ﻣدت اﻧﺗظﺎر ﺑرای درﯾﺎﻓت
ﭘﺎﺳﺦ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
ﭼﮫ ﻣدت ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر ﺑﮑﺷﯾد؟
ﺑرﺧﯽ از ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش را در ﺟرﯾﺎن  ۲۱روز ﺑﻌد از اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ درﯾﺎﻓت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻋده ﯾﯽ دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ اﻧﺗظﺎر ﺑﮑﺷﻧد.
اﮐﺛرﯾت اﻓراد ﺑﻌد از اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧد ﮔﯽ در ظرف  ۱۰ﻣﺎه ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧد ﮔﯽ دﻋوت ﻣﯽ ﮔردﻧد و در ﺟرﯾﺎن
ﻣدت ﮐوﺗﺎه ﺑﻌد از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،ﭘﺎﺳﺦ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن  ۲۱روز ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺻورت ﻧﮕﯾرد ،ادارۀ اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺳﻌﯽ ﺧواھد ﻧﻣود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ھر ﭼﮫ
زودﺗر ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دﻋوت ﮐﻧد .ﻣدت اﻧﺗظﺎر ﺑﺎﺗﻌداد ﻗﺿﯾﮫ ھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ واﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
رﯾﺎﺳت اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن در ﻗدم ﻧﺧﺳت اﻓرادی را ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﻧﺎروی اﺟﺎزۀ اﻗﺎﻣت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺑﮫ دﻟﯾل اﻟﺣﺎق ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ،ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻧدارﻧد
ﻣدت ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺗظﺎر ﺑﮑﺷﯾد.

آﯾﺎ ﺑﺎ ادارۀ اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣوده اﯾد وﻟﯽ ﺗﺎ ھﻧوز ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﯾد؟
اﮔر ﺑﻌد از ﺣﺿور در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣدت زﯾﺎد اﻧﺗظﺎر ﮐﺷﯾده ﺑﺎﺷﯾد ،اﮐﺛر اوﻗﺎت دﻟﯾل آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻗﺿﯾﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر را اﻧﺟﺎم دھﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ را ﭼﮫ وﻗت درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﻧﻣود .در
ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
آﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾت ﮐرده اﯾد؟
در رﯾﺎﺳت اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن ) ،(UDIﻣدت اﻧﺗظﺎر ﺑرای رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻌﻣوﻻً ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳت .اﮔر دوﺳﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
ادارۀ ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﮭﺎﺟرﯾن ) (UNEراﺟﻊ ﺷود ،در آن ﺻورت ﺑرای ﺗﺎن اطﻼع داده ﻣﯽ ﺷود .در ﻣورد ﻣدت
اﻧﺗظﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را در ﺻﻔﺣﮫ ذﯾل ﺑدﺳت آورده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد:
une.no/ventetider
آﯾﺎ اﺳﻧﺎد دﺳت داﺷﺗﮫ ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﮐرده اﯾد:
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻧﺣوه ﺗﺣوﯾل ﻧﻣودن اﺳﻧﺎد را در ﺻﻔﺣﮥ اﻧﺗرﻧﺗﯽ ذﯾل ﻣظﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
udi.no/dokasyl
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