
Kwa nini umepewa kipeperushi hiki?
Unatarajia kuomba hifadhi katika nchi ya Uholanzi. Hifadhi inamaanisha: 
ulinzi katika nchi nyingine kwa watu ambao hawapati usalama au ulinzi 
ndani ya nchi zao.

Kama unatumia maombi kwa ajili ya hifadhi, unaomba rasmi serikali ya nchi 
ya Uholanzi kibali kwa ajili ya makazi. Unahitaji kibali hiki ili kuruhusiwa 
kuishi katika nchi ya Uholanzi. Ni utaratibu wa kisheria wakati serikali ya 
Uholanzi huamua kua unaenda kukataliwa au kupewa kibali cha makazi.

Kipeperushi hiki kinaeleza hatua za utaratibu wa hifadhi. Kinaelezea kitu 
gani unatarajia kufanya (majukumu yako) na kipi unatarajia kutoka serikali 
ya Uholanzi (Haki zako). 
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Ombi lako la hifadhi
Taarifa kuhusu Utaratibu wa Mkuu wa Uhifadhi
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Je, lini utapewa kibali cha makazi kwa 
ajili ya hifadhi?

Sheria kwa wageni nchini Uholanzi (Vreemdelingenwet kwa 
Kiholanzi) hukufafanulia masharti kwa ajili ya kupewa kibali cha 
hifadhi ya makazi. Utakua unafaa kupewa kibali cha makazi ikiwa 
unaomba moja ya mambo yafuatayo: 
• Una sababu za msingi za hofu ya mateso katika nchi yako ya asili 

kwa sababu ya rangi, dini, utaifa, maoni ya kisiasa au kwa sababu 
upo ndani ya kikundi fulani cha jamii.

• Una sababu za msingi za hofu ya adhabu ya kifo au utelekezaji, 
mateso, udhalilishaji au utelekezaji mwingine au unyanyasaji 
katika nchi yako ya asili.

• Una sababu za msingi za hofu kuwa muathirika wa vurugu za 
kijeshi na vita katika nchi yako.

• Mume, mke, mpenzi, mzazi wako au mtoto mdogo hivi karibuni 
alipata kibali cha makazi kwa ajili ya hifadhi nchini Uholanzi.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND: Huduma ya Uhamiaji na 
Uraia) itaamua ikiwa umefikia matakwa ya kuomba kibali kwa ajili 
ya hifadhi ya makazi. 

Kama tayari umeshaomba kwa ajili ya hifadhi katika mpaka 
wa Uholanzi (katika uwanja wa ndege au bandari), unaweza 
kukataliwa kuingia nchini Uholanzi: Hivyo huwezi kuingia 
Uholanzi rasmi. Kama ni hivyo, utaomba hifadhi ndani ya 
utaratibu mwingine, ila utaratibu wa mpaka. Utaratibu huu ni 
tafauti na ulivyoelezwa katika kipeperushi hiki. Kipeperushi 
kingine kinapatikana kwa ajili ya utaratibu katika mpaka huu.
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Ni shirika gani utashughulika nalo?

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA: Ofisi Kuu ya 
mapokezi ya watafutaji hifadhi) hushughulikia mahali pa kulala 
na usalama kwa waomba hifadhi katika kituo cha mapokezi nchini 
Uholanzi. COA inahakikisha unapata sehemu ya kulala, chakula na 
bima ya matibabu. Kama unahitaji kuonana na daktari, COA 
inaweza kukusaidia. COA ni shirika huru na haamui juu ya maombi 
yako ya hifadhi.  www.coa.nl

GezondheidsZorg Asielzoekers GZA (Kituo cha afya ya watafuta 
hifadhi) ni shirika linaloweza kukusaidia unapokuwa mgonjwa au 
unapohitaji matibabu. GZA ipo katika kila kituo cha mapokezi cha 
COA. GZA inaweza kukusaidia ili upate jinsi ya kumwona msaidizi 
wa daktari, mwuuguzi, mshauri wa afya ya akili kutoka kituo cha 
afya ya akili Uholanzi, ama daktari.  www.gzasielzoekers.nl
 

VluchtelingenWerk Nederland (Baraza la Wakimbizi Uholanzi) ni 
shirika huru la haki za binadamu, ambalo lengo lake ni kusimamia 
haki za watafutaji hifadhi. VluchtelingenWerk inaweza kukupa 
taarifa na hutoa maelezo kwenye utaratibu wa hifadhi na kuna mtu 
anakusaidia unapopitia utaratibu wa hifadhi; huweza pia 
kukusaidia ikiwa kuna tatizo lolote na mashirika mengine. 
VluchtelingenWerk hutoa habari na maelezo kuhusu utaratibu wa 
hifadhi, hutoa taarifa na inasaidia wewe binafsi wakati wanaendelea 
na utaratibu huu kama kuna matatizo na mashirika mengine. 
Shirika hili hufanya kazi kwa karibu zaidi na mwanasheria wako. 
VluchtelingenWerk haamui juu ya ombi lako la hifadhi. 
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl

 

Raad voor Rechtsbijstand (Bodi ya msaada wa sheria) 
itahakikisha kwamba unapata mwanasheria kama huwezi kulipa 
mwenyewe. Raad voor Rechtsbijstand hulipa ada ya mwanasheria 
kwa ajili ya kukusaidia. Mwanasheria si mwajiriwa wa Raad voor 
Rechtsbijstand na ni mshauri huru wa kisheria anakusaidia wakati 
wa utaratibu wako wa hifadhi.  www.rvr.org

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND: Huduma ya Uhamiaji 
na Uraia) ni sehemu ya Wizara ya haki na Usalama Uholanzi. 
Wafanyakazi wa IND wanazungumza na wewe kuhusu utambulisho 
wako, utaifa, njia za usafiri kwenda Uholanzi na sababu ya 
kuondoka katika nchi yako. Itachunguza hadithi yako binafsi na hali 
halisi katika nchi yako ya asili. Kisha wataamua kama unaweza 
kuishi nchini Uholanzi – labda kwa kipindi cha mda mfupi tu – au 
lazima urudi katika nchi yako.  www.ind.nl

Katika majengo ya IND na vituo vya COA kuna walinzi. 
Utawatambua kwa sare zao. Wapo kwa ajili ya usalama wako. 
Unaweza pia kuwauliza kuhusu nini inaruhusiwa au hairuhusiwi 
katika majengo ya IND na COA. Walinzi hawa hawana athari juu ya 
uamuzi wa ombi lako la hifadhi.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V: Huduma ya kurudhi na 
kuondoka) ipo kwenye wizara ya haki na Usalama Uholanzi. Kama 
ombi lako la hifadhi linakataliwa na IND, mfanyakazi wa DT&V 
atakusaidia kupanga mipango ya marejeo yako kwenye nchi yako ya 
asili.  www.dienstterugkeerenvertrek.nl

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM: Shirika la 
Uhamiaji Kimataifa) ni shirika huru ambalo linasaidia wahamiaji 
wa kimataifa. IOM inaweza kukusaidia wakati unataka kuondoka 
kwa kujitegemea nchini Uholanzi. IOM hutoa habari juu ya kurudi 
na kukuunganisha na jamii na viongozi kupanga kuondoka kwako 
kutoka nchini Uholanzi. Unaweza kuuliza mfanyakazi wa Shirika la 
Wakimbizi au mwanasheria wako kukusaidia. 
 www.iom-nederland.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY
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Kitu gani unatarajia kufanya?

Wakati wa utaratibu wako, ni muhimu kwamba unachukua nyaraka 
kuhusu sababu za ombi lako la hifadhi. Pia inatarajiwa kwamba 
unaweza kupata ushahidi wote (kwa mfano hati au barua zako 
zinavyoonyesha maelezo yako) kutoka IND. 

Kuna mambo yeyote binafsi ambayo IND inazingatia? Basi waambie 
IND kuhusu mambo hayo. Kisha IND wanaweza kuchukua hatua 
katika maandalizi yao, kama vile katika mahojiano au katika vituo 
vya mapokezi ya COA. IND itajaribu kukusaidia katika njia bora 
iwezekanavyo.

Utaratibu wa hifadhi siku hadi siku.

Katika siku ya ahadi yako na IND hakikisha utafika katika ofisi za 
IND. Hapa huanza upya utaratibu wa jumla wa hifadhi. 

Kwa kawaida, wakati wa utaratibu wa hifadhi unakaa katika moja ya 
vituo vya mapokezi kama ambapo uliokaa wakati wa maandalizi ya 
utaratibu wa hifadhi. Wakati mwingine unaweza kuondoka baada ya 
mapumziko na kipindi cha maandalizi kwenye kituo cha mapokezi 
karibu na ofisi za IND. Kwa mahojiano na IND utapelekwa kwa ofisi 
za IND isipokuwa kama umbali ni mfupi unaweza kutembea kwa 
mguu.

Hapa unaweza kusoma jinsi ya utaratibu wa hifadhi unavyo kua kila 
siku.

Siku ya 1: Mahojiano ya kwanza
Mahojiano ya kwanza na IND kwa utaratibu wa jumla wa hifadhi 
inaitwa “het eerste gehoor” (mahojiano ya kwanza). IND inacheki 
yenye umezungumuziya kwa mahojiano ya kujiandikisha (aanmeld-
gehoor). IND itakuuliza pia maswali mengine wakati kuna mambo 
ahijaelewa vizuli. kwa mazungumuzo hayo  zungumzo haya 
yanaitwa mahojiano ya kwanza. Katika mahojiano haya, hutauli-
ziwa maswali yeyote kuhusu sababu za ombi lako la hifadhi. 
Yataulizwa katika mahojiano yanayo fuata na mfanyakazi wa IND 
(tazama siku ya 3).
Kama unataka, unaweza kuomba mtu mmoja kutoka baraza la 
wakimbizi kuwepo katika mahojiano haya ya kwanza. Utaweza pitia 
kwa mwanasheria wako pia.

Kuna mkalimani atakuwepo katika mahojiano na IND. Mfanyakazi 
wa IND atakuuliza maswali kwa Kiholanzi. Mkalimani atayatafsiri 
maswali kwenda kwenye lugha unaozungumza. Mkalimani 
ataystafsiri majibu yako kwa Kiholanzi. Mkalimani yupo huru na 
haathiri uamuzi wako wa ombi la hifadhi. Ikiwa haumwelewi 
mkalimani tafadhali  sema mara moja. Ni muhimu kama hakuto-
kuwa na kutoelewana kati yako na mkalimani. 

Kama wewe na mke/ mpenzi wako mlituma maombi ya hifadhi, 
hakikisheni kila mtu anafanya mahojiano na mfanyakazi wa IND 
peke yake . kama una watoto wowote zaidi ya miaka 15, pia 
watafanya mahojiano binafsi. Utapewa nakala ya matokeo yako ya 
kwanza(kupitia mwanasheria wako).
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Siku ya 2: Maandalizi kwa ajili ya mahojiano ya pili.
Mwanasheria wako atajadili na wewe kuhusu taarifa ya mahojiano 
ya kwanza. Mwanasheria atatumia chumba katika ofisi za IND kwa 
ajili ya mahojiano. Wakati wa mazungumzo hayo mkalimani 
husaidia kutafsiri kila kitu ulichozungumza na mwanasheria wako. 
Kama kuna kitu kinakosekana au taarifa haikuandikwa ukamilifu, 
basi mwanasheria wako atathibitisha kupitia barua kwa IND. 
Mwanasheria wako atakuandaa kwa ajili mahojiano ya pili na IND.

Siku ya 3: Mahojiano ya pili.
Mahojiano ya pili kwa Utaratibu Mkuu wa Uhifadhi hufanywa na 
mfanyakazi wa IND. Wakati wa mahojiano haya, unaweza kumwam-
bia mtu huyu sababu za kuomba hifadhi. Mfanyakazi wa IND 
atauliza maswali tena wakati wa mahojiano haya. Mahojiano haya 
yatafanyika katika ofisi za IND. Ni muhimu kama unamwambia kila 
kitu kinachoonyesha kwamba unahitaji ulinzi. Kuwa waaminifu, 
kamili na wazi katika kusema kilichokutokea na sababu kwa nini 
huwezi kupata ulinzi wowote katika nchi yako ya asili. Kama huwezi 
kumbuka vizuri jambo fulani mwambie mfanyakazi jambo hili. 
Mfanyakazi wa IND anatambua hali halisi katika nchi yako, lakini ni 
muhimu kwamba unaielezea hali yako wewe mwenyewe: sababu 
kwanini, wewe binafsi, unahitaji ulinzi. Toa maelezo mengi 
yanayofaa uwezavyo. Kama una makovu au matatizo yoyote 
yanayochangia kuomba kwa ajili ya hifadhi, ni muhimu kama 
unamwambia mfanyakazi wa IND mambo hayo. Kisha IND inaweza 
kuamua kupendekeza msaada wa uchunguzi wa matibabu kama hii 
inafaa kwa pendekezo la ombi lako. Ungeweza pia kufanya 
uchunguzi juu ya hili kwa ali yako na kwa gharama zako binafsi. 
Mkalimani pia atakuwepo katika mahojiano hayo. Kama unataka 
unaweza kuomba mtu mmoja toka baraza la wakimbizi kuwepo 
katika mahojiano ya pili pia. Unaweza pia kuomba mwanasheria 
wako akusaidiye. Utapewa taarifa ya mahojiano ya pili pia. Utapewa 
nakala ya taarifa ya mahojiano ya pili (kupitia mwanasheria wako).

Siku ya 4: Majadiliano ya mahojiano ya pili.
Mwanasheria wako atajadili wewe taarifa ya mahojiano ya pili. 
Mkalimani atakuwepo pia wakati wa mkutano huo kutafsiri kila kitu 
ulichozungumza na mwanasheria wako. Mwanasheria wako 
atatuma barua kwenda IND kuwajulisha kama kuna kitu chochote 
kinakosekana katika taarifa au taarifa haikuandikwa ukamilifu. 

Siku ya 5: Uamuzi wa mahojiano.
IND itatathmini kama umefikia masharti kwa ajili ya kibali cha 
hifadhi ya makazi. Matokeo ya tathmini hii huamua jinsi utaratibu 
wako wa hifadhi unavyoendelea kupitia mambo matatu kama 
ifuatavyo:
1. Kama umefikia masharti ya kibali cha hifadhi ya makazi. 

Utapokea barua kutoka kwa IND (kupitia mwanasheria wako) 
kuonyesha kwamba ombi lako limekubaliwa. Unaweza kuishi 
Uholanzi (kwa muda huo). Mwanasheria wako atakuelezea 
matokeo haya.

2. IND inahitaji muda zaidi kufanya utafiti na haiwezi kuamua ndani 
ya siku 8 juu ya ombi lako la hifadhi. IND hufafanua utaratibu wa 
hifadhi kwa muda ulioelekezwa. Maamuzi juu ya ombi lako la 
hifadhi litafuata baadae. Unapata kipeperushi tofauti chenye 
taarifa kwa kipindi juu ya utaratibu wa hifadhi. 

3. IND huamua ikiwa hujakidhi masharti kwa ajili ya kibali cha 
hifadhi ya makazi. Utapokea barua kutoka IND (kupitia 
mwa¬nasheria wako) kuonyesha kwamba IND inapanga kukataa 
maombi yako. Hii barua inaitwa barua ya matarajio. Barua pia 
huonyesha sababu za kukataliwa kwa ombi la hifadhi ya makazi. 
Mwanasheria wako atajadili na wewe barua yako.

Siku ya 6: Mtazamo.
Kama IND inatarajia kukataa maombi yako, unapaswa kujadili 
mpango huu na mwanasheria wako. Wewe na mwanasheria wako 
mmeshakubaliana kuhusu jambo hili mapema. Kisha mwanasheria 
wako anaweza kutuma maoni kwa IND. Hii ni barua rasmi ambayo 
wewe unaitika lengo la IND na inaweza kueleza kwa nini hukubali-
ani na maamuzi yao.

Siku ya 7 na 8: Uamuzi.
Baada ya kusoma maoni yako IND itatathmini iwapo maamuzi 
yanaweza kubadiliswa. Matokeo ya tathmini hii huamua jinsi ombi 
lako la hifadhi linavyoendelea kupitia mambo matatu kama 
ifuatavyo: 
1. Baada ya kusoma maoni yako IND inatathmini umefikia masharti 

ya kibali cha hifadhi ya makazi. Utapokea barua kutoka kwa IND 
(kupitia mwanasheria wako) kuonyesha uamuzi juu ya ombi lako 
kua limekubaliwa. Unaweza kuishi Uholanzi (kwa muda huo). 
Mwanasheria wako atakuelezea matokeo haya.

2. IND inahitaji muda zaidi kufanya utafiti na haiwezi kuamua ndani 
ya siku 8 juu ya ombi lako la hifadhi. IND hufafanua utaratibu wa 
hifadhi kwa muda ulio elekezwa. Maamuzi juu ya ombi lako la 
hifadhi litafuata baadae. Unapata kipeperushi tofauti chenye 
taarifa kwa kipindi juu ya utaratibu wa hifadhi.

3. IND huamua kwamba hujakidhi masharti kwa ajili ya kibali cha 
hifadhi ya makazi. Utapokea barua kutoka IND (kupitia mwa- 
nasheria wako) kuonyesha uamuzi kua ombi lako la hifadhi 
limekataliwa. Katika barua hii , sababu zimeelezwa kwa nini 
hifadhi yako imekataliwa na matokeo inayo kwako. Inayoaeleza 
pia ni atuwa ghani utaweza chukuwa kwa ku uwamuzi (beschik-
king) huyo hata na njia ghani utaweza tumia urudi kwa nchi ya 
asili. Mwanasheria wako atajadiliana na wewe kujusu barua yako.
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Kuondoa maombi yako

Unaweza kuondoa maombi yako wakati wowote. 
Kama utaamua kufanya hivyo, inashauriwa kuwasiliana na IND 
moja kwa moja au mwanasheria wako. Tatizo moja la kuondoa 
maombi yako kutoka IND ni kwamba hutakuwa na haki ya kuishi 
Uholanzi, vinginevyo unaruhusiwa kuishi kwa sababu nyingine. 
Wala hutapata sehemu ya malazi na vinginevyo. 
Unaondoa maombi yako? Hautakubaliwa kuingia nchini. 
Inamaanisha hautakubaliwa kusafiri au kuishi katika  nchi nyingi za 
Europa. Vinginevyo, unaruhusiwa kuomba upya hifadhi. Hata kama 
umekataliwa kuingia nchini.

Baada ya utaratibu wa hifadhi.

Baada ya utaratibu wa hifadhi kwa ujumla unahama katika kituo 
kingine cha malazi cha COA. 

Umepewa kibali  cha makazi kwa ajili ya hifadhi 
(verblijfsvergunning)
Kama IND inakubali maombi yako, unaweza kuishi Uholanzi (kwa 
muda). Utapokea kibali cha makazi, unaweza kufanya kazi na 
unaweza kuleta ndugu yeyote kutoka katika familia. Aidha, COA 
inaweza kuwa mjumbe katika kutafuta makazi. Katika mahojiano 
na COA taarifa muhimu kwa ajili ya makazi yako zimeiandikishwa. 
Kwa misingi hiyo huambatanishwa katika manispaa Nchini 
Uholanzi. Kisha manispaa hutafuta malazi sahihi. Nyumba hii ni ya 
ziada na lazima ukubali. Unaweza kuendelea kuishi katika kituo cha 
huduma ya COA hadi hapo utakapokuwa na sehemu yako binafsi ya 
kuishi. IND itakutaarifu juu ya haki na wajibu wako baada ya 
kukubali ombi lako. Wafanya kazi wa VluchtelingenWerk wanaweza 
kukusaidia kwa ushirikiano wako katika jamii ya Uholanzi. Wao 
hukusaidia kutafuta kila njia ya aina ya mashirika, kama vile 
kutafuta nyumba, elimu au kazi.

Wamekuima kibali cha makazi ya hifadhi
Kama IND inakataa maombi yako, unaweza kukata rufaa kwa 
kushauriana na mwanasheria wako dhidi ya uamuzi huo katika 
mahakama ya Uholanzi. Hii inamaana kwamba unatoa taarifa rasmi 
kua hukubaliani na uamuzi wa IND. Unaweza pia kuiomba 
mahakama kama unaweza kuendelea kuishi Uholanzi wakati wa 
mchakato wa rufaa nchini Uholanzi. Mwanasheria wako anaweza 
kukusaidia. 
Kwa kanuni unaweza kungojeya taratibu ya rufaa nchini Uholanzi. 
Wakati huna ruhusa, unaweza kuuliza jaji ya kwamba utaweza 
kuchungia utaratibu wa rufaa nchini ya Uholanzi.
Kisha kama mahakama ya Uholanzi inaona IND, inatumia vizuri 
sheria ya Uholanzi juu ya ombi lako la hifadhi inabidi usubiri 
uamuzi wa mahakama katika kesi nyingi nchini Uholanzi.

Kama IND ina kataa ombi lako la hifadhi, utahamishwa kituo 
kingine cha wakimbizi. Hapa kwa kawaida una siku 28 kimsingi za 
kuandaa kuondoka kwako Uholanzi. Baada ya kipindi hiki, huna 
haki tena kwa malazi. Huwezi kuishi katika kituo cha wakimbizi.

Kurudi kwa nchi ya asili
Unawajibika kurudi katika nchi yako ya asili. Kama huwezi 
kuondoka kwa kipindi maalum, utalazimishwa kurudi katika nchi 
yako ya asili. DT & V (Huduma ya kurudhi na kuondoka) husaidia 
kupanga kuondoka kwako. Kama IND inakataa ombi lako la hifadhi, 
utapokea kipeperushi tofauti juu ya kurudi kwenye nchi yako ya 
asili. Kama unataka kurudi kwa hiari kwenye nchi yako ya asili, 
unaweza kuwasiliana na shirika la uhamiaji kimataifa (IOM). IOM 
inaweza kutoa taarifa ya vitendo na msaada juu ya kuondoka kwako. 
Mara nyingi, IOM imo kituoni cha wakimbizi. Hata baada ya 
utaratibu wa hifadhi unaweza kuwasiliana na VluchtenlingenWerk 
kwa taarifa na msaada.

Usindikaji wa data binafsi 
(Kujiandikisha)

Rekodi ama taarifa yako ni mambo yote  yanayo kuhusu. Mashirika 
yanayo jihusisha na taarifa yako yameandikwa hapa chini kwenye 
kijikaratasi hiki.
Mashirika haya huandikisha taarifa yako ya binafsi wakati wa 
maombi ya hifadhi yako. Pia, Mashirika hukuuliza taarifa yako ama 
yanaweza uliza mashirika mengine au watu wengine kama 
kunahitajika. Mashirika haya hutumia na huweka taarifa yako na 
yanaweza kupatiana taarifa yako kwa mashirika mengine kufuatana 
na sheria.
Kwenye sheria ya taarifa binafsi, ni lazima mashirika yote ambayo 
yanajihusisha na taarifa yako ya binafsi yaweke taarifa yako vizuri na 
kwa makini. Kwenye sheria ya taarifa ya binafsi pia kuna haki zako, 
kwa mfano:
• Kuangalia kwa taarifa yako  na mashirika
• Kujua ni nini kinachofanyiwa taarifa yako na mashirika
• Kujua ni mashirika gani yameweza kupokea taarifa yako ya binafsi
Ungependa kujua zaidi ya ratiba yako na haki yako? Angalia kwenye 
komputer habari kuhusu mashirika haya. 
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Maswali yanaulizwa mara kwa mara

Lini mwanzo wa taratibu ya jumla wa hifadhi (Algemene Asielprocedure)?
Baada ya usajili, una angalau siku sita za kujiandaa kwa ajili ya 
utaratibu wa hifadhi. Kwa kawaida inachukuwa muda mrefu zaidi 
kabla taratibu ya jumla wa hifadhi kuanza. Katika kituo cha 
mapokezi ya COA utapokea barua ambayo IND inakuita kwa 
mahojiano ya kwanza. 

Muda gani ninasubiri kwa ajili ya uamuzi kutoka IND?
Utaratibu Mkuu wa Uhifadhi kwa kawaida huchukua muda wa siku 
nane za kazi. Wakati mwingine IND hawawezi kuamua ndani ya siku 
nane, kwa sababu umekuwa mgonjwa wakati wa utaratibu wa 
hifadhi. Katika kesi hiyo IND inaweza kuchukua siku 6 za kazi za 
ziada kuamua juu ya ombi lako la hifadhi. Ofisi za IND kwa kawaida 
zinafungwa jumamosi na jumapili, siku hizi hazihesabiwi kama siku 
za kazi. 

Pia IND inaweza kuamua kushughulika na maombi yako katika 
Utaratibu wa Hifadhi Kupanuliwa. Katika kesi hiyo, inachukua hadi 
miezi sita kutoka kusainiwa kwa ombi lako la hifadhi kabla ya IND 
kuamua juu ya ombi lako la hifadhi. Utapokea kipeperushi kingine 
na taarifa zaidi kuhusu Utaratibu wa Hifadhi Kupanuliwa. 

Kama IND haiwezi kuamua ndani ya miezi sita, utapata taarifa 
kutoka IND. Je, IND haijakutumia uamuzi wake au kukufahamisha 
kuhusu hili ndani ya miezi 6 baada ya kutuma ombi lako la hifadhi? 
Kisha unaweza kutuma barua kwenda IND ambayo unaomba 
uamuzi juu ya ombi lako la hifadhi ndani ya wiki 2. Hapa mwa-
nasheria wako anaweza kukusaidia. Katika ombi la mwanasheria 
wako, jaji anaweza kuamua ikiwa IND inapaswa kulipa faini kwa kila 
siku ambayo hakuna maamuzi yaliyochukuliwa katika ombi lako la 
hifadhi.

Napenda kuelezea sababu za ombi langu la hifadhi kwa mwanamke. 
Inawezekana?
Nchini Uholanzi, huwezi kukataa kuonana na wanaume au 
wanawake katika maisha ya kila siku. Katika jamii ya Uholanzi, 
wanaume na wanawake hupewa haki sawa. Tunatarajia hayo kutoka 
kwako pia. Lakini ukitaka kuongea na mfanyakazi wa IND wa kike 
kuhusu sababu ya maombi yako, unaweza kufanya hivyo katika 
mahojiano ya kwanza (=mazungumzo na IND). IND itajaribu pia 
kupanga mkalimani wa kike katika mahojiano ya pili (=mazungum-
zo ya pili). Unapenda kuelezea hadithi yako kwa mwanaume? Hata 
hii unaweza kuwaambia IND katika mahojiano ya kwanza. Katika 
kesi hiyo, IND itajaribu kupanga mfanyakazi wa kiume na mkali-
mani wa kiume watakuwepo wakati wa mahojiano.

Nifanye nini kama mimi ni mgonjwa?
Kama una umwa au mjamzito, tafadhali mwambie muuguzi wakati 
wa uchunguzi kwa ushauri wa daktari (tazama kipeperushi: Kabla ya 
utaratibu wako wa hifadhi kuanza). Hii ni muhimu hasa kama una 
ugonjwa wa kuambukiza au unafikiri unayo, kama vile kifua kikuu, 
upele au matatizo ya ini. Kila kitu unachomwambia muuguzi 
atakuhudumia kwa siri. Muuguzi hatoi habari kuhusu afya yako kwa 
watu wengine bila ruhusa yako. Kama utakuwa mgonjwa katika 
kipindi cha utaratibu wa hifadhi, tafadhali mwambie mfanyakazi wa 
COA, IND au VluchtelingenWerk. Wanaweza kukusaidia kupata 
msaada wa matibabu sahihi. Kama ukiwa mgonjwa siku ya 
mazungumzo na IND au mwanasheria wako, omba mfanyakazi wa 
COA kutoa taarifa hizi kwa mwanasheria wako au IND.

Je, baada ya kusoma kipeperushi hiki bado una maswali?
Unaweza kuuliza maswali haya kwa mwanasheria wako au mmoja 
wa wafanyakazi wa COA, IND au VluchtenlingenWerk.

Je, una malalamiko?
Mashirika yote yanayohusika katika utaratibu wa hifadhi, yanafanya 
kufanya kazi kitaalam na kwa makini. Hata hivyo, kama unaona 
kwamba huja hudumiwa vizuri na shirika, unaweza kuwasilisha 
malalamiko kwenda kwa moja ya mashirika, mwanasheria wako au 
mfanyakazi wa VluchtelingenWerk wanaweza kukusaidia.



Chapisho hili ni uchapishaji wa pamoja wa:
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)

Uliofanywa na:
Wizara ya haki na Usalama, usimamizi Uhamiaji
www.rijksoverheid.nl

Yaliyomo kwenye kipeperushi hiki haina haki. Kama tafsiri 
inaongoza kwa tofauti, kipeperushi cha Kiholanzi ni ukweli zaidi.
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