
Tại sao bạn nhận tập thông tin này?
Bạn muốn xin tỵ nạn tại Hòa Lan. Xin tỵ nạn có nghĩa là: những người ở 
nước mình không được an toàn và không nhận được bảo vệ ở nước mình 
xin được bảo vệ ở quốc gia khác. 

Khi bạn nộp đơn xin tỵ nạn, là bạn chính thức xin chính phủ Hòa Lan cấp 
giấy phép cư trú. Bạn cần có giấy phép này để được ở Hòa Lan. 
 Sau khi bạn xin tỵ nạn là bắt đầu vào thủ tục xin tỵ nạn: trong thủ tục tư 
pháp này chính phủ Hòa Lan cứu xét xem bạn có được nhận giấy phép cư 
trú hay không. 

Trong tập thông tin này bạn có thể biết về thủ tục xin tỵ nạn.  
Bạn cũng biết mình phải làm gì (nghĩa vụ) và mình sẽ nhận được gì của  
chính phủ Hòa Lan (quyền lợi).
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Đơn xin tỵ nạn
.
Thông tin về thủ tục xin tỵ nạn nói chung
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Khi nào thì bạn nhận giấy phép cư trú 
tỵ nạn?

Luật ngoại kiều Hòa Lan có quy định những điều kiện nào bạn có 
thể nhận giấy phép cư trú. Bạn có thể nhận giấy phép cư trú khi 
bạn thỏa mãn một trong những nội dung sau đây: 
• Bạn có lý do chính đáng sợ bị truy bắt ở trong nước vì chủng tộc, 

tôn giáo, quốc tịch, nhận thức chính trị hoặc vì bạn thuộc một 
nhóm xã hội nào đó. 

• Bạn có lý do chính đáng sợ bị tử hình hoặc hành quyết, tra tấn 
hoặc đối xử mất nhân tính hoặc làm nhục trong nước của bạn.

• Bạn có lý do chính đáng sợ sẽ là nạn nhân của bạo hành tùy tiện 
do xung đột vũ trang trong nước của bạn.

• Vợ/chồng, cha mẹ hoặc con dưới tuổi trưởng thành của bạn vừa 
nhận được giấy phép cư trú tỵ nạn ở Hòa Lan.

Cơ quan Immigratie- en Naturalisatiedienst (Sở di trú và nhập tịch 
IND) quyết định là bạn hội đủ điều kiện nhận giấy phép cư trú tỵ 
nạn.

 Khi bạn đã xin tỵ nạn ở biên giới Hòa Lan (sân bay hoặc cảng 
biển), có thể bạn sẽ bị từ chối không cho vào Hòa Lan: bạn 
không được chính thức vào Hòa Lan. Trong trường hợp này 
thì thủ tục xin tỵ nạn của bạn khác với tập thông tin này. Có 
một tập thông tin riêng về thủ tục ở biên giới.
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Bạn sẽ gặp những tổ chức nào?

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Cơ quan tiếp nhận người 
tỵ nạn COA) lo tiếp nhận người tỵ nạn tại Hòa Lan và trong việc 
tiếp nhận này có cả trách nhiệm hướng dẫn. COA lo cho bạn có chỗ 
ở, bữa ăn và bảo hiểm sức khỏe. Bạn có thể tìm sự giúp đỡ của 
COA khi cần gặp bác sĩ. COA là một tổ chức độc lập và không có 
quyền quyết định về đơn xin tỵ nạn của bạn.  www.coa.nl

Gezondheidscentrum Asielzoekers (Trung tâm y tế tỵ nạn GZA) 
là tổ chức bạn đến gặp khi bị bệnh hoặc khi có thắc mắc về sức 
khỏe. Ở trong hoặc ở gần điểm tiếp nhận của COA đều có một 
trung tâm y tế của GZA. GZA  làm cuộc hẹn với trợ lý của bác sĩ, y 
tá, trợ lý của GGZ hoặc bác sĩ.  www.gzasielzoekers.nl.

VluchtelingenWerk Nederland (Tổ chức tỵ nạn Hòa Lan) là 
một tổ chức nhân quyền độc lập được hình thành để bảo vệ quyền 
lợi người xin tỵ nạn.VluchtelingenWerk cho bạn thông tin và giải 
thích về thủ tục tỵ nạn, thông tin và trợ giúp cá nhân bạn trong khi 
thực hiện thủ tục và trung gian giải quyết những vấn đề với các tổ 
chức khác. Tổ chức này hợp tác chặt chẽ với luật sư của bạn. 
VluchtelingenWerk không quyết định về đơn xin tỵ nạn của bạn.
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl
 

Raad voor Rechtsbijstand (Cơ quan trợ giúp pháp lý) lo cho 
bạn có được một luật sư nếu bạn không tự trả tiền được. Raad voor 
Rechtsbijstand trả tiền cho luật sư trợ giúp bạn. Luật sư không là 
nhân viên của Raad voor Rechtsbijstand. Luật sư là người trợ giúp 
pháp lý độc lập cho bạn trong thủ tục xin tỵ nạn.  www.rvr.org

Cơ quan Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) là một bộ 
phận của Bộ tư pháp và an ninh. Nhân viên IND nói chuyện với 
bạn về nhân thân, quốc tịch, đường đi và lý do bạn đi khỏi nước.  
Nhân viên IND điều tra lời khai của bạn và tình hình ở nước bạn. 
Sau đó họ sẽ quyết định xem bạn có được (tạm thời) ở Hòa Lan, 
hoặc là phải hồi hương.  www.ind.nl

Trong trụ sở của IND và trong các trung tâm tiếp nhận của COA có 
nhân viên bảo vệ. Bạn nhận ra họ qua bộ đồng phục. Họ đảm bảo 
an toàn cho bạn. Bạn cũng có thể hỏi họ để biết điều gì được phép 
làm hoặc không được phép làm trong tòa nhà và trong sân của IND 
và COA. Các nhân viên bảo vệ này không có ảnh hưởng đến quyết 
định về đơn xin tỵ nạn của bạn.

Dienst Terugkeer en Vertrek (Sở hồi hương DT&V) là một bộ 
phận của Bộ tư pháp và an ninh Hòa Lan. Khi IND từ chối đơn xin 
tỵ nạn của bạn thì nhân viên của DT&V sẽ giúp đỡ bạn hồi hương.
 www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Internationale Organisatie voor Migratie (Tổ chức di dân quốc 
tế IOM) là một tổ chức độc lập trợ giúp các người di dân khắp thế 
giới. IOM có thể giúp bạn khi nào bạn tự nguyện rời Hòa Lan. 
IOM cho bạn những thông tin về việc hồi hương và tái hội nhập, và 
hướng dẫn bạn giải quyết việc rời khỏi Hòa Lan. Bạn có thể nhờ 
nhân viên của VluchtelingenWerk hoặc luật sư của bạn giúp đỡ về 
việc này.  www.iom-nederland.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY
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Bạn cần làm gì?

Điều quan trọng là trong khi thực hiện thủ tục bạn cần nêu rõ được 
lý do xin tỵ nạn. Bạn cũng cần cho IND xem tất cả những bằng 
chứng mà bạn có hoặc có thể xin được (như các văn bản hoặc thư 
để làm bằng cho lời khai của bạn). 

Bạn có trường hợp đặc biệt mà IND cần quan tâm không? Thì bạn 
có thể thông báo. IND có thể có biện pháp, như trong các lần nói 
chuyện hoặc trong khi tiếp nhận ở COA. IND cố gắng hỗ trợ bạn.

Thủ tục xin tỵ nạn từng ngày

Bạn sẽ đến trụ sở IND vào ngày mà bạn có cuộc hẹn với IND. Thủ 
tục xin tỵ nạn nói chung bắt đầu từ đây.

Có thể là bạn sẽ ở cùng một nơi như trong lúc chuẩn bị thủ tục. Có 
khi bạn sẽ được chuyển đến một nơi gần trụ sở IND sau thời gian 
nghỉ ngơi và chuẩn bị. Bạn sẽ được đưa đến văn phòng IND trước 
khi vào nói chuyện với IND, trừ khi khoảng cách gần có thể đi bộ 
đến được. 

Dưới đây là thông tin từng ngày trong thủ tục xin tỵ nạn.

Ngày 1: nói chuyện lần đầu
Nói chuyện lần đầu với một nhân viên IND trong Thủ tục xin tỵ 
nạn nói chung gọi là nói chuyện vòng đầu. Lúc này, IND sẽ kiểm 
tra những thông tin bạn đã trình bày khi trình diện. IND cũng hỏi 
bạn them về những điều chưa được rõ. Trong lần này, chưa hỏi bạn 
về lý do xin tỵ nạn. Điều này sẽ đặt ra trong lần nói chuyện sau với 
nhân viên IND (xem ngày 3). Nếu bạn muốn, bạn có thể nhờ 
VluchtelingenWerk hiện diện trong lần nói chuyện vòng  đầu. Bạn 
cũng có thể nhờ luật sư sắp xếp.

Khi nói chuyện với IND luôn có thông dịch. Nhân viên IND hỏi 
bằng tiếng Hòa Lan. Thông dịch viên dịch ra thứ tiếng mà bạn hiểu 
được. Thông dịch viên dịch câu trả lời của bạn ra tiếng Hòa Lan. 
Thông dịch viên là người độc lập và không có ảnh hưởng đến đơn 
xin tỵ nạn của bạn. Phải báo ngày nếu bạn và thông dịch viên 
không hiểu nhau. IND sẽ tìm một thông dịch viên khác. Cần đảm 
bảo là không có sự hiểu lầm làm bạn không hiểu câu hỏi.

Khi bạn cùng với vợ/chồng hoặc người sống chung nộp đơn xin- tỵ 
nạn, thì mỗi người đều nói chuyện riêng với nhân viên IND. Khi 
bạn có con từ 15 tuổi trở lên, thì con bạn cũng nói chuyện riêng.
Bạn nhận của IND hoặc thông quan luật sư bản tường trình về nói 
chuyện vòng đầu.
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Ngày 2: chuẩn bị nói chuyện thêm
Luật sư của bạn thảo luận với bạn về bản tường trình về lần nói 
chuyện đầu. Luật sư của bạn có phòng làm việc ở trụ sở IND. 
Trong lần nói chuyện này có một thông dịch viên dịch tất cả những 
gì bạn và luật sư của bạn trình bày. Khi bản tường trình thiếu hoặc 
sai điều gì, thì luật sư của bạn sẽ ghi lại trong thư gửi cho IND. 
Luật sư của bạn chuẩn bị với bạn cho lần nói chuyện thứ hai với 
IND.

Ngày 3: nói chuyện thêm
Lần nói chuyện thứ hai trong Thủ tục xin tỵ nạn nói chung với 
nhân viên IND gọi là nói chuyện thêm. Trong lần nói chuyện này, 
bạn kể lý do xin tỵ nạn. Nhân viên IND sẽ nêu các câu hỏi trong 
lần nói chuyện này.

Lần nói chuyện này cũng ở văn phòng IND. Bạn cần nói ra tất cả 
những điều gì cho thấy là bạn cần sự bảo vệ. Nên thành thật, đầy 
đủ và rõ ràng về những việc xảy đến cho bạn và về lý do gì mà bạn 
không được bảo vệ ở nước bạn. Khi có điều gì mà bạn không còn 
nhớ rõ thì cũng cho nhân viên IND biết. Nhân viên IND biết về 
tình hình chung trong nước bạn. Bạn cần kể về tình trạng riêng của 
bạn: tại sao bạn cần sự bảo vệ. Kể càng nhiều các chi tiết liên quan 
càng tốt. Nếu bạn có vết thẹo, triệu chứng thể chất hoặc tâm lý liên 
quan đến lý do xin tỵ nạn, thi cần cho nhân viên IND biết. IND có 
thể quyết định cho khám pháp y, nếu IND thấy có liên quan đến 
việc cứu xét đơn xin của bạn. Bạn cũng có thể tự xin và tự trả tiền 
khám pháp y. Trong lần nói chuyện này cũng có mặt thông dịch.
Nếu bạn muốn, bạn có thể nhờ VluchtelingenWerk hiện diện trong 
lần nói chuyện thêm này. Bạn cũng có thể nhờ luật sư sắp xếp.
Bạn nhận (thông qua luật sư của bạn) bản tường trình về lần nói 
chuyện thêm này.

Ngày 4: thảo luận về lần nói chuyện thêm
Luật sư của bạn thảo luận với bạn về bản tường trình về lần nói 
chuyện thêm. Trong lần nói chuyện này có một thông dịch viên 
dịch tất cả những gì bạn và luật sư của bạn trình bày. Khi bản 
tường trình thiếu hoặc sai điều gì, thì luật sư của bạn sẽ ghi lại 
trong thư gửi cho IND.

Ngày 5: quyết định tạm
IND cứu xét xem bạn có đủ điều kiện nhận giấy phép cư trú tỵ nạn. 
Kết quả của cứu xét này ảnh hưởng đến thủ tục xin tỵ nạn của bạn 
sẽ tiếp tục như thế nào. Có ba khả năng:
1. Bạn hội đủ điều kiện nhận giấy phép cư trú tỵ nạn. Bạn nhận 

(thông qua luật sư của bạn) thư của IND (=quyết định) thông báo 
là đơn xin tỵ nạn của bạn được chấp thuận. Bạn được (tạm thời) 
ở lại Hòa Lan. Luật sư của bạn giải thích cho bạn hậu quả của 
việc này đối với bạn.

2. IND cần có thời gian để điều tra và không thể ra quyết định 
trong vòng tám ngày về đơn xin tỵ nạn của bạn. IND giải quyết 
đơn xin tỵ nạn theo thủ tục xin tỵ nạn kéo dài. Quyết- 
định về đơn xin tỵ nạn của bạn sẽ chậm hơn. Bạn nhận một tập 
thông tin về Thủ tục xin tỵ nạn kéo dài.

3. IND quyết định là bạn không đủ điều kiện nhận giấy phép cư trú 
tỵ nạn. Bạn nhận (thông qua luật sư của bạn) thư của IND là IND 
có ý định từ chối đơn xin tỵ nạn của bạn. Thư này thông báo ý 
định. Trong thư này cũng nêu lý do tại sao dự định từ chối và 
hậu quả cho bạn là gì. Luật sư của bạn thảo luận với bạn về thư 
này.

Ngày 6: cách nhận định
Khi IND có ý định từ chối đơn xin tỵ nạn của bạn, thì bạn thảo luận 
dự định này với luật sư của bạn. Luật sư của bạn đã hẹn gặp bạn về 
việc này trước rồi. Luật sư của bạn có thể gửi cho IND một văn bản 
về cách nhận định. Đây là một lá thư phản hồi chính thức đối với 
dự định của IND và thông báo tại sao bạn không đồng ý. 

Ngày 7 và 8: quyết định
Sau khi xem cách nhận định của bạn, IND cứu xét có thay đổi dự 
định hay không. Kết quả của cứu xét này cũng ảnh hưởng đến thủ 
tục xin tỵ nạn của bạn sẽ tiếp tục như thế nào.  
Bạn nhận (thông qua luật sư của bạn) một thư trong đó IND thông 
báo kết quả cứu xét này. Luật sư của bạn giải thích cho bạn hậu quả 
của việc này đối với bạn. Có ba khả năng:
1. Sau khi đọc cách nhận định của bạn, IND nhận thấy là bạn đủ 

điều kiện nhận giấy phép cư trú tỵ nạn.  
Bạn nhận (thông qua luật sư của bạn) thư của IND (=quyết định) 
thông báo là đơn xin tỵ nạn của bạn được chấp thuận. Bạn được 
(tạm thời) ở lại Hòa Lan. Luật sư của bạn giải thích cho bạn hậu 
quả của việc này đối với bạn.

2. IND cần có thời gian để điều tra và không thể ra quyết định 
trong vòng tám ngày về đơn xin tỵ nạn của bạn. IND giải quyết 
đơn xin tỵ nạn theo thủ tục xin tỵ nạn kéo dài. Bạn nhận một tập 
thông tin về Thủ tục xin tỵ nạn kéo dài.

3. IND vẫn nhận thấy là bạn không đủ điều kiện nhận giấy phép cư 
trú tỵ nạn. Bạn nhận (thông qua luật sư của bạn) thư của IND 
(=quyết định) thông báo là đơn xin tỵ nạn của bạn bị từ chối. 
Quyết định nêu lý do tại sao từ chối và hậu quả cho bạn là gì. 
Cũng có trình bày bạn có thể làm gì để phản bác quyết định này 
và khả năng hồi hương. Luật sư của bạn thảo luận với bạn về 
quyết định này.
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Rút đơn

Bạn lúc nào cũng có thể rút đơn. Trong trường hợp này bạn nên 
tiếp xúc với một luật sư hoặc trực tiếp với IND. Khi bạn rút đơn ở 
IND, thì sẽ có hậu quả là bạn không còn được ở Hòa Lan, trừ khi 
bạn có lý do khác. Bạn cũng không còn được hưởng quy chế tiếp 
nhận. Nếu bạn rút đơn thì bạn sẽ có thể sẽ nhận một lệnh cấm nhập 
cảnh. Như thế bạn không được phép đến hoặc cư trú hầu hết các 
quốc gia ở châu Âu. Sau khi rút đơn bạn vẫn được phép lại xin tỵ 
nạn, cho dù là bị lệnh cấm nhập cảnh.

Sau thủ tục xin tỵ nạn

Sau thủ tục xin tỵ nạn nói chung, bạn sẽ dọn về một trung tâm tiếp 
nhận khác của COA. 

Bạn được nhận giấy phép cư trú
Khi IND đồng ý đơn xin tỵ nạn, bạn được (tạm thời) ở lại Hòa Lan. 
Bạn nhận được giấy phép cư trú, bạn được phép đi làm và bạn có 
thể đón người thân sang. Ngoài ra, COA trung gian tìm kiếm cho 
bạn chỗ ở.  
Khi nói chuyện, COA sẽ cho bạn những thông tin quan trọng về 
nhà ở. Trên cơ sở này, bạn sẽ được giới thiệu đến một thành phố 
trong Hòa Lan. Thành phố này sẽ tìm chỗ ở thích hợp. Bạn chỉ 
được cấp nhà một lần và bạn phải chấp nhận. Bạn ở trung tâm tiếp 
nhận của COA cho đến khi bạn có chỗ ở riêng. IND sẽ thông báo 
cho bạn về nghĩa vụ và quyền lợi sau khi đơn xin tỵ nạn được chấp 
thuận. Nhân viên của VluchtelingenWerk có thể giúp đỡ bạn hội 
nhập vào xã hội Hòa Lan. Họ giúp đỡ bạn tìm đến các cơ quan, 
như tìm nhà, khóa học hoặc việc làm.

Bạn không được nhận giấy phép cư trú
Khi IND từ chối đơn xin tỵ nạn của bạn, bạn có thể thảo luận với 
luật sư của bạn để phản đối quyết định này ở tòa án. Nghĩa là bạn 
chính thức báo cho tòa án là bạn không đồng ý với quyết định của 
IND. Thường là bạn được phép ở lại Hòa Lan để chờ đợi. Nếu 
không được phép, bạn có thể xin tòa án cho phép ở Hòa Lan trong 
thời gian phúc thẩm. Luật sư của bạn giúp cho bạn việc này. Tòa án 
sau đó điều tra xem IND khi quyết định về đơn xin tỵ nạn của bạn 
có áp dụng đúng luật Hòa Lan hay không. 

Khi IND từ chối đơn xin tỵ nạn của bạn, thì bạn sẽ được đưa đến 
một trung tâm tỵ nạn khác. Thường là bạn sẽ có được 28 ngày để 
sắp xếp việc rời khỏi Hòa Lan. Sau khi hết thời hạn này, bạn không 
còn được hưởng quy chế tiếp nhận. Bạn không còn được ở trong 
trung tâm tỵ nạn.

Hồi hương
Bạn phải tự lo hồi hương. Nếu bạn không tự rời khỏi nước trong 
thời hạn quy định, thì bạn bị cưỡng bức hồi hương. Cơ quan Dienst 
Terugkeer en Vertrek (DT&V) sắp xếp cho bạn rời khỏi nước. Khi 
bạn tự nguyện hồi hương, bạn có thể liên hệ với tổ chức 
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Tổ chức IOM có 
thể cho bạn thông tin cần thiết và giúp bạn rời khỏi nước. Tổ chức 
IOM thường có giờ làm việc trong trung tâm tỵ nạn. Sau thủ tục 
xin tỵ nạn bạn cũng có thể tìm sự trợ giúp và thông tin của tổ chức 
VluchtelingenWerk.

Xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là tất cả những thông tin về bạn. Những tổ chức 
hợp tác trong tập thông tin này được nêu bên dưới. Những tổ chức 
này xử lý thông tin cá nhân trong khi giải quyết đơn xin, khi trình 
diện hoặc thỉnh cầu của bạn. Họ hỏi bạn về những dữ liệu của bạn 
và cũng chuyển những thông tin này cho những tổ chức và cá nhân 
khác khi cần thiết. Những tổ chức này sử dụng và lưu giữ những dữ 
liệu về bạn và chuyển cho những tổ chức khác nếu luật pháp đòi 
hỏi. Luật quyền riêng tư quy định những nghĩa vụ cho những tổ 
chức xử lý dữ liệu về bạn. Chẳng hạn như họ phải xử lý những dữ 
liệu về bạn cẩn thận và an toàn. Luật quyền riêng tư còn quy định 
những quyền của bạn, như:
• xem những dữ liệu của những  tổ chức về bạn;
• biết những tổ chức làm gì và tại sao làm với những dữ liệu về  
 bạn;
• biết những dữ liệu về bạn đã được chuyển cho những tổ chức 
nào.
Nếu bạn muốn biết thêm về việc xử lý dữ liệu cá nhân và quyền 
của bạn, xin vào những trang mạng của những tổ chức.
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Những câu hỏi thường gặp

Khi nào thì bắt đầu Thủ tục xin tỵ nạn nói chung?
Sau khi đăng ký bạn có ít nhất sáu ngày để chuẩn bị thủ tục xin tỵ 
nạn. Trên thực tế, thời gian này kéo dài lâu hơn cho đến khi thủ tục 
tỵ nạn bắt đầu. Trong trung tâm tỵ nạn của COA, bạn nhận thư của 
IND mời bạn đến nói chuyện lần đầu.

Tôi phải chờ quyết định bao lâu?
 Thủ tục xin tỵ nạn nói chung thường kéo dài tám ngày. Có khi 
IND không thể ra quyết định trong vòng tám ngày, như bởi vì bạn 
lâm bệnh trong thủ tục xin tỵ nạn. Trong trường hợp này, cơ quan 
IND có thêm sáy ngày để quyết định về đơn xin tỵ nạn của bạn. 
Trụ sở của IND thường đóng cửa vào thứ bảy và chủ nhật: đây 
không phải là ngày làm việc. Tổ chức IND cũng có thể giải quyết 
đơn xin tỵ nạn của bạn theo thủ tục tỵ nạn kéo dài. Trong trường 
hợp này, thì IND có thể ra quyết định chậm nhất là sáu tháng kề từ 
ngày bạn ký đơn xin tỵ nạn. Bạn nhận một tờ thông tin khác và với 
nhiều thông tin hơn về thủ tục tỵ nạn kéo dài.

Khi IND không ra quyết định trong vòng sáu tháng, thì bạn sẽ nhận 
thông báo của IND. Nếu IND không ra quyết định trong vòng sáu 
tháng sau khi bạn nộp đơn xin tỵ nạn và nếu bạn cũng không nhận 
thông báo của IND? Thì bạn có thể viết thư yêu cầu IND ra quyết 
định về đơn xin tỵ nạn trong vòng hai tuần. Luật sư của bạn có thể 
giúp bạn trong việc này. Trên cơ sở yêu cầu của luật sư, tòa có thể 
quyết định là IND bị phạt tiền cho mỗi ngày chậm trễ quyết dịnh.

Tôi muốn khai lý do xin tỵ nạn với một người nữ. Được không?
Ở Hòa Lan bạn không thể từ chối tiếp xúc với nam hoặc nữ trong 
sinh hoạt hàng ngày. Ở Hòa Lan nam nữ đều bình đẳng. Chúng tôi 
cũng mong bạn như thế. Nhưng nếu bạn muốn nói chuyện với một 
nhân viên nữ của IND về lý do xin tỵ nạn, thì bạn có thể thông báo 
điều này trong lần nói chuyện đầu (=nói chuyện với IND). Cơ quan 
IND sẽ cố gắng giải quyết cho có một nữ thông dịch trong lần nói 
chuyện thêm (= nói chuyện lần thứ hai). Nếu bạn muốn nói chuyện 
với một người nam? Thì bạn cũng có thể thông báo trong lần nói 
chuyện đầu với IND. Trong trường hợp này, thì IND sẽ cố gắng 
giải quyết cho có một nam nhân viên IND và một nam thông dịch 
trong lần nói chuyện thêm.

Tôi phải làm gì khi bị bệnh?
Khi bạn bị bệnh hoặc có thai, thì thông báo cho y tá trong lần khám 
để xin ý kiến (xem tập thông tin: Trước khi vào thủ tục xin tỵ nạn). 
Điều này rất quan trọng khi bạn bị hay nghĩ là bạn bị bệnh truyền 
nhiễm, như bệnh lao, ghẻ hoặc viêm gan B. Tất cả những điều bạn 
nói với y tá đều được giữ kín. Y tá không cho người khác biết về 
tình hình sức khỏe của bạn nếu không được phép của bạn. Khi bạn 
bị bệnh trong lúc xin tỵ nạn, thì nên thông báo cho nhân viên của 
COA, IND hoặc VluchtelingenWerk về việc này. Họ có thể giúp đỡ 
bạn tìm đúng người trợ giúp (y tế). Khi bạn bị bệnh vào ngày nói 
chuyện với IND hoặc với luật sư của mình, thì nhờ một nhân viên 
của COA thông báo cho luật sư của bạn hoặc cho IND.

Khi bạn còn có thắc mắc sau khi đọc tập thông tin này?
Bạn có thể hỏi luật sư của bạn hoặc các nhân viên của COA,  
IND hoặc VluchtelingenWerk.

Bạn muốn khiếu nại?
Mọi tổ chức liên quan đến thủ tục xin tỵ nạn đều làm việc chuyên 
nghiệp và thận trọng. Nếu bạn nghĩ là một tổ chức không đối xử tốt 
với bạn, thì bạn có thể khiếu nại. Luật sư của bạn hoặc một nhân 
viên của VluchtelingenWerk có thể giúp bạn.



Ấn bản này được thực hiện bởi:
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Raad voor Rechtsbijstand (RVR)
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
Afdeling Vreemdelingenpolitie,  
Identificatie en Mensenhandel (AVIM)
Koninklijke Marechaussee (KMar)
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

cho:
Ministerie van Justie en Veiligheid, directie Migratiebeleid
www.rijksoverheid.nl

Không chịu trách nhiệm với nội dung của ấn bản. Khi bản  
dịch có ý khác hơn, thì bản tiếng Hòa Lan là chủ đạo.
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