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ای ای اے کے بہت سے شہری اب ناروے میں داخل 

ہو سکتے ہیں۔ حکومت کا مقصد جوالئی کے آخر 

سے مزید گروپوں کو ناروے میں داخل ہونے کی 

کے اجازت دینا ہے۔ اس کا اطالق دیگر چیزوں 

عالوہ کام کرنے والے ای ای اے شہریوں اور 

 خاندان کے افراد پر بھی ہوتا ہے۔

ای ای اے کے بہت سے شہری پہلے ہی ناروے میں داخل 

ہو سکتے ہیں جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ 

دستاویز بنا سکتے ہیں کہ انہیں مکمل طور پر 

ہے اور وہ جو سبز ممالک سے آئے لگائی گئی ویکسین 

ہیں۔ اگرچہ اب ہم سرحد کو مزید کھولنے کا ارادہ 

رکھتے ہیں لیکن ہر ایک کو صورتحال میں تبدیلی کے 

لئے تیار رہنا چاہئے۔ وزیر انصاف و عوامی سالمتی 

)کنزرویٹو پارٹی( کا کہنا ہے کہ  لینڈمےمونیکا 

ھا قرنطینہ ہوٹل اسکیم کو اس وقت تک برقرار رک

جاتا ہے جب تک یہ واضح طبی جواز پر مبنی ہے، 

  انفیکشن کنٹرول کی خاطر ضروری  اور متناسب ہے۔

داخلے کی پابندیوں میں مستقبل میں نرمی کا اطالق 

  پر ہوگا: ان

افراد  خود کفیلالف( تمام کاروباری مسافر )بشمول 

اور خدمات فراہم کرنے والے( جو ای ای اے کے ضوابط 

ے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو "گہرے سرخ" کے تحت آت

ممالک/عالقوں سے آتے ہیں۔ اس ریلیف میں تیسرے ملک 

میں رہنے والے کام کرنے والے ای ای اے شہری بھی 

شامل ہیں جو یورپی یونین کے تیسرے ملک کی فہرست 

میں شامل ہیں اور جسے ایف ایچ آئی محفوظ "سبز" 

 ے۔ممالک کے طور پر درجہ بندی کرتا ہ

خاندانی ہ میں مذکور 110ب( امیگریشن ایکٹ کی دفعہ 

وابستگی رکھنے والے تمام ای ای اے شہریوں کو 



ناروے میں رہنے والے یا ناروے کے خاندان کے کسی 

فرد کے ساتھ سفر کرنا ہوتا ہے۔ اب اس بات کا 

رشتہ داروں کی  خونیتقاضا نہیں کیا جائے گا کہ 

)امیگریشن ایکٹ کی سال سے کم ہونی چاہیے  21عمر 

تیسرا پیراگراف )ج( )ان میں سے بہت سے  110دفعہ 

خاندان کے افراد کو پہلے ہی داخل ہونے کا موقع مل 

 چکا ہے۔(

اور نابالغ یا  محبوبج( شریک حیات/ رجسٹرڈ ساتھی/ 

بالغ بچے یا کام کرنے والے ای ای اے شہریوں کے 

سوتیلے بچے جو ناروے میں رہائشی نہیں ہیں، جب یہ 

خاندان کے افراد ناروے کا سفر کرتے ہیں، یا ناروے 

 میں ای ای اے کے شہری میں شامل ہوتے ہیں۔

د( بالغوں کے ساتھ سفر کرنے والے بچے جنہیں 

وجہ سے داخلے کی پابندیوں سے کورونا سرٹیفکیٹ کی 

 استثنٰی حاصل ہے۔

ای( غیر ملکی جو شریک حیات/ رجسٹرڈ شراکت دار/ 

اور نابالغ یا بالغ بچے یا ناروے کے شہریوں محبوب 

میں ایک  بیرون ملککے سوتیلے بچے ہوں، جب خاندان 

  ساتھ رہتا ہے۔

بعد میں حکومت ان تبدیلیوں کے نفاذ کی تاریخ 

 ۔ بتائے گی

بارہ کھولنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے کے سلسلے دو

میں حکومت نے اعالن کیا کہ مرحلہ چار کے سلسلے میں 

داخلے کے قواعد میں مزید نرمی پر غور کیا جائے 

  گا۔

اس بارے میں مزید پڑھیں کہ آج ناروے جانے کا موقع 

 کس کے پاس ہے۔

دوبارہ کھولنے کے منصوبے کا  -ملتوی  4مرحلہ 

 5تیسرا مرحلہ ایڈجسٹ کیا گیا ہے )پریس ریلیز، 
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