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 بکەی پەنابەری داوای دەتەوێت
  ئامادەبوون ماوەی و دیکە ئەوانی و ناونووسی قۆناغی

 
 
 

 
 

 
 
 

 گەیشتووە؟  بەدەست نامیلکەیەت ئەم بۆچی

  ئەم. ئەنجامدان بۆ هەیە زۆر کاروباری پەنابەری داواکاری کاتی بکەی. )پەنابەری( پاراستن داوای ئەوەی بۆ هۆڵەندا بۆ هاتووی تۆ

  ئاساییبوون و کۆچبەری خزمەتگوزاریی. چیبیت چاوەڕوانیی دەبێ تۆ پەنابەریەوە ڕەوتی ڕۆژەکانی  یەکەم لە  کە دەکاتەوە شی نامیلکەیە

(IND) دەدات ڕوو چ داواکاری قۆناغی پاش کە  دەکات لەوە باس  نامیلکەیە ئەم هەروەها. داواکاری ۆناغیق دەڵێت  بەمە . 
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 دەبییەوە؟  ڕێکخراوگەلێک  چ بەرەوڕووی داواکاریدا قۆناغی لە
 

  حکومەتی ە سەر هەندێکیان. دەکەی لەگەڵ قسەیان و دەبینی جیاواز ڕێکخراوی ژمارەیەک خەڵکی داواکاریدا، قۆناغی لە

 ئەنجامیان کە کارانەی لەو پوختەیەک و پێشاندراوە، لەخوارەوە جیاوازەکان ڕێکخراوە لۆگۆی. نا تریان هەندێکی و هۆڵەندین

 . شیکراوەتەوە دەدەن
 

)AVIM( Vreemdelingenpolitie  لقێکی  
 لە بیانییەکانە هاوواڵتییە چاوەدێری ئەرکی کە هۆڵەندى پۆلیسی

  بەڵگەنامەکان و دەکەن تۆمار سیستەمەکەدا لە  تۆ زانیاریەکانی ئەوان. هۆڵەندا

 .کۆدەکەنەوە لێکۆڵینەوە بۆ
 

 

 

   Koninklijke Marechaussee )KMar(کە پاسەوانیی سنوورەکانی 

 هۆڵەندا دەکات. هەروەها ئەوان دەتوانن زانیاریەکانت لەناو سیستەمدا

 تۆماربکەن.ئەوان چاو لە ڕەسەنیی بەڵگەنامەکانیشت دەکەن (بۆ نموون
  پاسپۆڕتەکەت).

 )COA( asielzoekers opvang Orgaan Centraal لە بەرپرسیارە 

. بەدوایدادێت ڕێنماییانەی ئەو و هۆڵەندا لە پەنابەری  خوازیارانی وەرگرتنی
  دەبنەوە دڵنیا و دەدەن یارمەتیت وەرگرتن شوێنی لە COA فەرمانبەرەکانی

  دەتوانێ COA هەروەها. هەیە تەندروستیت بیمەی و خواردن کە لەوەی

  کاریگەرییەکی هیچ .COAبکەی  پزیشکێکەوە بە پەیوەندی بدات  یارمەتیت

 .نییە تۆ پەنابەری داواکاری بڕیاڕەکەی لەسەر
www.coa.nl 

 

 

()IND Naturalisatiedienst en -Immigratie بەشێەکە  

 لێکۆڵینەوە IND فەرمانبەرەکانی. هۆڵەندا ئاسایشی و داد وەزارەتی لە

  بۆ. نا یان هەیە هۆڵەندا لە کۆچبەریت مافی تۆ ئاخۆ کە دەکەن ئەوە لەسەر

  داواکاری تۆ ئاخۆ کە دەکەن لێ ئەوە لەسەر پرسیارت ئەوان ئامانجە، ئەم

 ئەوان. کردووە داواکاریەت ئەم بۆچی و نا یان کردووە هۆڵەندا لە پەنابەریت

  لە بارودۆخە ئەو  و تۆ ییتاکەکەس چیڕۆکی لەسەر دەکەت لێکۆڵینەوە

  کاتی بەشێوەی تۆ ئاخۆ کە ئەوەی و بووی، تێیدا کە دەکەن خۆت واڵتەکەی

 www.ind.nlنا یان دراوە پێ هۆڵەندات لە مانەوە مۆڵەتی هەمیشەیی یان

 

 

)VluchtelingenWerk Nederland )VWN  ڕێکخراوێکی مافی 

مرۆڤی سەربەخۆیە کە پەرە بە بەرژەوەندییەکانی پەناخوازان دەدات 

VWN. زانیاری لەبارەی ڕەوتی پەنابەری دەدات و شی دەکاتەوە، لە 

ماوەی ڕەتتەکەدا ئاگادرت دەکاتەوە و پشتیوانیت دەکات، و چاودێریی 

ئەوان لەم بارەیەوە  .گرفتەکانی تۆ لەگەڵ ڕێکخراوەکانی دیکە دەکات

لەنزیکەوە کار لەگەڵ پارێزەرەکەت دەکەن VWN. بڕیاڕ لەسەر داواکاری  

 پەنابەریەکەت نادات.
www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 

 

   

 

  ژ دکارن هوون هەیە. COA پێشوازیێ ناڤەندێن IND ئاڤاهیان ئەولەکاریا

  ددەن  هەول یێئەولەه پارێزڤانێن ڤەبێژن. رە وان ژ وان ئونیفۆرمایێن

  وان ژ دکارن هوون دگرن. وە چەنتەیا ئەو بکەن. رادەست هەوە ئەولەکاریا

 ئان دایین تێ دەستوور دە ئاڤاهیان و ئاڤاهی د دکەن چ ئەو کا بپرسن

  و تونە ئەولەهیێ جەردەڤانێن باندۆرا تو پەنابەریێ بریارا سەر ل  قەدەخەیە.

   وە. کەسانەیا دۆسیەیا بگھینن خوە نکارن

 

 

http://www.coa.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
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)GezondheidsZorg Asielzoekers )GZA ئەو ڕێکخراوەیە کە تۆ ئەگەر 

لە هەموو شوێنێکی  .نەخۆش بکەوی یان پرسیاریی پزیشکیت هەبێت سەردانی دەکەی
 .GZA هەیە GZA یان لە نزیک ئەو شوێنە ناوەندێکی تەندروستی COA وەرگرتنی

 GGZ  دەتوانێ وادەکانی تۆ بۆ هاوکاریی پزیشکەکان، پەرستار، فەرمانبەرەکانی پشتیوانی
 یان پزیشکە گشتییەکان ڕێک بخات.

 www.gzasielzoekers.nl 

 

 

 

 MediFirst  لە ناوەندی وەرگرتن وادەیەکت لەگەڵ پەرستارێک لەالیەن

 .پەرستارەکە داوات لێ  دەکات تاقیکردنەوەی پزیشکیت  بۆ بکرێت  .دەدرێتێ
تاقیکردنەوەیەکە بۆ  ئەوەیە کە دیاری بکرێت  ئاخۆ هیچ گرفتێکی  

دەرونپزیشکی یان دەرونیت هەیە کە بتوانێ کاریگەری لەسەر  

 چاوپێکەوتنەکەت لەگەڵ IND دابنێت. 
 

 
 

 
 

 دەدات؟  ڕوو چ داواکاریدا قۆناغی لە
 

  لەخوارەوە. دەخایەنێت زیاتر بڕێک قەرەباڵغەکاندا، کاتە  لە نموونە بۆ  حاڵەتدا،  لەهەندێک. دەخایەنێت ڕۆژ  سێ داواکاریەکە قۆناغی بەگشتی

  هەمیشە. نەبن شێوەیە بەم هەنگاوەکان هەمیشە ڕەنگە کە بە ئاگادار تکایە. کراوە پێشکەش داواکاریەکە قۆناغی لەبارەی زیاتر زانیاری

 . بدرێن ئەنجام دیکە شوێنەکانی لە دیکە هەنگاوەکانی دەتواندرێت. دەکەی پێ دەست Apel Ter لە تۆمارکردن لەڕێگەی

 

Ter Apel هەنگاوی1  گەیشتنە ناوەندی داواکاری لە 

 هەنگاوی2 تۆمارکردنی سەرەتایی لەالیەك  و پڕکردنەوەی فۆڕمی داواکاری

 هەنگاوی3   دیاریکردنی شوناس و ناونووسی

 هەنگاوی4 لێکۆڵینەوەی پزیشکی

 هەنگاوی5   چاوپێکەوتنی داوکارەکە

 

 

 Apel Ter   لە داواکاری  ناوەندی گەیشتنە  1هەنگاوی

  پاش. دەکەن  پێ دەست تێیدا پەنابەری ڕەوتەکانی هەموو کە شوێنەیە  ئەو ئەمەیشApel. Ter  لە  داواکاری ناوەندی گەیشتوویتە تۆ

 : گەیشتنت

  ،وەردەگرێت جانتاکەت دەکات، تۆمار ناوت ئاسایش پاسەوانێکی •

   .الت  بۆ دێت IND فەرمانبەری کە کاتەی ئەو تا بی چاوەڕوان لەوێ دەکرێت لێ داوات .چاوەڕوانی شوێنی دەتباتە و •

 داواکاری   فۆڕمی پڕکردنەوەی و   لەالیەك سەرەتایی تۆمارکردنی  2هەنگاوی

 : دەوێت  لێت خوارەوەیان  ئەمانەی IND فەرمانبەرەکانی

  دەکرێت پاشەکەوت کۆمپیوتەردا سیستەمی لە کە خۆت، وێنەیەکی و تاکەکەسییەکانت زانیاریە •

 کۆکردنەوەی بۆ IND کە داواکاری، فۆڕمی دەکوترێت پێی کە کاغەزی، یان دیجیتاڵی پرسیارنامەیەکی پڕکردنەوەی •

 گەشتەکەت و خێزانەکەت ژیانت، شوێنی لەبارەی پرسیاری ئەمە نموونە، بۆ .دەهێنێت بەکاری تۆ گرینگەکانی زانیاریە

 بۆ زانیاریانە ئەم IND .دەکەی پەنابەری داوای بۆچی کە بدەیتەوە پرسیارە ئەو وەاڵمی کورتی بە دەبێ هەروەها .تێدایە

 .بن ڕاستگۆیانە وەاڵمەکانت کە گرینگە زۆر .دەهێنێت بەکار پەنابەریەکەت ڕەوتی لێکدانەوەی چۆنیەتیی لەسەر بڕیاڕدان

 

 

 

 
  

http://www.gzasielzoekers.nl/
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   ناونووسی و  شوناس  دیاریکردنی  3هەنگاوی

  سەرەتا ئامانجە، ئەم بۆ. کێی تۆ بزانێت بەوەیە پێویستی لێکبداتەوە پەنابەریەکەت داواکاری بتوانێت هۆڵەندی حکومەتی  ئەوەی بۆ

 :دەکرێت کامڵ ناونووسی و شوناس دیاریکردنی

 ئەنجام خۆتەوە واڵتی لەبارەی پرسیار و بەڵگەنامەکان لەڕێگەی ئەمە .کێی تۆ کە ئەوەی زانینی یانی شوناس دیاریکردنی •

  .دەدرێت

 تۆ پەنابەری داواکاری لێکدانەوەی بۆ وردەکارییانە ئەم .نیشتمانیدا سیستەمی لە زانیاریەكانت كۆكردنەوەى یان ناونووسن •

    .پێویستن

  ئەنجام وەرگێڕێکەوە هاوکاریی بە ناونووسی.KMar   و AVIM هەن: ناونووسی و شوناس دیاریکردنی بەرپرسی ڕێکخراوی دوو

 :KMar   و  AVIM فەرمانبەری . بخوێنیەوە ناونووسیندا لەبارەی لەخوارەوە دەتوانی.( تەلەفۆن )لەسەر دەدرێت

 ڕاستگۆیانەی وەاڵمدانەوەی بۆیە هەر تۆیە، شوناسی دیاریکردنی بۆ ئەمە .دەپرسن گەشتەکەت و نیشتەجێبوونت شوێنی ناو، •

  .گرینگە زۆر تۆ

 داوای هۆڵەندا لە کە تۆیە فەرمی پشتڕاستکردنەوەی بەڵگەنامەیە ئەم .دەکەن لێ پەنابەریت داواکاری واژۆکردنی داوای •

  .کردووە پێشکەش پەنابەریت

 ناسنامەی کارتی دروستکردنی بۆ ئەمە .دەکەن واژۆکەت  داوای و دەکەن پەنجەمۆرت دەگرن، ڕوخسارت وێنەیەکی •

 .بهێنی بەکاری  کردووە هۆڵەندا لە پەنابەریت داوای کە ئەوەی پێشاندانی  بۆ دەتوانی تۆ کە ،(VI) بیانییەکانە

 ئەوان ئەگەر  .چاوپێکەوتن بۆ دەنێردرێن تاکەکەسییەکانت بەڵگەنامە .وەردەگرن  پاسپۆڕت، نموونە بۆ بەڵگەنامەکانت، •

  .تۆ بۆ دەگەڕێندرێنەوە پەنابەریەکەدا ڕەوتی کۆتایی لە بن، ئەسڵی

 داواکاری بە پەیوەندیان کە زانیاریانەی لەم لێکۆڵینەوە بۆ مۆبایلەکەت .وەردەگرن لێ لێکۆڵینەوە بۆ مۆبایلەکەت •

 ڕۆژی چەندین ڕەنگە ئەمە .تۆ بۆ دەگەڕێندرێتەوە مۆبایلەکەت لێکۆڵینەوەکان پاش .دەهێندرێت بەکار هەیە پەنابەریەکەتەوە

 .بخایەنێت کەم

  .دەکرێت  جانتاکەت لە لێکۆڵینەوە •

 . بخۆی  و بخەوی لەکوێ کە دەدات پیشانت . COAوەرگرتن  ناوەندی دەچیتە تۆ ناونووسی، پاش

 
  پزیشکی لێکۆڵینەوەی  4هەنگاوی

 (GZA) پەناخوازەکان بۆ تەندروستی چاودێری. دەکرێت بۆ پزیشکیتان تاقیکردنەوەیەکی ناونووسییەکە پاش ڕۆژی

 سییەکانت ی X تیشکی GZA پێویستبێت ئەگەر .دەکرێت گوازراوەکان نەخۆشییە و ،(TB) سیل نەخۆشییەکانی بۆ پشکنین •

  .هەڵدەگرێتەوە 

 
   داوکارەکە چاوپێکەوتنی :IND  لەگەڵ چاوپێکەوتن  5هەنگاوی

  لە لەپێشترەوە زانیاریانەی ئەو . INDدەکات لێ پرسیارت هەندێک IND تێیدا کە گرینگە زۆر دانیشتنێکی  داواکارەکە چاوپێکەوتنی

 . دەدرێت ئەنجام دا 3ڕۆژی لە بەگشتی چاوپێکەوتنە  ئەم. دەهێنێت بەکار کردوون پێشکەشت  داواکاریەکەدا  فۆرمی

 

 :لە بریتین داواکارەکە چاوپێکەوتنی سەرەکییەکانی ئامانجە

 :لەبارەی زانیاری وەدەستهێنانی •

 کێی  تۆ -

 دێیت کوێوە لە -

 .ئێرە هاتوویتە چۆن -

 دەتوانی نەکردووە، پێشکەشت هێشتا کە هەیە بەڵگەنامەیەکت ئەگەر .کردووە  پێشکەش بەڵگەنامەیەکت چ کە ئەوەی ینینیب  •

  .IND فەرمانبەرەکانی بە بیاندەی

 لە زیاتر یزانیار دەتوانی .بدات  پەنابەریەکەت داواکاری لەسەر بڕیاڕ دەبێ ئەوروپا دیکەی واڵتێکی ئاخۆ کە ئەوەی زانینی •

 .بهێنی وەدەست" دەکات؟ داواکەم بۆ بەدواداچوون واڵت کام – کردووە ئەورووپا یەکێتی لە پەنابەریم داوای من"  نامیلکەی

  .دەدرێتەوە لێک پەنابەریەکەت ڕەوتی چۆن کە ئەوەی لەوسەر بڕیاڕدان •

 

 

 

 

 

 

 



 

U wilt asiel aanvragen Maart 2021 | Sorani 5 

 :لەبارەی دەکات لێ پرسیارت IND فەرمانبەری

 نیشتەجێبوون شوێنی و سەرچاوە هاواڵتی، تۆ، ناسنامەی •

 خێزان •

 بەڵگەنامەکان •

 پەروەردە  •

 سەربازی  خزمەتی و کار •

 دیکە واڵتانی لە نیشتەجێبوون •

 هۆڵەندا  بۆ گەشتەکەت •

  .پەنابەری  داواکاری بۆ تۆ هۆکاری •

 
 

. دەکەی پێشکەش پەنابەری بۆ  داواکاری  بۆچی کە بدەیتەوە پرسیارە ئەو بۆ کورت وەاڵمێکی پێویستە تەنیا چاوپێکەوتنەدا، ئەم لەماوەی 

IND هۆکارەکانی لەبارەی ورد شیکارییەکی کە هەیە  ئەوەت دەرفەتی. بەکاردەهێنێت دروست ڕەوتێکی بۆ  پالن دانانی بۆ زانیاریانە ئەم 

 . بکەی پێشکەش ناسراوە، ورد چاوپێکەوتنی بە کە دووهەمدا، چاوپێکەوتنی لە  پەنابەریەکەت داواکاری

 

DIN دەدرێتێ ڕاپۆرتەکەت کۆپییەکی دواتر. دەرێ دەهێنێتە ئامادە چآوپێکەوتنە لەم ڕاپۆڕتێک . 

 

  لێ داوات. هاتوویت ناوچەیەکەوە چ  لە کە  ئەوەی لەسەر بڕیاردان بۆ تۆماربكات دەنگت IND ڕەنگە چاوپێکەوتنەکە، ناونووسیی پاش

 . دەکردن پێ  قسەت پێشتر کە بکەی قسە زمانانە یان زمان بەو بەکورتی دەکرێت

 

 
 

 
 

 دەدات؟  ڕوو چ داواکاری قۆناغی پاش
 

 :داواکاری قۆناغی پاش

 COA دیکەی وەرگرتنی ناوەندێکی دەچییە بەگشتی •

• IND بکرێت بۆ لێکدانەوەی چۆن تۆ پەنابەری ڕەوتی کە دەدات بڕیاڕ 

• IND پێویستە پەنابەریەکەت داواکاری لەسەر  بڕیاڕدان بۆ لێکۆڵینەوە لە ئاستێک چ کە دەدات بڕیاڕ. IND ڕەنگە 

  نموونە بۆ بکات، تۆ بەڵگەنامەکانی لەسەر لێکۆڵینەوە

 .پشوو و ئامادەبوون قۆناغی بەشی دەچیتە تۆ •

 RVT لەبارەی زیاتر زانیاری RVT کراوە پێشکەش لەخوارەوە. 

 

 
 

 

  وەرگیڕ

 وەرگێڕەکە. دەبێت  ئامادە وتووێژەکاندا زۆربەی لە یارمەتیدان بۆ وەرگێڕێک. دەبێت جیاواز ڕێکخراوی ژمارەیەک لەگەڵ وتووێژت کۆمەڵێک تۆ

  هیچ وەرگێڕێکە. وەردەگێڕێت  هۆڵەدنی زمانی بۆسەر تۆیش قسەکانی و  تێبگەی،   لێی تۆ کە وەردەگێرێت زمانێک بۆ هۆڵەندییەکان  وشە و دەستەواژە

  دانیشتنێکدا لە بەشداری راستەوخۆ بەشێوەی وەرگێڕەکە ڕەنگە حاڵەتدا هەندێک لە. نییە تۆ پەنابەریی داواکاری بڕیاڕەکەی لەسەر کاریگەرییەکی

  هۆکارەکانی  بۆ دەبێت ئامادە کەوتنەکانداچاوپێ لەکاتی IND لەگەڵ وەرگێڕێک هەمیشە. دەدرێت  ئەنجام تەلەفۆن لەسەر بەگشتی ئەمە بەاڵم  بکات، 

  دەدات هەوڵ  IND حاڵەتەدا،  لەم. بڵێن  ئەمە ڕێک گرینگە زۆر هەبێت لەیەکتر  تێگەیشتن  لە کێشەتان وەرگێڕەکە و تۆ ئەگەر. تۆ  پەنبەریی داواکاری

 .نەبێت دروست پرسیارەکان یدروست تێنەگەیشتنی بەهۆی بەهەڵەتێگەیشتنێک هیچ گرینگە زۆر . بکات  ئامادە جیاواز وەرگێڕێکی
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  دەدات؟ ڕوو  چ RVT لەماوەی

 

RVT لە. بخایەنێت زیاتر ماوەیەکی ڕەنگە قەرەباڵغەکاندا لەکەتە. دەخایەنێت مانگ چەند بۆ هەفتەیەک لە RVT،و دەدەی گەشتەکەت پاش پشوویەک تۆ دا 

  دواتر کە ،گشتی پەنابەری ەوتیڕ لەبارەی زانایریی تۆ، پەنەبەریی داواکاری: بکە  نامیلکەیە ئام سەیری زیاتر زانیاری بۆ. دەبی ئامادە (AA) گشتی پەنابەری ڕەوتی بۆ

 AA ئەوەی پێش حاڵەتەدا، لەم. بکات دروست وەرگرتن ناوەندی بۆ گرفت کەیسەکەت ئەگەر نموونە بۆ ناگات، بەدەست RVT تۆ حاڵەتدا، لەهەندێک دەگات. بەدەستت

 RVT لەبارەی زیاتر زانیاری. بی ئامادە IND لەگەڵ کەوتنچاوپێ بۆ دەدات یارمەتیت پارێزەرەکەت. دەبێت دانیشتنێکت پارێزەرێک لەگەڵ تۆ بکات پێ دەست

 . بێ جیاواز ڕیزبەندییەکەیان هەنگاوەکان ڕەنگە. کراوە پێشکەش لەخوارەوە

 

 هەنگاوی1  زانیاری

 هەنگاوی2 پارێزەر

 هەنگاوی3  چاوپێکەوتنی پەرستار

 هەنگاویIND 4ناردنی بەڵگەنامەکان بۆ 

 هەنگاوی5 بانگهێشت بۆ چاوپێکەوتنی ورد

 

  زانیاری  1هەنگاوی

VWN دەداتێ دەبیتەوە بەرەوڕوویان ڕەوتەکەدا  لەماوەی کە ڕێکخستنانەی  ئەو و  پەنابەری ڕەوتی لەبارەی زانیاریت . 

 
 پارێزەر   2هەنگاوی

  و دەزانێ، پەنابەری ڕێساکانی  و یاسا پارێزەرەکەت. ئامادەبی پەنابەریەکەت ڕەوتی بۆ دەدات  یارمەتیت کە دادەندرێت بۆ پارێزەرێکت

  پارێزەرەکەت لە داوا دەشتوانی هەروەها. پارێزەرەکە  بە بدەی پارە  ناکات پێویست. چاوپێکەوتنەکەیە وردەکارییەکانی گرینگیی ئاگاداریی

 . بخەی  ڕێک کارەکان و  بدەی پارەکە بۆخۆت دەبێ ئەمەیان بۆ ئەگەرچی،. بدات یارمەتیت داواکاریەکەدا قۆناغی  لە بکەی

 
  پەرستار چاوپێکەوتنی  3هەنگاوی

 هیچ ئاخۆ کە دەکات لێ ئەوەت پرسیاری پەرستارەکە. دەدرێتێ  نۆبەیەکت  ەوە MediFirst پەرستارێکی لەالیەن وەرگرتن لەناوەندی

 دەبێ دابنێت، IND ەگەڵل  چاوپێکەوتنەکەت لەسەر کاریگەری بتوانێ گرفتە ئەم ئەگەر. هەیە  دەروونیت گرفتێکی یان ترس چەشنە

 . بگرێت لەبەرچاو  گرفتەکان هەموو دەکرێت بۆی کە جێگایەی  ئەو تا IND ئەوەی بۆ هۆکارێک دەبێتە ئەوەیش . بزانێت  پەرستارەکە

 

 IND بۆ بەڵگەنامەکان  ناردنی  4هەنگاوی

. هۆڵەندا بۆ بنێرن بۆت کات زووترین بە  ەبک داوا دەسەلمێنێ، پەنابەریەکەت چیڕۆکی کە هەیە گرینگت بەڵگەنامەیەکی هەرجۆرە ئەگەر

 زیاتر، زانیاری بۆ. بپشکنێ بەڵگەنامەکانت بەڵگەنامەکانت، ئەسلیبوونی و ڕەسەنایەتی لە دڵنیایی بۆ  IND بێت پێویست هێشتا ڕەنگە

 دەکەی؟   پێشکەش بەڵگەنامەکانت چۆن: بکە نامیلکەیە ئەم سەیری

    
 ورد   چاوپێکەوتنی بۆ بانگهێشت  5هەنگاوی

  لەبارەی زانیاری پەنابەریەکەت، داواکاری نامیلکەی. دەکات  بانگھێشتت ورد چاوپێکەوتنی بۆ کە دەگات  بەدەست IND لە نامەیەکت

 .دەکاتەوە  شی ڕەوتەکان باقی گشتی پەنابەری ڕەوتی

 
 

 

 شەخیس زانیاری   لێکدانەوەی
 

ی ییلەیکەیڕێکخراوانەییئەویناوییتۆ.ییلەبارەییزانیاریەکیهەرچەشنەیلەیبریتیەیشەخیسیزانیاری  یلەیبوونەیبەشداریناملیکەیەدایئەمیئامادەکردی 
ییلەیئەوانیهاتووە.ییخوارەوە یییانیئاگادارییداوا،یلێکدانەوەییکای  ییدا،یتۆیداخوازی  ییداواییئەوانیدەکەن.ییپڕۆسێسیشەخیسیزانیاری  یزانیاری 

ییڕێکخراوانەیئەمیدەکەن.ییپرسیاریتریتاکەکەیسییانیڕێکخراویلەیبێتیپێویستیئەگەریویدەکەنیل ییشەخسیت یکاریبەیشەخسیتیزانیاری 
ییبەیدەیدەنیویهەڵدەگرنیویدەهێن  ی ییبەییاسایئەگەریتر،یڕێکخراوەکای  یییاساییبزانێت.ییپێویست  یئەویبۆیدەکاتیدیارییئەرکیهەندێیپاراسن  ینهێت 

.ییکاریبەیزانیاریەکانتیپارێزراوییبەیویوردییبەیدەبێتیئەوانی،نموونەیبۆیدەکەن.ییپڕۆسێسیزانیارییەکانتیکەیڕێکخراوانەی ییاساییبهێن  
ی  لەوانە:ییدەکات،یدیارییمافەکانتیهەروەهایپاراسن  ینهێت 

ی •  هەڵیانگرتووە؛یڕێکخراوەکانیکەیزانیاریانەیئەویبەیدەستگەیشن  ییماف 
ی • ییماف  ییڕێکخراوەکانیکەیئەوەییزانیت  ؛یویزانیاریەکانتیبەیدەکەنیچ   بۆچ 
ی • ییماف   ڕێکخراوە.ییکامیبەیدراونیزانیاریەکانتیکەیئەوەییزانیت 
ییبۆ ییدەکرێن،یپڕۆسێسیچۆنیشەخسیەکانتیزانیاریەیکەیئەوەییویمافەکانتیلەبارەییزۆرتریزانیاری  یپەیوەندیداریڕێکخراوییماڵپەڕییسەردای 

 بکە.ی
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 :لەالیەن هاوبەشە باڵوکراوەیەکی ەیەنامیلک ئەم

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) 
 
 
 

 :داواکاری لەسەر

Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 .دەستبخرێت مافێک چهی باڵوکراوەیە ئەم ناوەرۆکی لە ناتواندرێت

 تەفسیرە و تێگەیشتن جیاواز، تەفسیری هۆی ببیتە وەرگێڕانەکە ئەگەر
 .هەیە نەییلەپێشی مافی هۆڵەندییەکە

 

http://www.rijksoverheid.nl/

