የቤተሰብ ፍልሰት (በስደት ላይ የቤተሰብ መሰባሰብ)
የትኛዉን ኣይነት ጉዳይ ነው ኖኣስ(NOAS) የሚመለከተው ወይም የሚያየው?
ኖኣስ (NOAS) ቀጥሎ ለሚመለከተው ባለጉዳይ ምክርና የህግ ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል፡
•

የማጣቀሻ ግለሰቡ በስደተኛ ዝውውር ፕሮግራም መሰረት ወደ ኖርወይ የመጣ ከሆነ ወይም ይህ
ግለሰብ በራሱ መንገድ ወደ ኖርወይ መጥቶ ጥገኝነት ከጠየቀ በሁዋላ በጥያቄው መሰረት
የመኖርያ ፍቃድ ኣግኝቶ ከሆነ፤

•

ወይም ግለሰቡ በኖርወይ ውስጥ ኣዲስ ጥገኝነት ጠያቂ ከሆነ ወይም ከኣገሩ ውጭ በሌላ ኣገር ስደተኛ
ከሆነ ፡ ፡

ጉዳይህን ለኖኣስ(NOAS) መላክ ትችላለህ፡ ፡
ጉዳይህን ኖኣስ እንዲያይልህ ከፈለግህ የውኩልና ጽሁፍና እንዲሁም ጉዳይህን የሚመለከት የዶኮሜንት
ቅጂ ወደ ኖኣስ መላክ ይኖርብሃል፡ ፡
ጉዳይህን ኖኣስ እንዲያይልህ ከፈለግህ ከዚህ ቀጥለው የሚመለከቱትን ዶኮሜንቶች ለኖኣስ መላክ
ይኖርብሃል፤
• በፊርማ የተደገፈ የውክልና ጽሁፍ መላክ ኣለብህ ፡ ፡ ይህንንም ጽሁፍ የሁለቱም ግለሰቦች ስም
የያዘ ማለት የኣመልካቹና እንዲሁም የማጣቀሻ ግለሰቡ ሙሉ ስም የያዘ መሆን ኣለበት ፡ ፡
• የማጣቀሻ ግለሰቡ የመኖርያ ፈቃድ ውሳኔ ጽሁፍ ወደ ኖኣስ መላክ ይኖርበታል፡ ፡ ይህንንም
የመኖርያ ፍቃድ ውሳኔ በጥገኝነት ወይም በሰብኣዊ ርህራሄ መሰረት የተሰጠ ሊሆን ይችላል፡ ፡
• እንዲሁም በቤተሰብ ፍልሰት (መሰባሰብ) ጥያቄው ላይ የተሰጠህ ኣሉታዊ ምላሽ ጽሁፍ ፡ ፡
• ከዚህ በተጨማሪ ለጉዳይህ የሚረዳ ጠቃሚ የሆነ ሌላ ዶኮሜንት ካለህ ወይንም የሆነ መረጃ
ካለህ ለኖኣስ መላክ ይኖርብሃል፡ ፡
ኖኣስ ጉዳይህን ኣይቶ ለመጨረስ የሚፈጅበት ግዜን በሚመለከት፤
ጉዳይህን በተቻለ መጠን በተሎ ለማየት እንሞክራለን፤ ይሁን እንጂ ኖኣስ ሁልግዜ ቅድሚያ
የሚሰጠው ኣጣዳፊ ለሆነ ጉዳይ ነው ፡ ፡ ስለዚህ ያንተን ጉዳይ በተመለከተ ኣይተን ለመጨረስ ምን
ያህል ግዜ እንደሚፈጅብን ሙሉ ዋስትና መስጠት ኣንችልም፡ ፡
ኖኣስ በጉዳይህ ላይ ኣስፈላጊው ምክርና መመሪያ ሊሰጥህ ይችላል፡ ፡
• የቤተሰብ ፍልሰት (መሰባሰብ) ጥያቄ ለማቅረብ የምታስብ ከሆንክ በዚህ ጉዳይ ላይ ኖኣስ
ኣስፈላጊው ምክርና መመሪያ ሊሰጥህ ይችላል፡ ፡
• ይሁን እንጂ ኖኣስ የማመልከቻ ጥያቄውን ጹሁፍ በመጻፍ ሊረዳህ ኣይችልም፡ ፡

ኣሉታዊ ምላሽ ላገኙት የህግ ድጋፍ ስለ መስጠት፤

ኖኣስ ከግለሰብች የደረሱትን ወይም የተላኩለትን ጉዳዮች ሁሉ ይመለከታል (ይገመግማል) ፡ ፡ ይሁን
እንጂ ከእነዚያ ጉዳዮች ሁሉ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ብሎ ለሚያምንበት ጉዳይ ብቻ መርጦ እርዳታ
ለመስጠት ይሞክራል፡ ፡
ኖኣስ ኣንድን ጉዳይ በጥልቀት በሚገመግምበት ወቅት እነዝህን ነገሮች ግምት ውስጥ ያስገባል፤
• ከሌላ ተባባሪ ድርጅቶች ምን ያህል ጠቃሚ እርዳታ እንዳገኘህ፤
• ጉዳይህን በሚመለከት ከዚህ በፊት በ UDI /UNE ያልታየ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ካለህና ይህንን
ጠቃሚ መረጃ ኣሁን ቢቀርብ በጉዳይህ ላይ ኣዲስ ለውጥ ልያመጣ የሚችል ከሆነ፡ ፡
ኖኣስ ጉዳይህን በጥልቀት ከገመገመ በሁዋላ ያ የተሰጠህን ኣሉታው መልስ ውሳኔ ሊለወጥ ኣይችልም
ብሎ ካመነበት በፍጥነት ምላሽ ሊሰጥህ ይችላል፡ ፡ እንዲሁም በተጨማሪ ይህንን በጉዳይህ ላይ
የተሰጠህን ኣሉታዊ ውሳኔ ለምን ሊለወጥ እንደማይችል ተገቢ ማብራሪያ ሊሰጥህ ይችላል፡ ፡

