
 

 

 

۵۱۰۲ نوامبر و اکتبر های ماه برای معلومات  

 اواخر این در. میباشد هستی، ات درخواستی به رابطه در جواب منتظر و سال ۸۱ زیر که تو به  مربوط معلومات این

 اتباع امور ریاست نزد زیادی های دوسیه رو این از. اند کرده حفاظت درخواست و اند آمده ناروی به تنها زیادی اطفال

      .میدهیم ترجیح اند، آمده ناروی به تنها که را سال پانزده زیر اطفال ما. میباشد رسیدگی منتظر ای دی. یو – خارجه

 تو بتوانیم ما تا میگیرد وقت کمی. باشد زیاد حاال مثل ها درخواستی که وقتی میشود تر طوالنی انتظار وقت حال، هر به

.کنیم مصاحبه را شما اول باید ،(پناهندگی) حفاظت به رابطه در ات درخواستی به رسیدگی از پیش. کنیم مصاحبه را     

 

میروی؟ مصاحبه به وقت چه   

هستی: سال ۸۱ زیر اگر   

 ممکن سن، تست گرفتن صورت در. برسد مصاحبه نوبت تا بمانید منتظر ما چهار تا ممکن شما که است این ما آورد بر

میشود. داده خبر برایت سن، تست به رفتن صورت در. برسد شما به مصاحبه نوبت تا بگذرد بیشتر زمانی      

 

:هستی سال ۸۱ و ۸۱ بین اگر   

 به نسبت ها بعضی که کنید مشاهده ممکن. برسد مصاحبه نوبت تا بمانید منتظر ماه ۷ تا ممکن شما که است این ما تخمین

 بیشتر اگر. کند نمی پیروی صف ترتیب یک از همیشه ای. دی. یو که است آن بخاطر این. شوند مصاحبه زودتر دیگران

 فراموش را شما ما اینکه یا دارد وجود تان درخواستی به نسبت اشتباهی کدام که نیست معنی این به بکشی، انتظار باید

.دهد انجام عملی دالیل به بنا شکل این به را کار این که است گرفته تصمیم ای. دی.یو. ایم کرده   

.شود داده الویت شما درخواستی به که بخواهی ما از توانی می داری، صیحی جدی مشکالت یا هستی حامله اگر    

 

 

 

 و اند کرده حفاظت درخواست که سال ۰۱ زیر اطفال برای معلومات 

ندارند والدین ناروی در   

 

توسط شده نوشته   

مهاجرت شعبه راهنمایی خدمات  

۵۱۰۲ اکتبر  



 

میشود؟ داده شما به خواستی در جواب وقت چه    

.بمانی خود درخواستی جواب منتظر باید مدت چند که میشود داده اطالع شما به مصاحبه جریان در    

.باشی منتظر باید ماه سه تا احتماال هستی، سال ۸۱ زیر اگر    

.بکشی انتظار باید ماه پنج تا احتماال هستی، سال ۸۱ و ۸۱ بین اگر      

 کدام که نیست معنی این به. بکند دریافت جواب شما از زودتر کسی شاید کنیم، نمی پیروی صف ترتیب یک از همیشه ما

 است ای شیوه از ناشی این. است کرده فراموش را شما ای. دی. یو اینکه یا دارد وجود تان درخواستی به نسبت اشتباهی

 یک در که کسانی با همزمان که باشی نداشته توقع این بخاطر. میکند سازماندهی را کارها آن اساس بر ای. دی. یو که

.کنی دریافت جواب اند، شده مصاحبه تو با روز   

 ۸۱ زیر که  تو  مربوط هم این. شود رسیدگی تا میگیرد نیز شده تخمین زمان از بیشتر وقت ها درخواستی از برخی

 به رابطه در را تحقیقاتی چه ما که دارد بستگی بمانی، منتظر باید قدر چه اینکه. میشود هستی، ۸۱ باالی که تو و هستی

.بدهیم انجام باید تان درخواستی  

 اطالع تان وکیل به. نه یا میشوید ماندنی ناروی در شما که ندارد تاثری هیچ باشی، انتظار در باید که را زمانی مدت 

.نمودیم رسیدگی تان درخواستی به که وقتی میدهیم     

 

میباشد اش درخواستی جواب منتظر یا شود خوانده فرا مصاحبه به که منتظراست کودک که زمانی مدت در: سرپرستان به    

 ما که شود نمی باعث کار این. نکنید یادآوری و نزنید زنگ ای. دی. یو به انتظار، از موقع این در که میکنیم تقاضا

 وقت چه اینکه باره در بیشتر چیزی توانیم نمی همچنان. بکنیم رسیدگی درخواستی به زودتر یا بگیریم زودتر را مصاحبه

.بگوییم میشود، رسیدگی درخواستی به   

 دسامبر اوایل در بعدی یادداشت در انتظار وقت باره در جدید معلومات. کند تغیر تواند می انتظار وقت باره در معلومات

.میشود داده   

رسیدگی(. مهلت زیر) آورید بدست  www.udi.no  از میتوانید را انتظار وقت باره در معلومات  

 

 

http://www.udi.no/

