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لیک   

څانګه ښوونونکو د برخې د الروپناه غوښتو د  

۲۰۱۵اکتوبر   

میاشتو لپاره معلومات دد اکتوبر او نومبر  

منتظر کلونو څخه ټیټ وي او د خپلې قضیې ځواب ته  ۱۸دا معلومات د هغه چا لپاره دي، چې عمرونه یې له 

وي. په دې وروستیو کې یو زیات شمېر ماشومان په یوازې توګه ناروې ته راغلي دي او دلته یې د پناه غوښتنه 

( کې زیات شمېر قضیې اجرآتو ته معطل دي. مونږ هغو UDI) دې کبله د کډوالو د چارو په ادارهکړې ده. له هم

ي او په یوازې توګه ناروې ته څخه ټیټ وکلونو  ۱۵ورکوو، چې عمرونه یې له  حق لومړیتوبد ماشومانو ته 

 یو څه وختدېږي او ت هم اوږد انتطار وخ نو دی، نکو شمېر زیاتوچې اوس د پناه غوښتو ، خو داراغلي وي

ه . مخکې له دې، چې مونږ ستاسو د پنا( ترسره کړوله تاسو سره مرکه )انتروي مونږ تیرېږي ترڅو پرې

 .( تر سره شيسو سره مرکه )انترويباید له تا ،ښتنلیک غور پېل کړوغوښتنې په غو

 ( به څه وخت وي؟ستاسو مرکه )انتروي

 کلونو څخه تیټ وي: ۱۵که ستاسو عمر له 

انتظار وباسئ.  ( تهمیاشتو پورې مرکې )انتروي ۴ه تر مونږ اټکل کوو چې تاسو به له پناه غوښتلو څخه وروست

ولېږل شئ، نو کیدای شي له دې څخه هم زیات وخت ونیسي. که  باید د عمر معلومولو معاینې ته که چیرې تاسو

 .ول کېږيومولو معاینې ته لېږل کېدلئ، نو خبر به درکمعلچیرې تاسو د عمر 

 کلونو تر منځ وي: ۱۸او  ۱۵که ستاسو عمر د 

انتظار وباسئ.  ( تهمیاشتو پورې مرکې )انتروي ۷ه تر مونږ اټکل کوو چې تاسو به له پناه غوښتلو څخه وروست

( له نورو څخه مخکې ترسره کېږي. د دې المل ځینو پناه غوښتونکو مرکه )انترويتاسو به تجربه کړئ، چې د 

( د نوبت له مخې کار نه کوي. که چیرې تاسو باید ډیر صبر UDI)علت( دادې چې د کډوالو د چارو اداره )

 له پامه غورزولي تاسو نږستونزه ده او یا مونه ده چې ستاسو په قضیه کې کومه  دا معنېد دې نو  وکړئ،

 له مخې غوره کړې ده. د ځینو علتونو ( دا طریقهUDIکړي یاست. د کډوالو د چارو ادارې ) (هیر)

 هغو ماشومانو ته، چې عمرونه یې له

په ناروې کې ، يوکلونو څخه ټیټ  ۱۸

او د پناه  لريمېندې او پلرونه ن

 غوښتنه یې کړې ده، معلومات



 

که چیرې تاسو امیندواره )حامله( یاست او یا جدي روغتیایي ستونزې )صحي مشکالت( ولرئ، نو کوالی شئ 

 .حق ورکړل شي لومړیتوبد مو غوښتنه وکړئ چې قضیې ته 

 اه غوښتنې غوښتنلیک ته څه وخت ځواب درکول کېږي؟ستاسو د پن

ته معلومات درکول کېږي، چې د غوښتنلیک ځواب ته مو باید څومره وخت ( پر مهال تاسو رکې )انترويد م

 انتظار وباسئ.

 انتظار وباسئ.میاشتو پورې  ۳و ښایي چې تر ن کلونو څخه ټیټ وي، ۱۵که چیرې ستاسو عمر له 

 انتظار وباسئ.تو پورې میاش ۵و ښایي چې تر کلونو تر منځ وي، ن ۱۸او  ۱۵د  عمرموکه چیرې 

، نو کیدای شې چې ځینې پناه غوښتونکې له تاسو څخه ژر سیستم نه مراعت کوو )همیشه( د نوبت مونږ تل

چارو ځواب ترالسه کړي. دا په دې معنې نه ده، چې ستاسو په قضیه کې کومه ستونزه ده او یا د کډوالو د 

. تاسو ( د کار طریقه دهUDI( تاسو هیر کړي یاست. د دې المل )علت( د کډوالو د چارو د ادارې )UDIادارې )

ه یوه ورځ مو چې تاسو ته به له هغه چا سره یوځای ځواب درکول کېږي، چې پ ،تمه مه لرئدا له همدې کبله 

 وه.تر سره شوې ( ورسره مرکه )انتروي

چې عمرونه یې  لپاره، ل څخه زیات وخت نیسي؛ هم د هغو پناه غوښتونکوپه ځینو قضیو کار کول زمونږ له اټک

 باید څومره وختوي. دا چې تاسو  و څخه زیاتنکلو ۱۵کاله وي او هم د هغو لپاره چې عمرونه یې له  ۱۵

 و.ترسره کو ستاسو په قضیه کې کومې پلټنې له دې سره تړاو لري چې مونږ صبر وکړئ،

ږ ستاسو څ تړاو نلري، چې تاسو به په ناروې کې پاتې کېږئ او که نه. کله چې موند انتظار وخت له دې سره هی

 .، نو وکیل ته مو خبر ورکول کېږيپرېکړه وکړو  کې په قضیه

( او یا د پناه غوښتنې د و ته: کله چې ماشوم مرکې )انترويسرپرستان

 غوښتنلیک ځواب ته انتظار باسي

وهئ. دا  زنګونه و نه ( ته بیا بیاUDIکې د کډوالو د چارو ادارې )د انتظار په وخت  تاسو څخه هیله کوو، چېس

 پېل رکړو او یا به په قضیه ژر کارږ به مرکې )انتزوي( ته ژر وخت ددای نشي چې مونکار د دې المل کی

 کېږي. ی ووایو، چې په قضیه به څه وخت غورږ نشو کوالهمدارنګه مونوکړو. 

میاشت  هکله نوي معلومات به  د دسمبر د د مودې پهد انتظار په موده کې بدلون )تغیر( راتالی شي. د انتظار 

 شي.  په پیل کې خپاره

)د   انترنت پاڼې څخه هم ترالسه کړئ. www.udi.noتاسو کوالی شئ د انتظار د مودې په هکله معلومات له  

saksbehandlingstider )الندې 
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