
 

 

  

Velkommen  
til informasjonsmøte om 
individuell beskyttelse 
 
 
 

 

De fleste ukrainere som har kommet til Norge det siste året, har fått kollektiv 
beskyttelse. Men det finnes noen som har falt utenfor denne ordningen. De det 
gjelder, har fått beskjed fra UDI om at søknaden deres vil bli behandlet 
individuelt. UDI arrangerer informasjonsmøte for de som har fått en slik beskjed.   

Vi forteller om prosessen fremover og om hvilke rettigheter du har. Informasjonen 
blir tolket til ukrainsk.  
 
Du får mulighet til å stille skriftlige spørsmål på norsk, ukrainsk eller russisk. Vi vil 
forsøke å svare på så mange spørsmål som mulig, men kan ikke garantere at vi 
kan svare på alle.   
 
NB! Av hensyn til personvern kan ikke spørsmålene inneholde 
personinformasjon. Slike spørsmål vil ikke bli publisert eller besvart.   
 
Tid: Torsdag 19. januar kl. 15.00 – 15.30  
 
Sted: Klikk her for å være med på informasjonsmøtet  
 
Det er mulig å se møtet på samme lenke etter at møtet er slutt.   
  
 
Ласкаво просимо на інформаційну зустріч з питань щодо 
індивідуального захисту   
 
Більшість українців, які приїхали до Норвегії минулого року, отримали 
колективний захист. Але є й ті, хто не підпадає під порядок отримання 
колективного захисту.  Директорат у справах іноземців (UDI) повідомив осіб, 
яких це стосується, що їхні заявки розглядатимуться в індивідуальному 
порядку. Директорат у справах іноземців (UDI) організовує інформаційну 
зустріч для осіб, які отримали таке повідомлення.    
 



 

 

  

Ми розповімо вам про подальший процес, і які права ви маєте. Інформація 
буде перекладатися українською мовою.  
Ви матимете можливість задати письмово запитання норвезькою, 
українською чи російською мовами. Ми спробуємо відповісти на якомога 
більше запитань, але не можемо гарантувати, що зможемо відповісти на всі 
запитання.  
 
Зверніть увагу! З міркувань конфіденційності питання не можуть містити 
особисту інформацію. Такі запитання не будуть опубліковані, та відповіді на 
них не нададуться.  
  
Час: четвер, 19 січня о 15.00 – 15.30  
 
Місце: Натисніть тут, щоб приєднатися до інформаційної зустрічі  
  
За тим же посиланням можна переглянути зустріч після її завершення.  
    
  
Добро пожаловать на информационную встречу по вопросам 
индивидуальной защиты  
 
Большинство украинцев, приехавших в Норвегию в прошлом году, получили 
коллективную защиту. Но есть и те, кто не попадает под порядок получения 
коллективной защиты. Директорат по делам иностранцев (UDI) сообщил 
лицам, которых это касается, что их заявления будут рассматриваться в 
индивидуальном порядке. UDI организует информационную встречу для 
лиц, получивших такое уведомление.   
 
Мы расскажем Вам о дальнейшем процессе, и какие у Вас есть права. 
Информация будет переводиться на украинский язык.  
 
Вы сможете задать письменно вопросы на норвежском, украинском или 
русском языках. Мы попытаемся ответить на больше вопросов, но не можем 
гарантировать, что сможем ответить на все вопросы.  
 
Обратите внимание! Из соображений конфиденциальности вопросы не 
могут содержать личную информацию. Такие вопросы не будут 
опубликованы и ответы на них не дадут.  
 
Время: четверг, 19 января в 15.00 – 15.30  
 
Место: Нажмите тут, чтобы присоединиться к информационной встрече  
  
По той же ссылке можно просмотреть встречу после ее завершения.  

  
 


