیمهء
ت تان نمایید .اما درصورتیکه کدام اسناد
درخواس ِ
ومدارک را ندارید ,فقــــط کافی خواهد بود که در یک
مصاحبه ,زمانیکه اجازهء اقامت درخواست میکنید,
توضیح بدهید که با شما چه اتفاقاتی رخ داده است.
بسیار مهم میباشد که هرآنچه را که شما درمعرض آن
قرار گرفته اید ,توضیح بدهید ,که چه وقت اتفاق افتاده

•
•
•
•

تحت کنترول قرارگرفتن
خانه بند یا به خانه ممنوع الورود شدن
ممنوع شدن ازتماس با دوستان وفامیل
ممنوشدن تان از گشت و گذاردرجامعه ,بگونهء
مثال از اشتراک درکـــــورس زبان نارویجـــــــی
مورد استفادهء الفاظ بد قرارگرفتن
نادیده گرفته شدن
درانزوا قرارگرفتن
نهی شدن ازغذا
نهی شدن ازاظهارنمودن افکارو نظریات تان

•
•
•
•
•

و چگونه این اتفاق صورت گرفته ,و اینکه باالی
تان چه تاثیری داشته است .شرطی وجود ندارد که
(حتمی نیست) که این بد رفتاری را به پولیس گذارش
بدهــــــید.

شما دارای امکانا ِ
ت دیگــــرهستید

حق یک زندگی بدون هراس از خشونت
همگی دارای ِ
و تهد یدات میبــــــاشند .درصورتیکه شما یا اطفال
تان مورد بد رفتاری وخشونت قراربگیرید ,میتوانید
ت مستقل را دریافت کـــــنید .بخاطر
یک اجازهء اقام ِ
ترس اینکه اجازهء اقامت درناروی را از دست
ِ
.میدهید ,نیاز ندارید که در چنین شرایط باقی بمانید

چه کسانی اجازهء اقامت دریافت میکــنــند؟
• شما باید درناروی اجازهء اقامت به اساس پیوند
خانوادگی با همسـریا سامبویر(پارت َن ِر) تان داشته
باشید ,یا داشته بوده ایـــــــد.
• همسر تان یا سامبویر(جفتِ) تان خود باید
نارویجی ,ازحوزهء شمال بوده ودارای اجازهء
اقامت دایمی ,یا اجازهء اقامتی که بتواند دایمی
گردد ,باشــــــــــد.

هنگام سکونت تان با هم
• شما یا طفل تان,
ِ
ت
درناروی ,باید از جانب همسر یا سامبویرتان(جف ِ
تان) مورد خشونت قــــرار گـــــــــرفتـه بوده
باشـــــیـد.
• شمــا باید ازهمسریا سـامبویــــر(پارتنر) تـــــان
جــــــــدا بـــوده بــا شـــــــید (کـــــوچ کرده
باشید).
• کدام شرطی وجود ندار چه مدتی در ناروی بوده
ایــــــــد.

شمـا دارای امکـانا ِ
ت
دیگـــر هستیــــد

