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 کنید پناهندگی درخواست میخواهید
  سازی ادهآم و استراحت دوره و نام ثبت مرحله

 
 
 

 
 

 
 

 اید؟  کرده دریافت را کتابچه این چرا

 جزوه این میباشد. شامل پناهندگی درخواست  ارائه زمان  در زیادی مسائل اید. کرده سفر هالند به )پناهندگی( محافظت درخواست برای شما

  مرحله این (IND) تابعیت و مهاجرت اداره باشید. داشته را چیزهایی  چه انتظار باید پناهندگی روند اول روزهای در که دهد می توضیح

  میافتد. اتفاق چی درخواست مرحله از بعد که میکند تشریح همچنین کتابچه این نامد. می درخواست مرحله  را
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 شد؟  خواهید مواجه  ها سازمان کدام با درخواست مرحله در

 
  و هستند هلند دولت به وابسته آنها از بعضی کرد. خواهید  صحبت آنها با و  مالقات مختلفی های سازمان کارکنان با درخواست، مرحله  در

   است. آمده زیر در دهند می انجام که کاری درباره مختصری توضیح همراه به مختلف های  سازمان های آرم نه. دیگر بعضی

 
M)(AVI Vreemdelingenpolitie 
  در خارجی اتباع بر نظارت از است عبارت آن  وظیفه که است هلند پلیس از ای شاخه

 آوری جمع  بررسی،   برای را اسنادی و کرده ثبت  سیستم در را شما مشخصات آنها هلند.

   میکنند.

  

Koninklijke Marechaussee (KMar) 
از مرزهای هلند محافظت می کند. آنها  همچنین می توانند مشخصات شما را در سیستم ثبت  

 کنند. آنها همچنین به بررسی صحت اسناد )به عنوان مثال پاسپورت( می پردازند.

 
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
  مربوطه اقدامات حصه در راهنمایی ارائه همچنین و هالند در پناهجویان  پذیرش مسئول

  که میکنند حاصل اطمینان و کرده کمک شما به پذیرش موقعیت در COA کارکنان است.

  با تا کند کمک  شما به میتواند همچنین COA باشید. داشته اختیار در صحی بیمه و غذا

 شما پناهندگی درخواست به  مربوط تصمیم بر تأثیری هیچ  COA شوید. تماس به داکتر

 ندارد.

www.coa.nl 
 

 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
 است.  هالند  امنیت و عدلیه وزارت از بخشی

کارکنان IND بررسی خواهند کرد که آیا شما از حق پناهندگی در هالند برخوردار میباشید  

یا نخیر. به این منظور،  آنها از شما درباره هویت شما و  اینکه چرا در هالند  درخواست  

پناهندگی کرده اید،  سوال خواهند کرد. آنها داستان زندگی شخصی شما و وضعیت کشوری 

را که از آن آمده اید بررسی میکنند و تصمیم میگیرند که آیا اجازه  اقامت موقتی یا دائمی  

 در هالند را دارید یا نخیر. 

www.ind.nl 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 
  VWN .یک موسسه حقوق بشر مستقل است که  از منافع پناهجویان حمایت میکند

معلومات و توضیحاتی در مورد پروسه پناهندگی ارائه میکند،  در تمام جریان این پروسه  

شخصا   شما را باخبر و حمایت خواهد  کرد و در صورت ایجاد مشکل با دیگر  موسسات،   

نقش میانجی را اجرا خواهد کرد. آنها در این زمینه همکاری نزدیکی با وکیل  شما خواهند  

 داشت. VWN درمورد درخواست پناهندگی شما تصمیمی نمی گیرد.

www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 

 

 

 

 شما دارد. حضور COA پذیرش مراکز و IND های ساختمان در امنیتی گاردهای

 کوشش شما  امنیت تأمین  جهت امنیتی بدهید. تشخیص شان یونیفورم ذریعه را آنها میتوانید

 چه که نمایید پرسان آنها از میتوانید میکنند. نگهداری  شما بیگهای از ها آن میکنند.

 بر تأثیری هیچ  امنیتی نگهبانان میباشد. منع یا مجاز ساحات،  و تعمیرات این در کارهایی

 شما شخصی  پرونده به توانند نمی و ندارند شما  پناهندگی درخواست به  مربوط تصمیم

   کنند. پیدا دسترسی

 

 

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) 
 مراجعه آن  به طبی سؤاالت داشتن یا مریضی به ابتال صورت در که است ای موسسه

 وجود GZA بهداشت مرکز یک آن نزدیکی در یا COA  پذیرش محل هر در میکنید.

  پشتیبان مددکار پرستار،  پزشک،  دستیار با مالقات  وقت شما برای تواند می GZA دارد.

GGZ بدهد. ترتیب را عمومی پزشک یا 

www.gzasielzoekers.nl 

 

 

 

http://www.coa.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.gzasielzoekers.nl/
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برای شما یک وقت مالقات با پرستار MediFirst در مرکز پذیرش تعیین می گردد.  

پرستار از شما می خواهد مورد معاینه  پزشکی قرار بگیرید. هدف این معاینه،  بررسی این  

مسئله است که آیا از نظر روانی یا جسمی کدام مشکلی دارید که ممکن است مصاحبه  های  

 شما با IND را تحت تأثیر قرار بدهد یا نخیر.

 

 

 
 

 

 افتد؟  می اتفاقی چه  درخواست مرحله در
 بگیرد. وقت بیشتر کمی است ممکن بیروبار، های دوره در مثال   موارد، بعضی در  کشد. می طول  روز سه معموال   درخواست مرحله

 یکسان مراحل ترتیب همیشه است ممکن که باشید داشته  توجه لطفا   است. شده  آورده زیر در درخواست مرحله مورد  در بیشتر اطالعات

   شود. انجام ها مکان دیگر در است ممکن مراحل  بقیه کنید. می شروع آپل تر در نام تثب  با را کار همیشه نباشند.

 

 مرحله 1 ورود به مرکز درخواست در تر آپل

 مرحله 2 درخواستی فورمه کردن پوری خانه

 مرحله 3 شناسایی و ثبت نام  

 مرحله 4 معاینه پزشکی

 مرحله 5 مصاحبه درخواست  

 

 
   آپل تر در  درخواست مرکز به ورود 1 مرحله
   شما: ورود از پس شود. می  شروع آن در پناهندگی روند تمام که است ساختمانی همان اینجا میآیید.  آپل تر در درخواست مرکز به شما

  گیرد، می را شما چمدان کند، می یادداشت را نامتان امنیتی نگهبان  یک •

 با را شما و بیاید IND کارمند یک تا  بمانید منتظر آنجا در شود می خواسته شما از. برد می انتظار بخش به را شما و •

 .  ببرد خودش

   درخواستی فورمه کردن پوری خانه و IND توسط اولیه نام ثبت  2 مرحله

   خواهند: می شما از را  زیر موارد IND کارکنان

  شود می ذخیره کامپیوتری سیستم یک در که شما از عکس گرفتن و شما شخصی اطالعات •

 در مهم معلومات آوری جمع برای آن از IND که درخواستی  فورمه نام  به دیجیتالی، یا ای ورقه پرسشنامه یک تکمیل •

 باید شما همچنین. است شما سفر و خانواده زندگی، محل مورد در سؤاالتی شامل مثال، عنوان به. میکند استفاده شما مورد

 تعیین برای اطالعات این از IND. میکنید درخواست پناهندگی  برای چرا که بدهید جواب سؤال این به خالصه قسم به

 .بدهید پاسخ صادقانه که است مهم. کند می استفاده شما پناهندگی روند پیشبرد نحوه

    نام ثبت  و شناسایی 3 مرحله
 شود:  می انجام نام ثبت و شناسایی ابتدا منظور، این به کند. رسیدگی تان پناهندگی درخواست به تا چیست شما هویت بداند باید هلند دولت

 می انجام شما زادگاه مورد در سؤاالتی پرسیدن و اسناد از استفاده با  کار این. است شما هویت تعیین معنای به شناسایی •

 . شود

 شما پناهندگی درخواست پیشبرد برای جزئیات این. است ملی سیستم یک در شما اطالعات کردن ذخیره معنای به نام ثبت •

 .   میباشند حتمی

  می زیر در شود. می انجام )تلفنی( مترجم کمک با نام ثبت .KMar و  AVIM هستند: نام ثبت و شناسایی مسئول موسسه، دو اینجا در

   دهد: می انجام  را اقدامات این KMar یا AVIM کارمند کنید. مطالعه را نام ثبت مراحل توانید

 که است مهم بنابراین گیرد، می صورت شما هویت تعیین  برای کار این. پرسد می را سفرتان مسیر و اقامت محل نام، •

 . بدهید خپاس صادقانه

 درخواست شما که است این بر مبنی رسمی تصدیق سند، این. کنید امضا را پناهندگی درخواست خواهید می شما از •

 . اید داده هالند در پناهندگی
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 کارت تهیه برای اقدام  این. کنید امضا کند می درخواست و گرفته را شما انگشت اثر گیرد، می عکس شما چهره از •

 درخواست هالند در  اینکه دادن نشان برای آن از میتوانید شما که میباشد، ضروری( VI) خارجی های تبعه شناسایی

 .کنید استفاده اید،  نموده پناهندگی

 پایان در باشند، اصل اگر.  شود می ارسال بررسی برای شما شخصی مدارک. گیرد می را پاسپورتتان مانند شما مدارک •

 . شد خواهند داده پس شما به پناهندگی  روند

 بررسی مورد تان پناهندگی درخواست به مربوط اطالعات بررسی جهت شما تلفن. گرفت خواهد بررسی برای را شما تلفن •

 .بکشد طول روز چند کار این است ممکن. شود می برگردانده شما به بررسی از پس تلفن. گیرد می قرار

 . کند می بررسی را شما چمدان •

  بخورید. غذا  و بخوابید توانید می کجا که دهد می نشان شما به COA رفت. خواهید پذیرش مرکز به نام، ثبت از بعد

   پزشکی  معاینه 4 مرحله

 ( GZA) پناهجویان برای صحی های مراقبت گرفت. خواهید  قرار پزشکی معاینه مورد نام ثبت از  پس روز

 از لزوم صورت در GZA. نخیر یا هستید است انتانی مریضی یک که( TB) توبرکلوز به مبتال  آیا که میکند بررسی •

 . گیرد می ایکس اشعه عکس شما های ریه

 
    درخواست مصاحبه :IND با مصاحبه 5 مرحله

  ارائه درخواستی فورمه در قبال    که معلوماتی از IND پرسد. می سؤاالتی   شما از IND آن در که است مهمی جلسه  درخواست مصاحبه

   شود. می برگزار سوم روز  در معموال   مصاحبه این کرد. خواهد استفاده اید کرده

 
 از: عبارتند  درخواست مصاحبۀ اصلی اهداف

 :مورد در اطالعات دریافت •

 شما هویت -

 هستید کجا اهل -

 .اید کرده سفر اینجا به تا قسم چی -

 به را آنها میتوانید  اید،  نداده تسلیم هنوز که دارید اسنادی کدام اگر. اید داده تسلیم را مدارکی  و ناداس چه اینکه بررسی •

 . بدهید IND کارمند

 بیشتر معلومات. خیر یا بگیرد تصمیم  شما پناهندگی درخواست مورد در باید اروپا در دیگری کشور آیا که کند می بررسی •

 قابل" میکند؟ رسیدگی من درخواست به کشور کدام - ام کرده پناهندگی درخواست اروپا اتحادیه در اینجانب" کتابچۀ در

 . است مشاهده

 . رفت خواهد پیش چگونه شما پناهندگی روند که کند می تعیین  •

 

 پرسد:  می سؤال شما از زیر موارد  درخصوص IND کارمند

 شما  اقامت محل و زادگاه ملیت، هویت، •

 خانواده  •

 مدارک  •

 تحصیالت  •

 سربازی  خدمت و کار •

 دیگر کشورهای در اقامت •

 هلند به شما سفر •

 . پناهندگی درخواست برای شما دلیل •

 
  ریزی برنامه برای  اطالعات این از IND بدهید. خود پناهندگی درخواست  دلیل مورد در کوتاهی پاسخ باید فقط  مصاحبه، این طول در

  مشرحی  توضیحات که داشت خواهید  را فرصت این تشریحی، مصاحبه عنوان تحت دوم، احبهمص در شما کند. می استفاده صحیح روند

  کنید. ارائه  خود  پناهندگی درخواست دالیل درباره

 
IND گرفت. خواهد  قرار شما اختیار در  راپور این از ای نسخه بعدا   کند. می تهیه را  احبهمص گزارش  

 

  برای شود می خواسته شما از اید. آمده منطقه  کدام از کند مشخص تا  کند ضبط را  شما صدای IND است ممکن نام، ثبت مصاحبه از بعد

  کنید. صحبت زبانها آن به دارید تعاد که بزنید حرف هایی زبان یا زبان به کوتاه مدتی
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 افتد؟  می اتفاقی چه درخواست مرحله از پس

 
 درخواست:  مرحله از پس

 میروید COA دیگر پذیرش مرکز یک به معموالا 

• IND رفت خواهد پیش چگونه شما پناهندگی روند که کند می تعیین. 

• IND است ضرور تحقیقات مقدار چه شما پناهندگی درخواست  مورد در گیری تصمیم برای که کند معین میتواند .IND ممکن 

  مثال عنوان به کند، بررسی را شما مدارک است

 .شد خواهید( RVT) سازی آماده و استراحت دوره وارد شما •

 .است شده آورده زیر در RVT مورد در بیشتر اطالعات

 
 

 

  مترجم

  مترجم بود.  خواهد دسترس در گفتگوها بیشتر به کمک برای مترجم یک داشت. خواهید مختلف  موسسات با زیادی گفتگوهای شما

 هیچ مترجم ماید.ن  می ترجمه  هلندی زبان به گویید می که را آنچه و کند می ترجمه  فهمید می که زبانی به را هلندی کلمات و عبارات

  شرکت جلسه  در حضوری صورت به  مترجم است ممکن موارد، بعضی در ندارد. شما پناهندگی درخواست به مربوط تصمیم بر تأثیری

  پناهندگی، درخواست برای شما  دالیل مورد در IND با مصاحبه طول  در  همیشه شود. می انجام تلفن طریق از کار این معموال   اما کند،

  در بگویید. را موضوع این بالفاصله است الزم بفهمید، را یکدیگر  حرف  توانید نمی مترجم و شما اگر داشت. خواهد ضورح مترجم یک

  فهم  و درک عدم بخاطر فهمی غلط هیچکدام که است مهم دهد. قرار  اختیار در را دیگری مترجم کرد خواهد سعی IND صورت، این

 باشد.  نداشته وجود سؤاالت صحیح
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  میافتد؟ اتفاق  چی RVT جریان در
 

RVT جریان در بگیرد. وقت بیشتر است ممکن شلوغ های  دوره در میگیرد. وقت ماه چند الی هفته یک از RVT، تا میکنید استراحت  

  جزوه این به بیشتر اطالعات کسب  برای میشوید. آماده (AA) عمومی پناهندگی پروسه برای و شود بیرون شما وجود از سفر ماندگی

  کرد. خواهید دریافت بعدا   را کتابچه این شما ؛"عمومی پناهندگی پروسه درباره معلوماتی شما، پناهندگی  درخواست"  کنید: مراجعه

  شروع از قبل حالت، این در باشید. کرده ایجاد مشکلی پذیرش مرکز در که حالتی در مثال   نمیشود، داده شما  به RVT موارد، بعضی در

AA با مصاحبه برای تا میکند کمک شما  به شما وکیل  داشت. خواهید جلسه  یک وکیل یک با IND  شوید.  آماده 

   باشد. متفاوت مراحل ترتیب است ممکن است. شده آورده زیر در  RVT مورد  در بیشتر اطالعات

 

 مرحله 1 اطالعات

 مرحله 2 وکیل

 مرحله 3 مصاحبه پرستار

IND مرحله 4 فرستادن اسناد به 

 مرحله 5 دعوت به مصاحبه مفصل

 

   اطالعات 1 رحلهم

VWN  دهد. می اطالعاتی شد، خواهید  مواجه آنها با روند این طی  در که هایی سازمان و پناهندگی روند مورد در شما به  

 
 وکیل  2 مرحله
  به مربوط مقررات  و قوانین از وکیلتان شوید. آماده پناهندگی روند برای کند می کمک  شما به که شود می داده  اختصاص شما به وکیل یک

 بخواهید وکیل از توانید می همچنین  بپردازید. ای هزینه وکیل برای نیست نیازی است. آگاه مفصل مصاحبه اهمیت از و بوده مطلع پناهندگی

   کنید. پرداخت را آن هزینه و داده را کار این ترتیب خودتان باید حال، این با نماید.  کمک شما به درخواست مرحله  در

 

   پرستار مصاحبه 3 مرحله

  مشکالت یا زخم جای آیا پرسد می شما از پرستار گردد. می تعیین پذیرش  مرکز در MediFirst پرستار با مالقات وقت یک شما برای

  اجازه IND به کار این خیر. یا بگذارند تأثیر IND با شما مصاحبه بر  توانند می مشکالت این آیا بداند باید پرستار رید.دا جسمی یا روانی

  بگیرد. نظر در را دارد  وجود که مشکلی هرگونه امکان حد تا دهد می

 

 IND به اسناد فرستادن 4 مرحله
  فرستاده هالند به فرصت زودترین به که کنید تنظیم قسمی میکند، اثبات را شما یپناهندگ داستان که دارید مهمی مدارک و اسناد کدام اگر

  به بیشتر اطالعات کسب برای کند. حاصل اطمینان آنها بودن اصل از تا دهد قرار  بررسی مورد را اسناد IND است ممکن هم هنوز شوند.

     "میکنید؟ ارائه قسم چی  را مدارک و اسناد " کنید: مراجعه جزوه این

 

 مفصل  مصاحبه به دعوت 5 مرحله

 شما، پناهندگی درخواست کتابچه کند. می دعوت  مفصل مصاحبه در حضور برای شما  از که کرد خواهید  دریافت IND از ای نامه
 میکند. تشریح را پروسه مابقی پناهندگی عمومی پروسه درباره معلوماتی
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 شخصی دیتاهای روسسپ
 

 آنها اند. شده لست ذیالا  اند کرده کمک کتابچه این تهیه در که هایی موسسه میشود. شما مورد در معلوماتی نوع هر شامل شخصی دیتاهای
 و شما مشخصات مورد در شما از آنها میکنند. پروسس را شخصی دیتاهای شما، تقاضای یا اعالن، درخواست، بررسی زمان در

 آنها و میکنند ذخیره و استفاده را شما معلومات موسسات این میکنند. سوال اشخاص یا ها موسسه سایر از ضرورت صورت در همچنین
 پروسس های موسسه عهدۀ بر را تعهداتی خصوصی حریم قوانین میگذارند. اشتراک به ها موسسه دیگر با قانونی مکلفیت صورت در را

 شما حقوق همچنین خصوصی حریم قوانین کنند. استفاده شما ایدیتاه از امنیت و دقت با باید آنها مثال، برای میگذارد. شما دیتاهای کنندۀ
 مانند: میکنند، مشخص را

 ها؛ موسسه توسط شده ذخیره دیتاهای به دسترسی حق •
 چرا؛ و میکنند شما دیتاهای از ای استفاده چه ها موسسه اینکه دانستن حق •
 است. شده گذاشته اشتراک به هایی موسسه چه با شما مشخصات اینکه دانستن حق •

 کنید. مراجعه مربوطه موسسه ویبسایت به خود، شخصی دیتاهای پروسس نحوه و خود حقوق مورد در بیشتر معلومات کسب جهت

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

یه جزوه این ک ای نشر  است:  زیر های سازمان توسط مشتر

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) 

 

 

 سفارش:  به

Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
یه این مطالب  کرد.  نخواهد ایجاد اشخاص برای را حقر  هیچ نشر

 نسخه شود، موضوع تفست   در نظر اختالف به منجر ترجمه اگر

 بود.  خواهد اولویت در هلندی
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