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 تىلەمسىز پاناھلىق سىز
  باسقۇچلىرى قىلىش تەييارلىق ۋە ئىشالر باشقا تىزىملىتىش،

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 ئالدىڭىزمۇ؟  پتاپشۇرۇ قولالنمىسىنى چۈشەندۈرۈش بۇ سىز

 نۇرغۇنلىغان تىلىسىڭىز، پاناھلىق سىز ئەگەر .كەلدىڭىز ئۇچۇن (تىلەش پاناھلىق) قوغداش بىخەتەرلىكىنى ئۆزىڭىزنىڭ ھولالندىيەگە سىز

 ئىلتىماس كۈنىڭىزدە، تۇنجى قىلغان ئىلتىماسىنى پاناھلىق سىزنىڭ قولالنما مەزكۇر .كېلىدۇ توغرا بېجىرىشكە رەسمىيەتلەرنى
 بۇ ئىدارىسى ئىشلىرى ۋەتەنداشلىق ۋە كۆچمەنلەر - .بېرىدۇ چۈشەنچە ھەققىدە بېرىلىدىغانلىقى ئېلىپ انداقق رەسمىيەتلىرىنىڭ 

 كېيىن ئاخىرالشقاندىن باسقۇچى «قىلىش ئىلتىماس» يەنە قولالنما بۇ ئاتايدۇ دەپ باسقۇچى «قىلىش ئىلتىماس» IND جەريانالرنى
   .بېرىدۇ چۈشەنچە ھەققىدىمۇ بولىدىغانلىقى  ئىشالرنىڭ قانداق
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 ئاالقىلىشىسىز؟  بىلەن تەشكىالتالر قايسى باسقۇچىدا قىلىش ئىلتىماس سىز
 

  .ئېيتىسىز ئەھۋالىڭىزنى ئۇالرغا ۋە ئۇچۇرشىسىز بىلەن تەشكىالتالر تۈرلۈك ۋە ئادەملەر باشقا باسقۇچىدا، قىلىش ئىلتىماس سىز
 تەشكىالتالرنىڭ تۈرلۈك تۆۋەندە .ئەمەس تەۋە بولسا قىسىملىرى بىر يەنە تەۋە، ھۆكۈمىتىگە ھولالندىيە قىسىملىرى بىر ئۇالرنىڭ

   .چۈشەندۈرۈلگەن قىلىدىغانلىقى ئىشالرنى قانداق ئۇالرنىڭ  ئاستىغا بولۇپ، ەنكۆرسىتىلگ بەلگىلىرى
 

(AVIM) Vreemdelingenpolitie - ساقچى ھولالندىيە تارماق بۇ 
 سىزنىڭ ئۇال  قىلىدۇ نازارەت ولالندىيەدەھ  چەتئەللىكلەرنى قوشۇنى

 مۇناسىۋەتلىك ۋە  تىزىماليدۇ  كىرگۈزۇپ سېستىمىغا ئىگىلەپ،  ئۇچۇرلىرىڭىزنى 

   .يىغىۋالىدۇ  ئۇچۇن چىقىش  تەكشۈرۈپ ھۆججەتلىرىڭىنى

  

)Koninklijke Marechaussee )KMar - بولسا ھولالندىيەنىڭ 

چېگرىسىنى  مۇداپىئە  قىلىدىغان ئورگىنىدۇر. ئۇالمۇ سىزنىڭ  ئۇچۇرلىرىڭىزنى 

سېستىمىغا كىرگۈزۇپ،  تىزىماليدۇ. ئۇالر ھەم  يەنە ھۆججەتلەرنىڭ راستلىقىنىمۇ 

 تەكشۈرىدۇ. )پاسپورت قاتارلىق ھۆججەتلەر(

  

 - Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

(COA)   
 تىلىگۈچىلەرنى پاناھلىق ھولالندىيەدە  ئۇالر COA بولۇپ ئاگېتنلىق مەركىزى

 كۆرسەتمىلەرنى ن بولغا زۆرۈر تۆۋەندىكى  ۋە  بېجىرىدۇ ئىشلىرىنى كۈتۈۋېلىش

 COA ئىدارىسىنىڭ كۈتۈۋېلىش  تىلىگۈچىلەرنى پاناھلىق .بىلدۇرىدۇ ئۇالرغا
 ئۇالر ھەم بولۇدۇ  ياردەمدە  سىلەرگە جايدا،  كۈتۈۋالغان سىلەرنى خىزمەتچىلىرى

 دوختۇر سىلەرنىڭ  يەنە  .قىلىدۇ كاپالەتلىك ساغالملىقىڭالرغا ۋە تاماق سىلەرنىڭ

 تىلەش پاناھلىق سىلەرنىڭ COA .قىلىدۇ  ياردەم ئاالقىلىششڭالرغا بىلەن

 .كۆرسەتمەيدۇ تەسىر  قارارغا چىقىرىلىدىغان COA ئۇستىدىن ئىلتىماسىڭالر

www.coa.nl 

 

 

 

 (IND) Naturalisatiedienst en -Immigratie بولسا 

 سىزنىڭ خادىملىرى - مىنىستېرلىكىگە خەۋپسىزلىك ۋە ئەدىلىيە ھولالندىيە
 ھەققىدە  يوقلىقى بارياكى ساالھىيىتىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق ھولالندىيەدە

 كىم  سىزنىڭ ئۇالر ئۇچۇن مەقسەتلەر مۇشۇ  مانا .بارىدۇ ئېلىپ تەكشۈرۈش
 تىلىگەنلىكىڭىز پاناھلىق كېلىپ ھولالندىيەگە ئۇچۇن نېمە ۋە ئىكەنلىكىڭىزنى 

 ۋە ئەھۋالالرنى ئېيتقان ھەققىدە ئۆزىڭىز ئۇالر .سورايدۇ  ئەۋالالرنى  ھەققىدىكى
 ھولالندىيەدە سىزنىڭ كېيىن ئاندىن تەكشۈرۈپ،  ۋەزىيىتىنى دۆلەتنىڭ كەلگەن سىز

 .چىقىرىدۇ قارار تۇرۇشىڭىزھەققىدە  مەڭگۈلۈك  ياكى تۇرۇش ۋاقىتلىق 

www.ind.nl 

 

 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)   
مۇستەقىل كىشىلىك  ھوقۇق تەشكىالتى بولۇپ،  پاناھلىق  تىلىگۈچىلەرنىڭ 

مەنپەئەتىنى قوغدايدىغان ئورۇن. ھولالندىيە  مۇساپىرالر كېڭىشى  - پاناھلىق 
تىلەش VWN ئىلتىماسىڭىزنىڭ  بېجىرىلىش تەرتىپلىرىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى  

ھەققىدە سىزنى مەلۇماتالر بىلەن تەمىنلەيدۇ ۋە سىزگە چۈشەندۈرىدۇ. 
ىلتىماسىڭزنىڭ  باشتىن ئاخىرىغىچە بېجىرىلىش جەريانىدا سىزگە  ياردەم قىلىدۇ ۋە ئ

سىزنى بۇ  ھەقتە  ئۇچۇرالر بىلەن  خەۋەرلەندۈرۈپ،  سىز ئۇچۇرغان 

قىيىنچىلىقالرنى باشقا مۇناسىۋەتلىك ئىدارىلەر بىلەن بىرلىكتە كېلىشتۈرىدۇ. ئۇالر 

ئۆز خىزمەتلىرىنى سىزنىڭ ئادۋۇكاتىڭىز بىلەن يېقىندىن  ماسلىشىپ  ئىشلەيدۇ. 

ھولالندىيە  مۇساپىرالر كېڭىشى - سىزنىڭ پاناھلىق تىلەش VWN ئىلتىماسىڭىز 

 ھەققىدە قارار چىقارمايدۇ .

www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 

 

 

http://www.coa.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/


 

U wilt asiel aanvragen Maart 2021 | Oeigoers 3 

 IND بىلەن ئىدارىسى ئىشلىرى  ۋەتەنداشلىق ۋە كۆچمەنلەر يەنى - يەردە بۇ

 بىنالىرىدا  خىزمەت COA ئىدارىسى كۈتۈۋېلىش تىلىگۈچىلەرنى پاناھلىق

 خىزمەت  ئۇالرنى  سىز .تۇرىدۇ  كۆرۈنۈپ قوغدىغۇچىالر بىخەتەرلىكنى

  خادىملىرى خەۋپسىزلىك يەردىكى ئۇ .تونۇيااليسىز كىيىملىرىدىن

 .بېرىدۇ ساقالپ تاقلىرىڭىزنى - يۈك سىزنىڭ .قوغدايدۇ  بىخەتەرلىكىڭىزنى سىزنىڭ
 قويۇشقا يەرگە ۋە كىرىشكە  ئېلىپ  ئىچىگە  بىنانىڭ نەرسىلەرنى قانداق  ئۇالردىن سىز

 خەۋپسىزلىك .بولىدۇ سورىسىڭىز سۇئال ھەققىدە قىلىنىدىغانلىقى  رۇخسەت
 ھەققىدە نەتىنجىلىنىشى قانداق ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش  پاناھلىق  سىزنىڭ خادىملىرى

 ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي  سىزنىڭ ۋە كۆرسەتمەيدۇ تەسىر چىقىرىشقا قارار

   .كۆرەلمەيدۇ

 

 

 

Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA)  

ئەگەر سىز ئاغرىپ  قالسىڭىز ياكى ساالمەتلىكىڭىز ھەققىدە سورايدىغان سۇئاللىرىڭىز 
بولسا،  مۇشۇ ئورۇنغا بارسىڭىز بولىدۇ. پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ساغالملىق 

مۇالزىمىتى GZA پاناھلىق تىلىگۇچىلەرنى كۈتۈۋېلىش  ئىشلىرىغا مەسئۇل  ئورۇنغا 

ياكى COA ئۇنىڭ ئەتراپىغا جايالشقان. - پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ساغالملىق  

مۇالزىمىتى سىزنىڭ  دوختۇر GZA  نېرۋا كېسەللىكلەر ياردەمچى  خادىملىرى 

GGZ ياردەمچىسى،  سېستىرا،  ۋە خۇسۇسىي دوختۇرالرغا كۆرۈنىشىڭىز ئۇچۇن 

 كۆرۈشمىلەرنى ئورۇنالشتۇرۇپ  بېرىدۇ.

 www.gzasielzoekers.nl 
 

   

 

  MediFirst ئالدىنقى سەپ تىببىي خادىمالر 

 MediFirst ئالدىنقى سەپ تىببىي خادىمالر سىزگە،  كۈتۈۋېلىش  
مەركىزىنىڭ مۇالزىمەت ئورنىدا  سېستىراالرغا كۆرۈنىشىڭىز ئۇچۇن كۆرۈشمە 

ۋاقتى بېرىدۇ. سېستىراالر سىزنىڭ تەن - ساغالملىقىڭىنىز تەكشۈرىدىغانلىقىنى 

سورايدۇ. بۇ تەكشۈرۈش سىزنىڭ  روھى ۋە  جىسمانى ساغلملىقىڭىزدا  كېسەللىك بار 
ياكى يوقلۇقىنى،  سىز بىلەن كۆچمەنلەر ۋە ۋەتەنداشلىق ئىشلىرى ئىدارىسىدا  ئېلىپ 

 بېرىلىدىغان سۆھبەتكە تەسىر يەتكۈزىدىغان ياكى يەتكۈزمەيدىغانلىقىنى بېكىتىدۇ.  

 

 

 

 
 
 

  بولىدۇ؟ قانداق  جەريانلىرى باسقۇچىنىڭ قىلىش ئىلتىماس
 

  خىزمەت يەنى مۇمكىن، كېتىشى ۋاقىت كۆپرەك ئەھۋالالردا بەزى قىلىدۇ. داۋام ئەتىراپىدا كۈن ئۇچ ئادەتتە باسقۇچى قىلىش ئىلتىماس

  دىققىتىڭىزدا نۇقتا شۇنى بېرىلىدۇ مەلۇماتالر ھەققىدە جەريانلىرى باسقۇچىنىڭ قىلىش ئىلتىماس تۆۋەندە مەزگىلللەردە. بولغان ئالدىراشچىلىقى

 بىلەن تىزىملىتىش ئۆزىڭىزنى دە ناتايىن. بولۇشى ئەينەن ئېيتقاندەك بىز تەرتىپلىرى جەريانلىرىنىڭ بېجىرىلىش ئەھۋالالردا بەزى بولسۇنكى،

  بېجىرىلىدۇ. ئورۇنالردا باشقا باسقۇچلىرى كېيىنكى ئىلتىماسىڭىزنىڭ ئاۋال سىزApel Terباشاليسىز.

 

Ter Apel  1- باسقۇچ  سىز بارىسىز دىكى ئىلتىماس قىلىش مەركىزىگە 

 2- باسقۇچ ئىلتىماس جەدۋېلىنى تولدۇرۇش

 3- باسقۇچ كىملىك بېكىتىش ۋە تىزىمالش  

 4- باسقۇچ ساغالملىق تەكشۈرۈش  

 5- باسقۇچ ئىلتىماس قىلىش سۆھبىتى

 

 
 

 
 
 

http://www.gzasielzoekers.nl/
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  Apel Ter مەركىزىگە قىلىش ئىلتىماس دىكى  بارىسىز سىز  باسقۇچ: -1

 سىز.  Apel Ter بارىسىز مەركىزىگە قىلىش ئىلتىماس دىكى

    كېيىن: بارغاندىن يەرگە ئۇ سىز باشلىنىدۇ. بېجىرىش رەسمىيەتلىرىنى ئىلتىماس تىلەش پاناھلىق بارلىق بىنادا بۇ 

    ئالىدۇ. تاپشۇرۇپ تاقلىرىڭىزنى -  يۈك سىزنىڭ ۋە يازىدۇ ئىسمىڭىزنى سىزنىڭ خادىمالر  قوغدىغۇچى بىخەتەرلىكنى •

     خىزمەتچى بىر  ئىدارىسىنىڭ ئىشلىرى ۋەتەنداشلىق ۋە كۆچمەنلەر بارىدۇ. ئېلىپ يېرىگە تۇرۇش كۈتۈپ سىزنى كېيىن •

IND ،قىلىنىدۇ. تەلەپ تۇرۇىشىڭىز كۈتۈپ يەردە شۇ سىزنىڭ تا،ئارىلىق بولغان كەتكىچە ئېلىپ سىزنى كېلىپ     

   تولدۇرۇش  جەدۋېلىنى ئىلتىماس ۋە تىزىمالش  دەسلەپكى تەرىپىدىن باسقۇچ: -2

 INDسۇئالالرنى تۆۋەندىكىدەك سىزدىن خادىملىرى خىزمەتچى نىڭ

    مۇمكىن: سورىشى
  ساقلىنىدۇ. سىستېمىسىدا كومپيۇتېر ئۇچۇرالر بۇ رتىمىز، تا رەسىمگە سىزنى ۋە ئېلىنىدۇ ئۇچۇرلىرىڭىز شەخسىي سىزنىڭ •

  بولغاندىن بېرىپ جاۋاب  سۇئالالرغا  ئۇنىڭدىكى شەكىلدە، رەقەملىك ياكى قەغەز  جەدۋېلگە ئاتىلىدىغان دەپ جەدىۋېلى قىلىش ئىلتىماس •

 IND تاپشۇرۇپ ئۇچۇرالرنى بۇ ھەققىدىكى  سىز خادىملىرى خىزمەتچى كېيىن،

 قاتارلىق جەريانلىرىڭىز سەپەر سىزنىڭ ۋە ئائىلىڭىز سىزنىڭ ياشىغانلىقىڭىز، قەيەردە سىزنىڭ سوئالالر جەدىۋەلدىكى ن،مەسىلە ئالىدۇ.

 بېرىشىڭىز جاۋاب قىسقىچە سوئالغا سورالغان ھەققىدە تىلىگەنلىكىڭىز پاناھلىق ئۇچۇن نېمە يەنە سىز بولىدۇ. خاتىرلەنگەن  ئۇچۇرالر

 IND  تىلەش پاناھلىق تۇرۇپ، ساسلىنىپ ئا ئۇچۇرالرغا بۇ كېرەك.

  قىلىنىدۇ. تەلەپ بېرىشىڭىز جاۋاب بىلەن سەمىمىيەت سۇئالالرغا  شۇڭا قىلىدۇ.  قارار ھەققىدە بېجىرىلىدىغانلىقى قانداق ئىلتىماسىڭىزنىڭ

 
    تىزىمالش ۋە  بېكىتىش كىملىك باسقۇچ: -3

 ئاخىرىدا، ئەڭ زۆرۈر. بىلىشى ئىكەنلىكىڭىزنى كىم سىزنىڭ ئۇچۇن بېجىرىش  ىزنىئىلتىماسىڭ تىلەش پاناھلىق  سىزنىڭ ھۆكۈمىتى ھولالندىيە

      پۈتتۇرلىدۇ: بولۇپ بىرىنچى رەسمىيەتلىرىڭىز تىزىملىتىش ۋە كىملىكىڭىز سىزنىڭ
 ھەم بىلەن ئىسپاتالر ارلىق قات  كېنىشكە ۋە  ھۆججەت تەمىنلىگەن[ ]سىز رەسمىيەتلەر بۇ بېكىتىلىدۇ. ئىكەنلىكىڭىز كىم سىزنىڭ يەنى كىملىكىڭىز •

    بېرىلىدۇ. ئېلىپ ئارقىلىق سوراش كەلگەنلىكىڭىزنى قەيەردىن ئەسلى سىزنىڭ

 تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ بىلدۇرىدۇ. كىرگۈزىلىدىغانلىقىنى سىستېمىسىغا ئۇچۇر دۆلەتلىك ئۇچۇرلىرىڭىزنىڭ سىزنىڭ دېگەنلىك بۇ تىزىملىتىش •

      زۆرۈر. ناھايىتى ۇرالرئۇچ بۇ بېجىرىشتە  ئىلتىماسىڭىزنى

 

  چېگرا ھولالندىيە بىلەن ساقچىسى ئىشالر تاشقى يەنى ئورۇن ئىككى بۇ رەسمىيەتلىرىنى تىزىملىتىش ۋە  تەكشۈرۈش  كىملىكىڭىزنى سىزنىڭ

 سىز بېرىلىدۇ. ئېلىپ ئارقىلىق( )تېلېفون ياردىمىدە تەرجىماننىڭ رەسمىيەتلىرى تىزىملىتىش بېجىرىلىدۇ. تەرىپىدىن خادىملىرى مۇداپىئە

  ساقچىسى ئىشالر تاشقى ئوقۇيسىز. قۇرالردىن تۆۋەندىكى بېرىلىدىغانلىقىنى ئېلىپ قانداق جەريانىنىڭ بېجىرىش  رەسمىيەتلىرىنى ىشتىزىملىت 

   مۇمكىن: سورىشى سوئالالرنى تۆۋەندىكىدەك سىزدىن خادىملىرى مۇداپىئە چېگرا ھولالندىيە بىلەن
  ناھايىتىمۇ بۇ بېكىتىلىدۇ.  كىملىكىڭىز سىزنىڭ  ئارقىلىق سوئالالر بۇ جەريانلىرى ڭىزنىڭسەپىرى  كېلىش ۋە يېرىڭىز  ياشىغان ئىسمىڭىز، سىزنىڭ •

    كېرەك. بېرىشىڭىز جاۋاب  بىلەن  راستچىللىق سىز شۇڭا مۇھىم،

 رەسمىي ڭىزنىڭتىلىگەنلىكى  پاناھلىق ھولالندىيەدە سىزنىڭ ھۆججەتلەر بۇ قىلىنىدۇ. تەلەپ قويۇش ئىمزا ئىلتىماسىغا تىلەش پاناھلىق سىزدىن •

   قوللىنىلىدۇ. سۈپىتىدە ئىسپاتى

  رەسمىيەتلەر بۇ قىلىنىدۇ. تەلەپ قويۇشىڭىز ئىمزا سىزنىڭ ۋە ئېلىنىدۇ ئىزلىرىڭىزنى بارماق تارتىلىدۇ، رەسىمگە يۈزىڭىز سىزنىڭ •

 ( VI) Card Identity Aliensتەييارلىنىدۇ.  ئۇچۇن بېجىرىش - كىنىشكىسىنى  كىملىك چەتئەلىكلەر

  قوللىلىنااليسىز. سۈپىتىدە ئىسپاتى تىلىگەنلىكىڭىزنىڭ پاناھلىق ھولالندىيەدە كىنىشكىسىنى  كىملىك ۇب سىز

  كىملىك خۇسۇسىي سىزنىڭ  كېلىڭ. ئېلىپ بىللە بىلەن ئۆزىڭىز   ھۆججەتلىرىڭىزنى كىملىك خۇسۇسىي قاتارلىق پاسپورت •

 تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ بولسا، راست تلەرھۆججە ئۇ ئەگەر  ئەۋەتىلىدۇ. ئۇچۇن تەكشۈرتۈىش  ھۆججەتلىرىڭىز

   بېرىلىدۇ. قايتۇرۇپ سىزگە كېيىن بولغاندىن  بېجىرىلىپ رەسمىيەتلىرىڭىز

  مۇناسىۋەتلىك ئىلتىماسىڭىزغا تىلەش پاناھلىق يانفونىڭىزدىن سىزنىڭ قېلىنىدۇ. ئېلىپ ئۇچۇن تەكشۈرۈلۈش  يانفونىڭىز  سىزنىڭ •

 كۈن قانچە بىر بۇنىڭغا بېرىلىدۇ.  قايتۇرۇلۇپ ئۆزىڭىزگە كېيىن، بولغاندىن تەكشۈرۈلۈپ يانفونىڭىز تەكشۈرۈلىدۇ. ئۇچۇرالر

 مۇمكىن. كېتىشى ۋاقىت

  تەكشۈرۈلىدۇ.  تاقلىرىڭىزمۇ  - يۈك  سىزنىڭ •

 

 كۈتۈۋېلىش  تىلىگۈچىلەرنى پاناھلىق بارىسىز. مەركىزىگە كۈتۈۋېلىش  سىز كېيىن، پۈتكەندىن بېجىرىش رەسمىيەتلىرى تىزىملىتىش

   بېرىدۇ. كۆرسىتىپ يەيدىغانلىقىڭىزنى تاماق ۋە ئۇخاليدىغانلىقىڭىز قەيەردە سىزنىڭ خادىمالر COA مەسئۇل ئىشلىرىغا
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    تەكشۈرۈش ساغالملىق باسقۇچ: -4

 تىلىگۈچىلەر پاناھلىق (GZA)  تەكشۈرۈلىدۇ. ساغالملىقىڭىز سىزنىڭ ئەتىسى، كۈنىنىڭ بولغان بېجىرىلىپ  رەسمىيىتىڭىز تىزىملىتىش

 پاناھلىق قارالسا، دەپ زۆرۈر ئەگەر تەكشۈرىدۇ. يوقلىقىنى - بار كېسىلىنىڭ يۇقۇملۇق )سىل( تۇبېركۇليوز سىزدە مۇالزىمىتى ساغالملىق

  مۇالزىمىتى ساغالملىق تىلىگۈچىلەر

 ray-Xتەكشۈرىدۇ. ئۆپكىڭىزنى سىزنىڭ ئارقىلىق 

 

 سۆھبىتى  قىلىش  ئىلتىماس IND سۆھبەت:  بىلەن ئىدارىسى ئىشلىرى اشلىقۋەتەند ۋە  كۆچمەنلەر باسقۇچ: -5

    
  بولۇپ، ئۇچىرىشىش مۇھىم ناھايىتى سۆھبىتى  ئىلتىماس تىلەشنى پاناھلىق

IND  تەمىنلىگەن تولدۇرغاندا جەدۋىلىنى قىلىش ئىلتىماس بۇرۇن سىز سورايدۇ. سوئال سىزدىن IND 

   قىلىدۇ. داۋام كۈن 3 ادەتتەئ   سۆھبەت پايدىلىنىدۇ. ئۇچۇرالردىن

 
 بولسا:  مەقسىتى نېگىزلىك ئەڭ سۆھبەتنىڭ ھەققىدىكى ئىلتىماس

 ئىگىلەش:  ئۇچۇر •

 كىمۇ سىز -

 كەلدىڭىز قەيەردىن سىز -

 كەلدىڭىز قانداق  يەرگە بۇ سىز -

   تاپشۇرمىغان تېخى ھۆججەتلىرىنى كىملىك ئۆزىڭىزنىڭ سىز، ئەگەردە كۆرىدۇ. تاپشۇرغانلىقىڭىزنى ھۆججەتلىرىنى كىملىك قانداق سىزنىڭ •

  بولىدۇ بەرسىڭىز تاپشۇرۇپ  خادىملىرىغا ئىدارىسى ئىشلىرى ۋەتەنداشلىق  ۋە  كۆچمەنلەر ئۇالرنى بولسىڭىز،

  قاراپ ئەھۋالالرغىمۇ مۇناسىۋەتلىك قىلماسلىقىغا ياكى قىلىش قارار ئىلتىماسىڭىزغا تىلەش پاناھلىق ڭسىزنى  دۆلەتلەرنىڭ باشقا ياۋروپادىكى •

  بېجىرىدۇ؟«  ئىلتىماسىنى پاناھلىق مېنىڭ دۆلەت قايسى -  ئىدىم تىلىگەن  پاناھلىق ياۋروپادا »مەن قولالنمىدا  بېرىلگەن[ ]سىزگە چىقىدۇ.

   بەلگىلەيدۇ. بېجىرىلىدىغانلىقىنى قانداق ىماسىڭىزنىڭئىت  تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ ئىش[ ]بۇ •

 
 

سورايدۇ سوئالالرنى تۆۋەندىكىدەك  خادىمى IND سىزدىن
   ئۇچۇرالر  توغرىسىدىكى يېرىڭىز ياشىغان ۋە كەلگەنلىكىڭىز قەيەردىن تەۋەلىكىڭىز، دۆلەت كىملىكىڭىز، سىزنىڭ •

 ئائىلىڭىز  •

 كىنىشكىللىرىڭىز   ۋە ھۆججەت كىملىك مۇناسىۋەتلىك •

 تارىخىڭىز ئوقۇش •

 ئەھۋالىڭىز  ئىشلەش ھەربىيلىكتە ۋە  خىزمەت •

 ئەھۋالىرىڭىز ياشىغان دۆلەتلەردە باشقا •

 جەريانىڭىز سەپەر كېلىش ھولالندىيەگە •

   سەۋەبلىرىڭىز تىلەشتىكى پاناھلىق •

 
 خادىملىرى كېرەك. بېرىشىڭىز جاۋاب قىلىپ قىسقا سوئالغا سورالغان ھەققىدە تىلىگەنلىكىڭىز پاناھلىق ئۇچۇن نېمە سىزنىڭ داۋامىدا، سۆھبەت

 IND شتەيۆلىنى  توغرا سۆھبەتنىڭ ئارقىلىق، ئۇچۇرالر  بۇ

  پاناھلىق ئۇچۇن نېمە سىزنىڭ سۆھبەتتە، تەپسىلى قېتىملىق ئىككىنچى بېرىلىدىغان ئېلىپ بىلەن سىز پىالنلىيااليدۇ. قىلىشىنى داۋام

  بېرىلىدۇ. يارىتىپ پۈرسەت ئېيتىشقا چۈشەندۈرۈپ تەپسىلى سەۋەبلىرىنى تىلەيدىغانلىقىڭىزنىڭ

 
  بېرىدۇ. سىزگە نۇسخىسىنى كۆپەيتىلگەن ]دوكالتنىڭ[ كېيىن، IND ازىدۇ.ي  دوكالت ھەققىدە سۆھبەت بېرىلغان ئېلىپ خادىمى 

 
   كېيىن، ئاياغالشقاندىن جەريانلىرى  تىزىملىتىش سۆھبەتنىڭ

 IND جەزىملەشتۈرۈش كەلگەنلىكىڭىزنى قەيەردىن سىزنىڭ خادىمى 

  تەلەپ قىلىشىڭىزنى گەپ قىسقىغىنە تىلدا زلىشىدىغانسۆ سىز ياكى  تىلىدا ئۆزىڭىزنىڭ سىزدىن مۇمكىن.  ئېلىشى ئۈنگە ئاۋازىڭىزنى ئۇچۇن

   قىلىدۇ.
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   بولىدۇ؟  قانداق ئىشالر كېيىنكى باسقۇچىدىن قىلىش ئىلتىماس
 كېيىن:  باسقۇچىدىن  قىلىش ئىلتىماس
  .COA بارىسىز مەركىزىگە كۈتۈۋېلىش تىلىگۈچىلەرنى پاناھلىق بىر باشقا ئادەتتە سىز •

 INDبېجرىلىدىغانلىقى قانداق ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ  •

 چىقىرىدۇ.  قارا ھەققىدە

 IND چىقىرىش قارار ھەققىدە ئىلتىماسىڭىز  تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ •

     ئۈستىدىن ھۆججەتلىرىڭىز كىملىك تەمىنلىگەن سىز بەلكىم بېكىتىدۇ.  زۆرۈرلىكىنى بېرىشنىڭ ىپئېل تەكشۈرۈش قانچىلىك ئۇچۇن

IND مەسىلەن. مۇمكىن، بېرىشى ئېلىپ تەكشۈرۈش    

• (.RVT) بېرىلدى ئۇچۇرالر  كۆپ تېخىمۇ تۆۋەندە ھەققىدە، كىرىسىز باسقۇچىغا قىلىش تەييارلىق قالغان قېلىپ سىز ۋاقىتتا  بۇRVT 

 
 
 

   تەرجىمان
 بىلەن )ئۇالر( سىزنىڭ تەرجىمان بىر مۇمكىن. قىلىشى تەلەپ قىلىشىڭىزنى گەپ كىشىلەر( ئورۇنالردىكى )باشقا تەشكىالتالر باشقا يەنە سىزدىن

  ۋە بېرىدۇ قىلىپ تەرجىمە تىلغا چۈشىنىدىغان سىز جۈملىلەرنى ۋە سۆز ھولالندچە جىمانتەر بولىدۇ. ياردەمدە ۋاقىتالردا كۆپىنچە سۆزلىشىشىڭىزگە

  تەسىر  چىقىرىلىشىغا قارارنىڭ قانداق ھەققىدە ئىلتىماسىڭىز  تىلەش پاناھلىق  سىزنىڭ -تەرجىمان قىلىدۇ. تەرجىمە ھولالندچىغا سۆزىڭىزنى سىزنىڭ

 خادىمى قىلىدۇ. تەرجىمانلىق ئارقىلىق تېلېفون  ئەھۋالالردا كۆپۈنچە ئەمما مۇمكىن قاتنىشىشىمۇ بەتكەسۆھ تەرجىمان  ئەھۋالالردا،  بەزى كۆرسەتمەيدۇ.

 IND سورىغان تىلىگەنلىكىڭىزنى پاناھلىق سەۋەبتىن نېمە سىزنىڭ

  دەرھال ئىشنى بۇ سىز ئەھۋالدا،  بولغان قىيىن چۈشىنىشىڭىز تەرجىماننى  سىزنىڭ ئەگەر بولىدۇ. بىللە ھەمىشە تەرجىمان  جەريانىدا،  سۆھبەت ۋاقىتتىكى 

 IND بىر باشقا كۆرۈلسە،  ئەھۋال بىر مۇشۇنداق ئەگەر  خادىمى،  كېرەك. ئېيتىشىڭىز

  توغرا سوئالالرنى سورالغان چىقىدىغان كېلىپ سەۋەبىدىن چۈشەنمەسلىك تىل ئارا -ئۆز اۋامىدا، د سۆھبەت تىرىشىدۇ.  ئورۇنالشتۇرۇشقا تەرجىمان

 مۇھىم. ناھايىتى ساقلىنىش ئەھۋالالردىن چۈشىنەلمەسلىكتەك
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    ؟RVT بېرىدۇ  يۈز  ئىشالر قانداق  مەزگىلىدە 

 
 كېتىشى ئۇزىراپ  كۆپ تېخىمۇ مەزگىللەردە ئالدىراشچىلىق RVT سوزۇلىدۇ. ئايالرغىچە قانچە بىر ھەپتىدىن بىر مەزگىلى 

 RVT ۋە ئورۇنالشتۇرىسىز قايتىدىن سەپىرىڭىزنى سىز باسقۇچىدا، مۇمكىن.
(.AA) ئۇچۇن، بولۇش ئىگە ئۇچۇرالرغا كۆپ تېخىمۇ ھەقتە بۇ  قىلسىز تەييارلىق باسقۇچىغا تىلەش پاناھلىق ئادەتتىكى 

  ئۇچۇرالرنى ھەققىدىكى باسقۇچى تىلەش  پاناھلىق ئادەتتىكى ۋە  ئىلتىماسى تىلەش پاناھلىق نىڭئۆزىڭىز  -سىز قاراڭ: قولالنمىغا
  بەلكىم بولسىڭىز،RVT چىقارغان چاتاق مەركىزىدە كۈتۈۋېلىش سىز ئەگەر ئەھۋالالردا،  بەزى ئالىسىز. تاپشۇرۇپ كېيىن

  »ئادەتتىكى  بەرسە، يۈز ئەھۋال شۇنداق ئەگەر ۇمكىن.م  ئېرىشەلمەسلىكىڭىز - ساالھىيىتىگە باسقۇچى« قىلىش سىز»تەييارلىق
  سۆھبەت بىلەن خادىمى مۇمكىن. كۆرۈشىشىڭىز بىلەن ئادۋۇكاتىڭىز سىز بۇرۇن، باشلىنىشتىن نى باسقۇچى« تىلەش پاناھلىق

 كۆپ تېخىمۇ تۆۋەندە ھەققىدە، مۇمكىن. قىلىشى ياردەم ادۋۇكاتىڭىزئ IND ئورۇنالشتۇرۇشقا ئىشلىرىنى  بېرىش ئېلىپ
   مۇمكىن بولۇشى بويىچە تەرتىپلەر ئوخشىمىغان بەلكىم باسقۇچالر بۇ RVTبېرىلدى ئۇچۇرالر

 

 1- باسقۇچ باسقۇچ: ئۇچۇر

 2- باسقۇچ ئادۋۇكات

 3- باسقۇچ سېستىراالر بىلەن سۆھبەت 

 4- باسقۇچ IND ئىدارىسىگە ئەۋەتىش ھۆججىتلىرىڭىزنى 

 5- باسقۇچ تەپسىلى سۆھبەتكە تەكلىپ قىلىش

 

   ئۇچۇر  باسقۇچ:  -1

VWN  مەلۇمات  ھەققىدە تەشكىالتالر ۋە  ئىدارە ئۇچرىشىدىغان سىز جەريانالردا بۇ  ۋە بېجىرىلىشى ئىلتىماسىنىڭ تىلەش  پاناھلىق سىزگە  
    بېرىدۇ.

 

 ئادۋۇكات  باسقۇچ:  -2
  ياردەم  تەييارالشقا ئۇچۇن  بېجىرىلىشى ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق ىزنىڭس ئادۋۇكات  ئۇ بېرىلىدۇ، بەلگىلەپ  ئادۋۇكات  بىر سىزگە
  ئېلىپ تەپسىلى يەنە ئادۋۇكاتىڭىز بىلىدۇ. ياخشى بەلگىلىمىلىرىنى ئىشلىرىنىڭ تىلەش پاناھلىق ۋە  قانۇننى ئادۋۇكاتىڭىز سىزنىڭ  قىلىدۇ.

 تېپىپ، ئادۋۇكات  باسقۇچىدىمۇ قىلىش  ئىلتىماس يەنە سىز  تۆلىمەيسىز. ھەق  قائادۋۇكات  سىز  بىلىدۇ. مۇھىملىقىنىمۇ سۆھبەتنىڭ بېرىلىدىغان
   تۆلەيسىز.  ھەققىنى ئادۋۇكاتنىڭ ئۆزىڭىز ۋە  ئورۇنالشتۇرۇسىز ئۆزىڭىز  ئىشالرنى بۇ ئەمما  بولىدۇ.  قىلسىڭىزمۇ  تەلەپ قىلىشىنى ياردەم

 

    سۆھبەت  بىلەن  سېستىراالر باسقۇچ:  -3

 MediFirst  كۈتۈۋېلىش سىزگە، ادىمالرخ تىببىي سەپ ئالدىنقى 
  ياكى تاتۇق بەدىنىڭىزدە سىزدىن  سېستىرا بېرىدۇ.  ۋاقتى  كۆرۈشمە ئۇچۇن  كۆرۈنىشىڭىز سېستىراالرغا ئورنىدا مۇالزىمەت  مەركىزىنىڭ

  ئېلىپ دە  بىلەن سىز بۇنىڭ يەنى بىلىشى ئەھۋالىڭىزنى سىزنىڭ سېستىراIND  سورايدۇ. يوقلىقىنى -  بار كېسەللىكلەرنىڭ روھى  سىزدە

  مەسىلىلىرىڭىزنى بۇ سىزنىڭ بولغاندا، مۇشۇنداق  IND  كېرەك. بىلىشى  بولمايدىغانلىقىنى ياكى بولىدىغان تەسىرى تكەسۆھبە بېرىلىدىغان
   تىرىشىدۇ. ئېلىشقا نەزەرگە بار ئىمكان ئويلىشىپ، ئالدىدىن

 
   ھۆججىتلىرىڭىزنى  ئەۋەتىش ئىدارىسىگە IND باسقۇچ:  -

  سىز  بولسا، ھۆججەتلەر ئىسپاتاليدىغان ئەھۋالالرنى مۇناسىۋەتلىك ۋەقەلىكلەرگە  ئائىت ىزغائىلتىماسىڭ تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ  ئەگەردە،
  قىلىش كاپالەتلىك بولىشىغا راست   ھۆججەتلەرنىڭ ئۇ كېرەك. بېرىشىڭىز ئەۋەتىپ ھولالندىيەگە  ئىچىدە ۋاقىت قىسقا  ئەڭ بار ئىمكان ئۇالرنى

 IND ئۇنىڭ ئۇچۇن،
  قانداق   "ھۆججەتلەرنى قاراڭ:  قولالنمىغا  ئۇچۇن، بولۇش ئىگە ئۇچۇرالرغا كۆپ  تېخىمۇ ھەقتە بۇ  ىدۇ.بار ئېلىپ تەكشۈرۈش ئۈستىدىن

     تاپشۇرىسىز؟"

 

 قىلىش  تەكلىپ  سۆھبەتكە  تەپسىلى باسقۇچ:  -5
 IND  ھەققىدە قىلىنغانلىق تەكلىپ  سۆھبەتكە تەپسىلى سىز دىن

  توغرىسىدىكى باسقۇچى  تىلەش  پاناھلىق ئادەتتىكى ئىلتىماسىڭىز، تىلەش  پاناھلىق سىزنىڭ <  -1}  قولالنما  ئالىسىز. تاپشۇرۇپ  خەت
 بېرىدۇ چۈشەندۈرۈپ  جەريانلىرىنى  بېجىرىلىش قالغان ئۇچۇرالر 
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 ئىگىلەش ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي سىزنىڭ .
 
 قولالنمىنى بۇ .  كۆرسىتىدۇ. ئۇچۇرلىرىڭىزنى شەخسىي بارلىق مۇناسىۋەتلىك ئۆزىڭىزگە سىزنىڭ دېگىنىمىزدە، ئۇچۇر خۇسۇسىي .

 تەلەپ سىزدىن ياكى ھالدا ئۇقتۇرغان سىزگە ئۇالر . بېرىلدى. تۆۋەندە ئىسىملىرى تەشكىالتالرنىڭ ۋە ئورۇن ھەمكارالشقان تۈزۈشتە
 ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي سىزنىڭ ئۇالر .  بېجىرىدۇ. ئىلتىماسىڭىزنى ۋە ئىشلىتىدۇ ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي زنىڭسى ئارقىلىق، قىلىش

 قانۇن ئەگەر ساقاليدۇ. ۋە ئىشلىتىدۇ ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي سىزنىڭ تەشكىالت بۇ .  باشقا قارالسا، دەپ زۆرۈرىيەت ۋە سورايدۇ
 ئۈچۈن تەشكىالتالر ئىشلىتىدىغان ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي سىزنىڭ .  ئورتاقلىشىدۇ. بىلەن ئىدارىلەر باشقا قىلىنسا، تەلەپ ئارقىلىق

 خۇسۇسىي سىزنىڭ ئىگىلىگەن ھەققىدە سىز ئۇالر مەسىلەن، .  قىلىنىدۇ. تەلەپ مەجبۇرىيەتلىرى قىلىش رىئايە قانۇنىغا قوغداش شەخسىيەتنى
 ئالىدۇ، ئىچىگە ئۆز ھوقۇقىڭىزنىمۇ سىزنىڭ ئەلۋەتتە قانۇنى شەخسىيەت .  كېرەك. ساقلىشى تەربىخە بىلەن ئېھتىيات ئۇچۇرلىرىڭىزنى

 مەسىلەن:

 ھوقۇقىڭىز؛ كۆرۈش ئۇچۇرلىرىنى ئۆزىڭىزنىڭ تەشكىالتالردىن ساقلىغان ئۇچۇرلىرىڭىزنى . •
  ھوقۇقىڭىز؛ بىلىش ىشلەتكەنلىكىنىئ ئۇچۇن نېمە ۋە ئىشلەتكەنلىكىنى ئۇچۇرلىرىڭىزنى سىزنىڭ تەشكىالتالرنىڭ قايسى . •
 ھوقۇقىڭىز؛ بىلىش ئورتاقالشقانلىقىنى ئۇچۇرلىرىڭىزنىڭ سىزنىڭ بىلەن تەشكىالتالر قايسى . •
 شۇ ئۇچۇن، ئېرىشىش ئۇچۇرالرغا كۆپ تېخىمۇ ھەققىدە ھوقۇقىڭىز بىلىش ئىشلىتىلگەنلىكىنى قانداق ئۇچۇرلىرىڭىزنىڭ خۇسۇسىي .

 بولىدۇ. قىلسىڭىز زىيارەت تلىرىنىبە تور تەشكىالتالرنىڭ

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 قىلىندى:  نەشرى تەرىپىدىن ئورۇنالر تۆۋەندىىك قولالنما ئۇشبۇ

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) 

 

 

مەت بۇ  لىندى: قى ۋاكالەت تەرىپىدىن ئورۇنالر تۆۋەندىىك خرىز

Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
  قىلىنىدۇ.  مەنئ   تارقىتىش كۆچۈرۈپ مەزمۇنالرنز  قولالنمىدىىك بۇ

 مەنىئز  باشقىچە قىلىنغاندا، تەرجىمە قولالنما مەزكۇر ئەگەر
  ئەھۋالدا، ئىپادىلىگەن

 قىلىنىدۇ.  ئاساس نۇسخىىس تىلىدىىك ھولالند ئەسىل
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