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 ما ھوون دخوازن پەنابەریێ داخوازا بکەن؟
 قووناخا توماربوونێ و دەما بێنڤەدانێ و ئامادەکرنێ

 
 
 

 
 

 
 
 

 ستەند؟  بەالڤۆکە ئەڤ وە چما

  تشتێ دە بەالڤۆکە ڤێ د ھەنە. پەنابەریێ داخوازا سەر ل باندۆر مژاران گەلەک ھولەندایێ. ھاتنە )پەنابەریێ( پاراستنێ داخوازا بۆ ژ ھوون

  قووناخە، ئەڤ (IND) ھەموەالتیبوونێ و  کۆچ رێڤەبەریا کرن. شرۆڤە ھاتنە بەندێیە ل دە پەنابەریێ پێڤاژۆیا پێشینێن رۆژێن د مەرڤ کو

   کرن. شرۆڤە ھاتنە ژی  دقەومە داخوازێ پێڤاژۆیا پشتی کو تشتێ وەھا ھەر دە بەالڤۆکە  ڤێ د  کریە. بناڤ داخوازێ خاقوونا
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 بێن؟  راست رە رێخستنان کیژان ب ھوونێ دە داخوازێ قووناخا د
 

  ھکوومەتا ب وان ژ ھن بکەن. ئاخافتن و ھەڤدیتن رە جھێرەنگ رێخستنێن خەباتکارێن ب ھوونێ دە، داخوازێ قووناخا د

   ھەنە. دکەن ئەو  کو کورتا ڤەگۆتنەک گەل ل جھێرەنگ رێخستنێن لۆگۆیێن ژێر ل نە. ژی  ھن و نە گرێدایی ڤە ھولەندایێ

 
)AVIM( Vreemdelingenpolitie  کو ھەیە  ولەندیھ پۆلیسێ ژ چقەک  

  دکەن تومار  دە پەرگالێ د وە ھوورگولیێن ئەو ھولەندا. بکە  بیانی وەالتیێن چاڤدێریا

   دکەن. بەرھەڤ  بەلگەیان ڤەنێرینێ بۆ ژ و

 
 

)Koninklijke Marechaussee )KMar سینۆرێن ھولەندایێ  دپارێزە.  

ھەر وەھا ئەو دکارن ھوورگولیێن وە د پەرگالێ دە تومار بکەن. ھەر وەھا 

 ئەو راستبوونا  بەلگەیان )ژ بۆ میناک پاساپۆرتان( کۆنترۆل دکەن.

  

))COA asielzoekers gopvan Orgaan Centraal   

  تەدبیرێن رێبەریا ژی ھەم و ھولەندا ل پەناخوازان قەبوولکرنا بەرپرسییارە

  پشتراست و بکەن وە ئالیکاریا دە پێشوازیێ د ئەوێ COA دارک تێکلدار.

  وە ژ دکارە  وەھا ھەر COA ھەیە. وە تەندورستیا و خوارن بیمەیا کو بکەن

 باندۆر بریارێ سەر ل COA بکەن. خوە بژیشکێ  ئالیکاریا ببیتەئالیکار رە

    ابە.ن تێکلدار  رە وە پەنابەریا داخوازا ب تونە

www.coa.nl 

 

 

()IND Naturalisatiedienst en -Immigratie وەزارەتا ژ  پەرچەیەک 

 مافێ کا بکەن کۆنترۆل ئەوێ IND کارمەند ھولەندایێ. ئەولەکاریا و داد

  وەرە وە ژ دێ یەکێ، ڤێ بۆ ژ نا. ئان  ھەیە ھولەندا ل پەنابەریێ وەیێ

  دایە. ھولەندا ل پەنابەریێ ل سەری وە چما و چیە وە ناسنامەیا کو پرسین

  و بنرخینن ھاتنە ژێ ھوون کو وەالتێ ل  رەوشا و وە  ژیانا چیرۆکا ئەوێ

  ل دۆمداری ب ئان دەمکی ب ھوون کو ھەیە دەستوور کا دکەن دیار

 www.ind.nl  بمینن. ھولەندایێ

 

 

)VluchtelingenWerk Nederland )VWN ئەو رێخستنەک سەربخوەیا  

مافێن مرۆڤانە کو بەرژەوەندیێن  پەناخوازان دپارێزە. VWN ئاگاھداری و  

ڤەگۆتن د د تەڤاھیا پێڤاژۆیێ دە ئاگاھداریا پێڤاژۆیا پەنابەریێ، ئاگاھداریا 

کەسانە و پشتگریێ ددە دێ و دێ د پرسگرێکان دە ب رێخستنێن دن رە  

وەکی ناڤبەینکار تەڤبگەرە خویا  بوو. ئەوێ د ڤی واری دە ب پارێزەرێ وە  

 رە ژ نێز ڤە بخەبتن. VWN ل  سەر پەنابەریێ ھوون بریارێ نادن. 
www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 

 

   

 

  ژ دکارن ھوون ھەیە. COA پێشوازیێ ناڤەندێن IND ئاڤاھیان ئەولەکاریا

  ددەن  ھەول ئەولەھیێ پارێزڤانێن ڤەبێژن. رە وان ژ وان ئونیفۆرمایێن

  وان ژ دکارن ھوون دگرن. وە چەنتەیا ئەو بکەن. رادەست ھەوە ئەولەکاریا

  دکەن چ ئەو کا بپرسن

 بریارا سەر ل  ەیە.قەدەخ ئان دایین تێ  دەستوور دە ئاڤاھیان و ئاڤاھی د

  بگھینن  خوە نکارن و تونە ئەولەھیێ جەردەڤانێن باندۆرا تو پەنابەریێ

   وە. کەسانەیا دۆسیەیا

 

 

http://www.coa.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
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)GezondheidsZorg Asielzoekers )GZA ئەو رێخستنەکە کو ھوون  

دچن کو ھەکە نەخوەشیەک وە ھەبە ئان پرسێن وەیێن بژیشکی ھەبن. ل ھەر  

جھێ پێشوازیێ COA  ئان ژی ناڤەندەک تەندورستیێیا ل نێز GZA ھەیە. 

GZA دکارە دەم دەما وە  بە ھەڤدیتنا ب  ئالیکارێ بژیژک، ھەمشیرە، 

 ئالیکارێ پشتگریێ رە GGZ ئان ژی دۆکتۆرێ گەلەمپەری ساز 

 بکەن.
www.gzasielzoekers.nl 

 

 

 

ھەڤدیتنەک ب ھەمشیرەیێ رە ژ  بۆ وە MediFirst ل ناڤەندا پێشوازیێ 

ھاتە دەستنیشانکرن. ھەمشیرە ژ  وە دپرسە کو ھوون تەداویەکا بژیشکی  

ببینن. ئارمانجا ڤێ موایەنەیێ ئەڤە کو ھوون ڤەکۆلینن کا پرسگرێکەک وەیا  

دەروونی ھەیە یان فیزیکی کو ھەڤپەیڤینێن وە  پێ رە ھەیە IND  باندۆر  

 دکەن ئان نا.
 

 

 
 

 

 دقەومیت؟  چ دە داخوازێ قووناخا د

 
 ببە. درێژتر ھنەکی ئەو کو دبە دە، مژوول دەمێن د وەکی دە، رەوشان ھن د ددۆمە. رۆژان سێ گەلەمپەری  ب داخوازێ پێڤاژۆیا

  ھەر گاڤان رێزا کو دبە کو بکەن نۆت خوە کەرەما ژ کرن. رادەست تێنە ژێر ل ئاگاھداری  بێتر دە داخوازێ پێڤاژۆیا دەربارێ د

   کرن. وەرە دن دەڤەرەک ل  کو دبە مایی پێنگاڤێن دکەن. پێ دەست  رە سێڤ ب تومارکرنا ب  گاڤ ھەر ھوون بە. یەک نە دەم

 

 گاڤا 1 تێکەتنا ل ناڤەندا داخوازیا تەر ئاپەل

 گاڤا 2 داگرن داخوازێ فۆرما

 گاڤا 3 ناسین و تومارکرن  

 گاڤا 4 تەداویا بژیشکی

 گاڤ 5 داخوازا ھەڤپەیڤینێ بکەن  

 

   ئاپەل تەر  داخوازیا  ناڤەندا ل  تێکەتنا :1 گاڤا

  وە: ھاتنا پشتی دکەت. پێ دەست لێ پەنابەریێ پێڤاژۆیا تەڤاھیا کو ئاڤاھییە ئەڤ سێڤێ. ل  داخوازێ ناڤەندا تێنە ھوون

  دگرە، تە باگاژا دنڤیسە، تە ناڤێ ئەولەھیێ نۆبەدارەکی •

 رە خوە ب تە و وەرە  IND بسەکنن خەباتکارەک بەندا ل ور ل ھوون کو خوەستن تێ وە ژ. بەندەواریێ بەشا دبە تە یۆو •

 .  ببە

 

   داگرن داخوازێ  فۆرما .IND ئالیێ ژ دەستپێکێ توماربوونا  :2 گاڤا

 

   بپرسن: وە ژ ژێرین بابەتێن  تێ IND کارمەندێن

  ھالنین ھاتنە کۆمپوتەرێ پەرگاال سەر ل کو وەیێن وێنەیێن و کەسانە وەیا ئاگاھداریا •

 دەربارێ د کو بینن  بکار ڤێ IND بکەن تەمام گۆتن، تێ داخوازێ فۆرما رە ژێ کو دیژیتال، ئان کاخەزی پرسنامەیەک •

 ھەر. ھەنە وە رێویتیێن و وە مالباتا  دمینن، لێ ھوون کو پرسێن دە تێ میناک، بۆ ژ. بکەن کۆم گرینگ ئاگاھداریا دە خوە

 دیار بۆ ژ ئاگاھداریێ ڤێ  ژ IND. ددن پەنابەریێ ل سەری چما ھوون کا  بدن پرسێ بەرسیڤا کورتی ب ھوون دڤێ وەھا

 .بدە بەرسڤێ یدلسۆز ب مەرڤ کو گرینگە. دبن پێشڤە پەنابەریێ پێڤاژۆیا چاوا ھوون کا بکەن

 

http://www.gzasielzoekers.nl/
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    تومارکرن و  ناسین :3 گاڤا

 یەکەم ئارمانجێ، ڤێ بۆ ژ .چاڤ بەر بدە وە پەنابەریا داخوازا کو دا چیە وە ناسنامەیا بزانە کو ھەوجەیە ھولەندی ھکوومەتا

 :کرن تێتە تومارکرن و ناسنامە
 . کرن تێ وە باژارێ سەر ل پرسێن و بەلگەیان کارانینا ب ئەڤ. وە کەسایەتیا ناسکرنا واتەیا تێ ناسنامە •

 ھوون کو دکە ھەوجە ھوورگولیان ڤان. دکەت تومار دە نەتەوەیی پەرگالەک د خوە ئاگاھداریا کو واتەیێ ڤێ تێ تومارکرن •

 .   بکەن پەنابەریێ داخوازا

 

  ل کرن. تێ تێلەفۆنێ(  )ب وەرگێر  ئالیکاریا  ب تومار KMar و  AVIM بەرپرسیارن: رە ومارکرنێت  و ناسنامە ژ رێخستن دو

   تینە:  پێک  ژێرین چاالکیێن KMar یان AVIM کارمەندێن بخوینن. تومارکرنێ  پێڤاژۆیا دکارن ھوون ژێر

 یەکێ ڤێ بەر ژ کرن،  تێ وە ناسنامەیا دەستنیشانکرنا  بۆ ژ ئەڤ. دپرسە رێویتیێ رێویتیا و روونشتنێ جیھێ وە، ناڤێ •

 . بدن بەرسڤ دلپاکی ب ھوون کو گرینگە

 داخوازا ھولەندایێ ل وە کو فەرمییە بەلگەیا بەلگە ئەڤ. بکەن ئیمزە پەنابەریێ داخوازا ھوون کو خوەستن تێ وە ژ •

 . کریە پەنابەریێ

 ئامادەکرنا  بۆ ژ چاالکی ئەڤ. بکەن ئیمزە ھوون کو دخوازە وە ژ و دگرە وە تلیا شۆپا دگرە، خوە روویێ ژ وێنەیەک •

 ھولەندایێ ل وە کو بدن  نیشان کو دا بینن بکار وێ دکارن ھوون کو پێدڤییە( VI) بیانییە وەالتیێن بۆ ژ ناسنامەیەک

 .کریە پەنابەریێ داخوازا

 بن، راست ئەو گەر.  شاندن وەرن ڤەنێرینێ بۆ ژ دێ کەسانە وەیێن بەلگەیێن. بستینە وە پاساپۆرتا مینا وە بەلگەیێن ئەوێ •

 . ڤەگەراندن وەرن دە پەنابەریێ پێڤاژۆیا داویا د ھوونێ

. کرن کۆنترۆل وەرە وە پەنابەریا داخوازا سەر ل ئاگاھداریا  بۆ ژ وە تێلەفۆنا دێ. کرن کۆنترۆل وەرە وە تێلەفۆنا دێ •

 .کشینەب  رۆژان چەند دکارە ئەڤ. ڤەگەراندن وەرە رە وە ژ دێ کۆنترۆلکرنێ پشتی تێلەفۆن

 . دکەت کۆنترۆل وە چەنتەیێ •

  .بخون و رازێن دکارن ھوون کو ل ددە وە نیشانی ڤیا COA .پێشوازیێ ناڤەندا بچن ھوونێ تومارکرنێ، پشتی
 

 

   بژیشکی تەداویا :4 گاڤا

 کۆنترۆل (GZA) پەناخوازان بۆ ژ تەندورستیێ لێنێرینا ببن.  دەرباس رە بژیشکی موایەنەیا د تومارکرنێ  پشتی رۆژا ھوونێ

  بستینە.  خێ رۆناھیا وە پشکێن  ژ تێ بە ھەوجە ئەگەر GZA نا؟ ئان ئەنفەکسیۆنە نەخوەشیەک ئەو  ما  )تب( توبەرکولۆز کا دکە

 
 

    بکەن ھەڤپەیڤینێ داخوازا :IND ب ھەڤپەیڤین :5 گاڤ

 ھاتی داخوازێیا فۆرما دێ د بەرێ ئاگاھداریا ژ IND دپرسە. پرسان  وە ژ IND  دە تێ کو گرینگە جڤینەک ھەڤپەیڤینێ داخوازا

  کرن. تێ دە سێیەمین رۆژا د گەلەمپەری ب ھەڤپەیڤین ئەڤ بینن. بکار شاندن

 
 

 : ئەڤن ھەڤپەیڤینێ سەرەکەیێن ئارمانجێن
 :سەر ل ئاگەھیان ئانینا بدەسی •

 تە ەیاناسنام -

 ھاتوویی  کویی ژ تو -

 ڤر؟ ھاتن چاوا ھوون -

 بدن  وان دکارن ھوون نەکریە، رادەست ھین وە کو ھەنە وە بەلگەیێن ھەکە. بکەن کۆنترۆل شاندن وە کو بەلگەیێن چ •

 . بدە IND کارمەند

 ئەورۆپی یەکیتیا  ل من" بەالڤۆکا د . بدە بریار وە پەنابەریا داخوازا سەر ل دڤێ ئەورۆپا ل دن وەالتەک ما کا ەکۆلینەڤ •

 . دیتن وەرە دکارە ئاگاھداری بێتر  دە" بکە من داخوازا دێ وەالت کیژان - کر پەنابەریێ داخوازا

 . بکەڤە پێش چاوا دێ وە پەنابەریا پێڤاژۆیا کو دکە یارد •
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 دپرسە: وە ژ ڤیا سەر ل IND کارکەر

 وە  روونشتنا و ژدایکبوون جیھێ نەتەوەیی، ناسنامە، •

 مالبات •

 بەلگە  •

 زانیاری •

 لەشکەری  خەباتا و کار •

 روونشتن دن وەالتێن ل •

 ھولەندایێ وەیا رێویتیا •

 . پەنابەریێ داخوازا وەیا سەدەما •

 

 

 ئاگاھداریێ ڤێ ژ IND دایە. پەنابەریێ ل سەری وە چما کا بدن کورت بەرسڤەک کو نە ھەوجە تەنێ ھوون دە، ھەڤپەیڤینێ ڤێ د

 دەرفەت دێ وە گۆتن، تێ بەرفرەھ ھەڤپەیڤینەک رە ژێ کو دە، دویەمین ھەڤپەیڤینا د تینە. بکار  راست پێڤاژۆیا یاپالنساز  بۆ ژ

  ڤەبێژن. خوە پەنابەریا داخوازا سەدەمێن ھوورگولی ب ھوون کو ھەبە

 

IND کرن. سترادە وەرە رە وە ژ پاشێ دێ راپۆرێ ڤێ کۆپیەک دکەت. ئەو بکەن ئامادە ھەڤپەیڤینێ راپۆرتەک  

 

  خوەستن تێ وە ژ ھاتنە. کو ژ ھوون کو بکەن نیشان کو دا بکەن  تومار  خوە دەنگێ IND گەنگازە ھەڤپەیڤینێ تومارکرنا پشتی

   باخڤن. ئاخڤین پێ ھوون کو زمانێن ئان زمانەک ب  کورت دەمەک بۆ ژ ھوون کو

 

 
 

 
 

 دبیت؟  چ  داخوازێ پێڤاژۆیا پشتی
 

 

 داخوازێ: قووناخا پشتی

 یێ COA دنا پێشوازیا ناڤەندەک دچن گەلەمپەری ب •

• IND بچیت؟ چاوا دێ وە پەنابەریا دکە دیار پێڤاژۆیێ. 

• IND ھەوجەیە لێکۆلین چقاس وە پەنابەریا داخوازا سەر ل بریارداینا بۆ ژ بکە دیار دکارە .IND وە بەلگەیێن گەنگازە 

  میناک بۆ ژ بکە کۆنترۆل

 .ببن ھین ژێر ل  RVT سەر ل بێتر  ئاگاھیێن(. RVT) ئامادەکرنا و بێھنڤەدان دەورا بکەڤن ھوون •

 

 
 

   وەرگێر
  وەرگێر ببیتەئالیکار. رە ئاخافتنان پرانیا  ب وک ھەبە وەرگێر دێ بکەن. ئاخافتنان گەلەک رە جوودا رێخستنێن ب ھوونێ

 ڤەدگوھێزینە دبێژن ھوون کو تشتێ و دکەن فام ژێ ھوون کو زمانەکی سەر وەردگەرینە ھولەندی بێژەیێن و ھەڤۆکان

  ینێجڤ بەشداری خوە ب دکارە وەرگێر دە، رەوشان ھن د تونە. وە پەنابەریا داخوازا بریارا سەر ل وەرگێر باندۆرا ھولەندی.

  پەنابەریێ داخوازا سەدەمێن بەر ژ IND ب دە ھەڤپەیڤینێ دەما  د دەم ھەر کرن. تێ تێلەفۆنێ ب گەلەمپەری ب ئەڤ لێ ببە،

 دێ IND دە، رەوشێ ڤێ د بێژن. ویا تاڤلێ ھوون کو پێدڤییە ناکن، فام ھەڤ ژ وەرگێر و ھوون ھەکە بە.  ئامادە وەرگێر دێ

 چێنەبە.  تێگھشتنەک تو پرسان  تێگھیشتنا  کێماسیا بەر ژ کو گرینگە بکەت. رادەست دن وەرگێرەکی کو بدە ھەول
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    ؟ببیت چ دێ RVT درێژاھیا ب

 
RVT دەما ببە. درێژتر دە  مژوول دەمێن د کو دبە دگرە. وەخت  مەھان چەند ھەیا ھەفتەیەک ژ RVT، ھوون کو دا ڤەددن خوە بێھنا ھوون 

  داخوازا ببینن: ڤۆکەبەال ڤێ ئاگاھداریێ بێتر بۆ ژ دبن. ئامادە ھوون (AA) ببن خالس پەنابەریێ گشتییا  پێڤاژۆیا بۆ ژ و رێویتیێ وەستینا ژ
 دایین، نەیێ رە وە ژ ێRVT دە، رەوشان ھن د بستینن. پاشێ بەالڤۆکە  ڤێ ھوونێ ؛گشتی پەنابەریا پێڤاژۆیا سەر ل ئاگاھداریا وە، پەنابەریا

  رە  کپارێزەرە ب ھوونێ AA دەستپێکرنێ بەری دە، رەوشێ  ڤێ د ھەبە. وە  پرسگرێکەک دە پێشوازیێ ناڤەندا د ھەکە میناک بۆ ژ

  ژێر ل RVT سەر ل بێتر  ئاگاھیێن ببن. ئامادە IND بکەن ھەڤپەیڤینێ ھوون کو بکە وە ئالیکاریا دێ وە  پارێزەرێ بینن. پێک ھەڤدیتنەک

   بگوھەرە. گاڤێن رێزەیا گەنگازە ببن. ھین

 

 گاڤا 1 ئاگاھداری

 گاڤا 2 پارێزەر

 گاڤا 3 ھەڤپەیڤینا ھەمشیرەیێ

IND گاڤا 4 بەلگەیان بشینن 

 گاڤا 5 ڤەخوەندنا ژ ھەڤپەیڤینەک بەرفرەھ

 

   ئاگاھداری 1 گاڤا

VWN ددە. ببینن ئاگاھداریێ دە، پێڤاژۆیێ ڤێ د ھوونێ کو رێخستنێن و پەنابەری بکەن پێڤاژۆیێ قاال  رە وە ژ  

 

 پارێزەر  2 گاڤا

  و  رێگەز ژ وە پارێزەرێ ببن. ئامادە پەنابەریێ پێڤاژۆیا بۆ ژ ھوون کو ببیتەئالیکار رە وە ژ کو کرن تایین  وەرە  رە وە ژ  پارێزەرەک دێ

  ھوون وەھا ھەر  بدن. پارێزەرەک ھەقێ کو نە ھەوجە نە ھوون ئاگاھدارە. بەرفرەھ ھەڤپەیڤینەک گرینگیا و پەنابەریێ دەربارێ رێزکێن

   وێ. بدن دراڤ و بکەن ساز  وێ بخوە وونھ دڤێ لێبەلێ، بکەت. وە ئالیکاریا دە داخوازێ پێڤاژۆیا  د کو بخوازن پارێزەرەک ژ دکارن

 

   ھەمشیرەیێ ھەڤپەیڤینا 3 گاڤا

  ئان ھەنە وە برینێن کا بپرسە وە ژ  دێ ھەمشیرە دەستنیشانکرن. ھاتە پێشوازیێ  ناڤەندا ل  MediFirst وە  بۆ ژ  رە ھەمشیرەیێ ب  ھەڤدیتنەک

  باندۆر IND بکەن باندۆر رە تە ھەڤپەیڤینا ب  دکارن پرسگرێک ئەڤ ما زانبە ھەمشیرە کو پێدڤییە ھەنە. الشی ئان دەروونی پرسگرێکێن

  بفکرن. پرسگرێکێ ھەر ممکونە کو قاسێ ب  ھوون کو وە  ددە دەستوورێ IND  کو دخەبتە ئەو نا. ئان کرن

 

 IND بشینن بەلگەیان 4 گاڤا

  وەرن رە ھولەندایێ ژ دە دەم زووترین د ئەو کو بکەن ساز دکەن، ئیسبات وە پەنابەریا داخوازا  کو ھەنە گرینگ وەیێن بەلگەیێن ھەکە

 ببینن: بەالڤۆکە ڤێ ئاگاھداریێ بێتر بۆ ژ راستن. ئەو کو بن راست کو دا بکەن لێکۆلین بەلگەیان IND گەنگازە ژی ھین ئەو شاندن.

 "  دکەن؟ رادەست چاوا بەلگەیان ھوون"
   

 بەرفرەھ   ھەڤپەیڤینەک ژ ڤەخوەندنا 5 گاڤا

 پەنابەریێ  مایییا پێڤاژۆیا بۆ ژ وە پەنابەریێیا داخوازا بەالڤۆکا ببن. بەرفرەھ ھەڤپەیڤینەک بەشداری کو بستینن ڤەخوەندنامەیەکێ ێIND ناڤێ

 دکەت.  راڤە

 

 

 

 

    نرخاندنا
 فەردی دانەیێ 

 
  ن
  ننجورەنهەرنفەردیندانەیێ 

  ننوەنە.ننسەرنزانیاریێ 
  ننئەونئەڤن.ننکرننهەڤکاریننڤیسۆک ننڤ  ننسەرنکونسازیێ 

نلنژینهەڤدەمندنرخیێ  ننفەردیندانەیێ 
ن،نپەنابەری  ننیانوەنداخوازا  

سننوەنژنهوورگلیاننسەرندێنئەونداخوازێ.ننیاننئاگاهدارینسەرندنێ  نژنبەنپێویستنقانووی  ننگۆرنلنئەگەرنونبێر
  ن
  ننسازینئەڤنژی.نندننسازیێ 

ەنونتیێ  ننکارنبنوەندانەیێ    ننبنبەنپێویستنقانووی  ننگۆرنلنئەگەرنوندکننزەخێ 
ندکن.ننڤەنپارنبنرەندننسازیێ 

ننقانوونا   ننبۆنمایین  نڤەشاری 
  ننئەوندڤ  ننمیناک،نوەکندکە.نندیارنواننئەرکاندنرخیێ  نندانەیاننکونسازیێ 

ننونبالدارینبنوەندانەیێ  ن.ننل ننڤەشاری   
نبنێ 

ننقانوونا   ننمایین  نڤەشاری 
 وەک:نندکە،ندیارنژینوەنمافێ 

  نندەستگهیشتنانماڤ  ن •
  نندانەیێ 

ەنسازیاننخوەیێ   کرنە؛نزەخێ 
اننبزانننکونماڤ  ن • ژ   ننسەرنسازینکێ 

 چما؛نوندکننکارنوەندانەیێ 
اننبزانننکونماڤ  ن • ژ   ننسازیاننکێ 

 کرنە.ننڤەنپارنبنوەندانەیێ 
  ننزانینانبۆ

  نننرخاندنانچاواننسەرنپرترنئاگاهیێ 
  نندانەیێ 

 بکن.ننتێکلدارنسازیانمالپەرانسەردانانفەردی،نخوەیێ 
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    ھێال ژ برۆشور ئەڤ
 ھەڤپارە:  وەشانەک ڤە ژێرین رێخستنێ 

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) 

 

 

:  بۆ ژ  رێزکرن  
Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 

 نەکەت.  چ    مافەک کەسان بۆ ژ وەشان    ڤ    ناڤەرۆکا
ۆڤەکرنا سەر ل نەرازیبوون    ببیتەسەدەما وەرگەر ئەگەر  شی 
 گوھەرتۆی مژارێ،

 ببیتەسەرەکەت.  دێ هولەندی

 

http://www.rijksoverheid.nl/

