
 

  

 2015 )نوفمبر( وتشرين الثاني )أكتوبر( لاألو تشرينري شهنشرة معلومات 
في اآلونة جاء . السلطات علی طلبات لجوئهم ینتظرون ردّ  سنة و 18ن أعمارهم أقّل متسري هذە المعلومات علی الذین 

ون مدیریة شٶلدی لهذا السبب توجد قضایا کثیرة . کبیر من األطفال بمفردهم إلی النرویج وطلبوا الحمایة األخیرة عدد  

سنة.  15فیها. نحن نعطي األولویة لألطفال الذین جاٶوا إلی النرویج بمفردهم وأعمارهم هي دون  تنتظر البتّ األجانب 

في الوقت الراهن. لهذا السبب التي یجب معالجتها للعدد الکبیر من القضایا  ولکن مع هذا تصبح فترة اإلنتظار طویلة نظرا  

 . أوال  أن نجري معك مقابلة علینا طلب لجوئك یجب ن من معالجةحتى نتمكّ معك.  بعض الوقت قبل إجراء مقابلة سیمرّ 

 

 متی ستُجری معك مقابلة اللجوء؟
 

 سنة: 15من  إذا کان عمرك أقلّ 

 

مقابلة ل كحضورحتی تاریخ من تاریخ تقدیمك لطلب اللجوء  بدءا   أشهر 4لإلنتظار لغایة  ما تضطر  ك رب  نحن نقدِّر بأن  

ر سیتم إخطارك إذا تقر  . ر إجراء فحص تحدید العمر لكإذا تقر   أطولما تکون للذهاب إلی المقابلة رب  اإلنتظار فترة اللجوء. 

 فحص لك. هذا الإجراء 

 

 سنة: 18و  15إذا کان عمرك بین 

 

تاریخ حضورك لمقابلة من تاریخ تقدیمك لطلب اللجوء حتی  بدءا   أشهر 7نحن نقدِّر بأن ك رب ما تضطر  لإلنتظار لغایة 

نظام الدور  ت بعتمدیریة األجانب ال  معهم المقابلة بشکل أسرع من اآلخرین. هذا سببە أنّ  جریت   أطفاال   تالحظما رب  اللجوء. 

في األمر طلب لجوئك فیە ما یعیب أو أن نا قد نسیناك. کّل ما  یعني بأن  ذلك ال  إلنتظار فترة أطول، فإنّ علیك ا تعیّنإذا . دائما  

 هو أن  مدیریة شٶون األجانب قد اختارت تنفیذ عملها بهذە الطریقة ألسباب عملیة.

 

 یة لطلب لجوئك. أن تطلبي منا إعطاء األسبقحامل أو تعانین من مشاکل صحیة خطیرة، یمکنکي  إذا کنت  

 

 

 تحصل علی الردّ علی طلب لجوئك؟ متی
 

 علی رّد علی طلب لجوئك. کم یجب علیك اإلنتظار حتی تحصل بل غ خالل المقابلة ست  

 

 سنة.  15من  إذا کان عمرك أقلّ  رأشه  3لغایة أن تنتظر  رجحیجب علیك علی األ

 

 .سنة 18و  15إذا کان عمرك بین  شهور  5لغایة أن تنتظر  رجحاألیجب علیك علی 

 

طلب  یعني بأن  هذا ال بك.  علی طلباتهم بشکل أسرع قیاسا   ردّ الی ، وقد یحصل البعض علبع نظام الدور دائما  نا ال نت  إن  

عملها  ریة شٶون األجانب قد اختارت تنظیمهو أن  مدی السببك. لجوئك فیە ما یعیب أو أن  مدیریة شٶون األجانب قد نست

إجراء المقابلة معهم في نفس  ن تم  بشکل متزامن مع آخری ع أن تحصل علی الردّ لهذا السبب ال یمکنك أن تتوق   بهذە الطریقة.

 الیوم الذي أجریت فیە المقابلة معك. 

 

 med 8fr  dn   m   ro f edf etfm  mo f rk ofn 

d8 de fbmd  ne f otro 

kfter 8 

  ت من قبل ر  ر  حُ 
 خدمة اإلرشاد لدی قسم اللجوء

2015تشرین األول )اکتوبر(   

قدَّموا الذين  سنة rkلألطفال دون معلومات 

 ، وآبائهم لیسوا في النرويجاللجوء طلبات

 



  ت من قبل ر  ر  حُ 
 خدمة اإلرشاد لدی قسم اللجوء

 2015 (اكتوبر) تشرین األول

 

 

 15ارهم عن عمأ من تقلّ رناها، وهذا ینطبق علی أطول من مدة اإلنتظار التي قد   تستغرق معالجة بعض القضایا وقتا   مارب  

طبیعة التحقیقات التي یجب علینا إجراءها یتوق ف علی کم یجب علیك اإلنتظار،  سنة.  15ة، وعلی الذین أعمارهم فوق سن

 قضیتك.في 

 

علما بالرّد عندما  محامیك ة عالقة بحصولك أو عدم حصولك علی تصریح اإلقامة في النرویج. سنحیطلیس لمدة اإلنتظار أیّ 

 ننتهي من معالجة طلب لجوئك. 

 

 علی طلب لجوئە ابلة أو الردّ لي األطفال: بینما ينتظر الطفل الحصول علی استدعاء لحضور المقإلی ممثّ 
 

صل بمدیریة شٶون األجانب هاتفیاً خالل فترة اإلنتظار هذە لتذکیرها بالقضیة، فالتذکیر سوف لن ال تت  نرجو منك أن 
نا أن لن یکون بإمکانسوف و، في وقت أسرع ەمعالجة طلب لجوئأو  بلةأبکر للمقا بإعطاء الطفل موعداً  ي إلی قیامنایٶد  

 . اللجوءید حول موعد اإلنتهاء من معالجة طلب نخبرك بالمز
 

ة اإلنتظار عبر بال علماً کم سنحیط. في المستقبل رما تتغی  قة بفترة اإلنتظار رب  المعلومات المتعل   معلومات الجدیدة حول مد 
  . کانون األول )دیسمبر(یة شهر ابدفي نشرة المعلومات التالیة التي ستأتیکم 

 
معالجة القضایا  دد  م  )تحت العنوان  www.udi.noد اإلنتظار راجع صفحة االنترنت د  ت حول م  للمزید من المعلوما
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