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ستمبر سے یورپی یونین/ای ای اے کے عالقے سے باہر  12

کو  سے محبوب اور قریبی خاندان کے افراد کے ممالک 

 کا موقع ملے گا۔آنے ناروے 

طویل انتظار کیا ہے۔  سے مالقات کابہت سے لوگوں نے اپنے پیاروں  -

داخلے کی پابندیاں متاثرہ افراد کے لئے سخت اور بہت جارحانہ ہیں۔ 

، بچوں، والدین اور دادا دادی کے محبوب اب وقت آگیا ہے کہ مزید  

لئے محفوظ داخلے کو یقینی بنایا جائے۔ جب تک جانچ اور قرنطینہ کے 

تو ہم قدرے مزید  ول کے سخت قوانین پر عمل کیا جاتا ہے، لئے معم

جانچ اور قرنطینہ کے عام شرط یہ ہے کہ ۔  نرمی بھی کر سکتے ہیں

 میںقواعد پر عمل کیا جاتا ہے۔ وزیر انصاف اور عوامی سالمتی مونیکا 

کو  افراد )کنزرویٹو پارٹی( کا کہنا ہے کہ ان میں سے کئی الند

    ۔ رہنا پڑے گاابتدائی چند دنوں میں قرنطینہ ہوٹلوں میں 

یورپی یونین/ای ای اے سے باہر کے ممالک کے ان افراد پر  یہ نرمی

ہے جن کا ناروے میں رہائشی شخص کے ساتھ مندرجہ ذیل تعلق  ہوتیالگو 

  ہے:

  بالغ اور سوتیلے بچے، نیز بالغ بچوں/ سوتیلے بچوں کے والدین اور

یلے والدین )کم عمر بچوں/ سوتیلے بچوں اور ان کے دادا دادی/ سوت

 پہلے ہی متعارف کرائی جا چکی ہے( نرمیسوتیلے دادا دادی کے لئے 

 دادا دادی، سوتیلے دادا دادی، پوتے پوتیاں اور سوتیلے بچے  

 18   کے کم عمر بچےمحبوب اور  محبوبسال سے زائد عمر کے 

کے لئے یو ڈی آئی کی درخواست اسکیم کے محبوب کی مالقاتوں کو محبوب 

یو  -کے دورے کے لئے درخواست محبوب  ذریعے درخواست دینی ہوگی )لنک: 

آئی(۔ دوسری جگہوں کی طرح امیگریشن ایکٹ میں داخلے اور رہائش کے ڈی

حق کے لئے عمومی شرائط کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر 

ضروری لینا کو یہاں سفر کرنے سے پہلے ویزا  غیر ملکیوں کے پابندویزا 

  ہے۔

  


