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  وکړئ غوښتنه پنا د غواړئ تاسو
  دوره چمتووالي او استراحت د او مرحله نام ثبت د

 

 

 
 
 

 
 

 
 

  کوئ؟ ترالسه کتابچه یا الرښود دغه تاسو ولې
  نه احساس خوندیتوب د کې هېواد خپل  په تاسو چې  ځکه  دا وکړئ غوښتنه اخیستنې( )پناه خوندیتوب د  ترڅو کړی سفر ته نیدرلندز تاسو

  د تاسو چې کوي الرښوونه ته تاسو کتابچه یا الرښود دغه  دي. دخیل موارد شمېر ګڼ کې پدې نو کوئ، غوښتنه پنا د  تاسو چې کله  کوئ.

 د  ته مرحلې دغې (IND)  اداره تابعیت او  کډوالۍ د شئ.  کوالی غوښتنه شي څه د ورځو  لومړۍ په کولو مراحل طی د غوښتنې د لپاره پناه

  وایي.  مرحله غوښتنې
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  کېږئ؟  مخ سره مراجعو یا ادارو کومو د تاسو به کې دوره دغه په  غوښتنې د
 
  پورې حکومت په هالند د یې ځینې  ادارو دغو د کوئ. ورسره به خبرې او وینئ  سره ادارو شمېر ګڼ د  تاسو به، کې مرحله په غوښتنې د

  ښودل  الندې ځای یو سره معلوماتو لنډو د اړه په مسؤلیتونو د هغوی د  ګانې لوګو سازمانونو یا ادارو مختلفو د  لري. نه یې ځینې او لري اړه

   دي. شوې

 
 کلونو ټیټ دی او  په نیدرلندز کې والدین یا نور داسې یو  څوک نه  18ستاسو عمر تر 

لرئ چې ستاسو په رسمي ډول پالنه وکړي. نو پدې توګه،  د نیدرلندز د قوانینو  مطابق،  

تاسو باید داسې یو څوک ولرئ چې په  رسمي ډول ستاسو پالنه وکړي چې دغه پالنه د  

ساتنې په نامه یادېږي. هغه ادارې چې  دغې پالنې ته رسیدګي کوي د سټېچېنګ نېډوز/  

Stichting Nidos په نامه یادېږي.  نېډوز ستاسو د پالنې لپاه غوښتنه کوي  او د خپلو  

 کارکوونکو له ډلې یو کس ستاسو د پالونکي په حیث غوره کوي.

 دغه پالونکی به تاسو سره ستاسو د پناغوښتنې په  طی مراحل کولو کې مرسته کوي. د 

مثال په ډول هغوی کولی شي تاسو سره د مهمو پرېکړو په ترسر کولو کې مرسته 

وکړي. همدارنګه پالونکی ډاډ ترالسه  کوي چې تاسو د اوسېدو لپاره خوندي  ځای لرئ او 

کوالی شئ ښوونځي ته الړ شئ. نېډو په هغو پرېکړو کې هېڅ الس نه لري چې ستاسو د  

 پناغوښتنې په برخه کې ترسره ک ېږي.

www.nidos.nl 

 

 

(AVIM) Vreemdelingenpolitie چې ده څانګه یوه پولیسو د هالند د 

  کې سیستم په معلومات ستاسو هغوی ده. څارنه اتباعو بهرنیو د کې نیدرلندز په  یې دنده

  غونډوي. اسناد لپاره آزموینې د او ثبتوي

 
 

 Koninklijke Marechaussee (KMar) 
د یاد هېود د  پولو ساتنه کوي. همدارنګه هغوی کوالی شي ستاسو معلومات په  سیستم کې  

ثبت کړي. دغه راز هغوی ستاسو د اسنادو اصلیت تثبیتوي )د مثال په ډول د 

 پارسپورتونو(. 

  

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)   
په نیدرلندز کې د پناغوښتونکو د هرکلي او هغوی ته د الرښوونو مسؤلیت  په  غاړه 

 ستاسو د ورځنۍ څارنې  مسؤلیت په غاړه لري او ډاډ ترالسه کوي چې COAلري. 

تاسو د ژوند کولو لپاره ځای لرئ. همدارنګه هغوی تاسو  ته خواړه او  بیمه چمتو کوي. 

 ستاسو  COA مرسته وغواړئ. COAتاسو کوالی شئ ډاکټر ته د مراجعې پرمهال له 

 د پناغوښتنې په اړه  په پرېکړه کې هېڅ مرسته نه شي کوالی. 

www.coa.nl 

 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

 کارکوونکي به تحقیق  INDد هالند د عدلیې او امنیتي چارو د وزارت یوه برخه ده. د 

کوي چې آیا تاسو په نیدلندز کې د پنااخیستنې لپاره په شرائطو  برابر یاست او  که نه. په  

همدې موخه به  هغوی له تاسو څخه ستاسو د نامه او نیدرلندز کې د پناغوښتنې د المل په 

اړه پوښتنې وکړي. هغوی به ستاسو په  خپل هېواد کې ستاسو د شخصي مخینې او 

وضعیت په اړه تحقیق وکړي،  او پرېکړه به وکړي چې آیا تاسو  په نیدرلندز کې د مؤقتي 

 یا دائمي اوسېدو لپاره اجازه لرئ. 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 
د بشري حقونو یوه خپلواکه اداره ده چې د پناغوښتونکو ګټو  ته وده ورکوي.  VWN د  

پناغوښتنې د طی مراحل کولو په اړه معلومات توضیحات چمتو کوي. VWN به په  

شخصي ډول د طی مراحل کولو او  نورو اړونده ادارو سره د ستونزو د رامنځته کېدو په  

صورت کې د وساطت په اړه تاسو خبر کړي او پدې برخه کې به له تاسو سره مالتړ 

وکړي.  هغوی ستاسو د قاضي سره پدې اړه له نیژدې کار کوي. VWN ستاسو د 

 پناغوښتنې په هکله پرېکړه نه کوي.

www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 
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 شئ کوالی تاسو  دی. تامین امنیت کې مرکزونو هرکلي په COA د او ودانیو په IND د

 حضور ګارد امنیتي لپاره خوندیتوب د ستاسو هلته  وپېژنئ. مخې له یونیفورمونو د هغوی

 په چې وکړئ پوښتنه څخه هغی له شئ کوالی تاسو ساتي. بکسونه ستاسو هغوی لري.

  د ستاسو ګارد امنیتي لري. نه یې کوم او لري جواز شیان کوم کې پارکونو او ودانیو

  ته دوسیې شخصي ستاسو هم نه  او لري نه رول هېڅ کې پرېکړه په  اړه په پناغوښتنې

  لري. السرسی
 

 GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA)  
یو داسې بنسټ دی چې تاسو کوالی شئ د ناروغۍ او د درملو په اړه د پوښتنې په موخه 

 یو  GZA د هرکلي په هره برخه کې دننه یا د باندې د  COAورته مراجعه وکړئ. د 

 د  GGZ کوالی شي تاسو لپاره د ډاکټر همکار،  نرس،  د  GZAروغتیایي مرکز شته. 

فعالیتونو د مالتړ کارکووکونکي یا یوه  عمومي کارکووونکي ته د مراجعې په صورت  

 کې تاسو لپاره لیدژمنې یا مالقاتونه چمتو کړي.

www.gzasielzoekers.nl 

 

 

 

تاسو ته د  MediFirst لخوا د هرکلي  په مرکز کې یوه نرس ته د مراجعې په  موخه یو 

مالقات چمتو کېږي. دغه نرس به له تاسو څخه غوښتنه وکړي ترڅو یوه طبي  آزموینه 

ترسره کړئ. دا آزموینه پدې موخه  ترسره کېږي چې مالومه شي آیا تاسو داسې کومه 

 رواني یا جسماني ستونزه لرئ چې IND سره ستاسو په مرکه اغېزه ولري. 

 

 

 
 
 

 پېښېږي؟  څه کې مرحله په  غوښتنې د
 
 غوښتنې د ونیسي. وخت ډېر ورځو  دریو تر پرمهال، بوختیا د لکه مواردو ځینو  په ښائي نیسي. وخت ورځې  درې معموال  مرحله غوښتنې د

  پیل ستاسو وي. نه شان  یو وخت هر مراحل طی چې  ولرئ یاد په  وکړئ مهرباني دي. شوي چمتو الندې معلومات  نور اړه  په مرحلې د

  شي.  بشپړې کې ځایونو نورو  په شي کېدی  مرحلې متباقي پیلېږي. سره ثبتېدو په کې Apel Ter په همېشه

 

 1مه مرحله په Ter Apel کې د غوښتنې مرکز ته رسېدل

 2مه مرحله غوښتنلیک د فورمې ډکول

 3مه مرحله د هؤیت تثبیت او ثبت نام

 4مه مرحله نېډز)NIDOS( سره مرکه

 5مه مرحله د هرکلي ادارې ته د مراجعې پرمهال

 6مه مرحله طبي آزموینه

 7مه مرحله   د پناغوښتنې مرکه

 

   رسېدل  ته مرکز غوښتنې  د کې Apel Ter په مرحله، ۍ1

  پیل ځایه همدغه له  مراحل طی پناغوښتنې ډول هر د چې  ده ودانۍ هغه دا ورځئ. ته مرکز غوښتنې د کې (Apel Ter) اپیل ټېر په تاسو

 ورسېږئ:  ته  ودانۍ دغې تاسو چې  کله کېږي.

 کړي، تسلیم درنه به بکس یا بیک ستاسو وکړي، پوښتنه نامه د ستاسو به ګارد امنیتي یو •

  کارکوونکی یو IND  د ترڅو  وباسئ انتظار هغې تر چې  وشي غوښتنه تاسو له به هلته کړي. هدایت مو به ته سیمې انتظار د او •

 راشي 

 

 

http://www.gzasielzoekers.nl/
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   ډکول فورمې  د غوښتنلیک  د او لیکنه نوم اولیه مرحله، مه2

 وکړي:  غوښتنه/پوښتنه  مواردو الندې د څخه  تاسو له به کارکوونکي IND د

  کړي ثبت کې کمپیوټر په  معلومات دغه  چې واخلي، عکس قطعه  یو او معلومات شخصي ستاسو •

  په ستاسو یې کارکوونکي IND د چې کړي، بشپړ یادېږي، نامه په  غوښتنلیک د چې ډکول، پاڼې/پوښتنپاڼې ډییجیټلي یا ساده  یوې د چې •

 پوښتنې اړه  په سفر او کورنۍ د  ستاسو ځای، د اوسېدو د ستاسو کې پدې ډول، په مثال د کاروي.  موخه په غونډولو  د معلوماتو د اړه

  معلوماتو دغو له IND کوي. پوښتنه اړه په پناغوښتنې د ستاسو هغوی چې  کله ورکړئ  ځوابونه  ډول لنډ په ایدب  هم تاسو دي. شاملې

   ورکړئ.  ځوابونه صادقانه تاسو چې  ده مهمه دا کوي.  استفاده موخه  په مشخصولو د څرنګوالي  د مراحلو طی  د پناغوښتنې د ستاسو څخه 

   نام ثبت  او  تثبیت  هؤیت د مرحله، مه3
  د لومړی موخه، همدې په کړي. مراحل طی  غوښتنه پنا د ستاسو ترڅو  یئ، څوک تاسو چې  کړي تثبیت ترڅو لري اړتیا حکومت هالند د

 کېږي:  بشپړ نام ثبت او تثبیت هوئیت
    ږي.کې  ترسره ډول مستند په سره کولو مطرح په پوښتنو د اړه  په اصلیت د ستاسو  کار دا یاست. څوک تاسو یعنې تثبیت هوئیت د •

 اړتیا موخه په کولو مراحل طی د غوښتنې پنا د ستاسو ته جزئیاتو  دغو ثبتول. معلوماتو د اړه  په ستاسو کې سیستم ملي په  یعنې نام ثبت •

   ده.

  هپ  ژباړونکي یوه د  الرې له تلفون  د پروسه  نام ثبت د .KMar  او AVIM دي: ادارې مسؤلې  ډوله دوه لپاره نام ثبت او تثبیت د هوئیت د

   به: کارکوونکي KMar یا AVIM د کئ: مطالعه معلومات الندې اړه په پروسې د نام ثبت د شئ  کوالی تاسو کېږي. ترسره مرسته
  ډول صادقانه   په چې ده اړینه دا نو شي، تثبیت هوئت ستاسو چې  ځکه  دا وکړي. پوښتنې اړه په سفر  او ځای د اوسېدو د نامه، د ستاسو •

   ورکړئ. ونهځواب  ریښتیني ته پوښتنو

  یا کله 12  تاسو چې کېږي کې صورت   هغه په یوازې به غوښتنه دا کړئ. السلیک  فورمه پناغوښتنې د  ترڅو وکړي  غوښته  څخه  تاسو له •

   ده. کړې غوښتنه پنا د کې نیدرلندز په تاسو ثابتوي چې   دی سند  رسمي یو غوښتنلیک دغه ولرئ.  عمر زیات څخه هغې له

  تاسو  چې دي، اړین لپاره جوړولو ( VI)  کارت شناخت وګړو بهرني  د دا  واخلي. امضا او نښه ګوتې د ،عکس قطعه یوه مخ د ستاسو •

 وکاروئ.  پرمهال پنااخیستنې د یې کې نیدرلندز په شئ کوالی

  نو وو، اصلي اسناد مو چېرې که   شي.  واستل  موخه په ارزونې د  به اسناد شخصي  ستاسو واخلي. پاوسپورت لکه اسناد ستاسو به هغوی •

   درکړي. کې پای په کولو  مراحلو طی د پناغوښتنې د بېرته یې به هغوی

 کتنې له به تلفون شي. وکتل  موخه په معلوماتو اړونده پناغوښتنې د  ستاسو  به تلفون ستاسو  واخلي. لپاره آزموینې د تلفون ستاسو به هغوی •

 ونیسي.  وخت ورځې  څو یو ښائي کار دا شي.  وسپارل ته تاسو بېرته وروسته

   وګوري. سامان ستاسو به هغوی •

  کارکوونکی  وکړي. پوښتنه  اړه په عمر د  ستاسو څخه  تاسو له به  هغوی نو لرئ، نه و سند کوم لپاره تثبیت د  هوئت د تاسو چېرې که •

  IND  وایي. زونهار سن یا عمر  د ته کار دغې ښکارئ. کلن څو چې ارزوي مو نیژدې له او کوي پوښتنې اړه په عمر د ستاسو  او ستاسو

  نور اړه  پدې شې کوالی تاسو یادېږي. نامه  په مرکې تصویب د چې   کوي، پوښتنې ورته څخه تاسو له  پرمهال  مرکې لومړۍ خپلې د هم

   ولولئ. کې مرحله 5  په معلومات

  که .ورکړی تاسو  چې کړي تائید سن  هغه به دوی نو دی، کم عمر ستاسو چې ثابتېږي ته IND  او AVIM/Kmar  چېرې که

 تغیر کې سیستم په عمر ستاسو به هغوی نو یاست، ځوان  یو روښانه په تاسو چې ثابتېږي ته IND او  AVIM/Kmar چېرې

  په عمر د ستاسو  چېرې که وکړي. تغیر ته کلنۍ  21به عمر  ستاسو کېږي. برخورد حیث په ځوان یوه د  به سره  تاسو او کړي،

  نور  اړه پدې شئ کوالی تاسو وکړي.  غوښتنه مراحلو طی د لپاره تثبیت د مرع د  شي کوالی  IND وي، موجود شک هم ال اړه

   ولولئ. کې پاڼه 6  په معلومات

 
 مرکه سره  (Nidos)  نېډز د مرحله، مه4

 کارکوونکی شي.  ترسره وروسته ښائي  هم مرکه دا ولرئ مرکه یوه سره کارکونکی یو د (Nidos) نېډوز د  تاسو به، وروسته نام ثبت له

   وکړي: پوښتنې الندې  به څخه تاسو له  او کړي ترالسه معلومات  نور اړه په ستاسو ترڅو لري اړتیا
 یاست  څنګه  او یاست څوک تاسو •

 لرئ  کورنۍ کومه کې هالند  په آیا چې  دا او یاست تښتېدلي ولې •

   درکړي معلومات نور اړه په مراحل طی د پناغوښتنې د به ته تاسو •

 وکړي.  غوښتنه لپاره پالنې د  ستاسو به وروسته مرکې له •

 
   پرمهال مراجعې  د  ته ادارې هرکلي د مرحله، مه5

  خوراک او خوب د ستاسو  ته تاسو به COA وکړئ. مراجعه ته مرکز هرکلي د  تاسو به وروسته مرکې ( Nidos)  نېډوز او نام ثبت له

 وکړي.  ملګرتیا ستاسو کې برخه په مالقاتونو د ستاسو  کې ورځو  راتلونکو په به هغوی وښئي. ځای
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   آزموینه طبي مرحله، مه6

  یوه چې  ناروغي (TB) رنځ نري د  تاسو چې وکړي معائنه ستاسو به GZA ولرئ. آزموینه طبي  وروسته ورځ یوه څخه نام ثبت له به تاسو

   وکړي. اکسرې سږو  د ستاسو  کې صورت په اړتیا د به GZA کوي. اغېز سږو په معموال چې  ولرئ  نه و  ده ناروغي ساري

 

    مرکه پناغوښتنې د مرکه:  سره  IND د مرحله، مه7

  چې کوي استفاده څخه معلوماتو هغو له به IND  کوي. پوښتنې نه تاسو IND  کې ناسته پدې چې ده  ناسته مهمه یوه مرکه پناغوښتنې د

  هم استازی  Nidos د وخت  ځینې کېږي. ترسره ورځ مه3 په معموله  مرکه دغه  وو. کړي ذکر کې فورمه په پناغوښتنې د پخوا اسوت 

   لري. حضور 

 
 چې:  دی دا هدف مهمه مرکې د پناغوښتنې د
 کي:  ترالسه معلومات اړه په مواردو  الندې د •

 یاست  څوک تاسو -

 راغلئ  ځایه کومه  له -

   راغلئ. څنګه دلته -

  IND هغه  شئ کوالی تاسو سپارلي،  وي  نه مو ال چې  لرئ اسناد کوم داسې تاسو  چېرې  که دي.  سپارلي مو اسناد کوم چې  وګوري •

   وسپارئ. ته کارکوونکي

  نړیوال د ه،موخ  په معلومات نورو د  څنګه. که ونیسي تصمیم هېواد اروپایي بل کوم باید اړه په پناغوښتنې د  ستاسو آیا چې  وګوري •

 وګورئ.  الرښود غوښتنو د ماشومانو د لپاره خوندیتوب

   شي.  اجرا ډول څه به مراحل طی پناغوښتنې د ستاسو  چې وکړي  پریکړه به هغوی •

 
 وکړي:  پوښتنې اړه په مواردو الندې د څخه  تاسو له به کارکوونکي IND د
 ځای  اوسېدو  د او اصلیت تابعیت، پېژندپاڼه، ستاسو •

 کورنۍ •

 اسناد •

 تعلیم  •

 خدمات  کې پوځ  په او مخینې کاري •

 تابعیت  کې هېوادونو نورو په •

 سفر  ستاسو ته نیدرلندز •

 ښکارئ  کلن څو  چې ارزوي  و نېژدې له تاسو همدارنګه به کارکوونکی عمر ستاسو •

 وجه  پناغوښتنې د ستاسو •

 
  استفادې په معلوماتو دغو له IND  کوئ. پناغوښتنه ولې چې  کړئ وړاندې ځواب  لنډ اړه په پوښتنې هغې د باید تاسو پرمهال، مرکې دغې د

  تفصیل په اړه په المل د پناغوښتنې د ترڅو شي درکړل  چانس  کې مرکه دوهمه په به ته تاسو جوړوي.  طرحه  طرزالعملونو  غوره د سره

   یادېږي. نامه په مرکې تفصیلي د مرکه دغه چې کړئ، وړاندې  معلومات سره

 
IND شي.  درکړل کاپي یوه راپور دغه  د ته تاسو به وروسته  چې کړي. جوړ  رپوټ یو څخه  مرکې دغې له به   

 

  به څخه  تاسو له  یاست. راغلي سیمې  کومې له تاسو چې  کړي مشخصه  ترڅو کړي ثبت غږ ستاسو  IND  ښائي وروسته، مرکې له نام ثبت د

   ړئ. وک  خبرې لنډې کې ژبو یا ژبه خپله  په ترڅو وشي غوښتنه

 

 
 
 

 

  ژباړونکی/ترجمان
 اصطالحات هالندي به ژباړونکي وکړي. مرسته کې برخه په خبرو ډېری  د ستاسو به ژباړونکی یو ولرئ. مباحثې څو سره ادارو شمېر ګڼ د به تاسو

  هېڅ کې پرېکړه په اړه په تنېپناغوښ د ستاسو ژباړونکي یا ترجمان کوي. ترجمه ژبه هالندي په به خبرې ستاسو او ژباړي،  ژبه په ستاسو کلمې یا

  سره IND کېږي. خبرې الرې له تلفون د سره هغه  د وخت ډېری خو ولري،  حضور ډول فزیکي په ترجمان ښائي  کې،  مواردو ځینو په لري. نه رول

  د ستاسو او ستاسو ېچېر که  لري. حضور ترجمان همېشه پرمهال مرکې د کې برخه په ورکونې ځواب  د اړه په الملونو د پناغوښتنې د ستاسو

  کوي هڅه  IND به کې صورت دغه په چې کړئ. پورته غږ اړه دې په   فورا چې ده مهمه دا نو وي،  ستونزه  کې مبادله په کلماتو د منځ تر ترجمان

  شي. نه  تهرامنځ تفاهم سوء امله له  پوهېدو نه د باندې پوښتنو په  چې شي مشخصه چې ده مهمه دا کړي. تعئین ترجمان بل ته تاسو ترڅو
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 ارزونه  سن یا  عمر د

  عمر ستاسو  څو تر وکړي  غوښتنه کېدو  ترسره د آزموینو ځانګړو د شي کوالی IND وي، موجود کې تاسو په شرائط  الندې ټول چېرې که

    شي. تثبیت

 او  ;شي تثبیت عمر ستاسو مخې  له چې لرئ  نه  سند کوم داسې سره ځان  له تاسو •

  په ځای یو سره نښې د ګوتې د ستاسو موارد یاد پولیس  یاست. نه ثبت حیث په پناغوښتونکي د کې هېواد اروپایي بل کوم  په تاسو او •

 او  ;لټوي کې سیستم

 لري.  شک اړه په عمر د ستاسو  وروسته  ارزونو خپلو له IND او پولیس •

 
 آزموینه 
  د  وکړي. معائنه پوښتیو او  اوږو د ستاسو واسطه په اکسرې د به اخیستونکی آزموینې د کېږي. ترسره کې مرکز ځانګړي  یوه په آزموینه

  او  درد آزموینه دغه وویني. هډوکي ستاسو الندې  پوست تر شي کوالی چې کېږي ترسره  واسطه په ماشین ځانګړي یوه د  آزموینه اکسرې

  او هډوکی دسینې ماشومانو د  ده. نه همضر هم لپاره دروغتیا ستاسو  آزموینه دغه ده. شان په اخیستو تصویر ساده یوه د لري نه احساس 

  عمر ستاسو  نه مړوند او اوږو د  ستاسو  مرسته په  اکسرې د شي کوالی کوونکی معائنه وي.  متفاوت پرتله په لویانو د مفصل  دالس/مړوند

 کړي.  تثبیت

 

 
   وروسته آزموینې یا  معاینې له

  چې هم اړه په معلوماتو نورو د ستاسو  IND ښائي نو ښودلې، ده نه صحیح نېټه زېږون  د خپله تاسو چې شي ثابته دا آزموینې له چېرې که

  له تاسو چې وښوده دا آزموینې تثبیت د عمر د چېرې  که پرېښود. هېواد خپل مو ولې چې  دا لکه کړي، پیدا شک وو  کړي وړاندې مو مخکې

  ستاسو  کړي. مراحل طی  حیث  په دوسیې د ځوان  یوه د دوسیه پناغوښتنې د  ستاسو شي  کوالی IND  نو لرئ، عمر ېرډ  څخه کلونو 18

   شي. تغیر ته کلونو 21 به عمر

 

  به IND یاست. نه ریښتیني اړه په عمر خپل د تاسو چې انګېري و   داسې ښائي IND نو کړئ، رد معائنه تثبیتولو عمر د تاسو چېرې که

  شک په دوی ترڅو شي هم المل دې د مو کار دا ښائي  وکړي. چلند حیث  په ځوان  یوه د به سره  تاسو او کړي تغیر ته  21 عمر ستاسو

 پرېښود.  هېواد خپل  تاسو ولې وو  مو ویلي چې  دا لکه څنګه،  که دي صحیح وو مو کړي وړاندې  چې معلومات نور ستاسو آیا چې  ولوېږي

 
 

 
 

 پېښېږي؟  څه وروسته مرحلې له غوښتنې د
 

 وروسته:  مرحلې له غوښتنې د

  وي، ترمنځ کلونو 18  او 15 د عمر ستاسو چېرې که شئ. واستول ته مرکز راغالست ښه یا هرکلي د بل  یوه تاسو به •

 هر د ځای اوسېدو د  وکړئ. مراجعه ته مرکز ځانګړي بل یوه وروسته بشپړېدو له غوښتنې  او نام  ثبت د به  تاسو نو

  ځانکړیو په لپاره پناغوښتونکو ځوانو او شوی  وچمت لخوا (COA) ادارې مرکزي  د لپاره پناغوښتونکو او کلي

  تابیه پالنې د لپاره ستاسو به (Nidos) نېوډوز نو   وي، ټیټ 13 تر عمر ستاسو  چېرې که دی. سمبال  تجهیزاتو

   کوئ. ژوند سره کورنۍ رضاعي یوې د لپاره مودې لنډې د تاسو به کې صورت دغه په وکړي.

• IND کړي مراحل طی څنګه دوسیه پناغوښتنې د ستاسو چې کړي مشخصه به 

• IND ده. اړتیا ته څېړنو  څومره لپاره پرېکړې د اړه په پناغوښتنې د ستاسو چې کړي مشخصه شي کوالی IND 

   ډول، په مثال د وکړي، څېړنه اسنادو د ستاسو شي کوږالی

 شئ.  داخل ته (TRV) دورې چمتووالي او استراحت د کله به تاسو چې دا •

 شوي. ذکر الندې  معومات نور اړه په RVT د 
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  پېښېږي؟ څه پرمهال RVT د

 
RVT دا ته تاسو مرحله دغه ونیسي. وخت ډې هم دې تر پرمهال بوختیا د ښائي ورسېږي. ته پای کې اونیو دریو په ترلږه لږ به  

  ټولو تر د ستاسو سره IND د ترڅو وباسئ انتظار هغې تر او وکړئ استراحت رسېدو را د ته نیدرلندز  ترڅو درکوي موکه

  پناغوښتنو خپلې د تاسو کې، مرکه تفصیلي په یادېږي. نامه په مرکې  تفصیلي د مرکه دغه چې ورسېږي،  را وخت مرکې مهمې

 طی عمومي د پناغوښتنې د وړاندیز:  لپاره ښتنېپناغو د وکړئ: مراجعه ته الرښود لپاره، معلومات نورو د بیانوئ. الملونه لپاره

 ولولئ. الندې  معلومات نور اړه په RVT د شئ کوالی تاسو کړئ. ترالسه وروسته یې به تاسو چې ،معلومات اړه په مراحلو

   وي. شوي ترتیب ډول مختلف په ښئي مراحل
 

 1مه مرحله معلومات

 2مه مرحله وکیل

 3مه مرحله د نرس سره مرکه

IND4مه مرحله  ته د اسنادو استول 

 5مه مرحله د تفصیلي مرکې لپاره بلنه

 
 معلومات  مرحله، ۍ1

VWN کېږئ. مخ ورسره پرمهال کولو مراحل طی  د به تاسو چې درکوي معلومات اړه په مراجعو  هغو او مراحلو  طی د پناغوښتنې د   

 

 وکیل  مرحله، مه2
 او  قوانینو په پناغوښتنې د  وکیل ستاسو کوي. مرسته کې مراحلو طی په  پناغوښتنې د به سره تاسو چې شي وګومارل  وکیل یو به لپاره تاسو

  د شئ  کوالی تاسو همدارنګه ورکړئ. پیسې ته وکیل چې  یاست نه اړ تاسو دی.  خبر اهمیت په مرکې تفصیلي د او پوهېږي، باندې تومقررا

   وکړئ. تادیه پخپله ترڅو یاست اړ تاسو به کې صورت   پدې نو وغواړئ.  مرسته څخه وکیل  له کې مرحله په غوښتنې

 
 مرکه  سره نرس د مرحله، مه3

  که  چې  وکړي  پوښتنه څخه تاسو له  به نرس  ولرئ. مالقات سره نرس یوه د  (MediFirst)   فرسټ میډې د  کې مرکز په هرکلي د به تاسو

  که لري اغېز مرکه په ستاسو سره IND د ستونزې دغه آیا چې شي پوه باید نرس لرئ. ستونزې فزیکي  او روانې یا ډارېږئ تاسو چېرې

   ونیسي. کې پام په ستونزې دغه کې  صورت  په امکان د ترڅو هواروي الره ته IND چاره  دغه څنګه.

 

 استول  اسنادو د  ته IND مرحله، مه4

 الهم  IND  ښائي واستوئ. ته نیدرلندز یې بیړه په نو تثبیتوي، عمر یا داستان پناغوښتنې د ستاسو چې لرئ اسناد مهم داسې تاسو چېرې که

   دي. اصلي اسناد  دغه چې کړي ترالسه ډاډ ترڅو ولري اړتیا ته  ارزونې اسنادو د

 
 بلنه  لپاره  مرکې تفصیلي  د مرحله، مه5

  اړه په پناغوښتنې د واست.   شوي دعوت لپاره مرکې تفصیلي د  تاسو به کې هغې په چې کړئ ترالسه لېک یو څخه IND  له به تاسو

 کوي.  الرښوونې اړه په مراحلو یط متباقي د معلومات  اړه په مراحلو طی عمومي د پناغوښتنې د الرښود:
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 کول پروسس ډیټا شخصي د
 

 هغوی دي. شوي نوملړ الندې کړې ملتیا یې کې پاڼه معلومات دې چې سازمانونه هغه دي. معلومات هرډول اړه په ستاسې ډیټا شخصي
 اړه په تفصیالتو د ستاسې نه سېتا به هغوی کوي. پروسس ډیټا شخصي پرمهال غوښتنې یا خبرتیا کولو، پروسس غوښتنلیک د ستاسې
 کوي خوندي او کاروي ډیټا ستاسې سازمانونه دا وکړي. پوښتنه هم به نه افرادو یا سازمانونو نورو د نو وي الزمي که او وکړي پوښتنه

 ټاکلي مکلفیتونه لپاره سازمانونو هغه د قانون محرمیت د شریکوي. یې سره سازمانونو نورو د نو وي اړ مخې له قانون د چیرې که او
 د کړي. سمبال ډول خوندي په او سر توجه خورا په ډیټا ستاسې باید هغوی توګه، په مثال د کوي. پروسس ډیټا ستاسې چې کوم دي

 لکه: کوي، ګوته په هم حقونه ستاسې قانون محرمیت

 حق؛ السرسي د ته ډیټا شوې خوندي ستاسې لخوا سازمانونو د •
 ولې؛ او کوي څه سره ډیټا ستاسې سازمانونه چې حق پوهیدلو د پدې •
 دي. شوي کړی شریک تفصیالت ستاسې سره سازمانونو کومو چې حق پوهیدلو د پدې •

 ته سایټ ویب سازمان اړوند د لپاره، معلوماتو نورو د اړه پدې کیږي پروسس څنګه ډیټا شخصي ستاسې چې دا او اړه په حقونو خپلو د
 ورشئ.

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

یه ګډه یوه مراجعو الندې د الرښود دغه  ده:  نشر

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) 

 

 

 رسه:  سپارښتنو په ادارو الندې د

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
   د

ی    دغ 
   له نشر

   نه حقوق ډول هېڅ څخه منځپانګ 
 کېدی.  ترالسه شر

ې که ي المل دې د ژباړه چې   اختالف ک   تفسې   په محتوای د چ    کې  ږ
ي، رامنځته   هالندي نو کې  ږ

ي.  ګڼل اصل ی    نسخصه  کې  ږ

 

http://www.rijksoverheid.nl/

