
کە اجازەی اقامت قانونی ندارند  )ناروی( نروژدر  ساکن هایأفغان  برای مردم معلومات  

توانند تقاضای تجدید نظر در کیس  مید زندگی می کنناقامت  اجازه بدون نروژ در  مردم أفغانستان کە 

   بکنند تا زمانی کە کیس آنها بررسی مجدد میشود. نروژپناهندگی و اجازەی ماندن در 

                                      

بە سر می برید  نروژ در از أفغانستان هستید و کە  شود یم شما در این بخش مربوط بە  معلومات 

:و  

رد شده است  پناهندگی شما درخواست  -  

اید کرده  افتیرا در نروژ اخراج از  حکم  -  

از دست دادەاید اقامت خود را   اجازه -  

ی دارید کە  همسر، فرزند یا شریک زندگ نروژ تقاضای تجدید نظر شما رد شدە است ولی در  -

دارند.   اجازەی اقامت  

بررسی پروندەهای بناهندگی مردم افغان را دوبارە   )اونە(،  و یا کمیسیون شکایتنظرارگان تجدید 

  ١از تاریخ   نروژ ،برای مردم افغانهایی کە جواب منفی داشتند در  برگشت  توقفشروع کردە است. 

 مارس برداشتە میشود. 

 

)اونە( تقاضای بررسی دوبارە بکنید  و یا کمیسیون شکایتنظرارگان تجدید از   

شما میتوانید تقاضای تجدید نظر  در پروندەی خود را برای اونە بفرستید. در این تقاضا یا درخواست  

شما باید توضیح بدهید کە چە اتفاقات و یا معلومات جدیدی در مورد وضعیت شما وجود دارد کە  

ما  د و بە شونە کە نظر قبلی خودش را دربارەی کیس شما عوض کناشد برای امیتواند دلیل کافی ب

د. از جملەی این اتفاقات جدید میتوان بدست گرفتن قدرت از طرف  را بده نروژ اجازەی اقامت در 

 طالبان را نام برد. 

  یم ی . شما بە راحتد یاکنون آن را ارسال کن دی با  د،یندار اونە  بررسی مجدد پیش درخواست   از قبلاگر 

 توانید  از طریق  این فرم کە در وب سایت  اونە  پیدا خواهی د کرد، ا ین کار را انجام دهید . 

 

د یاقدام کن نروژ ماندن در  یبرا دیکە منتظر جواب هست یحال در  

.  دیکن ب  در اجرا ریتاخدرخواست  د یتوان یمجدد پرونده شما، م یبررس  یبا درخواست شما برا همزمان

بە شما  را  نروژ در  قانونی  کە اجازه اقامت   دیبخواه اونە از   دیتوان ی م است کە شما ی معن نیبە ا نیا

. د یهست خود از طرف آنهابە درخواست   ی دگیکە منتظر رس مدت زمانیدر  بدهند  

 

د یری کمک بگ نواس از  

https://www.une.no/saken-din/omgjoringsanmodning/
https://www.une.no/saken-din/omgjoringsanmodning/
https://www.une.no/saken-din/skjemaer/


بعد از اینکە خودتان درخواست بررسی دوبارە  را  برای  اونە ارسال کردید،  نواس  می تواند  بررسی  

. ریخ ا ی د سیدر پرونده شما بنو یگرید  زیچ ا یکە آ کند  

در صورت تمایل بە  بررسی از طرف نواس،  از طریق  ا یمیل امن یا  تلفن با ما تماس بگیرید . ما  

. طول بکشد  ی پاسخ مدت  افتیممکن است قبل از در نی. بنابرا م یکن ی م افتی در یادی ز تماسهای  

 

د ی است حق الحاق خانواده را داشتە باش ممکن  

  امکان  مجوز اقامت در نروژ هستند، ممکن است ی کە دارا د یدار یهمسر ا ی همخانە  فرزندان، اگر

. باشد   موجودخانواده بە الحاق    یدرخواست برا   

 

 اگر در این مورد راهنما یی می  خواهید  با ما تماس بگیرید .

 

: دیبخوان شتریب  

• NOAS kommentar til at suspensjonen oppheves. 

• UNE gjenopptar saksbehandlingen. 

• NOAS’ nettsak om returstans. 

 

https://www.une.no/saken-din/omgjoringsanmodning/
https://www.une.no/saken-din/omgjoringsanmodning/
https://www.une.no/saken-din/omgjoringsanmodning/
https://www.noas.no/om/kontakt/
https://www.noas.no/om/kontakt/
https://www.noas.no/om/kontakt/
https://www.noas.no/var-reaksjon-pa-gjenopptagelse-av-afghanistan-saker/
https://www.une.no/aktuelt/arkiv/2022/UNE-gjenopptar-behandlingen-av-Afghanistansaker/
https://www.noas.no/une-og-udi-stanser-returer-til-afghanistan-fram-til-15-september/

