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பதினெட்டு வயதிற்குட்பட்்ட பாதுகாவலரற்்ற  

புகலி்ட விண்ணபபதாரிகளுககாெ தகவல்   

15 மற்றும் 18 வயதிற்கு இட்டபபட்்்டாருககாெது

: tamil
Informasjon til enslige mindreårige asylsøkere
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நீஙகள் பதினெட்டு வயதிற்குட்பட்்டவரா? நீஙகள் 
்நார்வயில், புகலி்டம் ்காரி அதாவது அகதினயெ 
உஙகள் னபற்்்றார அல்லது ஏடெய பராமரிபபாளரகளின் 
துட்ணயின்்றி வந்துள்ளரீகளா? அபபடிபபட்்ட உஙகடள நாம் 
பாதுகாவலின்்றி வந்த பதினெட்டு வயதிற்குட்பட்்ட புகலி்ட 
விண்ணபபதாரி என்று அடைப்பாம்.  

்நார்வயில் பாதுகாபபுக ்காரி நீஙகள் விண்ணபபிககும் 
்பாது நிகழவது என்ெ? பதினெட்டு வயதிற்குட்பட்்ட புகலி்ட 
விண்ணபபதாரி என்்ற வடகயில் உஙகள் உரிடமகள் 
மற்றும் க்டடமகள் எடவ என்பது பற்்றிய தகவலகடள 
இகடக்யடு வைஙகும்.  

உஙகள் தாயநாட்டில் இருககும் உஙகளது குடும்பதடதப பற்்றி:  

உஙகளது குடும்பததிெர எஙகு வசிககி்றாரகள் எெ UDI இற்கு 
னதரியாவிடில், அவரகள் குடும்பதடதத ்த்டலாம். உஙகள் 
குடும்பதடதப பற்்றி நீஙகள் னதரிவிபபது முககியம் 

 உஙகள் குடும்பதடதப பற்்றியும் அவரகள் எஙகு வசிககி்றாரகள் 
என்பது பற்்றியும் நீஙகள் னதரிவிபபது முககியமாகும்.  

UDI உஙகள் குடும்பதடத ்தடும்.
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 1. பாதுகாபபு னபறும் உரிடம யாருககுணடு? 
• நீஙகள் தாயநாட்டிற்கு மீள் பய்ணம் னசயவதால் பாரதூரமாெ அததுமீ்றல்கள் அல்லது  
 சிததிரவடதககுள்ளாககபபடுதல் இல்டல்யல் னகாடல னசயயபப்டககூடிய ஆபதடதக   
 னகாணடுள்ளரீகள் என்்றால், நீஙகள் பாதுகாபடபப னபறும் உரிடமடயக னகாணடுள்ளரீகள்.    

• உஙகள் தாயநாட்டின் அதிகாரிகள் உஙகளுககு பாதுகாபபு வைஙகிொல் அல்லது உஙகள்   
 தாயநாட்டில் பாதுகாபபாெ பிராந்தியஙகள் இருந்தால் வைடமயாக ்நார்வயில் பாதுகாபடபப   
 னபறும் உரிடம உஙகளுககு இருககாது.   

• பராயமட்டந்த ஒருவடர வி்ட பதினெட்டு வயதிற்குட்பட்்ட புகலி்டவிண்ணபபதாரிககு   

 ்நார்வயில் பாதுகாபடபப னபறுவதற்காெ ்காரிகடககள் குட்றவாக இருககும்.

• பாதுகாபபுப னபறும் உரிடமடய யார னகாணடுள்ளெர என்்ற தீரமாெம் சரவ்தச ஒபபந்தஙகளால்  
 வடரயறுககபபட்டுள்ள்தாடு இவற்ட்றப பின்பற்றும் க்டடமடய ்நார்வ னகாணடுள்ளது.

2. மெிதாபிமாெ அடிபபட்டயில் யாருககு தஙகும் அனுமதி கிட்டககலாம்? 
• பாதுகாபடபக ்காரும் உரிடம உஙகளுககு இல்லாவிடின், வலுவாெ மெிதாபிமாெ கார்ணஙகள்  
 அல்லது ்நார்வயில் நீஙகள் னகாணடுள்ள வி்ச்ட னதா்டரபுகள் கார்ணமாக உஙகளுககு   
 தஙகும் அனுமதி வைஙகுவதற்காெ நிபந்தடெகடள பூரததி னசயதுள்ளரீகளா எெ அதிகாரிகள்   
 பரிசீலிபபாரகள்.  

3. மட்டுபபடுததபபட்்ட தஙகும் அனுமதி யாருககு வைஙகபபடுகி்றது?
• உஙகடள தாயநாட்டிற்கு திருபபி அனுபபுவதால் உஙகளுககு தகுந்த பராமரிபபு கிட்டககுமா  
 எெ UDI ஐயம் னகாணடிருபபதுதான் இந்நாட்டில் நீஙகள் தஙகுவதற்காெ ஏக கார்ணமாக   
 இருககுனமெில் உஙகளுககு மட்டுபபடுததபபட்்ட தஙகும் அனுமதி வைஙகபப்டலாம். UDI உஙகள்  
 விண்ணபபதடத பரிசீலடெ னசயயும் பட்சததில் நீஙகள் 16 வயதுடதப பூரததி னசயதிருந்தால்   
 இது னசல்லுபடியாகும். 

• இவவா்றாெ அனுமதி நீஙகள் 18 வயடத அட்டயும் வடர னசல்லுபடியாகும்.   

• இவவா்றாெ அனுமதிடயப புதுபபிகக முடியாது. அத்தாடு உஙகள் குடும்பம் ்நார்வயிற்கு   
 வருவதற்காெ அனுமதிடயயும் இது வைஙகாது. 

4. உஙகள் புகலி்ட விண்ணபபம் எந்த நாட்டில் பரிசீலிககபபடும்?
• ்நார்வயில் புகலி்டவிண்ணபபஙகடள சமரபபிககும் அடெவரது விண்ணபபஙகளும்  
 ்நார்வயில் பரிசீலிககபபடுவதில்டல. ்டபளின் ஒபபந்தமாெது ஐ்ராபபிய    
 நாடுகளுககிட்ட்யயாெ கூட்டுபப்ணியாகும். இதன்படி உஙகளது விண்ணபபம் ஒபபந்தததில்   
 கு்றிபபி்டபபட்்ட ஏ்தனும் ஒரு நாட்டில் மட்டு்ம டகயாளபபடும். 

• ்நார்வயிற்கு வருமுன் ்வன்றாரு ஐ்ராபபிய நாட்டில் நீஙகள் பாதுகாபபுக ்காரியிருந்தால்,   
 அல்லது உஙகள் னபற்்்றார அல்லது வளரபபுனபாறுபடபக னகாண்ட யாராவது ்வறு நாட்டில்   
 இருந்தால், உஙகளது விண்ணபபதடத அந்த நாட்டில் டகயாள்வதற்காக ்நார்வ அரசாஙகம்   
 உஙகடள அந்த நாட்டிற்கு அனுபபி டவககலாம். 

 • நீஙகள் ்வன்றாரு நாட்டில் பாதுகாபபுக ்காரியிருந்தால் உதார்ணமாக உஙகள்    
 டகஅட்டயாளதடத எடுபபதன் மூலம் இடத ்நார்வ அதிகாரிகள் அ்றிந்து னகாள்ளலாம். 
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• ்நார்வ அதிகாரிகள் உஙகடள பி்ற நான்டான்்றிற்கு அனுபபும் பட்சம் இடதயிட்டு நீஙகள்   
 ்மன்முட்றயடீு னசயய உஙகளுககு உரிடமயுணடு. இது பற்்றி ்மலதிகமாக உஙகள்   

 வைகக்றிஞர உதவுவார.  

• நீஙகள் ஒரு பி்ற ஐ்ராபபிய நாட்டில் பாதுகாபபுக ்காரி விண்ணபபததிருந்தால், இது வி்டயமாக  
 NOAS உ்டொெ உடரயா்டலின் ்பாது நீஙகள் கூ்றிொல் ்மலதிக விபரஙகடளப னபற்றுக   

 னகாள்ளலாம்.  

5. உஙகள் புகலி்ட விண்ணபபதடத ்நார்வயில் பரிசீலிபபது யார?
னவளிநாட்்டவர விவகார ஆட்ணயகம்(UDI) ஆெது ்நார்வ அரசின் ஒரு அஙகமாகும். இவரகள் 

உஙகளு்டன் ்நரடி சந்திபபில் உடரயாடி உஙகளுககு தஙகும் அனுமதி வைஙகுவதா இல்டலயா 

என்படத தீரமாெிபபாரகள். UDI அடெதது புகலி்ட விண்ணபபஙகடளயும் நுணுககமாகவும் தெிபபட்்ட 

ரீதியிலும் பரிசீலடெ னசயயும்.  

6. நீஙகள் பாதுகாபபக்காரி விண்ணபபிககும் ்பாது என்ெ நிகழகி்றது?
புகலி்ட விண்ணபபதாரினயெ னபாலிசில் நீஙகள் பதிவு னசயது னகாள்வரீகள்

• னபாலிசார உஙகள் புடகபப்டம் மற்றும் டக்ரடகடய எடுபபாரகள். நீஙகள் யார, எவவாறு   

 ்நார்வயிற்கு வந்தீரகள் என்பது ்பான்்ற வி்டயஙகடள விசாரிபபாரகள்.   

• உஙகளி்டம் க்டவுசசீட்டு அல்லது நீஙகள் யார என்படத னசால்லவல்ல ்வறு ஆவ்ணஙகள்   
 இருபபின், நீஙகள் இவற்ட்ற பதிவு னசயயும்்பாது வைஙகுவது முககியம். 
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 நீஙகள் ஓர அகதிமுகாமிற்கு இ்டம் மாறுவரீகள் 

• பதிவிற்கு பின்ெர நீஙகள் ஆரம்ப காலததில் தஙகியிருபபதற்காெ பதினெட்டு வயதிற்குட்பட்்ட  
 பராமரிபபுத துட்ணயற்்ற புகலி்டம் ்காரு்வாருககாெ முகாமிற்கு அடைததுச    
 னசல்லபபடுவரீகள்.  

• பின்ெர ்வன்றாரு முகாமிற்கு இ்டம் மாற்்றபபடுவரீகள்.  

• நீஙகள் 16 வயதுககுட்பட்்டவராக இருந்தால், 3 மாதஙகளுககு ்மல் ்நார்வயில் தஙக ்வணடிய  
 சாததியககூறு இருககுமாொல் நீஙகள் பா்டசாடலககு னசல்லும் உரிடமயும் க்டடமடயயும்   
 னகாணடுள்ளரீகள். நீஙகள் 16 இலிருந்து 19 வயதிற்கு இட்டபபட்்டவராயின், நீஙகள் பா்டசாடலககு  
 னசல்ல அனுமதிககபப்டலாம், ஆொல் இதற்கு நீஙகள் க்டடமபபட்்டவரல்ல.   

• உஙகளுககு ஏதாவது சிரமஙகள் இருந்தால் முகாமிலுள்ள ஊைியரகளு்டன் நீஙகள் உடரயாடுவது  
 முககியம். நீஙகள் கூறுபவற்ட்ற அவரகள் னசவிமடுதது உஙகளுககு ்தடவனயெில் உதவி   
 வைஙகுவாரகள். உஙகளது நாளாந்தப பராமரிபபிற்காெ னபாறுபடப முகாமிலுள்ள ஊைியரகள்   
 னகாணடுள்ளெர.  

நீஙகள் காச ்நாய பரி்சாதடெககுட்படுததபபடுவரீகள் 

• அகதிமுகாமிலுள்ள ஆரம்ப நாட்களில் நீஙகள் காச்நாய பரி்சாதடெககு உட்படுததபபடுவரீகள்.  

 இது அடெவருககும் கட்்டாயமாெ ஒன்று. உஙகளுககு காச ்நாய இருந்தால், அதற்காெ   

 சிகிசடச உஙகளுககு வைஙகபபடும். 

• சிகிசடச ்தடவபபடும் பாரதூரமாெ உ்டல்நலப பிரசசிடெ உஙகளுககு இருந்தால், இது   
 வி்டயமாக நீஙகள் சுகாதார நிடலயததிற்கு னதரிவிககவும். 
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உஙகளுககு NOAS லிருந்து தகவலும் அ்றிவுறுததல்களும் வைஙகபபடும்

• நீஙகள் நன்கு புரிந்து னகாள்ளககூடிய ஒரு னமாைியில் புகலி்ட வி்டயசனசயல்முட்ற பற்்றிய ஒரு  
 தகவல் திடரபப்டதடத NOAS (புகலி்டம் ்காரு்வாருககாெ ்நார்வயிய சஙகம்) காணபிககும். 

• நீஙகள் ப்டதடதப பாரதத பின்ெர, NOAS ஊைியர ஒருவர உஙகளு்டன் உடரயாடுவார.   
 இவவுடரயா்டல் நீஙகள் நன்கு புரிந்துனகாள்ளககூடிய னமாைியில் ந்டாததபபடும். இதில்   
 உஙகளுககு புகலி்டம் ்காரி விண்ணபபிபபதன் விபரம், அத்தாடு உஙகளது உரிடமகள் மற்றும்  
 க்டடமகள் பற்்றிய தகவல்கள் வைஙகபபடும். இவ உடரயா்டல் உஙகடள புகலி்ட ்நரகா்ணலுககு  
 தயாரபடுததும். புகலி்ட விண்ணபப வி்டயம் பற்்றி நீஙகள் மெதில் னகாணடுள்ள அடெததுக   
 ்கள்விகடளயும் இவ உடரயா்டலின் ்பாது ்கட்பது முககியம்.  

• NOAS ஆெது ்நார்வயில் புகலி்ட விண்ணபபதாரிகளுககாெ உரிடமகள் கு்றிதது னசயற்படும்   
 ஓர அரச சாரபற்்ற மெித உரிடமச சஙகமாகும். 

• NOAS இல் ப்ணிபுரி்வார தகவல் பாதுகாபபுக க்டடமடயக னகாணடுள்ளெர. இதன் னபாருள்   
 நீஙகள் NOAS ற்கு கூறும் எதுவும் ்மற்னகாணடு UDI, னபாலிஸ் அல்லது ்வறு யாருககும்   
 னதரிவிககபப்ட மாட்்டாது ஆடகயால் உஙகளுககு எக கார்ணஙகளால் பாதுகாபபு அவசியம்   
 என்படத விபரமாக னதரிவிபபதற்கு நீஙகள் அசசபப்டத ்தடவயில்டல. 

உஙகளுககு ஒரு உதவிப பாதுகாவலர வைஙகபபடும்

• உஙகளது உரிடமகள் தகுந்த முட்றயில் ்ப்ணபபடுகி்றதா என்படதக கணகா்ணிககும் ஒரு  
 வயது வந்த நப்ர உதவிப பாதுகாவலர ஆவார. உஙகளுட்டய னபற்்்றாரகள் உஙகளு்டன்  
 இருந்தால் சாதார்ணமாக எந்த முடிவுகடள எடுபபாரக்ளா அ்த ்பால உதவிப பாதுகாவலர   
 உஙகளுககாெ முடிவுகடள எடுககலாம். நீஙகள் னபற்்்றார அல்லது பராமரிபபாளரகளின்்றி   
 இஙகு இருககும் ்பாது நீஙகள் 18 வயடத அட்டயும் வடர உதவிப பாதுகாவலருககாெ   
 உரிடமடயக னகாணடுள்ளரீகள். 

• உதவிப பாதுகாவலர UDI இல் ப்ணிபுரிபவரல்ல. உஙகளது புகலி்ட ்நரகா்ணலின் ்பாது உதவிப  
 பாதுகாவலர UDI ற்கு வருவார. நீஙகள் ஒரு புதிய முகாமிற்கு இ்டம் மாற்்றபபட்்டால்,   
 உஙகளுககு ஒரு புதிய உதவிப பாதுகாவலர நியமிககபபடுவார. 

• உஙகளுககு ஒரு வைகக்றிஞர வைஙகபபடுவார. 

• ஒரு வைகக்றிஞர என்பவர ்நார்வயின் சட்்டஙகடள நன்க்றிந்தவர அத்தாடு இவர உஙகள்   
 புகலி்ட விண்ணபப வி்டயததிற்கு உஙகளுககு உதவி வைஙகுவார. 

• னவளிபபட்டயாக 18 வயதிற்குட்பட்்டவரகளுககு தஙகளின் UDI உ்டொெ புகலி்ட ்நரகா்ணலுககு  
 முன்ெர இலவச வைகக்றிஞர உதவி வைஙகபபடும். ஏடெ்யாருககு அவரகளின் வயதுப   
 பரி்சாதடெ அல்லது புகலி்ட ்நரகா்ணல் முடிந்த பின் ஒரு வைகக்றிஞர நியமிககபபடுவார். 

UDI உஙகளு்டன் ்நரமுகமாக உடரயாடும்

• நீஙகள் எககார்ணஙகளால் பாதுகாபபு ்காரி விண்ணபபிககி்றரீகள் அத்தாடு நீஙகள்    
 தாயநாட்டிற்குத மீள் பய்ணம் னசயதால் அஙகு என்ெ நிகைலாம் எெ நீஙகள் அசசபபடுகி்றரீகள்   
 UDI ற்கு விளககமளிபபதற்காெ மிக முககியமாெ சந்தரபபம் இபபுகலி்ட ்நரகா்ணலாகும்.  

• இவவுடரயா்டலின் ்பாது நீஙகள் யார என்்ற தகவல்கள், உஙகள் குடும்ப விபரஙகடளயும்   
 அத்தாடு ்நார்வயிற்காெ பய்ணம் ்பான்்ற வி்டயஙகடளத னதரிவிகக ்வணடும். 

இவவுடரயா்டலின் ்பாது UDI இன் ஊைியர, உஙகள் உதவிப பாதுகாவலர மற்றும் ஒரு 
னமாைினபயரபபாளர கலந்து னகாள்வார 

• உஙகளிட்ட்ய உடரயா்டபபடும் வி்டயஙகடள னமாைினபயரபபடத வி்ட னமாைினபயரபபாளர ்வறு  
 க்டடமகளிலும் ஈடுப்ட முடியாது அத்தாடு இந் ்நரமுக உடரயா்டலின் ்பாது    
 கணடு னகாண்ட மற்றும் ்கட்்ட வி்டயஙகடள பி்றருககு னதரிவிகக னமாைினபயரபபாளருககு   
 அனுமதியில்டல. 
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• இவவுடரயா்டலின் ்பாது நீஙகள் யார என்்ற தகவல்கள், உஙகள் குடும்ப விபரஙகடளயும்   
 அத்தாடு ்நார்வயிற்காெ பய்ணம் ்பான்்ற வி்டயஙகடளத னதரிவிகக ்வணடும். 
  
• இவவுடரயா்டலின் ்பாது UDI இன் ஊைியர, உஙகள் உதவிப பாதுகாவலர மற்றும் ஒரு   
 னமாைினபயரபபாளர கலந்து னகாள்வார. 
 
• உஙகளிட்ட்ய உடரயா்டபபடும் வி்டயஙகடள னமாைினபயரபபடத வி்ட னமாைினபயரபபாளர ்வறு  
 க்டடமகளிலும் ஈடுப்ட முடியாது அத்தாடு இந் ்நரமுக உடரயா்டலின் ்பாது கணடு   
 னகாண்ட மற்றும் ்கட்்ட வி்டயஙகடள பி்றருககு னதரிவிகக னமாைினபயரபபாளருககு   
 அனுமதியில்டல. 

வயதுப பரி்சாதடெ 

• பாதுகாபபுக ்காரி விண்ணபபிககும் பட்சததில் ்நார்வயில் வயது மிகவும் முககியமாெ   
 அம்சமாகும். 18 வயதுககுட்பட்்்டார பராயமட்டயதவராக கருதபபடுவ்தாடு அவரகளுககு   
 பராயம் அட்டந்தவரகடள வி்ட ்மலதிக உரிடமகள் உணடு. 

• பாதுகாபபுக ்காரி விண்ணபபிககும் பராயம் அட்டந்்தாடர வி்ட ்மன்டமயாெ உரிடமகள்   
 இருபபதால், சில சமயஙகளில் பராயமட்டந்தவரகள் தாம் 18 வயதுககுட்பட்்டவனரெ கூ்றிக   
 னகாள்வதுணடு. ்வறு சிலர புகலி்டம் ்காரி விண்ணபபிககும் ்பாது தமது வயடத    
 தி்டமாக அ்றிந்திருபபதில்டல. இதன் கார்ணமாக 15 இலிருந்து 18 வயதிற்கு இட்டபபட்்டவர எெக  
 கூ்றிகனகாள்்வாடர அ்நகமாெ சந்தரபபஙகளில் இவரகளது வயடத பரி்சாதடெ னசயவதற்கு  
 இவரகளுககு சம்மதமா எெ UDI ்கட்டுக னகாள்ளும். 
  
• இவவா்றாெ வயதுப பரி்சாதடெயாெது ஒரு மருததுவப பரி்சாதடெ அத்தாடு இது உஙகள்  
 வயடத அண்ணளவாக னதரியபபடுததும். இப பரி்சாதடெகள் எவவா்றாெடவ என்பது பற்்றிய  
 ்மலதிக விபரஙகள் உஙகளுககு வைஙகபபடும். 

• உஙகள் வயது பற்்றி ஏடெய முட்றயில் அ்றிந்து னகாள்ளலாமா எெ UDI கருதும். இதற்கு   
 உதார்ணமாக அட்டயாள அட்ட்டகள், சான்்றிதழகள் ஏடெய நாடுகளிலிருந்து னபறும்   
 தகவல்கடளக கு்றிபபி்டலாம். உஙகளது வயடதயும் அத்தாடு உஙகள் அட்டயாளதடதயும்   
 னதளிவு படுததுவதற்கு நீஙக்ள உதவுவது முககியம். 

• வயதுப பரி்சாதடெ சுய விருபபததின் ்பரிலாெது. உஙகளுககு     
 பரி்சாதடெககுட்படுததபபடுவது விருபபமில்டல எெில், அ்நகமாக நீஙகள் பராயமட்டந்தவர   
 என்்்ற க்ணிபபி்டபபடும். இது உஙகள் விண்ணபபததிற்கு அரததமுட்டயதாகும். 

• நீஙகள் உள்்நாககதது்டன் தவ்றாெ வயடதக கூ்றி உஙகளுககு ்நார்வயில் பாதுகாபபுககாெ   
 அவசியமில்டல எெ UDI கருதிொல் நீஙகள் நாட்ட்ட விட்டு னவளி்யற்்றபப்டலாம். இவவாறு   
 நாட்ட்ட விட்டு னவளி்யற்றுவதன் விடளவாக நீஙகள் மறுபடியும் ்நார்வ மற்றும் ஏடெய   
 பல ஐ்ராபபிய நாடுகளுக்கா எதிரகாலததில் பய்ணம் னசயய முடியாது. 

• நீஙகள் 18 வயதிற்கு ்மற்பட்்டவனரெ UDI கருதிொல், உஙகளுககு உதவிப பாதுகாவல்ரா   
 அல்லது வைகக்றிஞ்ரா வைஙகபப்ட மாட்்டாது. உஙகள் விண்ணபபம் நிராகரிககபபட்்டால்   
 உஙகளுககு வைகக்றிஞர வைஙகபபடுவார.
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UDI யிலிருந்து ஒரு பதிடல நீஙகள் னபறுவரீகள்:  
தஙகும் அனுமதி அல்லது நிராகரிபபு  

நீஙகள் ்நார்வயில் வசிபபதற்கு அனுமதிககபபட்டுள்ளரீகளா இல்டலயா என்படத உஙகள் 

வைகக்றிஞர உஙகளுககுத னதரிவிபபார.  

உஙகளுககு தஙகும் அனுமதி கிட்டததால் நீஙகள் ஒரு நகரசடபயில் குடியமரததபபடுவரீகள்  

• முகாமில் ப்ணியாற்றுபவரகள் இது பற்்றிய ்மலதிக விபரஙகடள வைஙகுவர. 

உஙகளுககு மட்டுபபடுததபபட்்ட அனுமதி வைஙகபபட்்டால், நீஙகள் ்வன்றாரு முகாமிற்கு 
மாற்்றபப்டலாம். 

• இந்த அனுமதிடய நீஙகள் ்மன்முட்றயடீு னசயயலாம். உஙகள் வைகக்றிஞர இதற்காெ   
 உதவிடய வைஙகுவார.  

• முகாமில் ப்ணியாற்றுபவரகள் இது பற்்றிய ்மலதிக தகவல்கடள உஙகளுககு வைஙகுவர. 

உஙகள் விண்ணபபம் நிராகரிககபபடும் பட்சததில், இடத நீஙகள் ்மன் முட்றயடீு னசயயலாம்  

• வைடமயாக, ்மன்முட்றயடீ்டின் பதிலுககாக காததிருககும் காலததில் ்நார்வயில் தஙகலாம்.  

• ்நார்வ அதிகாரிகள் உஙகளது புகலி்ட விண்ணபபதடத மீணடும் ஒரு த்டடவ பாரககும்   
 வண்ணம் ஓர ்மன்முட்றயடீ்ட்ட எழுதுவதற்கு உஙகளுககு வைகக்றிஞர உதவுவார. 

்மன்முட்றயடீும் நிராகரிககபபடும் பட்சததில், நீஙகள் மீணடும் தாயநாட்டிற்கு னசல்ல ்வணடும் 

• பய்ண வி்டயமாக IOM (புலம்னபயரந்்தாருககாெ சரவ்தச நிறுவெம்) இ்டம் உதவி னப்றலாம்.   
 IOM உஙகளது பிரயா்ணச னசலவுகடளச னசலுததுவது்டன் பய்ண ஆவ்ணஙகடளப னப்றவும்   
 உதவலாம். 

• மீள் பய்ணம் பற்்றிய ்மலதிக விபரஙகடள முகாமிலுள்ள ஊைியரகள் உஙகளுககு    
 வைஙகுவாரகள். 
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நீஙகள் தாயநாட்டிற்கு திரும்பச னசல்ல விரும்பிொல், இதற்கு உதவி வைஙகபபடும்.

• UDI இல் இருந்து பதில் வருவதற்கு முன்ெ்ரா, உஙகளது ்மன்முட்றயடீ்டிற்காெ பரிசீலடெக  
 காலததின் ்பா்தா, அல்லது புகலி்ட விண்ணபபம் நிராகரிககபபட்்ட பின்ெ்ரா நீஙகள் நாட்டிற்கு  

 திரும்பி னசல்ல உதவி னபறும் வாயபபுணடு. 

• உஙகளது உதவிபபாதுகாவலரும் இதற்கு சம்மதிகக ்வணடும். 

• உஙகளது பய்ண வி்டயமாக IOM தான் உதவலாம். IOM உஙகளது பய்ண னசலவுகடளச னசலுததி  
 பய்ண ஆவ்ணஙகடளப னபறுவதற்கு உதவலாம். 

• நீஙகள் சுய விருபப அடிபபட்டயில் IOM ஊ்டாக நாடு திரும்பிொல், சில சந்தரபபஙகளில் நீஙகள்  
 ப்ணம் னபறுவதற்காெ வாயபபுணடு. சில நாடுகளில், ்நார்வ அதிகாரிகள் மீள்வாழவிற்காெ   
 ஏற்பாடுகடளக னகாணடுள்ளெர. உஙகள் தாயநாட்டில் இவவா்றாெ ஒரு திட்்டம் இருககுமாொல்,  
 நீஙகள் மீளச னசல்லும் ்பாது ப்ண உதவிடயப னப்றலாம்.  

• முகாமிலுள்ள ப்ணியாளரகளு்டன் இது வி்டயமாக நீஙகள் உடரயாடி ்மலதிக தகவல்கடளப   

 னப்றலாம். 

புகலி்ட ்நரகா்ணலிற்காெ முககிய அ்றிவுடரகள் 

• நீஙகள் எககார்ணததிற்காக தாயநாட்ட்டவிட்டு னவளி்ய்றிெரீகள் அத்தாடு மறு பய்ணததின்   

 ்பாது எடதயிட்டு பயபபடுகி்றரீகள் எெ நுணுககமாகவும் விபரமாகவும் கூ்றவும்.   
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• மறுபடியும் நீஙகள் நாட்டிற்கு னசன்்றால் கு்றிபபாக உஙகளுககு என்ெ நிகழும், அத்தாடு   
 உஙகளது ்நரடி அநுபவஙகடள முன் டவயுஙகள்். 

• வயது பற்்றிய ்கள்விகளுககு விபரமாகவும் நுணுககமாகவும் பதிலளிககவும்.  

• இயன்்றவடர நுட்பமாக கூறுஙகள். 

• பிள்டளகள் இருந்தால், அவரகளது நிலவரதடதயும் அவரகளது அநுபவஙகடளயும் கூறுஙகள்.  

• உஙகளுககு புரியாவிடில் ்நரகாணும் ஊைியரி்டம் விளககம் ்காருஙகள். 

• உஙகளது புகலி்ட விண்ணபபததிற்கு அரததமளிககவல்ல ஆவ்ணஙகள் இருபபின், ்நரகா்ணலுககு  
 னசல்லும் ்பாது அவற்ட்ற எடுததுச னசல்லவும். 

• உணடமடயக கூறுஙகள். பிடையாெ தகவல்கடள வைஙகுவதால் உஙகள் புகலி்ட விண்ணபபம்  
 நிராகரிககபபடும் நிடல ஏற்ப்டலாம். நீஙகள் ்நார்வயிலிருந்து னவளி்யற்்றபப்டலாம், இதன்   
 விடளவாக ்நார்வ அத்தாடு னபரும்பாலாெ ஐ்ராபபிய நாடுகளுககுள் உள்நுடைய   
 முடியாது. 

புகலி்ட விண்ணபபதாரி என்்ற ரீதியில் உஙகளது உரிடமகளும் க்டடமகளும்
உஙகளது அட்டயாளதடத உறுதிபபடுததுவதற்கு ஒததுடைபபதற்குரிய க்டடமடய நீஙகள் 
னகாணடுள்ளரீகள்  

நீஙகள் யார, உஙகள் வயனதன்ெ என்படத அ்றிந்து னகாள்வது ்நார்வ அரசிற்கு முககியம். 
இதொல் நீஙகள் யார என்படத ஊர்ிதபபடுததக கூடிய ஆவ்ணஙகடள நீஙகள் சமரபபிபபது 
முககியம். உஙகள் தாயநாட்டின் அரசிொல் நீஙகள் ்த்டபபட்்ட நபராயின், அவரகளு்டன் னதா்டரபு 
னகாணடு அட்டயாள ஆவ்ணஙகடள னபற்றுத தர ்வணடும் எெ ்நார்வ அரசு ்காராது. 

உஙகளது அட்டயாளததில் ்நார்வ அரசிற்கு சந்்தகஙகள் இருந்தால், ஏற்படும் விடளவுகள்:  
• அவநம்பிகடக ஏற்ப்டல் 
• தஙகும் அனுமதிககாெ சாததியதடதக குட்றககும் 
• சாதார்ணமாக நீஙகள் னப்றக கூடிய உரிடமகடள இைகக ்நரிடும்

• மட்டுபபடுததபபட்்ட தஙகும் அனுமதி கிட்டககலாம்
 
நீஙகள் சரியாெ தகவடல அளிபபதற்கு க்டடமபபட்டுள்ளரீகள்  

புகலி்ட விண்ணபபதாரி என்்ற அடிபபட்டயில் எககார்ணததிற்காக நீஙகள் பாதுகாபபு ்வணடி 

விண்ணபபிககி்றரீகள் எெ நீஙகள் விளகக ்வணடும். இதொல் அவசியமாெ அததாட்சிபபததிரஙகடள 

வைஙகுவதற்கும், ஒததுடைபபதற்கும் உஙகளால் இயன்்றளவு முயற்சிகக ்வணடும். 

நீஙகள் பாதுகாபபுக ்காரி விண்ணபபிகக முன் எவர எவற்ட்றத கூ்றியிருந்தாலும் ்நார்வ அரசிற்கு 
உஙகள் புகலி்ட விண்ணபபம் பற்்றிய பின்ெ்ணி விபரஙகடள சரியாெ முட்றயில் வைஙகுவது 
முககியம். உணடமககுப பு்றம்பாெ தகவல்கடள வைஙகுவது தண்டடெககுரிய குற்்றமாகும். இதன் 
விடளவாக நீஙகள் நாட்ட்ட விட்டு னவளி்யற்்றபப்டலாம்.  
 
நீஙகள் புகலி்ட விண்ணபபதாரியாக இருககும் கால கட்்டததில் ்வடல னசயய உஙகளுககு உரிடம 
இருககலாம் 

உஙகளது அட்டயாளதடத ஊர்ிதபபடுததிொல், இது வைடமயாக க்டவுசசீட்டினூ்டாக னசயயபபடுவது, 

உஙகளது விண்ணபபம் பரிசீலிககபபடும் காலததில் ்வடல னசயவதற்கு உஙகளுககு உரிடம 

இருககலாம். உதவிபபாதுகாவலர இதற்கு ஆ்மாதிகக ்வணடும் அத்தாடு உஙகள் பா்டசாடலக 

கல்விககு இட்டயூ்றாக அடமயககூ்டாது. 
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 உஙகளுககு மருததுவ சிகிசடசககாெ உரிடமயுணடு  

உஙகளது புகலி்ட விண்ணபபததின் பதிலுககாக நீஙகள் காததிருககும் காலததில், அவசியமாெ 

மருததுவ உதவிடயப னபறும் உரிடமடயக னகாணடுள்ளரீகள். ்நார்வயில் உள்ள 16 வயதுககு 

்மற்பட்்ட அடெவரும் சாதார்ணமாக சுய பஙகுக கட்்ட்ணதடதச னசலுதத ்வணடும். உஙகளுககு 

உளவியல் நிபு்ணரின் உதவி ்தடவபபட்்டால், இதற்காெ னசலடவ UDI னசலுததலாம். இது 

னதா்டரபாெ ்மலதிக விபரஙகடளப னப்ற முகாமிலுள்ள ஊைியரகளு்டன் னதா்டரபு னகாள்ளவும். 

உஙகளுககு பாரிய சுகயெீம் இருந்தால் இடத UDI மற்றும் உதவிபபாதுகாவலருககு அ்றிவிததல் 

நன்று. 

உஙகளது புகலி்ட விண்ணபபதடத வாபஸ் னப்ற வாயபபுணடு 

நீஙகள் எந்த கட்்டததிலும் உஙகளது புகலி்ட விண்ணபபதடத வாபஸ் னப்றலாம். இவவா்றாெ 

பட்சததில் தாயநாடு திரும்புவதற்காெ உதவி ்காரி ஒரு விண்ணபபதடத நீஙகள் IOM இ்டம் 

விண்ணபபிகக வாயபபுணடு.  

உஙகளது குடும்பதடத அல்லது னபற்்்றாடர அல்லது குடும்பதடத கணடு பிடிகக உஙகளுககு உதவி 
அவசியமா? 

உஙகளது னபற்்்றாடர அல்லது குடும்பதடதக கணடு பிடிபபதற்கு அல்லது னதா்டரபு னகாள்வதற்கு 

உஙகளுககு அவசியம் ஏற்படின் முகாமிலுள்ள ஊைியரகளு்டன் னதா்டரபு னகாள்ளவும். 
 
உஙகள் குடும்பதடதக கணடு பிடிகக னசஞசிலுடவ சஙகம் உதவலாம்.  

தகவல் பாதுகாபபுக க்டடம
னபாலிஸ், UDI மற்றும் UNE என்பவற்்றிற்கு தகவல் பாதுகாபபுக க்டடமயுணடு. இதன் னபாருள் 

இவரகள் உஙகள் புகலி்ட விண்ணபப வி்டயமாக நீஙகள் வைஙகும் தகவல்கடள உஙகள் தாயநாட்டு 

அதிகாரிகளுககு கூ்றமுடியாது. உஙகளது புகலி்ட விண்ணபப வி்டயமாக னசயலாற்்றாத நபரகளுககு 

கூ்ட நீஙகள் கூ்றியவற்ட்ற இவரகள் னதரிவிகக முடியாது. தகவல் பாதுகாபபுக க்டடமடய மீறுவது 

தண்டடெககுரிய குற்்றமாகும். இதொல் உஙகளுககு எதற்காக பாதுகாபபு அவசியம் என்படத 

விபரமாக விளகக நீஙகள் பயபப்டத ்தடவயில்டல. 

னமாைினபயரபபாளர, வைகக்றிஞர, முகாமிலுள்ள ஊைியரகள் அத்தாடு NOAS இற்கும் தகவல் 

பாதுகாபபுக க்டடமயுணடு. இதன் னபாருட்டு இவரகளுககு நீஙகள் னதரிவிககும் எவவி்டயமும் 

பி்றருககு அ்றிவிககபப்ட மாட்்டாது. UDI, UNE அல்லது னபாலிசிற்கும் இடவ னதரிவிககபப்ட மாட்்டாது. 

இக டக்யடு புகலி்ட விண்ணபபதாரிகளுககாெ ்நார்வயிய சஙகததிொல் (NOAS) தயாரிககபபட்்டது.

NOAS ஒரு அரசு சாரபற்்ற மெித உரிடமகள் ்பணும் சஙகம். இது புகலி்ட விண்ணபபதாரிகளுககாெ தகவல்கள் அத்தாடு 

சட்்டவியல் உதவி என்பவற்ட்ற வைஙகும்
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முகவரிகள்

னபாலிசின் குடினபயரவு பிரிவு (POLITIETS UTLENDINGSENHET)
புதிதாக வந்துள்ள புகலி்ட விண்ணபபதாரிகடள னபாலிசார பதிவுனசயவாரகள். 

நிராகரிபபு னபற்்ற பின்ெர சுய விருபபததில் ்நார்வடய விட்டு னவளி்ய்றாத 

புகலி்ட விண்ணபபதாரிகடளயும் னபாலிஸசார பலவந்தமாக நாட்ட்ட விட்டு 

அடைததுச னசல்வர.

அஞசல் முகவரி: Postboks 8102 Dep , NO-0032 Oslo, Norway

அலுவலக முகவரி: Christian Krohgs gate 32, 0186 Oslo

னதாடல்பசி: +47 22 34 24 00, னதாடலநகல்: +47 22 34 24 80

மின்னஞ்சல்: pu@politiet.no 

வெளிநாட்டெர் ெி்டய ஆணையகம் ( UDI)   
என்பது ஓர அரச நிறுவெம். இதன்  சில னதாைிற்பாடுகளாவெ புகலி்டம், குடும்ப 

மீள் இட்ணவு, விசா மற்றும் குடியுரிடம ஆகியவற்்றின் விண்ணபபஙகடளப 

பரிசீலடெ னசயவதாகும்.   

UDI ஆெது அகதி முகாமிற்காெ னபாறுபடபயும் னகாணடுள்ளது.

அஞசல் முகவரி: Postboks 8108 Dep , NO-0032 Oslo, Norway

அலுவலக முகவரி: Hausmannsgt. 21, 0182 Oslo

னதாடல்பசி: +47 23 35 15 00, னதாடலநகல்: +47 23 35 15 01

ெணைத்தளம்: www.udi.no, மின்னஞ்சல்: ots@udi.no

புைம்வபெயர்்தல் வ்தா்டர்பொ்ன ்சர்ெத்த்ச அணமப்பு (IOM)
உதவியு்டன் சுயவிருபபததின் ்பரில் மீள்பய்ணம் னசயதல் பற்்றிய தகவல்

அஞசல் முகவரி: Postboks 8927 Youngstorget, 0028 Oslo

அலுவலக முகவரி: Storgata 10a, 2. etg, 0155 Oslo 
னதாடல்பசி: +47 23 10 53 20, னதாடலநகல்: +47 23 10 53 21

மின்னஞ்சல்: osloreturn@iom.int
 
அலுவலக ்நரம்: வாரநாட்கள்: 10:00 – 15:00, வாரவிடுமுட்ற: மூ்டபபட்டிருககும் 



N
O

A
S 2011

15

வெளிநாட்டெர் ெிெகார தமனமுணையீடடு நீ்திமனைம் (UNE) 
ஆெது UDI இொல் வைஙகபபட்்ட நிராகரிபபின் ்மன்முட்றயடீ்ட்ட 

பரிசீலிககும் நீதிமன்்றததிற்கு நிகராெ ஓர அரச நிருவாக அடமபபு. 

அஞசல் முகவரி: Postboks 8165 Dep., NO-0034 Oslo, Norway  
அலுவலமுகவரி: Stenersgt. 1B/C, 0050 Oslo 
வ்தாணைதபெ்சி: +47 21 08 50 00, வ்தாணைநகல்: +47 21 08 50 01 
ெணைத்தளம்: www.une.no, மின்னஞ்சல்: postmottak@une.no

தநார்தெயின வ்சஞ்சிலுணெச் ்சஙகத்தின (NORGES RØDE KORS) 
கணடுபிடிககும் ்சடவகள் ்பார, சணட்ட அல்லது ்பரைிவுச சம்பவம் 

ஆகியவற்்றிொல் பிரிககபபட்்ட குடும்ப உறுபபிெரகளிட்ட்ய மீணடும் 

னதா்டரபு ஏற்படுதத உதவுகி்றது.

UDI இற்்கா அல்லது பி்றருக்கா, உஙகடளப பற்்றிய தகவல்கடள 

னசஞசிலுடவச சஙகம் அளிபபதில்டல. இந்தச ்சடவ இலவசம்.

அஞசல் முகவரி: Postboks 1 Grønland, NO-0133 Oslo, Norway 
அலுவலமுகவரி: Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo

னதாடல்பசி: +47 22 05 40 00

ெணைத்தளம்: www.rodekors.no, மின்னஞ்சல்: tracing@redcross.no



NOAS என்பது அரசு சாரபற்்ற மெித உரிடமகளுககாெ 
அடமபபாகும். இது புகலி்டம் ்காருபவரகளுககு தகவல் மற்றும் 

சட்்டரீதியாெ உதவிகடள வைஙகுகி்றது. 

்நார்வயில் புகலி்டம் ்காரும் உஙகளுககும் மற்றும் பாதுகாபபு 
்காரி விண்ணபபிப்பாருககுமாெ முககிய தகவல்கடள 

இகடக்யடு னகாணடுள்ளது. 

புகலி்ட விண்ணபபதாரிகளுககாெ ்நார்வயிய சஙகம் (NOAS) 
அலுவலக முகவரி: Torggata 22, 0183 Oslo, Norway  

அஞசல் முகவரி:  P. b. 8893 Youngstorget, NO-0028 Oslo, Norway 
னதாடல்பசி: +47 22 36 56 60, னதாடலநகல்: +47 22 36 56 61 

மின்ெஞசல்: www.noas.org, மின்ெஞசல்: noas@noas.org




