د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ د ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ د
ځواب ﻟﭘﺎره د اﻧﺗظﺎر ﻣوده
څوﻣره وﺧت ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر وﺑﺎﺳﺊ؟

د ځﯾﻧو ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗوﻧﮑو د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮑوﻧو ﺗﮫ ﻟﮫ ﻣرﮐﯥ وروﺳﺗﮫ د  ۲۱ورځو ﭘﮫ دﻧﻧﮫ ﮐﯥ ځواب ورﮐول ﮐﭔږي.
ډﯾرې ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗوﻧﮑﯥ ﺑﺎﯾد زﯾﺎت وﺧت اﻧﺗظﺎر وﺑﺎﺳﻲ .ﻟﮫ ډﯾرې ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗوﻧﮑو ﺳره ﻟﮫ ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ وروﺳﺗﮫ د ۱۰
ﻣﯾﺎﺷﺗو ﭘﮫ دﻧﻧﮫ ﮐﯥ ﻣرﮐﮫ )اﻧﺗروي( ﺗر ﺳره ﮐﭔږي او ﻟﻧډ وﺧت وروﺳﺗﮫ ځواب ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي.
ﮐﮫ ﻟﮫ ﺗﺎﺳو ﺳره د  ۲۱ورځو ﭘﮫ دﻧﻧﮫ ﮐﯥ ﻣرﮐﮫ ﺗرﺳره ﻧﺷﻲ ،ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﻣو ﻧوﺑت راورﺳﭔږي د ﮐډواﻟو د ﭼﺎرو اداره ﺑﮫ
ﺗﺎﺳو ﻣرﮐﯥ )اﻧﺗروي( ﺗﮫ راوﻏواړي .د اﻧﺗظﺎر ﻣوده د دوﺳﯾو ﻟﮫ ﺷﻣﭔر ﺳره ﺗړاو ﻟري.
د ﮐډواﻟو د ﭼﺎرو اداره ) (UDIد ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻣرﮐﯥ ﺗﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺎروې ﮐﯥ د اوﺳﭔدﻧﯥ اﺟﺎزه ﻧﻠري .ﮐﮫ
ﺗﺎﺳو د اوﺳﭔدﻧﯥ اﺟﺎزه ﻟرئ ،د ﺑﭔﻠګﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﻟﮫ ﮐورﻧۍ ﺳره د ﯾو ځﺎی ﮐﭔدﻟو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ،د ﻣرﮐﯥ ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو
ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ زﯾﺎت وﺧت اﻧﺗظﺎر وﺑﺎﺳﺊ ﭼﯥ د اوﺳﭔدﻟو اﺟﺎزه ﻧﻠري.

آﯾﺎ د ﮐډواﻟو د ﭼﺎرو ﻟﮫ ادارې ﺳره ﻣو ﻣرﮐﮫ ﺗرﺳره ﮐړې ده ،ﺧو ځواب ﻣو ﻧﮫ دی ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړی؟
ﮐﮫ ﺗﺎﺳو ﻟﮫ ﻣرﮐﯥ وروﺳﺗﮫ د ځواب د ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره زﯾﺎت وﺧت ﻣﻧﺗظر ﭘﺎﺗﯥ ﺷوي ﯾﺎﺳت ،ﭘﮫ ډﯾرو ﻣواردو ﮐﯥ د
دې ﻻﻣل دا وي ﭼﯥ ﻣوﻧږ ﺑﺎﯾد ﺳﺗﺎﺳو د دوﺳﯾﯥ ﭘﮫ ﺗړاو ﻻ زﯾﺎﺗﯥ ﭘﻠټﻧﯥ ﺗرﺳره ﮐړو .ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ،ﺳﺗوﻧزﻣﻧﮫ ده وواﯾو
ﭼﯥ ځواب ﺑﮫ څﮫ وﺧت ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړئ .د اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﺑﮫ ﻟﮫ ﺗﺎﺳو ﺳره اړﯾﮑﮫ وﻧﯾﺳو.

آﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾت ﻣو ﮐړی دی؟
د ﮐډواﻟو د ﭼﺎرو ﭘﮫ اداره ) (UDIﮐﯥ د ﺷﮑﺎﯾﺗوﻧو د څﭔړﻟو ﻣوده ﻣﻌﻣوﻻً ﯾوه ﻣﯾﺎﺷت ده .ﮐﮫ ﻣوﻧږ ﺳﺗﺎﺳو دوﺳﯾﮫ د ﮐډواﻟو
د ﺷﮑﺎﯾﺗوﻧو د څﭔړﻟو ادارې ) (UNEﺗﮫ راﺟﻊ ﮐړو ،ﭘﮫ دې اړه ﺑﮫ ﺗﺎﺳو ﺗﮫ ﺧﺑر درﮐړل ﺷﻲ .د اﻧﺗظﺎر د وﺧت ﭘﮫ اړه
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﮫ ﻻﻧدې اﻧﺗرﻧت ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ ﻣوﻧدﻻی ﺷﺊ:
une.no/ventetider

آﯾﺎ داﺳﯥ اﺳﻧﺎد ﻟرئ ﭼﯥ ﻧﮫ ﻣو دي ﺳﭘﺎرﻟﻲ؟
د اﺳﻧﺎدو د وړاﻧدې ﮐوﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﮫ ﻻﻧدې اﻧﺗرﻧت ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ ﻣوﻧدﻻی ﺷﺊ:
udi.no/dokasyl
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