ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﮐدام ﻣوارد را  NOASﻣﯾﺗواﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد ؟
 NOASﻓﻘط درﻣواردی راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﮐﻣﮏ ﺣﻘوﻗﯽ دارد ﮐﮫ:
• ﺷﺧص ﻣرﺟﻊ ﭘﻧﺎھﻧده اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد اﺳت ﯾﺎ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﻧروژ داده و ﺑراﺳﺎس درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت در ﻧروژ را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﺳت
• ﯾﺎ ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ،ﭘﻧﺎھﺟوی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ در ﻧروژ ﯾﺎ ﭘﻧﺎھﻧده در ﮐﺷور دﯾﮕری ﻏﯾراز ﮐﺷور ﺧود اﺳت.

ﭘروﻧده ﺧود را ﺑﮫ  NOASارﺳﺎل ﮐﻧﯾد
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد  NOASﺑﮫ ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد  ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ وﮐﺎﻟت ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ و ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﻣدارک ﭘروﻧده ﺧود ﺑرای ﻣﺎ
ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد  NOASﺑﮫ ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد  ،ﺑﺎﯾد اﺳﻧﺎد ذﯾل را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد:
• وﮐﺎﻟت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ اﻣﺿﺎ از ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ و ﺷﺧص ﻣرﺟﻊ
• ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺧص ﻣرﺟﻊ در ﻣورد اﻗﺎﻣت )ﺣﻔﺎظت ﯾﺎ اﻗﺎﻣت ﺑﮫ دﻻﯾل ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ(
• ھرﮔوﻧﮫ رد درﺧواﺳت ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
• اﮔر ﻣدارک و  /ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت دﯾﮕری دارﯾد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑرای ﭘروﻧده ﻣﮭم اﺳت  ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را ﻧﯾز ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.

زﻣﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده
ﻣﺎ ھرﭼﮫ زودﺗر ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد NOAS .ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﻌﯽ ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﻣوارد ﻓوری را اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل  ،ھﯾﭻ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣﺎ درﮔﯾر ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﺷوﯾم.

راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت
•  NOASﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد ،اﮔر ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ھﺳﺗﯾد
•  NOASدر ﺗﮑﻣﯾل ﻓورم درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻧﻣﯾﮑﻧد

ﮐﻣﮏ ﺣﻘوﻗﯽ ﭘس از ﺟواب رد
 NOASﺗﻣﺎم ﻣواردی را ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎ درﮔﯾر ﺷدن در ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﻓرﺻت ھﺎی واﻗﻌﯽ ﺑرای
ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺗﯾﺟﮫ وﺟود دارد  ،اوﻟوﯾت ﻣﯾدھﯾم.
در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود  ،ﻣﺎ ﺑر ﻣوارد زﯾر ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
ﭼﻘدر ﮐﻣﮏ ﺧوﺑﯽ ازﻣراﺟﻊ دﯾﮕر درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد.
اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد و ﻣﮭﻣﯽ در ﻣورد ﺷﻣﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ  UDI / UNEﻗﺑﻼً آﻧﮭﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑرده اﺳت و ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﭘروﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﮔر اﻋﺗﻘﺎد ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم رد ﭘروﻧده در ﻣورد ﺷﻣﺎ را ﺗﻐﯾﯾردھﯾم  ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﻣﯽ دھﯾم و دﻟﯾل آن را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾم.

