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د ﮐډواﻟو د ﭼﺎرو ادارې )(UDI
ﺳﺗﺎﺳﯥ د ﭘﻧﺎه ﻏوښﺗﻧﯥ ﻧوی
ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ رد ﮐړی دی
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﺳﻨﺪ ﮐﯥ ﭼﯥ » «Vedtak – avvisning av ny søknad om beskyttelseﻧﻮﻣﯧږي ،ﻟﻮﺳﺘﻼی
ﺷﺊ ،ﭼﯥ د ﮐډواﻟﻮ د ﭼﺎرو ادارې ) (UDIﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮏ ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ رد ﮐړی دی ،ځﮑﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د
دې ﺣﻖ ﻧﻠﺮئ ﭼﯥ ﻗﻀﯿﮫ ﻣﻮ ﻟﮫ ﺳﺮه وڅﯧړل ﺷﻲ.
د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﮫ ﻏﻮښﺘﻨﻠﯿﮏ ﻟﮫ ﺳﺮه ﻏﻮر وﮐړو ،ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﻧﺪې درې واړه ﺷﺮطﻮﻧﮫ ﭘﻮره ﮐړئ :1
•
•
•

ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ د ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﮫ )زﯾﺮ ﺳﻦ( ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ د اﺳﺘﻮګﻨﯥ اﺟﺎزه ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐړي وي او اﺟﺎزه ﻣﻮ ﯾﻮازې د  ۱۸ﮐﻠﻦ  2ﮐﯧﺪو
ﺗﺮ ورځﯥ ﭘﻮرې د اﻋﺘﺒﺎر وړ وي.
د اﺳﺘﻮګﻨﯥ اﺟﺎزه ﻣﻮ ﺑﺎﯾﺪ د  ۲۰۱۶ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ د ﻟﻮﻣړۍ ) (۱او د  ۲۰۱۸ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوري د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ د ﻟﻮﻣړۍ
) (۱ﻧﯧټﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐړي وي.
ﻟﮫ دې ﭘﺮﭔﮑړې څﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ ،ﭘﮫ وروﺳﺘۍ ﭘﺮﭔﮑړه ﮐﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ وﯾﻞ ﺷﻮي و ،ﭼﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ھﯧﻮاد ﮐﯥ ﺑﻠﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﮫ
ﻻړ ﺷﺊ؛ ﯾﺎﻧﯥ د ﮐډواﻟﻮ د ﭼﺎرو اداره ) (UDIاو ﯾﺎ د ﮐډواﻟﻮ د ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ د څﯧړﻟﻮ اداره ) (UNEﭘﮫ دې آﻧﺪ
)ﻧﻈﺮ( ده ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﮫ ﺳﯿﻤﮫ ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﮫ ﯾﺎﺳﺖ؛ ﺧﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ﭘﮫ ﺧﭙﻞ ھﯧﻮاد ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﻮم ﺑﻞ ځﺎی ﮐﯥ
ﻣﯧﺸﺖ او ژوﻧﺪ وﮐړئ.

ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮرﺗﻨﻲ ټﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮫ دي ﭘﻮره ﮐړي.

ﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ ھﻐﯥ ﭘرﭔﮑړې ﺷﮑﺎﯾت ﮐوﻻی ﺷﺊ ،ﭼﯥ اوس ﻣو ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړې ده
د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ د درې ) (۳اوﻧﯾو ﭘﮫ دﻧﻧﮫ ﮐﯥ ده .ﮐﮫ  3د ﺷﮑﺎﯾت ﮐوﻟو وروﺳﺗﯽ ﻧﭔټﮫ د دې ﭘرﭔﮑړې
ﻏواړئ ﭼﯥ وﮐﯾل درﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ،ﻧو ﻟګښﺗوﻧﮫ ﯾﯥ د ﭼﺎرواﮐو ﻟﮫ ﺧوا ﻧﮫ ورﮐول ﮐﭔږي.

دا ﭘرﭔﮑړه ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ ﭘﮫ ﻧﺎروې ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ ﮐﭔدﻟو ﺣﻖ ﻧﮫ درﮐوي
ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺗﺎﺳو ﻧوي ﻣﺎﻟوﻣﺎت وﻟرئ او ﯾﺎ ﭘﮫ دې ﻧظر ﯾﺎﺳت ﭼﯥ ﺧﭘل ھﭔواد ﺗﮫ د ﺑﯾرﺗﮫ ﺳﺗﻧﭔدﻧﯥ ﭘر ﻣﮭﺎل ﺑﮫ ﻟﮫ ځوروﻧﯥ
)ﺗﻌﻘﯾب( ،ﺷﮑﻧﺟﯥ او ﯾﺎ ﻧﺎ اﻧﺳﺎﻧﻲ ﭼﻠﻧد ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﺷﺊ ،ﮐوﻻی ﺷﺊ ﯾﺎد ﻣﺎﻟوﻣﺎت د ﮐډواﻟو د ﺷﮑﺎﯾﺗوﻧو د څﭔړﻟو ادارې
) (UNEﺗﮫ د ﭘرﭔﮑړې د ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻧﯥ ﭘﮫ ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﮐﯥ واﺳﺗوئ .ﭘﮫ دې اړه ﻻ زﯾﺎت ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﭘﮫ ﻻﻧدې اﻧﺗرﻧت ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ
ﻣوﻧدﻻی ﺷﺊwww.une.no:

د ﮐډواﻟو ﭼﺎرو د ﻣﻘرراﺗو  ۸-۸ﻣﺎده
د ﮐډواﻟو ﭼﺎرو د ﻣﻘرراﺗو  ۸-۸ﻣﺎده
د اداري ﭼﺎرو د ﻗﺎﻧون  ۲۸ﻣﮫ او ۲۹ﻣﮫ ﻣﺎده 3
1
2

UDI har avvist den
nye søknaden din
om beskyttelse

I dokumentet som heter «Vedtak - avvisning av ny søknad om beskyttelse» kan du lese at
UDI har avvist søknaden din fordi du ikke har rett til at vi skal behandle den på nytt.
For at vi skal behandle søknaden din på nytt må du oppfylle alle tre krav under 1:
•
•
•

Du må ha fått en oppholdstillatelse som enslig mindreårig, og som bare varte frem til
18-årsdagen din 2.
Tillatelsen må ha blitt gitt i perioden 1.oktober 2016 til 1. februar 2018.
I det siste vedtaket du fikk før dette du har fått nå, må du ha blitt henvist til internflukt,
det vil si at UDI eller UNE mente at du ikke ville være trygg på hjemstedet ditt, men at
du kunne bosette deg på et annet sted i hjemlandet.

Du oppfyller ikke alle disse kravene.

Du kan klage på vedtaket du har fått nå
Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket 3. Hvis du ønsker hjelp av en advokat,
får du ikke dekket utgiftene dine til dette.

Dette vedtaket gir deg ikke rett til å bli i Norge
Dersom du har nye opplysninger eller mener at du nå risikerer forfølgelse, tortur eller
umenneskelig behandling når du reiser tilbake til hjemlandet ditt, kan du sende disse
opplysningene i en omgjøringsanmodning til Utlendingsnemnda (UNE). Du finner mer
informasjon om dette på www.une.no

utlendingsforskriften § 8-8
utlendingsforskriften § 8-8
3 forvaltningsloven §§ 28 og 29
1
2

