Kendi dilinde önemli bilgiler
[ Belangrijke informatie in je eigen taal ]
Bu web sitesinde mülteciler için kendi dilinde önemli bilgiler bulabilirsin: ﻓﺎﺭﺳﯽ, Somali, ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,
English, ﺩﺭﯼ, Français, ትግርኛ ev Türkçe. Hollanda'ya yeni geldiysen çoğu şeyleri bilemezsin ve
karışıktır. Hollandaca konuşamadığın sürece doğru bilgiyi bulmak zordur. Oysa her çeşit önemli işleri
ayarlaman gerekir. Örneğin:

‘Korona krizi’ boyunca Mültecilere Yardım Kuruluşuna VWN ulaşmak
mümkün olacaktır
[ VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’ ]
Mültecilere Yardım Kuruluşunun hizmetleri ‘Korona krizi’ boyunca da devam edecektir. Mülteciler bu
sıkıntılı dönemde desteğimize güvenmeye devam edebilirler. Soruları incelemeye devam edeceğiz.
Ancak önümüzdeki dönemde bunu biraz farklı yapacağız. Çoğu soruları telefonla veya mail ya da
Whatsapp ile yanıtlamamız mümkündür. Eğer bu mümkün değilse Mültecilere Yardım Kuruluşunun
tim yöneticisi ofisimize gelmen için seninle bir randevu yapılmasına karar verebilir.
Yani: sorunu sormak için bize telefon aç veya bir mail at. Telefon numaramız veya mail adresimiz
ofisimizde asılı olan afişte yazılıdır.
Veya bu sayfada sağ sütuna (dizüstü veya masaüstü bilgisayarda) veya altına (akıllı telefonda) bak
ve beyaz şeridin üzerine oturduğun yerin ismini yaz.
Mültecilere Yardım Kuruluşunda irtibat kişin yok mu? O halde Korona yardım masasını ara (pdf):
telefon (085) 580 88 00.
Aile birleşimi ve korona hakkında daha fazla soruların varsa bulunduğun mevkideki Mültecilere
Yardım Kuruluşu ile irtibat kur veya IND’nin web sitesine bak. Bu web sitesinde IND’nin hizmetlerinin
ne derece etkilendiği hakkında İngilizce bilgiler verilmektedir.
Korona hakkında daha fazla bilgi için:
Hükümet tarafından yapılan Korona basın toplantıları Global Talk (eski adı ile TVcN)
tarafından 8 dile çevirmektedir. Suriye Arapçası, Türkçe, Polonyaca, Tigrince, Fas Arapçası,
Berberi, Farsça ve İngilizce.
Bu çevirilere bak >>
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İltica prosedürü
[ Asielprocedure ]
Genel açıdan iltica prosedürünün Hollanda'da nasıl işlediğini, nerede kalabileceğini ve kimlerle işin
olduğunu burada oku.

Aile birleşimi
[ Gezinshereniging ]
Aile fertlerin ile birleşmek için hangi koşullara uyman gerekir?

Konut
[ Huisvesting ]
Sana bir ev çıktığı ve bir belediyede oturacağın zaman neler ayarlaman gerektiğini burada oku.

Sağlık bakımı
[ Gezondheidszorg ]
Zorunlu hastalık sigortası, kişisel katkı payı, bakım yardımı, aile hekimi, uzman doktor bakımı ve
daha fazla bilgiler.

İş & gelir
[ Werk & inkomen ]
Hollanda'da iş nasıl bulunur? Ayrıca henüz bir işin olmadığı zaman nereden para bulacaksın?

Uyum
[ Inburgeren ]
Hollanda hükümetinin ülkeye yeni gelen kişilere uyguladığı uyum zorunlulukları hakkındaki daha
fazla bilgileri burada oku.
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Okul
[ Onderwijs ]
Hollanda eğitim sisteminde sığınmacılara ve mültecilere imkanlar hakkında daha fazla bilgiler.

Mülteci olarak tanınmadığın zaman
[ Als je geen asiel krijgt ]
İltica talebin reddedildiği zaman hangi imkanların olduğunu burada oku.

Çocuklara bilgiler
[ Informatie voor kinderen ]
18 yaşından ufaksın ve kendine uygun bir okul hakkında bilgi, mülteci kampında yaşam veya
Hollanda kültürü hakkında bilgi mi arıyorsun? Çocuk Telefonunun ve Mültecilere Yardım Kuruluşunun
mülteci çocukları için özel olarak hazırlanmış olan web siteleri vardır. Aşağıdaki linki tıkla: www.tellme.nl
Temmuz ve ağustos 2019 aylarında da mülteci çocukları için tatil haftaları düzenlemekteyiz.
Çocuklar, gençler ve tek velili aileler için tatiller vardır. Merak ediyor musun?
www.kindervakantieweken.nl web sitesine bak.

Mültecilere Yardım Kuruluşu (VWN)
[ Over VluchtelingenWerk ]
Hollanda Mültecilere Yardım Kuruluşu mültecilerin ve sığınmacıların menfaatlerini koruyan tarafsız bir
kuruluştur. Profesyonel ve gönüllü çalışanlarımız Hollanda’ya kabul, barınma ve toplumsal katılım
konularında mültecilere ve sığınmacılara kişisel destek vermekte ve menfaatlerini korumaktadırlar.
Çalışmalarımız İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine dayalıdır.

Bu web sitesi hakkında geri bildirim?
[ Feedback op deze website? ]
Bu web sitesi Hollanda Mültecilere Yardım Kuruluşu tarafından dikkatle hazırlanmıştır. Yanlış bir bilgi
gördüğün zaman Hollandaca veya İngilizce yazarak forrefugees@vluchtelingenwerk.nl. mail
adresinden bize bildir.
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