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Gode råd – hvad skal du gøre?

1) Udfyld online-ansøgning eller vent på at 
Udlændingestyrelsen kommer til dit center, og skriv 
under på at du og din familie gerne vil have ophold 
efter særloven (fristen er 24. november). 

3) Hvis du ikke allerede har ansøgt om asyl, så gør 
Udlændingestyrelsen opmærksom på, at du ønsker 
at gøre det straks. Alle voksne i familien skal ansøge 
hver for sig. Der er ingen frist, men det er bedst at 
gøre det med det samme. Der er kun fordele ved at 
søge asyl. Se mere i artiklen under ‘Asylansøgning’.

3) Sørg for at du har gjort Udlændingestyrelsen 
opmærksom på, hvilke familiemedlemmer, du har 
måttet efterlade i Afghanistan, og som du ønsker 
at få hertil. Så snart du har fået opholdstilladelse 
efter særloven, skal du indgive en ansøgning om 
familiesammenføring for hver person. Der kommer 
et særligt skema til det på nyidanmark.dk meget 
snart. Se mere i artiklen under ‘Familie’: du vil kun 
have ret til at få én ægtefælle og dine børn under 
18 år hertil, men du kan også søge om andre 
familiemedlemmer, hvis der er særlige grunde. 

Har du spørgsmål? Skriv til:
kontakt@refugeeswelcome.dk

مشوره خوب - شما چه باید اجنام دهید؟ 

1. فورم درخواست  ِ آنالین را خانه ُپری کنید یا اینکه منتظر کارمندان 
اداره مهاجرت مبانید تا در مرکز شما بیایند و شما برای شان بگویید که 

شما و خانواده شما می خواهید مجوز اقامت بر اساس قانون ویژه را 

داشته باشید) مهلِت درخواست، تاریخ 42 نوامبر می باشد(.

2. اگر شما قبلن درخواست پناهندگی نداده اید، از تصمیم خود برای 
درخواست پناهندگی به اداره خدمات مهاجرت اطالع دهید و بگویید 

که شما هر چه قدر زود امکان داشته باشد آماده هستید تا درخواست 

پناهندگی دهید. متام افراد بزرگساِل یک خانواده یعنی آنهای که به 

سن قانونی رسیده اند، باید جداگانه درخواست دهند. گرچند مهلت 

مشخصی در زمینه وجود ندارد اما بهتر است همنی حاال اقدام کنید. 

درخواست پناهندگی بغیر از فایده، هیچ ضرری ندارد. برای جزئیات 

بیشتر به ماده ی حتت عنوان » درخواست پناهندگی« مراجعه شود. 

3.  شما باید اطمینان حاصل کنید که اداره خدمات مهاجرت را در مورد 
آن اعضای خانواده تان که ناخواسته در افغانستان مانده اند و شما می 

خواستید با خود بیاورید و یا می خواهید اینجا در کنار تان باشند، 

اطالع دهید. به محضی که برای شما اجازه اقامت بر اساس قانون ویژه 

اعطا گردید، شما باید برای هر فرد یک درخواست ارایه کنید. یک 

فورم ویژه برای درخواست متذکره به زودی ترتیب داده شده و  در آدرس 

kd.kramnedotwen گذاشته خواهد شد. برای جزئیات بیشتر به 
ماده مربوط به »خانواده« مراجعه گردد: شما فقط حق دارید که یک 

خامن و اطفال زیر 81 سال خود را بیاورید، اما اگر زمینه های ویژه 

وجود داشته باشد شما می توانید برای سایر اعضای خانواده ی خود 

نیز درخواست دهید.

Good advice – what should you do?

1) Fill out the online application form, or wait for 
Immigration Service to come to your centre, and 
sign that you and your family wish to have residence 
permit under the special law (deadline is November 
24th)

2) If you didn’t already apply for asylum, then inform 
Immigration Service that you wish to do that as 
soon as possible. All adults in the family must apply 
individually. There is no deadline, but it’s better 
to do it right away. There are only advantages of 
asking asylum. See more in the article under ‘Asylum 
application’.

3) Make sure that you have informed Immigration 
Service of all family members that you had to leave 
behind in Afghanistan which you want to bring here. 
As soon as you are granted a residence permit under 
the special law, you must make an application for 
each person. A special form will be made for that on 
newtodenmark.dk very soon. See more in the article 
under ‘Family’: you only have the right to bring one 
spouse and your own children under 18 years, but 
you can apply for other family members if there are 
special grounds.

Do you have questions? Write to:
kontakt@refugeeswelcome.dk
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