
  

 ان ممال� اور عالقوں کا سفر جو نارو�جن وزارت خارجہ � سفری ہدا�ات � تحت آ�ت ہنی 

 

ہماری را�ئ منی نارو� � شہ��وں کو ک� مل� �ا عال�ت کا سفر   جب ��  یت سفری مشور� مرّتب کرتب   نارو�جن وزارت خارجہ 
۔ یہ س�کیوریٹ صورتحال پر مجمو� غور � بن�اد پر ک�ا جا  ۔ کرونا وائرس � و�ا � دوران یہ ترغ�ب  کہ ا�سا  تنہنی کرنا چاہ�ی ا ��

، انف�کشن � بچاؤ کا ا�ک اقد وری نہنی ون نارو� سفر نہ ک�ا جا�ئ جو نہا�ت �ض ۔ ب�ی کو جانا  س مل�  آپ جام ب� ر� ��
، اس  ۔   یہاں� بار� منی م��د معلومات � ل�ی  چاہ�ت ہنی  کل� ک��ں اور د�کھنی کہ ک�ا یہ مل� سفری ہدا�ات � تحت آتا ��

ا نہنی دی  نہنی ��  کا درجہ حاصلقانون    کو � سفری ہدا�ات    رجہوزارت خا  ۔ ک� شخص کو ک� ا�� مل� کا سفر کر�ض پر �ض
 تو اس  

گ
۔ تاہم آپ کو ذہن منی رکھنا چاہ�ی کہ ا�ر آپ سفر کر�ض کا انتخاب ک��ں � جا سکیت جو سفری ہدا�ات � تحت آتا ��

۔   � نتائج ہو سک�ت ہنی

اب بالعموم ان مسافروں کو سفری ا�شور�س نہنی دے ر� ہنی جو سفری ہدا�ات � تحت آ�ض وا� ک�  ا��� ا�شور�س کمپن�اں 
۔ ا�ر آپ سفری ا�شور�س � بغ�ی نارو� �  

گ
مل� کو جا ر�� ہوں۔ ا�شور�س کمپن�اں خود � کریت ہنی کہ ک� ا�شور�س م� �

منی آپ کو بہت بھاری اخراجات خود پور� کر�ض پڑ سک�ت ہنی مثال  چاہ�ی کہ بدت��ن صورتحال  ا باہر چ� گ�ئ تو آپکو معلوم ہون
۔ عالمگ�ی و�ا � وجہ � بہت � مل�وں منی ہسپتالوں منی گنجا�ش بہت  تو   � طور پر ا�ر آپ کو ہسپتال منی داخل ہونا پڑ�

۔  معلوم کرنا چاہ�ی کہ آ�ا ان � مؤثر  سفر کا انتخاب کر�ض وا� سب لوگوں کو اپیض ا�شور�س کمپیض � رابطہ کر �  کم ��
۔   ا�شور�س �� �ا نہنی

، جنگ،   ا�ر آپ ہماری سفری ہدا�ات � تحت آ�ض وا� ک� مل� کا سفر ک��ں تو ہمار� ل�ی آپ � مدد کرنا مشکل ہو سکتا ��
۔ لہذا ا�ر آپ کا  س�کیوریٹ � صورتحال، سفری پابند�اں �ا دو�� حاالت ہمار� ل�ی اپنا کام کرنا ز�ادە مشکل بنا س ک�ت ہنی

پاسپورٹ کھو جا�ئ تو ہمار� ل�ی آپ کو ن�ا پاسپورٹ دلوانا مشکل ہو سکتا �� �ا آپ � ب�مار ہو�ض �ا ج�ل جا�ض � صورت منی  
۔   آپ� مدد کرنا مشکل ہو سکتا ��

۔  وری �� ۔ ا�ر آپ  آپ � ل�ی یہ غ وزارت خارجہیہ غور �ف آپ � کر سک�ت ہنی کہ ک�ا ا�ک سفر نہا�ت �ض ور نہنی کر سکیت
 : وں کا خ�ال رکھنی ض  سفر کر�ض کا انتخاب ک��ں تو ہم�شہ کچھ چ�ی

 ا�شور�س کمپنیوں � بات ک��ں اور جو ز�ادە � ز�ادە اچ� سفری ا�شور�س مل سکیت ہو، وە لنی  •
• reiseregistrering.no   پر اپنا سفر رجس�ٹ ک��ں 
  ل�ی کا�ض پی� ہنی یہ �قییض بنائنی کہ آپ � پاس سفر اور ق�ام �  •
۔ کیئ ممال� تقاضا کر�ت ہنی کہ پاسپورٹ بہت لم�ب عر�   • یہ �قییض بنائنی کہ آپ کا پاسپورٹ کا�ض عر� � ل�ی مؤثر ��

 � ل�ی مؤثر ہو۔ 

پر رابطہ کر�ض � دعوت    00 00 95 23 �ا   mfa.no@247� آپ��ٹیو سن�ٹ �   وزارت خارجہا�ر آپ کا کویئ سوال ہو تو آپکو   
۔ ��  

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273/
mailto:247@mfa.no

