ቋሚ የመኖርያ ፍቃድ ለሚጠይቁ ስደተኞች የህግ ድጋፍ ስለመስጠት፡ ፡
የትኛውን ኣይነት ጉዳይ ነው ኖኣስ (NOAS) ሊያይ ወይም ሊገመግም የሚችለው?
ኖኣስ (NOAS) ቀጥሎ ለተመለከተው ሰው ምክርና መመሪያ እንዲሁም የህግ ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል፡ ፡
ይህም ግለሰቡ በየስደተኞች ዝውውር (overføringsflyktning) መንገድ የመጣ ወይም በኖርወይ
ውስጥ ጥገኝነት ጠይቆ በዚያው መሰረት የመኖርያ ፍቃድ ያገኘ ከሆነ ነው፡ ፡
ጉዳይህን ለኖኣስ መላክ ትችላለህ፡ ፡
ኖኣስ (NOAS) ጉዳይህን ሊመለከትልህ ከፈልግህ የውክልና ጽሁፍና እንዲሁም ጉዳይህን የሚመለክት
የጽሁፉ ቅጂ ኣያይዘህ ለኖኣስ መላክ ኣለብህ፡ ፡
ኖኣስ (NOAS) ጉዳይህን እንድያይልህ ከፈለግህ ቀጥለው የተዘረዝሩትን ዶኮሜንቶች መላክ
ይኖርብሃል፤
• ሙሉ የውክልና ጽሁፍ በፊርማ የተደገፈ
• በኖርወይ የተሰጠህ የመኖርያ ፍቃድ ውሳኔ ጽሁፍ (ይህ የተሰጠህ የመኖርያ ፈቃድ በጥገኝነት
መሰረት ወይም በሰብኣዊነት መሰረት ሊሆን ይችላል) ፡ ፡
• እንዲሁም ቋሚ የመኖርያ ፍቃድ ጠይቀህ በዚህ ጉዳይ ላይ ከ UDI የተሰጠህን ኣሉታዊ ውሳኔ
የሚያመለክት የጹሁፍ ዶኮሜንት ቅጂ ለኖኣስ መላክ ኣለብህ
• ከዚህ በተጨማሪ ከጉዳይህ ጋር የተያያዘ ሌላ ጠቃሚ የሆነ የጽሁፍ ዶኮሜንት ወይም መረጃ
ካለህ ለኖኣስ መላክ ይኖርብሃል፡ ፡
ኖኣስ ጉዳይህን ኣይቶ ወይም ገምግሞ ለመጨረስ የሚፈጀበት ግዜን በሚመለከት
እኛ ኖኣስ ጉዳይህን በተቻለ መጠን በተሎ ለማየት እንሞክራለን፤ ይሁን እንጂ ኣብዛኛውን ግዜ በሰው
ሃይል እጥረት ምክንያት ጉዳይህን ኣይተን እስክንጨርስ ወራቶች ሊወስድብን ይችላል፡ ፡ ኖኣስ ሁልግዜ
ቅድሚያ የሚሰጠው ኣጣዳፊ ለሆነ ጉዳይ ነው ፡ ፡ ስለዚህ ያንተን ጉዳይ በተመለከተ ኣይተን ለመጨረስ
ምን ያህል ግዜ እንደሚፈጅብን ሙሉ ዋስትና መስጠት ኣንችልም፡ ፡
ኖኣስ ጉዳይህን እንዴት እንደሚገመግመው
ኖኣስ ከግለሰብች የደረሱትን ወይም የተላኩለትን ጉዳዮች ሁሉ ይመለከታል (ይገመግማል) ፡ ፡ ይሁን
እንጂ ከእነዚያ ጉዳዮች ሁሉ ጥሩ ውጤት ሊያመጣ ይችላል ብሎ ለሚያምንበት ጉዳይ ብቻ መርጦ
እርዳታ ለመስጠት ይሞክራል፡ ፡
ኖኣስ ኣንድን ጉዳይ በጥልቀት በሚገመግምበት ወቅት እነዝህን ጉዳዮች ግምት ውስጥ ያስገባል፤
• ከሌላ ተባባሪ ድርጅቶች ምን ያህል ጠቃሚ እርዳታ እንዳገኘህ፤
• ጉዳይህን በሚመለከት ከኣሁን 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 ኣሉታዊ መልስ ውሳኔ ሊለወጥ ኣይችልም
ብሎ ካመነበት በፍጥነት መልስ ሊሰጥህ ይችላል፡ ፡ እንዲሁም በተጨማሪ ይህንን የተሰጠህን ኣሉታዊ
ውሳኔ ለምን ሊለወጥ እንደማይችል ተገቢ ማብራሪያ ሊሰጥህ ይችላል፡ ፡

