
تسهیالت در مقررات ورود برای مالقات خانواده و 

معشوقه(/عاشق) دوست دختر/دوست پسر  

۲۰۲۱ماه جوالی  ۲کنفرانس مطبوعاتی،   

ماه جوالی، برای تعداد بیشتر  ۵به اساس ارزیابی های انستیتوت صحت عامه، از تاریخ 

ناروی داده می شود.اشخاص ساکن کشور های شامل لست ثالث اتحادیه اروپا اجازه ورود به   

 

:می باشد  ،داشته باشدناروی رابطه ذیل  با یک فرد ساکن که اتباع خارجیاین امر در مورد    

 اصلی و یا اندر اوالد ،، والدین اصلی و اندرگسالاطفال اصلی و اندر بزر 

  ،و اندر اصلی واسهنمادر کالن و پدر کالن اصلی و اندر 

 ( عاشق/معشوقهدوست دختر/دوست پسر)  سال و فرزندان زیر سن آنها، به شرط این که از  ۱۸باالتر از سن

 . مالقات فزیکی نموده باشندقبالا گذشته باشد و آنها ماه  ۹روابط آنها حد اقل 

زمایش آو  مقررات موجوده قرنطین باید ماه جوالی، این افراد از ممنوعیت ورود معاف می باشند ولی ۵ از نیمه شب

 قرنطین شوند. اا کنند؛ یعنی این افراد باید قبل از ورود و همچنان در سرحدات تست و بعد رعایت

گرفته باشد. شما می توانید این معشوقه این است که در این مورد از قبل موافقه صورت /عاشقشرط اجازه ورود برای 

en søknad til Utlendingsdirektoratet  Dette skjer gjennomئه در خواست از طریق کار را با ارا

 .)UDI(  .گونه اتومات و بدون هزینه است. افرادی که جواب رد دریافت سیستم مذکور به درخواست در انجام دهید

 می کنند حق شکایت را ندارند. 

 و اطفال زیر سن آنها حق سفر به ناروی را دارند. ، شوهرهمسر، اعضای نزدیک خانواده ماننده در حال حاضر

 

ا قوانین نسبتممکن است کشور ها و مناطقی که در لست کشور های ثالث اتحادیه اروپا شامل می باشند و  فهرست آ

 داشته باشند:را به سایر کشور ها  نظرمالیمتر 

 

 استرالیا

 ئیلاسرا

 جاپان

 لبنان

 زیلند جدید

 مقدونیه شمالی

 صربستان

 کوریای جنوبی

 تایوان

 ایاالت متحده امریکا
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 پورگاسن

 

  معلومات بیشتر در مورد مقررات ورود به ناروی را در اینجا بخوانید 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/

