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Gelo hûn dixwazin penaberiyê daxwaza 

bikin? 
Asta qeydbûnê û dema bênvedanê û amadekirinê  
 

 
 

 
 
 

 
 

Çima we ev belavoke wergirtiye? 

Hûn ji bo daxwaza parastinê (penaberiyê) hatine Holandayê. Gelek mijaran bandor li 

ser daxwaza penaberiyê hene. Di vê belavoke de hatinye şirove kirin ka di rojên pêşîn 
ên pêvajoya penaberiyê de hûnê li bendê çi bibin. Rêveberiya Koç û Hemwelatîbûnê 
(IND) ev aste, asta daxwazê binav kiriye. Di vê belavoke de her weha tiştê ku piştî 

pêvajoya daxwazê diqewime jî hatine şirove kirin.  
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Di asta daxwazê de hûn ê bi kîjan rêxistinan re rast werin? 
 
Di asta daxwazê de, hûn ê bi xebatkarên rêxistinên cihêreng re hevdîtin û axaftin 

bikin. Hin ji wan bi dewleta Holandayê ve girêdayî ne û hin jî ne. Li jêr logoyên 
rêxistinên cihêreng li gel vegotinek kurt a ku ew dikin hene.  

 

 

Vreemdelingenpolitie (AVIM) çiqek ji polîsê Holandî heye 

ku çavdêriya welatiyên biyanî bike Holanda. Ew hûrguliyên 

we di pergalê de qeyd dikin û ji bo venêrînê belgeyan 

berhev dikin.  

 

 

Koninklijke Marechaussee (KMar) sînorên Holandayê 

diparêze. Her weha ew dikarin hûrguliyên we di pergalê de 

qeyd bikin. Her weha ew rastbûna belgeyan (ji bo mînak 

pasaportan) kontrol dikin. 

 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) li ser 

pêşwaziya penaxwazan li Holanda û hem jî rêberiya 

tedbîrên têkildar berpirsîyare. Karmendên COA di 

pêşwaziyê de alîkariya we bikin û piştrast bikin ku we 

xwarin û bîmeya tenduristiyê heye. COA Her weha dikare ji 

we re bibe alîkar ku bi bijîşkê xwe re têkilî bikin. COA ser 

biryara ser daxwaza penaberiya we re bandor tune. 

www.coa.nl 

 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) perçeyek ji 

Wezareta Dad û Ewlekariya Holanda yê. 

Karmend IND tê kontrol bikin ka mafê we yê penaberiyê li 

Holanda heye an na. Ji bo vê yekê, dê ji we were pirsîn ku 

nasnameya we çi ye û çima we daxwaza penaberiyê li 

Holanda daye. Ew ê çîroka jiyana we û rewşa li welatê ku 

hûn jê hatine binirxînin û diyar bikin ka destûr heye ku hûn 

bi demkî an bi domdarî li Holandayê bimînin.  

www.ind.nl 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) ew rêxistinek 

serbixwe ya mafên mirovan e ku berjewendiyên 

penaxwazan diparêze. VWN agahdarî û şiroveyan li ser 

pêvajoya penaberiyê radest dike, di tevahiya pêvajoya 

penaberiyê bixwe agahdariya û piştgiriyê dide we û eger 

pirsgirêkek bi rêxistinên din re derkeve, wekî navbeynkarek 

tev digere. Ew ê di vî warî de bi parêzerê we re ji nêzîk ve 

bixebitin. VWN ser daxwaza penaberiyê we biryarê nadin. 

www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 

 

 

 

ewlekariyê di avahiyên IND û navendên pêşwaziya COA 

de hene. Hûn dikarin wan ji unîformayên wan nas bikin. 

Parêzvanên ewlehiyê ji bo dabînkirina 

ewlekariya we hewl didin. Ew çanteyê we radigirin. Hûn 

dikarin ji wan bipirsin ka   

di avahî û derdora avahiyan de çi tê destûr dayîn an 

qedexe kirin. Li ser biryara penaberiyê we tu bandora 

cerdevanên ewlehiyê tune û nikarin xwe bigihînin dosyeya 

we ya kesane.  

  

http://www.coa.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
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GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) rêxistinek e ku 

eger hûn nexweş bibin an pirsên weyên bijîşkî hebin hûn 

serdana vir dikin. Li her cihê pêşwaziyê COA an li nêzîk vê 

navendek tenduristiyê ya GZA heye. GZA dikare ji we re 

demekê bo hevdîtina bi alîkarê bijîjk, hemşîre, alîkarê 

piştgiriya GGZ an jî doktorê giştî saz bikin. 

www.gzasielzoekers.nl 

 

 

Hevdîtinek bi hemşîreya MediFirst re ji bo we li navenda 

pêşwaziyê tê destnîşankirin. Hemşîre ji we dixwaz ku hûn 

muayeneya bijîşkî bibin. Armanca vê muayeneyê ev e ku 

binirxîne ka pirsgirêkek weya derûnî yan fîzîkî hene ku 

bandorê danê li ser hevpeyivînên we bi IND an na. 

 

 
 

 

Di asta daxwazê de çi diqewime? 
 

Pêvajoya daxwazê bi giştî sê rojan didome. Di hin rewşan de, wekî di demên mijûl de, 
dibe ku ew hinekî dirêjtir bibe. Di derbarê pêvajoya daxwazê de agahdariyên bêtir li 

jêr têne radest kirin. Ji kerema xwe agadar bin ku dibe ku rêza pêngavan her dem 
wekhev nebe. Hûn her gav bi qeydkirina bi Ter Apel re dest pê dikin. Pêngavên mayî 
dibe ku li deverek din were avêtin.  

 

Gava 1 Têketina li Navenda Daxwaziya Ter Apel 

Gava 2 Forma daxwazê 

Gava 3 Nasîn û qeydkirin   

Gava 4 Tedawiya bijîşkî 

Gava 5 Daxwaza hevpeyivînê   

 
Gava 1: Têketina li Navenda Daxwaziya Ter Apel  
Hûn têne navenda daxwaza Ter Apel. Ev avahî ye ku tevahiya pêvajoya penaberiyê li 

vir dest pê dike. Piştî hatina we:  

• Çavdêrek ewlehiyê navê we dinivîse, çanteya te digire,  

• û hûn diçin beşa bendewariyê. Ji we tê xwestin ku hûn li wir li bendê bimînin heta ku 

karmendek IND were û we bi xwe re bibe.  

 

Gava 2: Qeydbûna destpêkê ji aliyê IND û tijî kirina forma daxwazê  

Karmendên IND tê babetên jêrîn ji we bixwazin:  

• Agahdariyên weya kesane û wêneyên we ku tên girtin tê li ser pergala komputerê 

werin ragirtin  

 

 

http://www.gzasielzoekers.nl/
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• Tejî kirin pirsnameyek kaxezî an dîjîtal, ku jê re forma daxwazê tê gotin, ku IND vê 

bikar dîne ku di derbarê we de agahdariyên girîng kom bike. Ji bo mînak, tê de 

pirsên li ser cihê ku hûn lê dimînin, malbata we û rêwîtiyên we hene. Her weha divê 

hûn bi kurtî bersîva pirsê bidin ka hûn çima daxwaza penaberiyê dikin. IND ev 

agahdariyan ji bo diyar kirina çawaniya pêvajoya penaberiyê we bikar dîne. Girîng e 

ku hûn bi dilsozî bersivê bidin. 

 

Gava 3: Nasîn û qeydkirin   
Dewleta Holandî hewce ye ku bizane nasnameya we çi ye da ku daxwaza penaberiya 

we bide ber çav. Ji bo vê armancê, destpêkê nasname û qeydkirinê tête kirin: 

• Nasname tê wateya naskirina kesayetiya we. Ev bi karanîna belgeyan û pirsên li ser 

bajarê we tê kirin.  

• Qeydkirin tê vê wateyê ku agahdariya xwe di pergalek neteweyî de qeyd dike. Ev 

hûrgulî ji bo nirxandina daxwaza penaberiya we hewce dikin.    

Du rêxistin ji nasname û qeydkirinê re berpirsiyar in: AVIM û KMar. Qeydkirin bi 

alîkariya wergêr (bi têlefonê) tê kirin. Li jêr hûn dikarin pêvajoya qeydkirinê bixwînin. 
Karmendên AVIM yan KMar çalakiyên jêrîn pêk tîne:  

• Nav, cîhê rûniştinê û rêya rêwîtiyê dipirse. Ev ji bo destnîşankirina nasnameya we tê 

kirin, ji ber vê yekê girîng e ku hûn bi dilpakî bersiv bidin.  

• Ji we tê xwestin ku hûn daxwaza penaberiyê îmze bikin. Ev belge belgeya fermî ye 

ku we li Holandayê daxwaza penaberiyê kiriye.  

• Wêneyek ji rûyê we digire, şopa tiliya we digire û ji we dixwaze ku hûn îmze bikin. 

Ev çalakî ji bo amadekirina nasnameyek ji bo welatiyên biyanî ye (VI) pêdivî ye ku 

hûn dikarin wê bikar bînin da ku nîşan bidin ku we li Holandayê daxwaza penaberiyê 

kiriye.   

• Ew ê belgeyên we wekî pasaporta we bistîne. Belgeyên weyên kesane dê ji bo 

venêrînê werin şandin.  Eger ew rast be, tê di dawiya pêvajoya penaberiyê de ji we 

re were vegerandin.  

• Dê têlefona we were kontrol kirin. Dê têlefona we ji bo agahdariya li ser daxwaza 

penaberiya we were kontrol kirin. Têlefon piştî kontrolkirinê dê ji we re were 

vegerandin. Ev dikare çend rojan bikişîne. 

• Çenteyê we kontrol dike.    

Piştî qeydkirinê, hûn ê biçin navenda pêşwaziyê. COA Viya nîşanî we dide Li ku hûn 

dikarin razên û bixwin.   
 

Gava 4: Tedawiya bijîşkî  
Hûn ê roja piştî qeydkirinê di muayeneya bijîşkî re derbas bibin. Lênêrîna tenduristiyê 

ji bo penaxwazan (GZA) kontrol dike ka we jana zirav (TB) ku nexweşiyek enfeksiyonê 

ye heye an na? Eger hewce be GZA tê ji pişikên we Ronahiya X ê bistîne.  

 

Gava 5: Hevpeyivîn bi IND: Daxwaza hevpeyivînê   
Hevpeyivîna daxwazê, civînek girîng e ku tê de IND ji we pirsan dipirse. IND tê 

agahdariyên ku we berê we di forma daxwazê de şandine, bikar bînin. Ev hevpeyivîn 
bi giştî di roja sêyemîn de tê kirin.  
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Armancên sereke yên hevpeyivînê ev in: 

• Wergirtina agahiyan derbarê: 

- nasnameya te 

- hûn xelkê kû ne 

- Hûn çawa hatin vir 

• Kontrol bikin a we çi belgey şandine. Heke belgeyên we hene ku we hîn radest 

nekiriye, hûn dikarin wan bidin karmendên IND.  

• Vekolîn tê kirin ka gelo welatek din li Ewropa divê li ser daxwaza penaberiya we 

biryar bide. Di belavoka "Min li Yekîtiya Ewropî daxwaza penaberiyê kir - kîjan welat 

dê daxwaza min binirxîne" de agahdariyên bêtir dikare were dîtin.  

• Diyar dike ku pêvajoya penaberiya we dê çawa pêş bikeve.  

 
Karker IND Li ser viya ji we dipirse: 

• Nasname, neteweyî, cîhê jidayikbûn û rûniştina we 

• malbat 

• belge 

• zanyarî 

• Kar û xebata leşkerî 

• Li welatên din rûniştin   

• Rêwîtiya we ya Holanda yê 

• Sedema we ji bo daxwaza penaberiyê.  

 
Di vê hevpeyivînê de, hûn tenê hewce ne ku bersivek kurt bidin ka çima we daxwaza 
penaberiyê kiriye. IND Ji vê agahdariyê ji bo plansaziya pêvajoya rast bikar tîne. Di 

hevpeyivîna duyemîn de, ku jê re hevpeyivînek berfireh tê gotin, we dê derfet hebe ku 
hûn bi hûrgulî sedemên daxwaza penaberiya xwe bêjin.  

 
IND tê raporta hevpeyivînê amade bikin. Kopiyek vê raporê dê paşê ji we re were 

radest kirin.  
 
Piştî qeydkirina hevpeyivînê, gengaz e IND dengê we qeyd bike da ku nîşan bikin ku 

hûn ji ku hatine. Ji we tê xwestin ku hûn ji bo demek kurt bi zimanek an zimanên ku 
hûn pê axivîn biaxivin.  

 

 
 

 
 
 

Wergêr  

Hûn ê bi rêxistinên cûda re gelek axaftinan bikin. Dê wergêr hebe ku bi piraniya axaftinan re 

bibe alîkar. Wergêr hevokan û bêjeyên Holandî werdigerîne ser zimanekî ku hûn jê fêm dikin 

û tiştê ku hûn dibêjin vediguhêzîne Holandî. Qet bandora wergêr li ser biryara daxwaza 

penaberiya we tune. Di hin rewşan de, wergêr dikare bi xwe beşdarî civînê bibe, lê ev bi giştî 

bi têlefonê tê kirin. Her dem di dema hevpeyivîna bi IND ji ber sedemên daxwaza penaberiyê 

dê wergêrek amade be. Heke hûn û wergêr ji hev fêm nakin, pêdivî ye ku hûn bilez wiya 

bêjin. Di vê rewşê de, IND dê hewl bide ku wergêrekî din radest bike. Girîng e ku ji ber 

kêmasiya têgihîştina pirsan tu şaş têgihiştinek çênebe. 
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Piştî pêvajoya daxwazê çi dibe? 
 

Piştî asta daxwazê: 
• Bi giştî diçin navendek pêşwaziya din a COA yê; 

• IND diyar dike ku pêvajoyê penaberiya we dê çawa biçe; 

• IND dikare diyar bike ji bo biryardayina li ser daxwaza penaberiya we çiqas 

lêkolîn hewce ye. IND gengaze belgeyên we kontrol bike ji bo mînak; 

• Hûn bikevin dewra bênvedan û amadekirina (RVT). 

Agahiyên bêtir li ser RVT li jêr hîn bibin. 

 
 
 

Di maweya RVT dê çi dibe?  
 

RVT ji hefteyek heya çend mehan wext digire. Dibe ku di demên mijûl de dirêjtir bibe. 
Dema RVT, hûn bêna xwe vedidin da ku hûn ji westîna rêwîtiyê û ji bo pêvajoya giştî 
ya penaberiyê (AA) re amade bibin. Ji bo bêtir agahdariyê vê belavoke bibînin: 

“Daxwaza penaberiya we, agahdariyan li ser pêvajoya penaberiya giştî; Hûn ê vê 
belavoke paşê bistînin.” Di hin rewşan de, RVT ji we re neyê dayîn, ji bo mînak heke di 

navenda pêşwaziyê de pirsgirêkek we hebe. Di vê rewşê de, berî destpêkirina AA hûn 
ê bi parêzerek re hevdîtinek pêk bînin. Parêzerê we dê alîkariya we bike ku hûn 
hevpeyivînê bikin IND Amade bibin. Agahiyên bêtir li ser RVT li jêr hîn bibin. Gengaze 

rêzeya gavên biguhere.  
 

Gava 1 Agahdarî 

Gava 2 Parêzer 

Gava 3 Hevpeyivîna Hemşîreyê 

Gava 4 Şandina Belgeyan ji IND 

Gava 5 Vexwendina ji hevpeyivînek berfireh 

 

Gava 1: Agahdarî  
VWN ji we re qala pêvajoyê bikin Penaberî û rêxistinên ku hûn ê di vê pêvajoyê de, 
agahdariyê bibînin dide.  

 
Gava 2: Parêzer 

Dê parêzerek ji we re were tayîn kirin ku ji we re bibe alîkar ku hûn ji bo pêvajoya 
penaberiyê amade bibin. arêzerê we ji rêgez û rêzikên derbarê penaberiyê û girîngiya 
hevpeyivînek berfireh agahdar e. Hûn ne hewce ne ku heqê parêzerek bidin. Her weha 

hûn dikarin ji parêzerek bixwazin ku di pêvajoya daxwazê de alîkariya we bike. Lêbelê, 
divê hûn bixwe wê saz bikin û drav bidin wê.  

 
Gava 3: Hevpeyivîna Hemşîreyê  
Hevdîtinek bi hemşîreyê re ji bo we MediFirst li navenda pêşwaziyê hate destnîşan 

kirin. Hemşîre dê ji we bipirse ka birînên we hene an pirsgirêkên derûnî an laşî hene. 
Pêdivî ye ku hemşîre zanibe gelo ev pirsgirêk dikarin bi hevpeyivîna te re bandor bikin 

IND bandor kirin an na. Ew dixebite ku IND destûrê dide we ku hûn bi qasê ku 
mimkun e her pirsgirêkê bifikirin.  
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Gava 4: Şandina Belgeyan ji IND 

Eger belgeyên weyên girîng hene ku daxwaza penaberiya we îsbat dikin, saz bikin ku 
ew di zûtirîn dem de ji Holandayê re werin şandin. Ew hîn jî gengaz e IND Belgeyan 

lêkolîn bikin da ku rast bin ku ew rast in. Ji bo bêtir agahdariyê vê belavoke bibînin: 
“Hûn belgeyan çawa radest dikin?” 

 
Gava 5: Vexwendina ji hevpeyivînek berfireh  
Navê IND ê vexwendnameyekê bistînin ku beşdarî hevpeyivînek berfireh bibin. 

Belavoka daxwaza penaberiyê ya we ji bo pêvajoya mayî ya penaberiyê rave dike.  
 

 
 
 

Nirxandina daneyên ferdî 
 
Daneyên ferdî her cure zanyariyên ser we ne. Saziyên ku ser vê nivîsokê hevkarî kirin 
ev in. Ew daneyên ferdî dinirxînin hevdem jî li daxwaza we ya penahxwaziyê dinêrin, 

ser agahdarî yan daxwazê. Ew dê ser hûrgiliyan ji we bipirsin û eger li gor qanûnê 
pêwîst be ji saziyên din jî. Ev sazî daneyên we bi kar tînin û zexîre dikin û eger li gor 

qanûnê pêwîst be bi saziyên din re bi par ve dikin. Qanûna veşartîmayînê bo saziyên 
ku daneyan dinirxînin erka wan diyar dike. Wek mînak, divê ew daneyên we bi baldarî 
û veşartî lê binêrin. Qanûna veşartîmayînê mafên we jî diyar dike, wekî: 

• mafê destgihîştina daneyên xwe yên saziyan zexîre kirine; 

• mafê ku bizanin kîjan sazî ser daneyên we kar dikin û çima; 

• mafê ku bizanin kîjan saziyan daneyên we bi par ve kirine. 
Bo zanîna agahiyên pirtir ser çawan nirxandina daneyên xwe yên ferdî, serdana 

malpera saziya têkildar bikin. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Ev broşur ji hêla rêxistinên jêrîn ve weşanek 

hevpar e: 

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) 

 

Ji bo rêzkirinê: 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 

Naveroka vê weşanê ji bo kesan mafek çê 

neke. Eger werger bibe sedema nerazîbûnê 

li ser şîrovekirina mijarê, guhertoy 

Holandî dê bibe sereke. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/

