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 شما می خواهید تقاضای پناهندگی کنید

 ثبت نام و استراحت و دوره آمادگی
 
 

 
 

 
 
 

 چرا این پوشه  را  دریافت می  کنید؟ 
  درخواست شما  که هنگامی کنید.  نمی امنیت احساس  خود   کشور در  شما اید.  کرده  سفر هلند به )پناهندگی( محافظت  درخواست برای  شما

  در پناهندگی روند  اول روزهای در که را آنچه  توانید می پوشه  این  در گیرد. می  قرار شما  راه  سر  زیادی  چیزهای کنید، می پناهندگی

 است.  نامیده نام ثبت مرحله  را  مرحله  این ابعتت  و  مهاجرت سازمان .بخوانید است،  شما انتظار
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 شوید؟ می   روبرو  ها سازمان  کدام  با نام  ثبت مرحله   در

 
  هلند دولت  به متعلق ها سازمان  از  برخی  کنید. می  صحبت آنها با و  کنید می  مالقات مختلف های سازمان کارمندان با نام ثبت  مرحله در
  مختصر بطور نیز آنها وظایف   کنید. مشاهده  توانید می زیر  در میتوانید را  مختلف های  سازمان آرم  نیستند. دولت  به متعلق  دیگر برخی  و

   است. شده  داده توضیح

 
 
شما کمتر از 18 سال سن  دارید و  پدر و مادر یا کس دیگری ندارید  که رسما   در هلند   
از شما مراقبت  کنند.  اما طبق  قانون  هلند،  شخصی  باید رسما    از شما مراقبت  کند. به  

این می گویند  سرپرستی.  بنیاد نیدوس  سازمانی است که د  هلند  با این موضوع سرو کار 
دارد. نیدوس  برای سرپرستی شما اقدام  می کند. نیدوس  یکی از کارمندان خود را به  
عنوان سرپرست  شما منصوب می کند. این کارمند در مراحل  پناهندگی  به شما کمک  
خواهد کرد.  به عنوان مثال، سرپرست  شما را در زمینه  تصمیم گیری های مهم کمک  
می کند. سرپرست  همچنین دست به کار میشود تا شما  مکان خوبی برای زندگی داشته  

باشید و  بتوانید مدرسه بروید.  Nidos هیچ تأثیری در  تصمیم  گیری در مورد 
 درخواست پناهندگی شما  ندارد. 

www.nidos.nl 

  

 

Vreemdelingenpolitie (AVIM) 

 را شما مشخصات  آنها  .دارد نظارت خارجی اتباع بر  و است هلند  پلیس از بخشی

 .کنند می جمع بررسی برای را شما  اسناد و  کنند می ثبت سیستم  در

 

  

Koninklijke Marechaussee (KMar) 
بر مرزهای هلند نظارت می کند. آنها  همچنین می توانند مشخصات  شما را در سیستم  

 ثبت کنند. آنها همچنین در مورد اصل بودن مدارک )مانند گذرنامه( تحقیق می کنند.

 
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
 در هلند کار  پذیرایی  پناهنجویان را انجام میدهد  و شما را در این امر رهنمایی میکند. 
 COA شما را  در أمور روزمره رهنمایی میکند و  شما را در زمینه  داشتن  مکانی 

برای زندگی کردن کمک میکند. آنها   همچنین کمک می کنند  که شما دسترسی به غذا و  
  COA بیمه سالمت داشته باشید.  اگر می خواهید با پزشک تماس بگیرید می توانید  از

کمک بخواهید.  COA  تأثیری در تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شما  
 ندارد. 

   www.coa.nl 

 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
بخشی از وزارت دادگستری و امنیت  هلند است. کارمندان IND بررسی خواهند کرد که  

آیا شما در هلند حق پناهندگی دارید یا  خیر. به همین دلیل است که  با آنها درمورد اینکه  

کی هستید گفت وگو می کنید. و اینکه  چرا در هلند درخواست پناهندگی کرده  اید؟ آنها  

داستان شخصی شما و اوضاع کشوری را که اهل آن هستید بررسی می کنند.  سپس آنها  

 تصمیم می گیرند که آیا شما می توانید )به طور موقت( در هلند  بمانید یا خیر.  

www.ind.nl 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 
یک سازمان حقوق بشر مستقل است و  برای احقاق منافع پناهجویان تاسیس شده است.  

VWN اطالعات و توضیحاتی را درباره روند پناهندگی در اختیار شما قرار می دهد. 

VWN شخصا   شما را درطی این روند مطلع و پشتیبانی می کند و در صورت مشکل با  

سازمان های دیگر ،  واسطه می شود.  او در این مورد از با وکیل شما همکاری نزدیک  

 می کند. VWN درمورد درخواست پناهندگی شما تصمیمی نمی گیرد. 

www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 

 

 

http://www.nidos.nl/
http://www.coa.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
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  از را آنها  بینید. می را نگهبانان  COA پذیرایی مراکز در و IND ساختمانهای در

  هستند. آنجا  شما امنیت تامین برای نگهبانان  دهید.  تشخیص میتوانید آنها فرم لباس طریق

  ساختمانها در  که کنید کنید سوال میتوانید آنها از کنند. می ذخیره را شما های چمدان آنها

  تصمیم در تاثیری امنیتی نگهبانان اند. ممنوع و مجاز چیزها چه ساختمان محوطه در و

 شما شخصی پرونده  به دسترسی و ندارند. شما پناهندگی درخواست مورد در گیری

 ندارد.

 

 

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) 
سازمانی است که هنگام بیماری یا سواالت پزشکی به آن مراجعه میکنید. در خود  یا 

نزدیک  هر مرکز پذیرایی COA یک  مرکز بهداشتی GZA وجود دارد. GZA قرار 

مالقات هایی را برای شما با دستیار پزشک ،   پرستار ،  دستیار روان پزشک  یا پزشک  

 عمومی ترتیب می دهد. 

www.gzasielzoekers.nl 

 

 

 شما یک قرار مالقات با یک پرستار ( MediFirst)  میدیفرست 

 MediFirst  در مرکز پذیرایی دارید. این پرستار از شما می پرسد که آیا می خواهید
در یک معاینه پزشکی شرکت کنید. این تحقیق برای آنست که تعیین کند  آیا شما از 

تأثیر   IND نظر روانی و / یا جسمی مشکل دارید که بتواند بر مصاحبه های شما با 

 .بگذارد

 

 

 

 
 

 افتد؟  می اتفاقی چه نام ثبت مرحله در

 
  توانید می زیر در است. شلوغ اینکه بخاطر مثال   ، کشد می طول بیشتر کمی اوقات بعضی کشد. می طول روز 3 معموال   نام ثبت مرحله

  همیشه شما اشد.ب  دیگری  ترتیب به  شما شرایط در مراحل که دارد وجود احتمال این بخوانید. ، افتد می اتفاق  نام ثبت مرحله در که را آنچه

 کنید.  دنبال میتوانید دیگری مکان در نیز را مراحل بقیه کنید. می نام ثبت Apel Ter در ابتدا

 

 مرحله Ter Apel  ۱  در نام ثبت مرکز به رسیدن ۱ مرحله

 مرحله 2 پر کردن فرم ثبت نام

 مرحله 3   شناسایی و ثبت نام

 Nidos مرحله 4 مصاحبه با 

 مرحله 5 رفتن به مرکز پذیرایی )کمپ پناهندگان(

 مرحله 6 معاینه پزشکی

 مرحله 7  مصاحبه ثبت نام

 
 

 

  Ter Apel در نام ثبت مرکز به رسیدن ۱ مرحله
  ورود  از   پس   شود.   می  آغاز   آن  در  پناهندگی  مراحل   روند  که  است  ساختمانی   این  کنید.   می  سفر Apel Ter در  نام  ثبت   مرکز  به   شما

 :شما
 .نگهبان نام شما را می نویسد و یک نگهبان چمدان شما را می گیردیک  •

 دنبال شما بیاید.   IND یک نگهبان شما را به سالن انتظار میبرد. در اینجا منتظر هستید تا یک کارمند •
 
 

 

 

 

http://www.gzasielzoekers.nl/
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 نام  ثبت فرم کردن پر و اول بار برای نام ثبت 2 مرحله

 :شما از IND کارمندان
 کامپیوتری سیستم یک  در را مشخصات این آنها.میشود گرفته عکس شما از و میپرسند سوال شما مشخصات مورد در •

 .کنند می ذخیره
 IND ، فرم این با. شود می نامیده نام ثبت فرم فرم این. کنید پر کامپیوتر یا کاغذ روی  را ی پرسشنامه که میپرسند •

 مسافرت و خانواده ، زندگی محل مورد در اطالعاتی مثال عنوان به. کرد خواهد دریافت شما درباره را مهم اطالعات

 اطالعات این از IND دهید؟ می پناهندگی درخواست چرا که دهید می پاسخ سوال این به خالصه طور به همچنین . شما
 .دهید پاسخ صادقانه شما که است مهم  بنابراین. کند می استفاده شما پناهندگی روند نحوه تعیین  برای

 

 

 نام  ثبت و شناسایی 3 مرحله
 میشود:  انجام نام  ثبت و کارشناسایی اول دلیل همین به  هستید. کی شما بداند باید هلند دولت ، شما پناهندگی درخواست  برای

 .شود می انجام شما اصلیت مورد در سوالت پرسیدن و اسناد با کار این. هستید کی شما اینکه تعیین یعنی شناسایی •

  درخواست به رسیدگی برای ها داده این. است ملی سیستم یک در شما اطالعات سازی ذخیره معنای به نام ثبت •

 .است الزم شما پناهندگی   

 

  انجام )تلفنی( مترجم یک با نام ثبت هستند. KMar و  AVIM اینها دهند. می انجام را نام ثبت و شناسایی کار که دارند وجود سازمان 2

   بخوانید. زیر در توانید می را نام ثبت نحوه شود. می

 : KMar یا AVIM کارمند
 می انجام شما هویت تعیین برای را کار این کارمند. پرسد می سوال تان مسافرت و اقامت محل نام، مورد در شما از •

 .باشید صادق  که است مهم بنابراین. دهد

 شما از باشید داشته بیشتر یا سال 12 صورتیکه در فقط اینرا. کنید امضا را تان پناهندگی درخواست که میخواهد شما از •
 .است هلند در شما پناهندگی درخواست رسمی سند این . میخواهند

 هویت شناسنامه: سند تهیه برای این. خواهد می را شما امضای و گیرد می انگشت اثر ، گیرد می عکس شما چهره از •
 .اید کرده پناهندگی درخواست هلند در که دهید نشان توانید می سند  این از استفاده با. است الزم( VI) خارجیان

   تحقیق برای را شما شخصی اسناد کارمند،. را شما گذرنامه مثال عنوان به میگیرد، تحویل را شما مدارک •

 .گیرید می پس را آنها ، پناهندگی مراحل پایان  در ، باشد اصل تان اسناد اگر .میکند ارسال      
 پناهندگی درخواست برای که دارد وجود شما تلفن در اطالعاتی آیا که شود می تحقیق. میگیرد تحقیق برای را شما گوشی •

 .بکشد طول روز چند است ممکن  این. گیرید  می پس را تلفن بررسی، از پس. باشد مهم شما
 .میکند کنترل را شما چمدان •

 مورد در ازشما کارمند. دارید سال چند که میپرسد شما از ، کند تثبیت را شما هویت که اید نیاورده خود با مدارکی اگر •
 اولین در همچنین IND. میگویند سن سنجش این به. میکند  نگاه دقیق تان چهره به و میپرسد سوال تان سن و تان خود

 5 مرحله در توانید می را مورد این در بیشتر اطالعات. نام ثبت مصاحبه جریان در: دهد می انجام را کار این مصاحبه

 خود که را سنی آنصورت در هستید؟ خوردسال شما که است  واضح کامال IND و AVIM/KMar نظر از آیا. بخوانید
 در هستید؟ بزرگسال شما که است واضح کامال IND و AVIM / KMar نظر از آیا  .میگیرند نظر در اید  گفته تان

 سال 21 به شما سن. شوید می محسوب بزرگسال فرد یک شما و دهند می تغییر سیستم در را شما سن آنها آنصورت
 شما سن تشخیص به رابطه در تحقیقی تواند می IND سپس ،نشد داده تشخیص هم هنوز شما سن اگر و. کند می  تغییر

 .بخوانید 6 صفحه در توانید می را مورد این در اطالعات. دهد انجام

 

 Nidos با مصاحبه 4 مرحله
  شما درباره دارد دوست کارمند افتد. می اتفاق دیرتر مصاحبه  این بعضا داشت. خواهید Nidos  کارمند با ای جلسه نام ثبت از پس

 کارمند:  کند. کسب بیشتری اطالعات

 .هستید چطور و هستید کی شما پرسد می •

 دارید؟ هلند در ای خانواده آیا و اید کرده فرار چرا که پرسید می •

  .گوید  می شما به را پناهندگی روند مورد در بیشتر اطالعات •

 . میدهد انجام را سرپرستی درخواست مصاحبه از بعد •

 

 پناهندگان(  )کمپ  پذیرایی مرکز به رفتن 5 مرحله

 با را شما آنها دهد. می نشان شما  به را خوردن  غذا و خواب  محل COA روید. می پناهندگان کمپ به نیدوس، با گفتگو و نام ثبت از پس

 کنند.  می راهنمایی دهآین  روزهای در تان مالقات قرارهای
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 پزشکی   معاینه 6 مرحله

 عفونی بیماری یک این دارید. )سل( سل  شما آیا که کند می چک  GZA  داشت. خواهید پزشکی معاینه یک ، شدن نام ثبت از پس  روز  یک

 گیرند. می ایکس اشعه شما های ریه  از لزوم صورت در کند. می درگیر را ها ریه معموال   که است مسری
 

 نام  ثبت مصاحبه :IND با مصاحبه 7 مرحله

 اید کرده وارد نام ثبت فرم  در قبال   که اطالعاتی از NDI پرسد. می سوال س  شما از IND آن در که است مهم جلسه یک نام ثبت مصاحبه

 باشد.  میداشته حضور نیز Nidos کارمند یک  اوقات گاهی شود. می داده انجام 3 روز در معموال   مصاحبه این کند. می استفاده
 

 از: عبارتند نام ثبت مصاحبه اصلی اهداف

 :اینکه مورد در اطالعات دریافت •

 هستید  کی -

 هستید کشور کدام از -

 کردید  سفر چگونه -

 کارمند به را آنها توانید می سپس اید؟ نداده تحویل قبال   که دارید مدارکی آیا. میشوند مرور اید داده تحویل که را اسنادی •

IND بدهید. 

 بیشتر اطالعات. خیر یا بگیرد تصمیم  شما پناهندگی درخواست مورد در باید اروپا در دیگری کشور آیا که میشود بررسی •

 .است آمده ، کنند می المللی بین محافظت درخواست که کودکانی پوشه در مورد این در

 .رفت خواهد پیش چگونه شما پناهندگی روند که میشود تعیین  •

 
 پرسید:  خواهد زیر  موارد مورد در  سواالتی شما  از IND کارمند

 شما.  زندگی محل و اصلیت  ، ملیت ، هویت •      

 خانواده؛  •      

  اسناد؛ •      

 تحصیالت؛  •      

 ؛  سربازی خدمت و کار •      

 دیگر؛ کشورهای در  اقامت •      

 ؛ هلند به شما سفر •      

 کند؛ می نگاه شما ظاهر به همچنین کارمند شما. سن •      

 شما؛ پناهندگی درخواست دلیل •      

 
 

  این از IND دهید. می پناهندگی درخواست چرا که دهید پاسخ سوال این به خالصه  طور به به باید فقط شما ، مصاحبه این طول در

 خود پناهندگی خواستدر دالیل تا شود می داده فرصت شما به دوم مصاحبه در کند. ریزی برنامه را صحیح روند تا میکند استفاده اطالعات

 شود.  می  نامیده مفصل مصاحبه گفتگو این دهید. توضیح گسترده طور به را

 

IND  کرد.  خواهید دریافت بعدا را گزارش  این از ای نسخه  کند. می تهیه گزارش یک مصاحبه از 
 

  صورت این در هستید. منطقه کدام از ودش داده تشخیص تا کند ثبت را شما صدای تواند می IND سپس  شده؟ تمام نام ثبت مصاحبه کار آیا

 کنید.  صحبت تان خود که زبانهایی  یا زبان به هم پشت کوتاهی مدت برای میشود خواسته شما از

 

 
 

 

 مترجم

  جمالت مترجم کند. می کمک مکالمه ترجمه در مترجم یک ها، مصاحبه اکثر در  دارید. مختلف های سازمان  با زیادی های  مصاحبه شما

 در تأثیری مترجم یک کند. می  ترجمه هلندی به گویید می شما آنچه مترجم فهمید. می شما که کند می  ترجمه زبانی به  را هلندی کلمات و

  طریق از اغلب ترجمه کار اما دارد.  حضور  شخصا ها مصاحبه در گاهی مترجم ندارد. شما پناهندگی درخواست مورد در گیری تصمیم

  و  شما اگر دارد. حضور مترجم یک همیشه شما پناهندگی درخواست دالیل مورد در IND با شما مصاحبه در شود. می انجام نیز تلفن

  مهم دهد. ترتیب دیگری مترجم کرد  خواهد سعی  IND سپس دهید. تذکر فورا   آنرا کنید درک را یکدیگر درستی به توانید نمی مترجم

   شوید. نمی ها سوال متوجه درستی به شما اینکه بخاطر نیاید پیش تفاهمی سو که است
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سنی  معاینه   

 
  خود سن اثبات برای خواهید می آیا که کند سوال شما از تواند می IND آنصورت در کند؟ می صدق  شما مورد در همه زیر شرایط آیا

 بگیرید. قرار  خاصی معاینه تحت

 • در مورد سن  خود هیچ سندی با خود ندارید؛ و

• شما در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا به عنوان یک پناهجو ثبت نام نشده اید. پلیس این مسئله را در سیستم از طریق اثر انگشت شما  چک  

 می کند؛ و

 دارند.  شک شما سن  مورد در شما سن  سنجش  از پس IND و پلیس •

 
 معاینه 

 خاصی  دستگاه با ایکس اشعه گیرد.  می شما مچ و  شانه  از ایکس اشعه کننده معاینه اینجا در  شود. می انجام خاص  مرکز یک در تحقیق این 

  برای دارد. را معمولی گرفتن عکس احساس همان و  ندارد دردی ببیند. را شما های استخوان پوست پشت از تواند می که شود می گرفته

 از استفاده با تواند می محقق بنابراین  دارد. تفاوت بزرگساالن با کودکان مچ /  دست مفصل و یقه استخوان نیست. ضرم هم شما سالمتی

 دهد.  تشخیص را شما سن  شما دست مچ و شانه  ایکس اشعه

 

 
 معاینه  از پس

  که مواردی سایر  بودن درست به  میتواند IND آنصورت در اید؟ نگفته  را تان تولد صحیح تاریخ شما که دهد می نشان سنی تحقیقات آیا

  سن سال 18 باالی شما دهد می نشان سنی بررسی آیا کردید. ترک را خود کشور چرا اینکه دلیل مورد در مثال کند. شک اید گفته شما

  به شما سن کند. رسیدگی بزرگسال پناهجو یک پناهندگی درخواست عنوان به را شما پناهندگی درخواست به  تواند می IND  سپس دارید؟

 میشود.  ثبت سال 21
 

  شما سن IND اید. نگفته را تان تولد صحیح تاریخ شما که کند درک  طوری آنرا IND  است ممکن شود؟ انجام سنی معاینه خواهید نمی آیا

  که مواردی رسای  بودن درست به IND است ممکن صورت این در بیند. می بزرگسال یک عنوان به را  شما و کند می نثبت سال 21 را

 کردید.  ترک را خود کشور چرا اینکه به مثال کند. شک اید گفته

 
 

 
 

 افتد؟  می اتفاقی چه نام ثبت مرحله از بعد

 
 نام:  ثبت مرحله از پس

  به نام ثبت و نام ثبت از بعد صورت  این در است؟ سال 18 تا 15 بین شما سن آیا روید. می دیگر پناهندگان( پذیرایی)کمپ مرکز یک به •

  کمتر سال 13 از شما سن آیا است. شده آماده جوانان های پناهجو  برای مخصوص و است COA از کمپ این روید. می ویژه کمپ یک

  میکند پذیرایی شما از  که ی خانواده  یک با خانه  در موقت طور  به شما دهد. می ترتیب را شما مسکن sNido صورت این در است؟

 کرد. خواهید زندگی

• IND باشد.  چگونه آینده در شما پناهندگی روند که کند می تعیین 

• IND بگیرد. تصمیم شما یپناهندگ درخواست مورد در بتواند تا است الزم تحقیق مقدار  چه که کند تعیین تواند می IND تواند می 

 شما.  اسناد مورد در مثال عنوان به ، دهد انجام را تحقیقاتی

  را  افتد می اتفاق سازی آماده و  استراحت دوره  طول  در آنچه توانید می زیر در  شوید. می (RVTسازی) آماده  و استراحت دوره وارد •

 بخوانید.
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 افتد؟  می اتفاقی چه سازی آماده و  استراحت دوره طول در

 
 از پس دوره این در بکشد. طول بیشتر است ممکن باشد شلوغ اگر کشد. می طول هفته 3  حداقل سازی آماده و استراحت دوره

  در مصاحبه این در میباشید. اصلی مصاحبه یعنی ، IND با جلسه مهمترین منتظر سپس کنید. می استراحت هلند به خود سفر

  پناهندگی: درخواست هنگام پوشه: در توانید می را بیشتر اطالعات گویید. می  بیشتر خود پناهندگی  درخواست دالیل مورد

 دوره طول در آنچه توانید می زیر در کرد. خواهید دریافت بعدا   را پوشه این .یافت پناهندگی عمومی روند به مربوط اطالعات

 باشد.  دیگری ترتیب به نیز تواند می مراحل بخوانید. را افتد می اتفاق سازی آماده و استراحت

 

 مرحله ۱ اطالعات 

 مرحله 2 وکیل

 مرحله 3  مصاحبه با پرستار

 مرحله 4 اسناد را به IND ارسال کنید

 مرحله 5 دعوت نامه برای مصاحبه اصلی

 

اطالعات  1 مرحله  
 شد.  خواهید  روبرو آنها با مراحل طی   در که سازمانهایی  مورد در و کرد. خواهید دریافت VWN از را  اطالعاتی پناهندگی روند مورد در

 

وکیل  2 مرحله  
به شما وکیلی اختصاص  داده می شود که به  شما کمک می کند تا برای  مراحل پناهندگی آماده شوید. وكیل  شما از قوانین و مقررات مربوط  

به پناهندگی آگاه است. و می داند که مصاحبه اصلی  چقدر مهم است.  الزم نیست هزینه وکیل را پرداخت  کنید. ممکن است از یک وکیل  

 بخواهید که در مرحله ثبت نام به شما کمک کند. در این صورت  این را باید خودتان تنظیم کنید و همچنین  پولش را باید خود تان بدهید.

 

 پرستار  با مصاحبه 3 مرحله

 جای  شما آیا که پرسد می شما از پرستار ، مصاحبه این طی در دارید.  پذیرایی مرکز در Medifirst پرستار یک با مالقات قرار یک شما

 به بگذارند. تأثیر IND با شما مصاحبه روی توانند می مشکالت این آیا بداند خواهد می پرستار دارید. جسمی  یا و  روحی مشکالت ، زخم

 بگیرد. نظر در را نای  امکان حد تا تواند می IND ترتیب این

 

 کنید  ارسال IND به را اسناد 4 مرحله
  ارسال هلند به را مدارک این کند؟ ثابت را شما سن بتواند که اسنادی یا کند؟ ثابت میتواند را شما پناهندگی داستان که دارید مهمی اسناد آیا

 کند. تحقیق اسناد بودن اصل به راجع است ممکن هنوز IND دهید. انجام وقت اسرع در را این کنید سعی کنید.

 

 مرحله 5 دعوت نامه برای مص احبه اصلی 

  به مربوط اطالعات :پناهندگی درخواست هنگام پوشه: در اصلی. مصاحبه دادن انجام برای کرد خواهید  دریافت IND از ای نامه دعوت
 بخوانید.  را کار روند نحوه توانید  می ،پناهندگی عمومی روند
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 شخصی اطالعات پردازش
 

 بروشور این تهیۀ در که است شده ذکر هاییسازمان اسامی زیر در شود.می گفته شما به مربوط اطالعات هرگونه به شخصی اطالعات
 اطالعات هاآن کنند.می پردازش شما درخواست یا اعالن درخواست، پردازش حین در را شخصی اطالعات هاآن اند.کرده همکاری
 را شما هایداده هاسازمان این گرفت. خواهند استعالم ادافر و هاسازمان سایر از لزوم، صورت در و کرد خواهند سؤال شما از را دقیقی
 دهند.می قرار دیگر هایسازمان اختیار در را هاداده این باشد، الزم قانونی نظر از که صورتی در همچنین کنند؛می ذخیره و استفاده
 باید هاسازمان این مثال،عنوانبه کنند.می پردازش را شما اطالعات که کندمی مشخص را هاییسازمان تعهدات خصوصی حریم قانون

 از کند،می مشخص را شما قانونی حقوق همچنین خصوصی حریم قانون کنند. پردازش و بررسی ایمن و دقیق طوربه را شما اطالعات
 جمله:

 شود؛می نگهداری هاسازمان توسط که خود اطالعات به دسترسی حق •
 چیست؛ اقدامات این انجام دلیل و دهندمی انجام شما اطالعات روی اتیاقدام چه هاسازمان اینکه از اطالع حق •
 است. شده گذاشته اشتراک به هاییسازمان چه با شما اطالعات اینکه از اطالع حق •

 کنید. بازدید مربوطه سازمان سایتوب از تان،شخصی اطالعات پردازش نحوۀ و خود حقوق مورد در بیشتر اطالعات کسب برای
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 این نشریه یک نشریه مشترک است از:

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) 

 

 

به

http://www.rijksoverheid.nl/

