
کە اجازەی اقامت قانونی ندارند ارویدر ن ساکن هایأفغان برای مردم معلومات  

 

زندگی می کنید اقامت  اجازهبدون  ارویدر نأفغانستان هستید و شهروندشما کە  ەب رزی معلومات 

                               باشد رتبط میم

                                     

:وبه سر می برید  ارویدر ناز أفغانستان هستید و که  شود یم شما در این بخش مربوط به  معلومات   

رد شده است پناهندگی شما درخواست -  

ایدکرده  افتیرا در ارویاخراج از ن حکم -  

از دست دادەایداقامت خود را  اجازه -  

هستید ارویندر اقامت  اجازهبدون  گرید لیدال به -  

 ینامعلوم اریبس ندهیآ یتیو امن یاسی، افغانستان از نظر سنده ابه دست گرفت یطالبان کنترل کشور را در مدت کوتاه نکهآپس از 

 بازگشت )اونه(، و یا کمیسیون شکایتنظر)یو دی ای( و ارگان تجدید  ارویادارە مهاجرت نپیش رو دارد. به همین دلیل،  را

به  تشما را مجبور به بازگش سیلوبدان معناست که پ نیا. متوقف کرده اند ژانویه ٣١به افغانستان تا  شهروندان افغانستان را

  .یستیدبازگشت به آنجا ن به مجبورکه توقف بازگشت ادامه داشته باشد،  یافغانستان نخواهد کرد و شما تا زمان

، ، نمی شوداز افغانستان داده شده است ریغ یبازگشت به کشور حکمکه به آنها  شامل کسانی قیتعلاین که  دیتوجه داشته باش

.نیدوبل عاهدهم بر اساس گرید ییکشور اروپا کیبازگشت به  طور مثالب  

پناهندگی  های خواهند کرد. درخواست افتیرا در ارویافغان اجازه اقامت در ن پناهندگانکه همه  ستیمعنا ن نیبرگشت به ا توقف

دنریگ یقرار م یبه صورت جداگانه مورد بررس همچنان  

ا بررسی مجدددارند از ناروی( را خروج ) حکم ترک خاککه  هاییهمه افغانەی پروند دیکه اداره مهاجرت با میمعتقد نواسما در 

زندگی و در نروژ  دیهست یافغان بدون اقامت قانون کی. اگر شما پروندەهای مربوطه را پیگیری خواهیم کردما  نیند. بنابراک

.دیریتلفن با ما تماس بگ ایمطمئن  لیمیا قی، از طرمیکن یابیپرونده شما را ارز دیخواه یو م میکنید  

طول بکشد  یادیدر افغانستان، ممکن است زمان ز تیوضع شرفتیپ یدر مورد چگونگ واضح بودن وضعیت وتوجه به عدم  با

ار درک این مسئله را داریم.ظدر مورد پروندەتان را دریافت کنید. به همین جهت از شما انت ر نواسظشما نتا   

 

:دیبخوان شتریب  

 

 NOAS og Afghanistankomiteen sendte i slutten av juni brev til Justis- og 
beredskapsdepartementet hvor vi anmodet om berostillelse av saker og suspensjon av 
utreiseplikten. 

 NOAS’ nettsak om returstans 
 UNE stopper returer til Afghanistan – UNE 
 UDI utsetter utreiseplikten til Afghanistan – UDI 

 

https://www.noas.no/wp-content/uploads/2021/07/Brev-til-JD-Anmodning-suspensjon-utreiseplikt-og-berostillelse-Afghanistan-29.6.2021.pdf
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2021/07/Brev-til-JD-Anmodning-suspensjon-utreiseplikt-og-berostillelse-Afghanistan-29.6.2021.pdf
https://www.noas.no/une-og-udi-stanser-returer-til-afghanistan-fram-til-15-september/
https://www.une.no/aktuelt/arkiv/2021/une-stopper-returer-til-afghanistan/
https://www.udi.no/aktuelt/utsetter-utreiseplikten-til-afghanistan/

