
.میخواهند درخواست الحاق بە خانوادە بکنندناروی کە  / نروژساکن در  معلومات برای مردم أفغان  

از در مورد مهاجرت خانواده  یادیز یدرخواست هانواس ، طالبان از طرف افغانستان از به دست گرفتن کنترلپس 

.کرد دیخواه دایمورد مقررات مهاجرت خانواده پ در یاطالعات نوشتار زیردر کرده است.  افتیدرافغان  طرف مردم  

 

مربوط میشود که: کسانیومات زیر به معل  

.شخص در نروژ درخواست دهند کیبا  یمهاجرت خانوادگ یخواهند برا یافغان هستند و م -  

.کە افغان است را دارندە خود خانواد یاز اعضا یکیبا  یمهاجرت خانوادگ درخواستو  هستنددر نروژ  -  

 

گی:دمهاجرت خانوا نیقوان  

 یرییعمالً تغ ، این قوانینکرده است رییدر افغانستان تغ تیوضع نکهیاست و با وجود ا رانهیسختگبسیار مهاجرت خانواده  نیقوان

کنند.  افتیدر یتوانند مهاجرت خانوادگ یهستند م ینروژ یخاص با فرد یروابط خانوادگ یکه دارا ی. تنها افرادکردەاندن

 دیتوانمیرا  نیبر قوان یو درآمد وجود دارد. مرور تیهو یساز کنند الزامات مستند یم یکه در نروژ زندگ یافراد یبرا نیهمچن

بخوانید.دی آی(  )یووبسایت ادارەی مهاجرت  در  

 یکی یامکان را برا نیبه طور موقت ا ٢٠٢١سپتامبر  ٦ تاریخ کرده است. آنها از جادیدر مقررات ا رییتغ کی ادارەی مهاجرت

، از طرف نجاسفر به پاکستان و ارائه درخواست از آ یخانواده در نروژ )شخص مرجع( فراهم کرده اند که به جا یاز اعضا

، درخواست مهاجرت خانواده را ارائه دهد. کند یم یخانواده خود که در افغانستان زندگ یاز اعضا یکی  

 یمهاجرت خانواده از افغانستان تا آنجا که ممکن است به طور مداوم بررس یکه درخواست هانوشته است  ادارەی مهاجرت

.ماه است بیستدر حال حاضر حدود  یخواهد بود. زمان انتظار معمول یزمان انتظار هنوز طوالن اکثر مردم یشود. برامی  

.میارائە ده یو کمک حقوق ییراهنمابە شما  میتوان یم)نواس( ما   

با  یتلفن ای لیمیا قیاز طر دیتوان یمشما . میارائه ده یو کمک حقوق یی، راهنمادر موارد مهاجرت خانواده مشاوره میتوان یم ما

.دیریما تماس بگ  

ما ارسال  یاز اسناد پرونده خود را برا یکپ کیو  یکتب هینام وکالت کی دی، بامیکن یما پرونده شما را بررس دیخواه یم اگر

.دیکن  

:دیما ارسال کن یبرامدارک زیر را  دیبا شما  

نروژ( می)در صورت امکان( و شخص مرجع )شخص مق یمتقاض ینامه کامل با امضاوکالت -  

بشردوستانه( لیاقامت به دال ای ناهندگی،پ) شخص مرجع مدرک اقامت -  

گی )الحاق به خانوادە( شما را رد کردە است.درخواست مهاجرت خانواد جواب ادارەی مهاجرت که -  

.دیما ارسال کن یبراهم را  هاآن دیتوان ی، ممهم استشما پرونده  یبرا دیکن یکه فکر م دیدار یگریاطالعات د ای اسناد و اگر -  

 

:دیبخوان شتریب  

 

 Informasjon om situasjonen i Afghanistan og søknader om opphold i Norge – UDI 

 NOAS sendte i slutten av august brev til Utlendingsdirektoratet hvor vi anmodet om endring 

av praksis for innlevering av familieinnvandringssøknader fra Afghanistan og om prioritering 

av søknader. Vi venter foreløpig på svar fra UDI. 

 

https://www.udi.no/viktige-meldinger/informasjon-om-situasjonen-i-afghanistan-og-soknader-om-opphold-i-norge/
https://www.noas.no/wp-content/uploads/2021/08/Brev-UDI-Anmodning-om-umiddelbar-justering-av-praksis-FAM-24.08.2021-1.pdf

