Belangrijke informatie in je eigen taal
[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]
Op deze website vind je relevante informatie voor vluchtelingen in je eigen taal: ﻓﺎﺭﺳﯽ, Somali,
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, English, ﺩﺭﯼ, Français, ትግርኛ en Türkçe. Als je nieuw in Nederland bent, zijn veel dingen
onbekend en complex. Zolang je de Nederlandse taal nog niet machtig bent, is het moeilijk de juiste
informatie te vinden. Terwijl je allerlei belangrijke zaken moet regelen over onderwerpen als:

VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’
[ VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’ ]
De dienstverlening van VluchtelingenWerk gaat ook tijdens de ‘corona-crisis’ door. Vluchtelingen
kunnen in deze onrustige periode op onze steun blijven rekenen. We blijven vragen behandelen.
Maar we doen dit de komende tijd op een andere manier. Veel vragen kunnen we via de telefoon of
email of whatsapp beantwoorden. Als dat niet mogelijk is, kan de teamleider van VluchtelingenWerk
besluiten dat je een afspraak op ons kantoor krijgt.
Dus: bel of mail je vraag. Kijk voor het telefoonnummer en mailadres op de poster die op ons kantoor
hangt.
Of kijk op deze pagina in de rechterkolom (op desktop en laptop) of onderaan (op smartphone) en
type in de witte balk je woonplaats in.
Heb je geen contactpersoon bij VluchtelingenWerk? Bel dan naar de corona-helpdesk (pdf): telefoon
(085) 580 88 00.
Heb je vragen over gezinshereniging en corona? Neem dan contact op met de locatie van
VluchtelingenWerk of zie de website van de IND, met in het Engels informatie over de gevolgen voor
de dienstverlening van de IND.
Voor meer informatie over corona:

Global Talk (voorheen TVcN) vertaalt de corona-persconferenties van het kabinet in acht
talen: Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya, Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi en Engels.
Bekijk deze vertalingen >>
Informatie over het coronavirus (Nederlands) >>
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Asielprocedure
[ Asielprocedure ]
Lees in grote lijnen hoe de asielprocedure in Nederland werkt, waar je verblijft en met wie je te
maken krijgt.

Gezinshereniging
[ Gezinshereniging ]
Aan welke voorwaarden moet je voldoen als je je wilt herenigen met je gezinsleden?

Huisvesting
[ Huisvesting ]
Lees wat je allemaal moet regelen als je een huis krijgt toegewezen en in een gemeente gaat wonen.

Gezondheidszorg
[ Gezondheidszorg ]
Informatie over de verplichte zorgverzekering, het eigen risico, de zorgtoeslag, de huisarts,
specialistisch zorg en meer.

Werk & inkomen
[ Werk & inkomen ]
Hoe kom je aan werk in Nederland? En hoe kom je aan geld als je nog geen baan hebt?

Inburgeren
[ Inburgeren ]
Lees meer over de verplichtingen rond integratie die de Nederlandse overheid aan nieuwkomers
oplegt.
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Onderwijs
[ Onderwijs ]
Meer informatie over de mogelijkheden binnen het Nederlandse onderwijssysteem voor asielzoekers
en vluchtelingen.

Als je geen asiel krijgt
[ Als je geen asiel krijgt ]
Lees meer over welke mogelijkheden je hebt als je asielverzoek is afgewezen.

Informatie voor kinderen
[ Informatie voor kinderen ]
Iedere zomer in juli en augustus organiseren we voor vluchtelingkinderen vakantieweken. Er zijn
vakanties voor kinderen, jongeren en voor eenoudergezinnen. Benieuwd? Ga naar
www.kindervakantieweken.nl

Over VluchtelingenWerk
[ Over VluchtelingenWerk ]
VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van
vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Onze beroepskrachten en vele vrijwilligers zetten zich in
voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en
belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie. Wij baseren ons
werk op de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

Feedback op deze website?
[ Feedback op deze website? ]
Deze website is met zorg samengesteld door VluchtelingenWerk Nederland. Als je een fout ontdekt,
laat het ons dan in het Nederlands of Engels weten op forrefugees@vluchtelingenwerk.nl.
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