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Ju doni të kërkoni azil 
Faza e regjistrimit dhe periudha e çlodhjes dhe e përgatitjes   
 

 
 

 
 
 

 

Pse ju është dhënë kjo broshurë? 

Ju keni ardhur në Holandë për të kërkuar mbrojtje (azil). Kur kërkoni azil, 
ballafaqoheni me shumë gjëra. Në këtë broshurë mund të lexoni se çfarë mund të 
prisni gjatë ditëve të para të procedurës së azilit. Shërbimi i Imigracionit dhe 

Natyralizimit (IND) këtë e quan fazë regjistrimi. Po ashtu do të lexoni se çfarë ndodh 
pas fazës së regjistrimit. 
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Me cilat organizata do të keni punë në fazën e regjistrimit? 
 

Në fazën e regjistrimit do të takoni dhe bisedoni me njerëz nga organizata të 

ndryshme. Disa nga ato organizata janë të pushtetit holandez e disa jo. Më poshtë 
mund t'i shihni logot e organizatave të ndryshme. Po ashtu, është shpjeguar 

shkurtimisht se me çfarë pune merren ato. 
 

 

Vreemdelingenpolitie (AVIM) është një nëndegë e 

policisë holandeze dhe merret me mbikëqyrjen e të huajve 

në Holandë. Ata i regjistrojnë të dhënat tuaja në një sistem 

kompjuterik dhe i marrin dokumentet për verifikim.  

 

Koninklijke Marechaussee (KMar) mbikëqyr kufijtë e 

Holandës. Edhe ata mund t'i regjistrojnë të dhënat tuaja në 

sistemin kompjuterik dhe, po ashtu, verifikojnë vërtetësinë 

e dokumenteve (për shembull pasaportave).    

 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kujdeset 

për pritjen e azilkërkuesve në Holandë, si edhe për 

shoqërim gjatë pritjes. Punonjësit e COA-së ju shoqërojnë 

në qendrën e pritjes. COA-ja kujdeset që ju të keni 

strehim, ushqim dhe sigurim shëndetësor. Po ashtu, COA-

ja mund t'ju ndihmojë për të kontaktuar me një mjek.  

COA-ja nuk ka asnjë ndikim mbi vendimin e kërkesës tuaj 

të azilit. www.coa.nl 

 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) është një 

nëndegë e Ministrisë holandeze të Drejtësisë dhe Sigurimit. 

Punonjësit e IND-së shqyrtojnë se a keni të drejtë për azil 

në Holandë apo jo. Prandaj, ata zhvillojnë biseda me ju 

rreth asaj se kush jeni dhe pse keni kërkuar azil në 

Holandë. Ata e shqyrtojnë rrëfimin tuaj personal dhe 

situatën në vendin tuaj të origjinës. Pastaj, ata vendosin se 

a ju lejohet të qëndroni (përkohësisht) në Holande apo jo. 

Pastaj, ata vendosin se a ju lejohet të qëndroni 

(përkohësisht) në Holande apo jo.  
www.ind.nl 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) është një 

organizatë e pavarur për të drejtat e njeriut dhe është 

themeluar për të mbrojtur interesat e azilkërkuesve. VWN-

ja ju jep informacione dhe shpjegime lidhur me procedurën 

e azilit, ju informon dhe ju jep mbështetje personale gjatë 

ndjekjes së kësaj procedure dhe, në rast problemesh 

ndërmjetëson tek organizata të tjera. Ata bashkëpunojnë 

ngushtë me avokatin tuaj. VWN-ja nuk vendos për 

kërkesën tuaj të azilit. 

www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 

 

 

 

http://www.coa.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
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Në godinat e IND-së dhe në qendrat e pritjes të COA-së ka 

roje të sigurisë. Ata i njihni nga uniforma e tyre. Rojet e 

sigurisë janë aty për sigurinë tuaj. Ata i ruajnë bagazhet 

tuaja. Atyre mund t'ju bëni pyetje për atë se çfarë lejohet 

apo nuk lejohet në godinat dhe në ambientet. Rojet e 

sigurisë nuk kanë asnjë ndikim mbi vendimin e kërkesës 

suaj të azilit. Ata nuk kanë qasje në dosjen tuaj personale.  

 

 

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) është organizata 

shëndetësore të cilës i drejtoheni nëse jeni i sëmurë apo 

keni ndonjë pyetje lidhur me shëndetin tuaj. Pothuajse në 

çdo qendër për pritje të COA-së ndodhet një qendër 

shëndetësore GZA-së. GZA-ja organizon për ju takime me 

asistenten e mjekut, infermieren, asistenten e entit për 

shëndet mendor (GGZ) ose mjekun e familjes. 

www.gzasielzoekers.nl 

 

 

Në qendrën për pritje keni një takim me një infermiere të 

MediFirst. Kjo infermiere ju pyet se a jeni dakord që t'ju 

bëjnë një vizitë mjekësore. Qëllimi i kësaj vizite është të 

përcaktohet se a keni probleme mendore dhe/ose trupore 

që mund të ndikojnë në bisedat tuaja me IND-në. 

 
 

 
 

Çfarë ndodh pas fazës së regjistrimit? 
 
Faza e regjistrimit zgjat zakonisht 3 ditë. Ndonjëherë zgjat më shumë, p.sh. për arsye 

se ka shumë kërkesa. Më poshtë mund të lexoni se çfarë ndodh në fazën e 
regjistrimit. Është e mundshme që radhitja e hapave në rastin tuaj të jetë e 

ndryshme. Fillimisht regjistroheni çdo herë në Ter Apel. Pjesën tjetër të hapave mund 
t'i ndiqni edhe në ndonjë vend tjetër.   
 

Hapi 1 Mbërritja në Ter Apel   

Hapi 2 formularit të regjistrimit   

Hapi 3 Identifikimi dhe regjistrimi     

Hapi 4 Kontrolli mjekësor   

Hapi 5 intervista e regjistrimit     

 

Hapi 1: Mbërritja në Ter Apel   
Ju mbërrini në Qendrën e Pritjes në Ter Apel. Kjo është godina ku fillojnë të gjitha 
procedurat e azilit. Pas mbërritjes suaj:   

• një roje e sigurisë merr shënim emrin dhe mbiemrin tuaj dhe një roje e sigurisë i 

merr bagazhet tuaja.   

• një roje e sigurisë ju çon në dhomën e pritjes. Këtu pritni deri sa të vijë t'ju marrë 

një punonjës i IND-së.     

 

 

http://www.gzasielzoekers.nl/
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Hapi 2: Regjistrimi i parë nga IND-ja dhe plotësimi i formularit të regjistrimit   

Punonjësit e IND-së ju kërkojnë:   

• të dhënat tuaja personale dhe ju bëjnë një fotografi. Këto i ruajnë në një sistem 

kompjuterik.  

• të plotësoni një pyetësor në letër apo në kompjuter. Ky formular quhet formular 

regjistrimi. Me anë të këtij formulari IND-ja merr informacionet e para të 

rëndësishme për ju. Për shembull, aty ka pyetje lidhur me vendbanimin, familjen 

dhe udhëtimin tuaj. Po ashtu, i përgjigjeni shkurtimisht pyetjes se përse kërkoni 

azil. IND-ja i përdor këto të dhëna për të përcaktuar se si do të rrjedhë në vazhdim 

procedura juaj e azilit. Prandaj është e rëndësishme që të jepni përgjigje të sinqerta. 

Hapi 3: Identifikimi dhe regjistrimi     

Për të shqyrtuar kërkesën tuaj të azilit pushteti holandez duhet të dijë se kush jeni.  
Prandaj, në radhë të parë vijnë identifikimi dhe regjistrimi: 

• identifikim do të thotë të përcaktohet se kush jeni Kjo bëhet me anë të 

dokumenteve dhe duke ju bërë pyetje lidhur me rigjinën tuaj.   

• regjistrim do të thotë ruajtja e të dhënave tuaja në një sistem kompjuterik 

kombëtar. Këto të dhëna janë të nevojshme për shqyrtimin e kërkesës suaj të azilit.       

Ka 2 organizata që bëjnë identifikimin dhe regjistrimin. Ato janë AVIM dhe KMar.  
Regjistrimi bëhet me një përkthyes (përmes telefonit). Më poshtë do të lexoni se si 

bëhet regjistrimi. Punonjësi i AVIM ose i KMar:   

• ju pyet për emrin dhe mbiemrin, vendbanimin dhe udhëtimin tuaj. Punonjësi i bën 

këto për të përcaktuar identitetin tuaj. Prandaj është e rëndësishme që të jeni i 

sinqertë.  

• kërkon që ta firmosni kërkesën e azilit. Ky dokument është prova zyrtare se ju keni 

kërkuar azil në Holandë.   

• ju bën fotografinë e fytyrës, u merr gjurmët e gishtave dhe kërkon të firmosni. Kjo 

nevojitet për të lëshuar një dokument: Vreemdelingen Identiteitsbewijs (VI) 

(Letërnjoftim i të Huajit). Me këtë dokument mund të tregoni se keni kërkuar azil në 

Holandë. 

• i merr në pranim dokumentet tuaja, për shembull pasaportën tuaj. Punonjësi i 

dërgon dokumentet tuaja personale për verifikim. Nëse nuk janë të rreme, do t'jua 

kthejnë prapë në fund të procedurës së azilit.   

• jua merr telefonin tuaj për verifikim. Verifikohet se a ndodhen informacione në 

telefonin tuaj që janë të rëndësishme për kërkesën tuaj të azilit. Pasi të përfundohen 

verifikimet telefoni prapë do t'ju kthehet. Kjo mund të zgjasë disa ditë. 

• kontrollon bagazhet tuaja.   

Pas regjistrimit do të shkoni në një qendër për pritje. COA-ja ju tregon se ku do të 
flini dhe ushqeheni.   

 
Hapi 4: Kontrolli mjekësor   

Të nesërmen e regjistrimit do të bëni një kontroll mjekësor. Gezondheidszorg 
Asielzoekers (GZA) (Kujdes Shëndetësor për Azilkërkues): kontrollon se a keni 
tuberkuloz (tbc). Kjo është një sëmundje ngjitëse. Ata ju bëjnë një grafi të 

mushkërive, po qe se është e nevojshme.     
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Hapi 5: Bisedë me IND-në: intervista e regjistrimit     

Intervista e regjistrimit është një bisedë e rëndësishme ku IND-ja ju bën pyetje. IND-
ja përdor informacionet që ju më parë i keni plotësuar në formularin e regjistrimit.  

Zakonisht, këtë bisedë e bëni ditën e tretë.   
 

Qëllimet kryesore të intervistës së regjistrimit janë: 

• të merren informacione rreth asaj se:   

- kush jeni; 

- nga jeni; 

- si keni udhëtuar. 

• të shihet se cilat dokumente i keni dorëzuar. Në rast se keni dokumente që ende nuk 

i keni dorëzuar, ato mund t'ia jepni punonjësit të IND-së.    

• të shqyrtohet se mos duhet të vendosë ndonjë shtet tjetër në Evropë për kërkesën 

tuaj të azilit. Më shumë informacione lidhur me këtë mund të gjenden në broshurën 

“I have asked for asylum in the EU – which country will handle my claim?” (Kam 

kërkuar azil në BE - cili shtet do ta shqyrtojë kërkesën time?)   

• të përcaktohet se si do të vazhdojë më tej procedura juaj e azilit.    

 
Punonjësi i IND-së ju bën pyetje lidhur me: 

• identitetin, nënshtetësinë, prejardhjen dhe vendbanimin tuaj; 

• familjen; 

• dokumentet;  

• arsimin; 

• punën dhe shërbimin ushtarak; 

• a keni banuar në shtete të tjera; 

• udhëtimin tuaj deri në Holandë; 

• arsyen pse kërkoni azil.  

 

Gjatë kësaj bisede duhet t'i përgjigjeni vetëm shkurtimisht pyetjes pse kërkoni azil.  
IND-ja i përdor këto të dhëna për të planifikuar procedurën e duhur. Në një bisedë të 
dytë do t'ju jepet gjithë hapësira për t'i treguar gjerësisht arsyet e kërkesës tuaj të 

azilit. Kjo bisedë quhet intervistë e hollësishme.   
 

IND-ja përgatit një raport nga kjo bisedë. Më vonë edhe ju do të merrni një kopje të 
këtij raporti.   
 

A ka përfunduar intervista e regjistrimit? Pas kësaj, IND-ja mund të bëjë regjistrimin e 
zërit tuaj për të parë se nga cili rajon jeni. Në atë rast duhet që ju për një kohë të 

shkurtër të flitni pa ndërprerje në gjuhën ose gjuhët në të cilën/cilat jeni mësuar të 
flitni.   
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Çfarë ndodhë pas fazës së regjistrimit? 
 

Pas fazës së regjistrimit: 

• IND-ja përcakton se si do të zhvillohet më tej procedura juaj e azilit; 

• IND-ja mund të përcaktojë se sa kohë duhet verifikuar që të mund të vendoset për 

kërkesën tuaj të azilit. IND-ja mund të bëjë verifikime, për shembull të 

dokumenteve tuaja;  

• fillon periudha juaj e çlodhjes dhe përgatitjes (e quajtur RVT).   

Më poshtë do të lexoni se çfarë ndodhë gjatë RVT-së.  

 

 

Çfarë ndodhë gjatë RVT-së?  

 
RVT-ja zgjat një javë deri disa muaj. Nëse ka shumë kërkesa, zgjat më shumë. Në 

periudhën e RVT-së ju çlodheni nga udhëtimi juaj dhe po ashtu mund të përgatiteni 
për Procedurën e Përgjithshme të Azilit (të quajtur: AA). Informacione më të 
hollësishme për AA-në mund të lexoni në broshurën: “Kërkesa juaj e azilit, 

Informacion rreth Procedurës së Përgjithshme të Azilit”. Atë broshurë do ta merrni më 
vonë. Ndonjëherë nuk ju jepet fare RVT, për shembull në rast se shkaktoni 

shqetësime në qendër për pritje. Në atë rast, para se të filloni Procedurën e 
Përgjithshme do të zhvilloni një bisedë me një avokat. Avokati ju ndihmon që të 
përgatiteni për intervistën me IND-në. Më poshtë mund të lexoni se çfarë ndodh gjatë 

RVT-së. Radhitja e hapave mund të jetë e ndryshme.  
 

Hapi 1 Informimi   

Hapi 2 Avokati 

Hapi 3 Biseda me infermieren   

Hapi 4 Si i dërgohen më vonë dokumentet IND-

së? 

Hapi 5 Ftesa për intervistën e hollësishme 

 

 

Përkthyesi   

Ju do të zhvilloni shumë biseda me organizata të ndryshme. Në shumicën e bisedave 

ndihmon një përkthyes gjatë përkthimit. Përkthyesi përkthen fjalitë dhe fjalët holandeze në 

një gjuhë të kuptueshme për ju. Ato që i thoni ju, përkthyesi i përkthen në holandisht.  

Përkthyesi nuk ka asnjë ndikim mbi vendimin e kërkesës suaj të azilit. Ndonjëherë përkthyesi 

është personalisht i pranishëm në një bisedë. Por shpeshherë përkthimi bëhet përmes 

telefonit. Në bisedën me IND-në lidhur me arsyet e kërkesës suaj të azilit është çdoherë i 

pranishëm personalisht një përkthyes. Ju duhet të thoni menjëherë në rast se ju dhe 

përkthyesi nuk mund ta kuptoni mirë njëri-tjetrin. Atëherë IND-ja mundohet të rregullojë një 

përkthyes tjetër. Është e rëndësishme që mos të lindin mosmarrëveshje për arsye se ju nuk i 

kuptoni mirë pyetjet. 

 



 

U wilt asiel aanvragen Maart 2021 | Albanees 7 

Hapi 1: Informimi   

VWN ju informon për procedurën e azilit si edhe për organizatat të cilat i hasni gjatë 
procedurës.    

 
Hapi 2: Avokati 

Juve ju jepet një avokat i cili ju ndihmon për t'u përgatitur për Procedurën e 
Përgjithshme të Azilit. Avokati juaj i njeh ligjet dhe rregullat e azilit dhe e di se sa 
është e rëndësishme intervista e hollësishme. Ju nuk duhet ta paguani avokatin.   

Ekziston mundësia që të kërkoni t'ju ndihmojë një avokat që në fazën e regjistrimit, 
por atë duhet vetë ta gjeni dhe vetë ta paguani.   

 
Hapi 3: Biseda me infermieren   
Në qendër për pritje keni një takim me një infermiere të Medifirst. Gjatë kësaj bisede 

infermierja ju pyet se a keni shenja në trup, probleme mendore dhe/ose trupore.  
Infermierja do të dijë se a mund të ndikojnë ato probleme në intervistën tuaj me IND-

në. Në atë mënyrë, IND-ja mund t'i ketë parasysh aq sa mundet ato.   
 
Hapi 4: Si i dërgohen më vonë dokumentet IND-së? 

Nëse keni dokumente të tjera të rëndësishme që mbështesin rrëfimin tuaj të azilit, 
kërkoni që ato dokumente t'ju dërgohen në Holandë. Mundohuni që këtë ta rregulloni 

sa më shpejt. Ndoshta IND-së i duhet që ato dokumente t'i japë për të verifikuar 
vërtetësinë e tyre. Informacione më të hollësishme mund të lexoni në broshurën: “Si 
duhet t'i dorëzoni dokumentet tuaja?” 

 
Hapi 5: Ftesa për intervistën e hollësishme 

Nga IND-ja do të merrni një shkresë me thirrje për intervistën e hollësishme. Në 
broshurën: Nga IND-ja do të merrni një shkresë me thirrje për intervistën e 
hollësishme. Në broshurën: “Kërkesa juaj e azilit, Informacion rreth Procedurës së 

Përgjithshme”, mund të lexoni se si rrjedh procedura në vazhdim. 
 

 
 
 

Përpunimi i të dhënave personale 
 
Të dhënat personale janë informacionet e ndryshme për ju. Organizatat që kanë 
bashkëpunuar rreth hartimit të kësaj broshure janë përmendur në fund. Këto 

organizata përpunojnë të dhëna personale gjatë shqyrtimit të kërkesës për azil, 
paraqitjes ose kërkesës tuaj. Ata i kërkojnë të dhënat tuaja nga ju por, nëse është e 

nevojshme, edhe nga organizata dhe persona të tjerë. Të dhënat tuaja këto 
organizata i ruajnë dhe ua përcjellin organizatave të tjera nëse kjo është e 

detyrueshme sipas ligjit. Në legjislacionin e privatësisë janë përfshirë detyrimet e 
organizatave që i përpunojnë të dhënat tuaja. Ato, për shembull, duhet të sillen me 
kujdes dhe në mënyrë të sigurt ndaj të dhënave tuaja. Në legjislacionin e privatësisë 

janë përfshirë edhe të drejtat tuaja, për shembull: 

• që t'i këqyrni të dhënat tuaja tek organizatat; 

• që të dini se çfarë bëjnë organizatat me të dhënat tuaja dhe përse; 

• që të dini se cilave organizata u janë përcjellë të dhënat tuaja. 
Nëse doni të dini më tepër lidhur me përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe për 
të drejtat tuaja, shikoni në faqet e internetit të organizatave. 
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Ky publikim është një botim i përbashkët i: 

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie 

en Mensenhandel (AVIM) 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

Koninklijke Marechaussee (KMar) 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 

Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 

 

Me porosi të: 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 

Nga përmbajtja e këtij publikimi nuk mund 

të përfitoni asnjë të drejtë. Në rast se nga 

përkthimi rezultojnë dallime interpretimi, 

versioni në holandisht do të ketë përparësi.   

 

http://www.rijksoverheid.nl/

