
چرا این نشریه معلوماتی برای شما داده شده؟
شما میخواهید که در هالند در خواست پناهندگی کنید. تعریف آن اینست : تقاضای حفاظت در 

کشور دیگر برای اشخاصی که در کشور خویش امن نیستند و در کشورخویش نمی نوانند حفاظت 
بشوند.

در خواست پناهندگی شما بدین مفهوم است که شما از دولت هلند رسما تقاضای اجازه اقامت می 
کنید. شما به این اجازه اقامت نیاز دارید که بتوانید در هالند زندگی کنید. با تقاضای پناهندگی 

پروسه پناهندگی تان آغاز میگردد. این پروسه یک پروسه حقوقی است که در آن دولت هالند در 
زمینه اجازه اقامت شما قضاوت می نماید.

در این نشریه می خوانید که در هنگام پروسه پناهندگی کدام مراحل طی می گردد. شما می 
خوانید که کدام کارها را باید انجام بدهید )مکلفیت ها شما( و از دولت هالند چه انتظار میتوانید 

داشته باشید )حقوق شما(.
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تقاضای پناهندگی شما
معلومات در مورد پروسه عمومی پناهندگی
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 شما چه وقت اجازه اقامت پناهندگ
ی را دریافت می کنید؟

در قانون خارجیان هالند درج گردیده است که شما در کدام حاالت می توانید اجازه 
پناهندگی را بدست بیاورید. اگر یکی از موارد ذیل در مورد شما صادق باشد ،شما 

میتوانید اجازه پناهندگی را بدست بیاورید:
دالیل موجه در مورد اینکه هراس دارید که در کشور تان بر اساس نژاد،    • 

 مذهب ،تابعیت، عقیده سیاسی و مربوط بودن به قشر خاص اجتماعی تحت 
تعقیب قرار بگیرید.

شما دالیل موجه دارید تا بخاطر مجازات مرگ، اعدام، شکنجه و یا سایر موارد    •
غیر انسانی و توهین آمیز در کشورتان هراس داشته باشید.

شما بر اساس دالیل موجه هراس دارید از اینکه در کشور تان در یک درگیری    •
مسلحانه مورد خشونت قرار بگیرید.

همسر تان، پدر و یا مادر تان در همین اواخر در هالند اجازه اقامت پناهندگی    •
دریافت کرده اند.

)Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND یا اداره مهاجرت و تابعیت در 
مورد اینکه آیا شما واجد شرایط اجازه اقامت پناهندگی هستید، تصمیم می گیرد.

در این نشریه این مراحل بدین ترتیب معرفی گردیده اند.

قابل توجه! اگر شما در یکی از سرحدات هالند )بندر و یا میدان هوایی( 
تقاضای پناهندگی نموده اید، ممکن است از ورود شما به هالند جلوگیری 

صورت بگیرد. 
بدین ترتیب شما اجازه نخواهید یافت تا رسماً داخل هالند شوید. در این صورت 
بعضی مراحل پروسه پناهندگی شما نسبت به آنچه در این نشریه تذکر داده شده 

است متفاوت خواهد بود.
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شما با کدام مراجع برخواهید خورد؟

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA(
 یا ارگان مرکزی سرپناه برای پناهنده گان )COA( محل اقامت برای پناهندگان را در 

هالند تدارک می بیند. COA. موظف است تا سرپناه ،غذا و مصارف بیمه شما را تدارک 
نماید. همچنان شما میتوانید بخاطر تماس با داکتر به COA مراجعه نمائید COA. یک 

مرجع غیر وابسته بوده و در زمینه تقاضای پناهندگی شما تصمیم نمی گیرد.

 Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA(
یا مرکز صحی پناهجویان یک سازمانی است که شما وقتی تکلیف صحی و یا نیازهای 

پزشکی دارید به آن رجوع می نمایید. )GCA( به شما به ارتباط سوال های پزشکی 
تان کمک می کند و می تواند به شما به ارتباط صحت تان نظر بدهد. آنها می توانند 

برای شما با دستیار داکتر ، با روانشناس، با پرستار و یا داکتر فامیلی وعده جور کنند.
GCA در تمام مراکز زیر نظر COA و یا در نزدیکی آن مستقر است و شما می 

توانید شبانه روز به نمبر1122112-088 تماس بگیرید. 

VluchtelingenWerk
 یا موسسه کمک به پناهندگان یک موسسه حقوق بشری غیروابسته است که جهت 

تأمین مصالح پناهندگان تأسیس شده است. VluchtelingenWerkبرای شما در زمینه 
پروسه پناهندگی معلومات میدهد. VluchtelingenWerkدر هنگام پروسه پناهندگی 
تان به شما معلومات داده و شما را کمک میکند. همچنان در صورت بروز مشکالت 
بین شما و سایر مراجع میانجیگری میکند. در این مورد VluchtelingenWerkبا 

وکیل دعوای شما در همکاری نزدیک قرار دارد VluchtelingenWerk. در زمینه 
تقاضای پناهندگی شما تصمیم نمی گیرد.

 Raad voor Rechtsbijstand
یا شورای امداد حقوقی سعی میورزد تا در صورتی که شما توان پرداخت مالی آنرا 

نداشته باشید به خدمات یک وکیل دعوی دسترسی بیابید.
وکیل دعوی یک مددگار حقوقی غیر وابسته است که شما را در جریان پروسه 

پناهندگی تان کمک می نماید. Raad voor Rechtsbijstandبرای وکیل دعوی 
 Raad بخاطر ارائه کمک های حقوقی اش حق الزحمه میپردازد. وکیل دعوی کارمند

voor Rechtsbijstandنیست. 

(Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND(
ادارٔه مهاجرت و تابعیت INDمربوط وزارت امور امنیتی و عدلیه هالند میگردد. 

کارمندان ادارٔه مهاجرت و تابعیت INDدر زمینه هویت، تابعیت، جریان سفر و علت 
خروج از کشور تان با شما صحبت میکنند. آنها در مورد مشکل شخصی و وضعیت 
کشور شما تحقیق می نمایند. آنها بعداً تصمیم میگیرند که آیا شما میتوانید )مؤقتاً( در 

هالند بمانید و یا اینکه باید دوباره به کشور تان برگردید.

 Beveiliging
در عمارات INDو مراکز پذیرش پناهندگان COAمامورین امنیتی حضور دارند. 

شما آنها را از روی یونیفورم ایشان می شناسید. آنها به خاطر امنیت شما موظف 
 COA وIND هستند. شما در مورد اینکه کدام مسایل در عمارات و محوطه های

مجاز و یا ممنوع اند، میتوانید از آنها سوال نمائید. این مامورین امنیتی در تصمیم در 
مورد تقاضای پناهندگی تان تأثیری وارد کرده نمی توانند.

 Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V(
یا اداره برگشت و خروج یک بخش وزارت عدلیه و امور امنیتی هالند است. هرگاه 
تقاضای پناهندگی شما از طرف INDرد گردد ،کارمندان DT&Vدر زمینه تنظیم 

نمودن امور برگشت بکشور تان با شما همکاری می نمایند.

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM(
 یا سازمان بین المللی مهاجرت یک موسسه غیر وابسته است که در سطح جهانی با 

پناهندگان معاونت میکند. هرگاه شما بخواهید تا بطور مستقالنه هالند را ترک بگوئید ، 
IOMدر زمینه به شما کمک میکند IOM. به شما در باره برگشت و تطابق دوباره با 

محیط قبلی تان معلومات عملی ارائه نموده و شما را در مورد خروج تان از هالند 
رهنمایی میکند. برای معلومات بیشتر در این مورد شما میتوانید به وکیل دعوای تان و 

یا یک کارمند VluchtelingenWerkدر تماس شوید.
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آنچه از شما انتظار می رود؟

مهم اینست که شما در طول پروسه پناهندگی مطالبی را بگوید که به دالیل تقاضاتان 
مرتبط باشد. در ضمن از شما انتظار می رود که تمام اسنادی که دارید و یا می توانید 
به دست بیاورید )مثل اسناد شناسای خودتان و یا خط هایی که حرفهای شما را ثبوت 

بسازد( را به IND نشان بدهید.

 آیا اوضای خاصی دارید که IND باید آنها را در نظر بگیرد؟ پس می توانید آنها را 
مطرح کنید. IND می توانند در این زمینه تدارکاتی ببیند، برای مثل هنگام مصاحبه و 

یا در محل اقامت نزد COA .IND سیع بر این دارد که به خوبی به شما کمک بکند.

پس گرفتن تقاضای پناهندگی

شما می توانید در هر زمانی که خواست شما باشد تقاضای پناهندگی تان را پس 
بگیرید. در این حالت توصیه می شود که با وکیل و یا مستقیما با IND تماس بر قرار 

کنید. اگر شما تقاضا یتان را پس بگیرید به این معناست که شما دیگر نمی توانید در 
هالند بمانید مگر اینکه به دالیل دیگری به شما اجازه ماندن داده شود. در ضمن شما 

دیگر حق استفاده از محا اقامت را ندارید. 

پروسه پناهندگی از روز تا روز

در روزی که شما با INDقرار مالقات دارید باید به دفتر INDمراجعه نمائید. در آنجا 
پروسه عمومی پناهندگی تان آغاز می گردد.

احتماالً در جریان پروسه پناهندگی شما در عین محل پذیرش اقامت مینمائید که در 
جریان آمادگی پروسه پناهندگی در آنجا سکونت داشتید. برای انجام مصاحبه با کارمند 

INDشما به دفتر INDبرده می شوید. مگر اینک فاصله آنچنان کم باشد که با پای 
پیاده به توان به آنجا مراجعه کرد.

در ادامه شما جریان پروسه پناهندگی تان را از روز تا روز مطالعه میکنید.

روز اول: مصاحبه اول
شما یک مصاحبه رسمی با یک کارمند INDدر باره هویت، ملیت و راه های مسافرت 

تان میداشته باشید. این مصاحبه بنام مصاحبه اول نیز یاد میشود. در این مصاحبه از 
شما در مورد دالیل تقاضای پناهندگی تان سوال نمی شود. این سوال در مصاحبه 

بعدی تان با یک کارمند INDمطرح می شود )به روز سوم مراجعه شود(.
کارمند INDاز شما در مورد جزئیات سواالت بیشتری می نماید تا بدین ترتیب در 
باره هویت، ملیت و راه های مسافرت شما وضاحت بیشتر بدست آورده و همچنان 

اطمینان حاصل نماید که آیا شما راست میگوئید یا خیر. شما باید برای انجام این 
مصاحبه آمادگی الزم را بگیرید. شما محض یکبار این فرصت را بدست می آورید تا 

بطور واضح و مفصل بیان بدارید که شما کی هستید. شما باید مشخصات اصلی تان را 
بیان کنید نه آنچه را که در اسناد جعلی )سفر تان( تذکر داده شده است. همچنان اگر از 

لقب یا )نام مستعار( استفاده نموده اید، آنرا بیان نمائید. اصلیت اسناد و اظهارات تان 
کنترول میگردند. هرگاه INDثابت نماید که اسناد و یا اظهارات تان حقیقت ندارند، این 

امر میتواند عواقب منفی برای تقاضای پناهندگی تان بدنبال داشته باشد.
VluchtelingenWerk در صورتیکه شما خواسته باشید میتوانید که از یک کارمند

تقاضا نمائید تا در جریان مصاحبه اول تان حاضر باشد. 

در هنگام مصاحبه شما با INDیک ترجمان حاضر می باشد. کارمند INDسواالت را 
به زبان هالندی مطرح می کند. ترجمان این سواالت رابه زبانی که برای شما قابل فهم 
باشد ترجمه می کند. ترجمان همچنان جوابهای شما را به زبان هالندی ترجمه می کند. 

ترجمان یک شخص غیر وابسته است و در مورد تصمیم بر تقاضای پناهندگی شما 
تأثیری وارد کرده نمی تواند.

اگر افهام و تفهیم بین شما و ترجمان بدرستی صورت نمی گیرد، شما می توانید این را 
بگوید. IND ترجمان دیگری برایتان تدارک می بیند. مهم این است که هیچ سوء 

تفاهمی صورت نگیرد که شما سواالت را بدرستی درک نکنید.
اگر شما و همسر تان مشترکاً تقاضای پناهندگی می نمائید، هریک از شما بطور 

جداگانه با کارمند INDمصاحبه خواهید نمود.اگر شما دارای اوالد های باالتر از سن 
15 ساله هستید، با آنها نیز بطور جداگانه یک مصاحبه انجام می شود.

شما از طریق وکیل دعوای تان گزارشی مصاحبه اول را دریافت میدارید.
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روز دوم: آمادگی برای مصاحبه دوم
وکیل دعوای شما گزارش مصاحبه اول را با شما مرور می نماید. وکیل دعوی در 

محوطه INDدارای دفتر خویش می باشد. حین این مالقات یک ترجمان حرف های 
شما و وکیل دعوای تان را بین تان ترجمه میکند. اگر در گزارش نواقص یا اشتباهاتی 

موجود باشند ،وکیل دعوی آن را توسط مکتوب به INDاطالع می دهد.
وکیل دعوی شما را برای مصاحبه دوم با INDآماده می سازد. 

روز سوم: مصاحبه دوم
دومین مصاحبه با یک کارمند INDبنام مصاحبه دوم یا nader gehoorیاد میشود. در 

این مصاحبه شما میتوانید دالیل پناهندگی تان را بیان نمائید. در این مصاحبه کارمند 
IND از شما سواالتی خواهد کرد. این مصاحبه نیز در دفتر INDانجام می شود.

طی این مصاحبه مهم است تا شما همه آن مسایلی را بیان کنید که به اساس آن شما به 
مصونیت ضرورت دارید. در مورد وقایعی که باالی شما گذشته است باید صادقانه 

،واضح و بطور مفصل صحبت نموده و همچنان توضیح بدهید که شما چرا در کشور 
خود نمی توانستید مصونیت بدست بیاورید. اگر شما واقعه ای را بدرستی بخاطر 

آورده نمی توانید، این موضوع را به کارمند INDبگوئید. کارمند INDاز اوضاع 
عمومی کشور شما اطالع دارد. همچنان مهم است تا در باره وضعیت شخصی تان 

معلومات کافی ارائه کنید: اینکه شما شخصاً چرا به مصونیت ضرورت دارید. تالش 
کنید تا همه جزئیات مهم را یادآور شوید. کارمند INDنیز دراین مورد از شما سوال 
خواهد نمود. اگر آثار زخمی در جانتان است، اگر تکلیف جانی و یا روحی دارید که 
به دالیل پناهندگی تان ارتباط دارد، مهم است که کارمند IND از آنها اطالع داشته 

باشد. IND می تواند تحقیقات پزشکی به شما پیشنهاد کند اگر که این تکالیف در مورد 
تصمیم گیری در زمینه تقاضای شما مفید باشد. شما می توانید شخصا و با مخارج 
خودتان چنین تحقیقات پزشکی را نیز انجام بدهید. در جریان این مصاحبه نیز یک 

ترجمان حاضر می باشد. اگر شما بخواهید یک کارمدد VluchtelingenWerkنیزدر 
این مصاحبه حضور داشته می تواند.

روز چهارم: مرور مصاحبه دوم
وکیل دعوای شما گزارش مصاحبه دوم شما را با شما یکجا مرور میکند. در این 

مالقات هم یک ترجمان حضور دارد که حرف های شما و وکیل دعوای تان را برایتان 
ترجمه می کند. اگر در گزارش نواقص یا اشتباهاتی صورت گرفته باشد، وکیل آن را 

اصالح کرده و توسط یک مکتوب به IND اطالع می دهد.

روز پنجم: تصمیم مد نظر
در مورد اینکه آیا شما واجد شرایط اجازه اقامت پناهندگی هستید INDقضاوت میکند. 

نتیجه این قضاوت در مورد ادامه جریان پناهندگی شما تعیین کننده است. 
در اینجا سه امکان وجود دارد:

شما واجد شرایط اجازه اقامت پناهندگی هستید. شم( از طریق وکیل تان( مکتوب(    .1
فیصله نامه(IND )را بدست می آورید که در آن تذکر داده شده است که تقاضای 

پناهندگی شما پذیرفته شده است. شما اجازه دارید تا )موقتا( در هالند سکونت 
اختیار کنید. وکیل دعوای تان عواقب این فیصله را به شما توضیح می دهد.

IND بخاطر انجام تحقیقات به وقت بیشتر ضرورت دارد و نمی تواند در بین 8    .2
روز آینده در مورد تقاضای پناهندگی شما تصمیم بگیرد IND. باالی تقاضای 

پناهندگی شما طی پروسه پناهندگی تمدید شده رسیگی خواهد نمود. در مورد 
تقاضای پناهندگی شما بعداً تصمیم اتخاذ خواهد شد. شما نشریه معلوماتی دیگری 

را در مورد پروسه پناهندگی تمدید شده دریافت می کنید.
IND فیصله می کند که شما واجد شرایط اجازه اقامت پناهندگی نیستید. شما )از    .3
طریق وکیل تان( مکتوب INDرا بدست می آورید که در آن تذکر داده شده است 
که IND در نظر دارد تا تقاضای پناهندگی شما را رد کند. در این مکتوب دالیل 

مردود شمردن تقاضای پناهندگی شما و عواقب آن درج گردیده است. وکیل 
دعوای تان این مورد با شما صحبت میکند.

روز ششم: دفاعیه
هرگاه INDدر نظر داشته باشد تا تقاضای پناهندگی شما را رد نماید، شما این 

موضوع را با وکیل دعوای تان در میان می گذارید. وکیل دعوای تان قبالً در این 
زمینه با شما قرار گذاشته. متعاقباً وکیل دعوای شما یک دفاعیه کتبی عنوانی INDمی 

فرستد. در این مکتوب شما رسماً در برابر تصمیم INDعکس العمل نشان داده و 
خاطرنشان می سازید که چرا شما با دالیل INDموافق نیستید.

روز هفتم و هشتم: تصمیم
بعد از مطالعه دفاعیه شما INDقضاوت مینماید که آیا تصمیم مد نظر خویش را باید 
تغییر بدهد یا خیر. نتیجه این قضاوت نیز در مورد ادامه پروسه پناهندگی شما تعیین 
کننده میباشد. شما )از طریق وکیل دعوای تان( یک مکتوب را دریافت میکنید که در 

آن INDنتیجه قضاوت خویش را درج نموده. وکیل دعوای تان در زمینه عواقب آن به 
شما اطالع میدهد. در اینجا سه امکان وجود دارد:

بعد از مطالعه دفاعیه شما INDبه این نتیجه میرسد که شما واجد شرایط اجازه    .1
اقامت پناهندگی هستید. شما )از طریق وکیل تان( مکتوب )فیصله نامه( INDرا 
بدست می آورید که در آن تذکر داده شده است که تقاضای پناهندگی شما پذیرفته 

شده است. شما اجازه دارید تا )موقتاً( در هالند سکونت اختیار کنید. وکیل دعوای 
تان عواقب این فیصله را به شما توضیح می دهد.

INDبخاطر انجام تحقیقات به وقت بیشتر ضرورت دارد و نمی تواند در بین 8    .2
روز آینده در مورد تقاضای پناهندگی شما تصمیم بگیرد IND. باالی تقاضای 
پناهندگی شما طی پروسه پناهندگی تمدید شده رسیدگی خواهد نمود. شما نشریه 

معلوماتی دیگری را در مورد پروسه پناهندگی تمدید شده دریافت می کنید.
IND بر تصمیم اش تأکید می کند که شما واجد شرایط اجازه اقامت پناهندگی    .3

نیستید. شما )از طریق وکیل تان( مکتوب )فیصله نامه IND )را بدست می آورید 
که در آن تذکر داده شده است که تقاضای پناهندگی شما رد شده است. در این 
مکتوب دالیل مردود شمردن تقاضای پناهندگی شما و عواقب آن درج گردیده 

است. وکیل دعوای شما در مورد آن با شما صحبت می کند.
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بعد از پروسه پناهندگی

اگر INDتقاضای پناهندگی شما را بپذیرد، شما اجازه می یابید تا )موقتاً( در هالند 
سکونت اختیار نمائید. شما اجازه اقامت دریافت میکنید و اجازه می یابید تا کار کنید و 
برای خودتان سرپناه جستجو کنید COA. شما را در زمینه یافتن یک سرپناه مناسب 

کمک میکند. در یک مصاحبه با COA معلومات مهمی در مورد خانه آینده تان 
یادداشت می شود. بر اساس این معلومات شما را به یکی از شهروالی های هالند 

مربوط می سازند. این شهروالی بعد ها برای شما خانه مناسب جور می کند. خانه ای 
که به شما پیشنهاد می شود فقط برای یکبار است و شما باید آن را به پذیرید. 

تا زمانی که برای شما سرپناه می یابید، میتوانید در مرکز پذیرش COAسکونت داشته 
باشید. بعد از پذیرش تقاضای پناهندگی تان INDبرای شما در مورد حقوق و مکلفیت 

های تان معلومات ارائه میکند. کارمندان VluchtelingenWerkشما را در زمینه 
تطابق با جامعه هالند کمک خواهند نمود. همچنان آنها شما را در زمینه های مختلف 

مانند یافتن سرپناه مناسب، تحصیالت و یا کار راهنمایی خواهند کرد.

اگر INDتقاضای پناهندگی شما را رد کند، شما می توانید در مشوره با وکیل دعوای 
تان در برابر این تصمیم INDدر یکی از محاکم هالند تقاضای تجدید نظر نمائید. این 
بدین معنی است که شما با مراجعه به قاضی اظهار میدارید که با تصمیم INDموافق 
نمی باشید. همچنان شما میتوانید از قاضی تقاضا نمائید تا به شما اجازه بدهد که شما 

در مدت جریان تجدید نظر بر دوسیه تان در هالند باقی بمانید. وکیل دعوای تان شما را 
در زمینه کمک می کند. متعاقباً قاضی تحقیق می نماید که آیا INDدر اتخاذ تصمیم 
اش بر تقاضای پناهندگی شما قانون هالند را بدرستی تطبیق کرده است یا خیر. در 

برخی موارد شما اجازه می یابید تا در انتظار فیصله قاضی در هالند باقی بمانید. اگر 
INDتقاضای پناهندگی شما را رد نماید، شما به یک مرکز دیگر پناهندگان منتقل می 

شوید. برای شما مدت 28 روز فرصت داده می شود تا برای برگشت به کشور تان 
آمادگی بگیرید. بعد از ختم این مدت شما مستحق اقامت در مراکز پذیرش نمی باشید. 

شما اجازه نخواهید داشت تا در مرکز پناهندگان اقامت نمائید. شما شخصاً مسئول 
برگشت به کشور تان می باشید. اگر شما در وقت معیین شده بطور مستقل هالند را 

 (DT&V( ترک نگوئید، شما جبراً به کشور تان برگردانیده می شوید. اداره برگشت
شما را در تدارک و تنظیم برگشت تان کمک می کند. اگر INDتقاضای پناهندگی شما 

را رد نماید، شما یک نشریه جداگانه حاوی معلومات در مورد برگشت به کشور تان 
را دریافت می کنید.

اگر شما می خواهید که بطور داوطلبانه به کشور تان برگردید، شما می توانید در 
زمینه با سازمان بین المللی مهاجرت )IOM( به تماس شوید IOM. در این مورد به 

شما معلومات عملی ارائه نموده و شما را در قسمت ترک این کشور کمک می کند. 
اکثراً IOMدر مراکز پناهندگان وقت مالقات مشخص دارد. همچنان بعد از پروسه 

پناهندگی شما می توانید برای اخذ معلومات و دریافت مساعدت به دفتر 
VluchtelingenWerk مراجعه نمائید.



Uw asielaanvraag. Informatie over de Algemene Asielprocedure | augustus 2015 | Dari7

سواالتی که اکثراً مطرح می شوند

مصاحبه اول من با IND چه وقت انجام می شود؟
بعد از در خواست پناهندگی شما شش روز قرصت دارید تا خود را برای پروسه 

IND پناهندگی آماده بسازید. اکثراً مدت بیشتری طول می کشد تا مصاحبه اول شما با
انجام می شود. در مرکز پذیرش COAشما مکتوب INDرا بدست می آورید که در 

آن از شما برای انجام مصاحبه اول دعوت بعمل می آید.

چه مدت باید منتظر تصمیم IND بمانم؟
پروسه عمومی پناهندگی اصوالً مدت هشت روز را در بر می گیرد. بعضاً INDنمی 

تواند در ظرف هشت روز تصمیم بگیرد، مثالً بخاطر اینکه شما در هنگام پروسه 
پناهندگی تان مریض میشوید. در این صورت INDمی تواند طی شش روز اضافی در 

مورد تقاضای پناهندگی شما تصمیم بگیرد. دفاتر INDمعموالً در روز های شنبه و 
یکشنبه مسدود اند و این دو روز از جمله روز های کار محسوب نمیشوند. همچنان 
INDمیتواند تصمیم بگیرد که بر تقاضای پناهندگی شما طی یک پروسه پناهندگی 

تمدید شده رسیدگی نماید. در این صورت INDحد اکثر در ظرف شش ماه ،از 
زمانیکه شما درخواست پناهنده گی تانرا امضا نموده اید، در مورد تقاضای پناهندگی 

شما تصمیم خواهد گرفت. شما یک نشریه حاوی معلومات بیشتر در مورد پروسه 
پناهندگی تمدید شده را دریافت می کنید.

هرگاه INDنتواند تا در ظرف ششماه تصمیم بگیرد، شما از INDدر این مورد اطالع 
حاصل می کنید. اگر INDبعد از گذشت شش ماه بعد از تقاضای پناهندگی شما در 
زمینه تصمیم نگرفته باشد و همچنان اگر شما در مورد هیچگونه اطالعی دریافت 

نکرده باشید، شما می توانید کتباً از INDتقاضا نمائید تا در ظرف دو هفته در مورد 
دوسیه شما تصمیم اتخاذ نماید. وکیل دعوای تان می تواند شما را در زمینه کمک نماید. 
بر اساس تقاصای وکیل دعوای تان قاضی می تواند INDرا بخاطر هر روز تأخیر در 

اتخاذ تصمیم بر دوسیه شما جریمه نماید.

 من می خواهم داستان پناهندگی ام را به یک زن بیان نمایم. آیا این 
امکان وجود دارد؟

در زندگی روزمره در هالند نمی توانید از تماس با مردان و یا زنان خودداری کنید. 
در جامعه هالند با مردان و زنان مساویانه برخورد میگردد. از شما نیز همین توقع را 
داریم. اما اگر شما باز هم می خواهید تا در مورد دلیل پناهندگی تان با یک کارمند زن 

.IND صحبت نمائید، می توانید این موضوع را حین مصاحبه اول ابراز نمائیدIND
تالش خواهد نمود تا هنگام مصاحبه دوم یک ترجمان زن نیز حاضر باشد.

اگر شما می خواهید تا داستان پناهندگی تان را به یک مرد بیان کنید، می توانید این 
IND در میان بگذارید. در این صورتIND موضوع را در هنگام مصاحبه اول با

تالش می کند تا حین مصاحبه دوم یک کارمند مرد INDو یک ترجمان مرد حاضر 
باشند.

اگر مریض باشم، چه باید کرد؟
اگر شما مریض یا حامله هستید، این موضوع را هنگام معاینات بخاطر مشوره طبی به 
پرستار موظف اطالع بدهید )به نشریه قبل از آنکه پروسه پناهندگی شما آغاز می شود 

مراجعه کنید(. این موضوع از اهمیت ویژه برخوردار است، مثالً اگر شما )فکر می 
کنید که( به یک مریضی ساری مبتال هستید، مانند توبرکلوز، زردی نوع ب یا 

مریضی جلدی خشکی و پوستک. هر آنچه را شما با پرستار صحبت میکنید، محرم 
باقی می ماند. پرستار هرگز معلومات طبی شما را بدون اجازه شما در اختیار دیگران 

قرار نمی دهد. اگر شماهنگام پروسه پناهندگی مریض می شوید، این موضوع را با 
کارمند IND، COAو یا VluchtelingenWerkدر میان بگذارید. آنها شما را در 

زمینه دریافت کمک )طبی( مناسب معاونت می کنند. اگر شما در روزی که با INDو 
یا وکیل دعوای تان مالقات دارید مریض می شوید، این موضوع را با یک کارمند 

COAاطالع بدهید تا INDو وکیل دعوای تان را در جریان قرار بدهد.

آیا بعد از مطالعه این نشریه هنوز هم سوالی دارید؟
 IND، شما می توانید سواالت تان را با وکیل دعوای تان و یا یکی از کارمندان

COAو یا VluchtelingenWerkدر میان بگذارید.

آیا شما شکایتی دارید؟
تمام موسساتی که در پروسه پناهندگی دخیل هستند تالش می کنند تا بطور مسلکی و با 

دقت کار کنند. اگر شما فکر می کنید که از طرف یکی از این موسسات با شما 
برخورد مناسب صورت نمی گیرد، شما می توانید از آنها شکایت نمائید. وکیل دعوای 

شما و یا یک کارمند VluchtelingenWerkمی توانند در زمینه شما را کمک کنند.



به دستور:
وزارت امنیت و عدلیه، اداره پالیسی مهاجرت

www.rijksoverheid.nl

از محتوای این نشریه شما ادعای هیچگونه حقوق را نموده نمی توانید. اگر متن 
ترجمه شده باعث سؤ تفاهم گردد، متن هالندی مدار اعتبار است.

این نشریه معلوماتی یک نشریه مشترک موسسات ذیل می باشد:
Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) | www.coa.nl ارگان مرکزی 

پذیرش پناهندگان
Dienst Terugkeer en Vertrek www.dienstterugkeerenvertrek.nl اداره برگشت

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) | www.ind.nl اداره مهاجرت و تابعیت

Raad voor Rechtsbijstand | www.rvr.org (Legal Aid) شورای امداد حقوقی

VluchtelingenWerk Nederland | www.vluchtelingenwerk.nl موسسه کمک به 

پناهندگان هالند
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