
 

 

የኦክቶበር እና  የኖቨምበር 2015 መረጃ 

ይህ መረጃ የሚመለከተው ዕድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች የሆኑትንና ለጉዳያቸው መልስ በመጠባበቅ ላይ 

የሚገኙትን ነው። በቅርቡ ባሳለፍናቸው ጊዜያቶች ውስጥ ብዙ ሕጻናት ብቻቸውን ወደ  ኖርዌይ መጥተው 

ጥገኝነት ጠይቀዋል። በዚህም የተነሳ የውጪ ዜጎች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት፣ UDI፣ ብዙ ለመታየት ወረፋ 

በመጠበቅ ላይ ያሉ ጉዳዮች አሉት። እኛ እድሜያቸው ከ 15 ዓመት በታች ለሆኑትና ወደ ኖርዌይ ብቻቸውን 

ለመጡ ሕጻናት ነው ቅድሚያ የምንሰጠው። እንደዚያም ሆኖ፣ እንደአሁኑ ብዙ ጉዳዮች ሲኖሩን ወረፋ 

የመጠበቂያው ጊዜ ይረዝማል። እናም ለናንተ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ጊዜ ይወስድብናል ማለት ነው። ጥበቃ 

እንዲደረግላችሁ (የፖለቲካ  ጥገኝነት) በመጠየቅ ያስገባችሁትን ማመልከቻ ማየት ለመቻል ደግሞ በቅድሚያ 

ቃለ መጠይቅ ልናደርግላችሁ ይገባል።  

መቸ ነው ለቃለ መጠይቅ የምትቀርቡት?  

ከ 15 ዓመት ዕድሜ በታች ለሆናችሁ: 

ጥገኝነት ከጠየቃችሁበት ጊዜ አንስቶ ለቃለ መጠይቅ እስክትጠሩ ድረስ እስከ 4 ወራት ድረስ ወረፋ 

ትጠብቃላችሁ ብለን እንገምታለን። ለዕድሜ  ምርመራ የምትሄዱ ከሆነ ደግሞ ለቃለ መጠይቅ ለመቅረብ ረዘም 

ያለ ጊዜ ሊወስድባችሁ ይችላል። ለዕድሜ ምርመራ መሄድ የሚኖርባችሁ ከሆነ መልዕክት ይደርሳችኋል።  

በ 15 እና በ 18 ዓመት ዕድሜ መካከል ላላችሁ:  

ጥገኝነት ከጠየቃችሁበት ጊዜ አንስቶ ለቃለ መጠይቅ እስክትጠሩ ድረስ እስከ 7 ወራት ድረስ ወረፋ 

ትጠብቃላችሁ ብለን እንገምታለን። አንዳንዶቹ ከሌሎቹ በተለየ ሁኔታ ፈጥነው ለቃለ መጠይቅ ሲቀርቡ ልብ 

ብላችሁ ሊሆን ይችላል። የዚህ ምክንያቱ UDI ሁልጊዜም የወረፋን የቅደም ተከተል ሥርዓት የማይከተል 

መሆኑ ነው። ለረጅም ጊዜ ወረፋ ለመጠበቅ የምትገደዱ ከሆነ፣ ይህ ጉዳያችሁ ችግር ስላለበት ወይም እኛ  

ስለረሳናችሁ እንደሆነ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። UDI በዚህ ዓይነት ሁኔታ ለመሥራት የመረጠው ተጨባጭ 

ከሆኑ ምክንያቶች በመነሳት ነው።  

እድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች 
ሆኖ ጥገኝነት ለጠየቁና በኖርዌይ 
ለሚገኙ ወላጅ አልባ ሕጻናት 
የተዘጋጀ መረጃ  

Infoskriv om ventetider for barn under 18 år, 
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ተጻፈ 
በ የፖለቲካ ጥገኝነት መምሪያ የምክር አገልግሎት 
ኦክቶበር 2015 



 

 

ነፍሰ ጡር ከሆንሽ ወይም አደገኛ የጤና ችግር ካለብሽ፣ ጉዳይሽን እንድናስቀድምልሽ መጠየቅ ትችያለሽ። 

መቸ ነው ለማመልከቻዎቻችሁ መልስ የምታገኙት?  

ለማመልከቻችሁ መልስ ለማግኘት ለምን ያህል ጊዜ መጠበቅ እንዳለባችሁ በቃለ-መጠይቁ ወቅት መልዕክት 

ይነገራችኋል።  

እድሜያችሁ ከ 15 ዓመት በታች ከሆነ፣ ምናልባትም እስከ 3 ወራት ድረስ መጠበቅ ይኖርባችሁ ይሆናል።  

በ 15 እና በ 18 ዓመት ዕድሜ መካከል ያላችሁ ከሆነ ደግሞ፣ ምናልባትም እስከ 5 ወራት ድረስ መጠበቅ 

ይኖርባችሁ ይሆናል።  

ብዙ ጊዜ የወረፋ ቅደም ተከተል ሥርዓትን አንከተልም። እናም ከናንተ ፈጥነው መልስ የሚያገኙ ሰዎች ሊኖሩ 

ይችላሉ። ያ ማለት የናንተ ጉዳይ ችግር አለበት፣ ወይም ደግሞ UDI ረስቷችኋል ማለት አይደለም። የዚህ 

ምክንያቱ UDI ሥራውን የሚያቀናጅበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ከናንተ ጋር በተመሳሳይ ቀን ቃለ መጠይቅ 

ከተደረገላቸው ሰዎች ጋር እኩል መልስ እናገኛለን ብላችሁ መጠበቅ አትችሉም።  

አንዳንድ ጉዳዮችን አይቶ  ለመጨረስ እኛ ከምንገምተው የወረፋ ጊዜ የበለጠ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ይህ 

ደግሞ እናንተን፣ እድሜያችሁ ከ 15 ዓመት በታች እና ከ 15 ዓመት በላይ የሆናችሁትንም ይመለከታል። ወረፋ 

ለመጠበቅ የምትገደዱበትን ጊዜ የሚወስነው ጉዳያችሁን በተመለከተ ማድረግ የሚገባን የማጣራት ሥራ ዓይነት 

ነው።  

ወረፋ ለመጠበቅ የምትገደዱበት የጊዜ ርዝመት በኖርዌይ አገር መኖር ለመቻል እና ላለመቻላችሁ የሚኖረው 

አንዳችም ትርጉም አይኖርም። ጉዳያችሁን አይተን ስንጨርስ ለጠበቃችሁ መልዕክት እንልካለን።  

ለተወካዮች: ልጆች ለቃለ መጠይቅ ለመጠራት ወይም ለጉዳያቸው መልስ 

በመጠባበቅ ላይ እያሉ  

በዚህ ወረፋ መጠበቂያ ጊዜ ውስጥ ስልክ እየደወሉ UDI ን ለማስታወስ እንዳይሞክሩ እንለምንዎታለን። ይህን 

ማድረግዎ ቃለ መጠይቁን በፍጥነት እንድናካሂድ ወይም ጉዳዩን በፍጥነት እንድናይ አያደርገንም። ጉዳዩ ታይቶ 

የሚጠናቀቅበትን ጊዜ በተመለከተም ልንነግርዎት የምንችለው ብዙ ነገር የለም። 

የወረፋ አጠባበቅን በተመለከተ ያለው መረጃ ሊለወጥ ይችላል። የወረፋን ጉዳይ የሚመለከት አዲስ የመረጃ 

ጽሁፍ በዲሴምበር ወር መጀመሪያ ላይ ይመጣላችኋል።  

የወረፋ ጊዜን በተመለከተ በ www.udi.no ድረ ገጽ ላይ መረጃ ታገኛላችሁ (saksbehandlingstider 

በሚለው ስር)። 

http://www.udi.no/

