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کمک در تنظیم شرح حال پناهندگیت  
تجزیه و تحلیل شرح حال پناهندگی

عهدنامه پناهندگان و حق حمایت
در عهدنامه پناهندگان توضیح داده شده است که چه کسی باید به عنوان پناهنده حمایت بشود. این 

در قانون هلند گنجانده شده است. IND تصمیم خود را مبنی بر اینكه آیا كسی بر اساس این عهدنامه 
باید مورد حمایت قرار بگیرد، پایه گذاری می كند. برای به دست آوردن حمایت در 

هلند ، مهم است که تا  حد امکان کامل و دقیق در مورد پنج نکته زیر اطالع ارائه کنید.
۱- چرا دقیقا تو در کشورت تحت پیگرد قانونی قرار گرفته ای؟

٢-  برای چه چیزی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته ای یا احتماالً برای چه چیزی ممکن است 
تحت پیگرد قانونی قرار بگیری؟

۳- چه کسی تو را تحت پیگرد قرار داده است؟
۴- اگر برگردی از چه می ترسید؟

۵- به چه اساسی تحت پیگرد قرار گرفته ای؟

عالوه بر این سؤاالت اساسی ، نکات مهم دیگری نیز وجود دارد که ما در طول تحلیل شرح 
حالت به آنها خواهیم پرداخت.

قرار مالقات بگذارید
آیا می خواهی که اداره کمک رسانی پناهندگان بهمراه تو شرح حال تو را تجزیه و تحلیل کند  و 

به تو در زیرسازی آن کمک کند؟ کارمندان VluchtelingenWerk با کمال میل تو را حمایت می کند.

آیا نیاز به اطالعات بیشتری داری؟ به یکی از دفاتر VluchtelingenWerk در ساعات مشاوره 
مراجعه کن. در آنجا نیز می توانی قرار مالقاتی برای تجزیه و تحلیل شرح حال پناهندگی 

تان فراهم سازی. اداره کمک رسانی به پناهندگان در تمام مراکز اقامت پناهجویان و در بیشتر 
شهرها و دهاتهای حضور دارد. برای دستیابی به یکی از دفاتر در نزدیکی محل اقامتت به

www.forrefugees.nl مراجعه کنید.  



تو در هلند درخواست پناهندگی کردی . دولت در این حالت ارزیابی می کند 
که آیا تو اجازه اقامت دریافت خواهی کرد یا خیر. IND )امور مهاجرت و 

تابعیت ( پس از گفتگو با تو ، در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد. وکیل 
تو در طول این مدت تو را هدایت می کند. VluchtelingenWerk همچنین می 

تواند با انجام تجزیه و تحلیل شرح حال پناهندگی تان بهمراه تو ، به تو کمک 
کند. بدین ترتیب اطمینان حاصل می کنیم که IND تمام اطالعات مهم را برای 

تصمیم گیری سنجیده ای را در اختیار دارد.     
 

بنابراین بسیار مهم است که تو به طور کامل و 
صحیح تمام اطالعات مربوط به دالیل فرارت  را 

به IND بگویی. اداره امور کمک رسانی به 
پناهندگان یک سازمان مستقل است که از منافع 

پناهجویان و پناهندگان در هلند دفاع می کند. اداره 
امور کمک رسانی به پناهندگان معتقد است که هر 
پناهجو حق دارد که یک پروسه پناهندگی منصفانه 
و منظمی داشته باشد. به همین دلیل است که ما می 

توانیم با تهیه یک تجزیه و تحلیل شرح حال 
پناهندگیت به تو و وکیل تو کمک  کنیم.   

چرا تجزیه و تحلیل شرح حال پناهندگی
اگر درخواست پناهندگی کنید ، این بدان معنی 

نیست که تو اجازه اقامت می گیری. تو وارد یک 
پروسه پناهندگی می شوی: یک روند حقوقی که 

در آن دولت هلند ارزیابی می کند که آیا تو به 
حمایت نیاز دارید. در مصاحبه با  IND شرح حال 
خود را تشریح می کنی. بعد از این مصاحبه ها ، 
IND تصمیم می گیرد که آیا تو – از دیدگاه دولت 

هلند –  به دالیل اساسی  از کشور خود فرار کردی 
و اجازه اقامت در هلند به تو داده می شود. 

حقوق بشری فعال در کشورت.
در گفتگو هایمان  مطرح می کنیم که چه کارهایی 

را خودت می توانی انجام بدهی و در چه زمینه 
های ما می توانیم به تو کمک کنیم. در صورت 

لزوم ، در حین مکالمات از یک مترجم تلفنی 
استفاده می کنیم تا همدیگر را خوب بفهمیم.

کاری که ما انجام نمی دهیم
اداره کمک رسانی به پناهندگان  بدون اجازه تو 
هیچ اطالعاتی را به IND یا سازمان های دیگر 
ارائه نمی دهد. شرح حال تو دست نخورده می 

ماند، ما شرح حال تو را تغییر نمی دهیم. شورای 
پناهندگان همچنین نمی تواند بگوید که آیا تو اجازه 

اقامت می گیری یا خیر.                

محتوای تجزیه و تحلیل شرح حال 
پناهندگی

اداره کمک رسانی به  پناهندگان با تو  درباره 
وضعیت شخصی و شرح حال پناهندگی بحث و 

گفتگو می کند. ما پرونده تو را با دقت بررسی می 
کنیم و در مورد این موضوع با تو بحث می کنیم. 
بهمراه تو مهمترین نکات را بررسی می کنیم. ما 

همچنین بررسی می کنیم که برای تحکیم شرح 
حالت چه کاری می توان انجام داد. به این ترتیب 

ما می توانیم در زمینه تهیه مدارک ، به عنوان 
مثال شناسنامه به تو کمک کنیم.عالوه بر این ، 

اداره کمک رسانی به پناهندگان می تواند 
اطالعاتی را برای حمایت از شرح حال پناهندگیت 

درخواست کند، به عنوان مثال از سازمان های

       


