
 

 

 علیك االنتظار؟ یجب من الوقت  مّ ك
ي غضون  دّ تتم مقابلة البعض و�حصلون ع� ر 

ا من تار�ــــخ تقد�م الطلب.  21ع� طلبات لجوئهم �ض  يوم�

ض يتعول�ن  ة أطول. تتم مقابلة معظم  �ن ع� ال�ث�ي نيّ ي غضون االنتظار لف�ت
تقد�م الطلب، و�تلقون  تار�ــــخ أشهر من  10األشخاص �ض

ة من المقابلة. ا  رد�  ض ة وج�ي  ع� طلباتهم بعد ف�ت

ي غضون 
ا، فسوف  21إذا لم يتم إجراء مقابلة معك �ض و�ج�ة (يوم� د أن  رّ بمجمعك إلجراء مقابلة  ) UDI�ستدع�ك مدی��ة الهجرة ال�ض

ض دورك. تعتمد الم ي �جب أن تنتظّد �حني ي قائمة االنتظار.  القضا�ا رها ع� عدد ة اليت
 الموجودة �ض

و�ــــج. إذا كان لد�ك بالفعل ت��ــــح  UDIتع�ي  ي ال�ض
األول��ة إلجراء مقابالت مع أولئك الذين ل�س لديهم بالفعل ت��ــــح إقامة �ض

ة أطول إلجراء مقابلشمل العائلة   ّم ل إقامة، ع� سب�ل المثال �سبب  ض عل�ك االنتظار لف�ت أولئك الذين ل�س  مقارنة ب عك ة م، فسيتعني
 بالفعل.   إقامة لديهم ت��ــــح

 ؟ دّ ر يّ ولم تتلق أ  UDI  مدیریة الھجرة ت مقابلتك من قبل مَّ ت ھل 
ا ط��ً� للحصول ع�   ض  سببە مقابلة، فهذا ذهابك لل بعد   ع� طلب لجوئك دّ ر إذا كنت قد انتظرت وقت� ي معظم الحاالت ألنه يتعني

�ض
ي هذە الحالة.  تالتحق�قا علينا إجراء الم��د من 

ّد  قبل أن تحصل ع� ر  األمر  ستغرقه ��صبح من الصعب تحد�د الوقت الذي س  و�ض
 صل بك إذا احتجنا إ� م��د من المعلومات منك. تّ منا. سوف ن 

 ؟ مت شکویدَّ قھل 
ة   ةّ عاد ي ما تكون ف�ت

ا. إذا قمنا بتح��ل قضيتك إ�   UDIالشكوى لدى  النظر �ض ا واحد�   ستئناف لقضا�ا الهجرةمجلس اإل شهر�
)UNEمكنك العثور ع� معلومات حول أوقات االنتظار ع�بذلك  )، فسيتم إخطارك� .  une.no/ventetider 

 مھا؟لّ ھل لدیك مستندات لم تس
 udi.no/dokasyl �مكنك العثور ع� معلومات حول ك�ف�ة �سل�م المستندات ع�

ة اال    للحصول ع� رّد  نتظار  ف�ت
  (اللجوء)   طلب الحما�ة ع�  
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