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 ہیں چاہتے دینا درخواست لیے کے پناہ یاسیس آپ
  دورانیہ کا تیاری اور بقیہ مرحلہ، کا اندراج

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 ہے؟  ہوا موصول کیوں کتابچہ یہ کو آپ

  شمار  بے کو آپ  بعد کے دینے درخواست کی گزین پناہ کیا۔ سفر کا ہالینڈ لیے کے کرنے درخواست کی پناہ( )سیاسی تحفظ نے آپ

 کرتا وضاحت کی توقعات ممکنہ  کی آپ دوران کے ایام ابتدائی کے  عمل کے حصول کے پناہ سیاسی  کتابچہ یہ ہوگا۔ گزرنا سے  مراحل

  مرحلے اس کے درخواست کتابچہ یہ ہے۔ جاتا کہا (IND)  خدمت  کی دینے شہریت اور امیگریشن کو مرحلے اس کے درخواست ہے۔

   ہے۔ کرتا وضاحت بھی کی  والے ہونے بعد کے
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 ہوگا؟  کرنا سامنا کا تنظیموں کن کو آپ میں مرحلے کے درخواست
 

  ڈچ تعلق کا چند سے میں ان گے۔  کریں بات اور مالقات سے  لوگوں والے  رکھنے تعلق سے تنظیموں  متعدد آپ میں عمل کے درخواست

   ہیں۔ گئے دکھائے ساتھ  کے وضاحت مختصر کی کاموں کے ان لوگوز کے تنظیموں متعدد میں ذیل  نہیں۔ کا چند  اور ہے سے  حکومت

 

 

)AVIM( Vreemdelingenpolitie جنہیں ہے شاخ ایک کی پولیس ڈچ 

 میں سسٹم وہ ہے۔  گیا کیا مامور پر نگرانی کی شہریوں ملکی غیر میں نیدرلینڈز

  اکھٹی دستاویزات لئے کے  معائنے اور ہیں کرتے اندراج کا  تفصیالت کی آپ

  ہیں۔ کرتے
 

 

)Koninklijke Marechaussee )KMar  نیدر لینڈزکی سرحدوں کی حفاظت 

کرتی ہے۔ وہ سسٹم میں آپ کی تفصیالت  کا اندراج بھی کر سکتی ہے۔ وہ  

 دستاویزات )مثالا  پاسپورٹ( کی  صداقت  

 کی بھی جانچ کرتی ہے۔ 

 
 

)COA( asielzoekers opvang Orgaan Centraal ہے دار ذمہ 
 رہنمائی کی ملزومات کے اس اور استقبال میں ہالینڈ کے متالشیوں کے  پناہ سیاسی

  اس اور گے کریں  معاونت کی  آپ پر مقام کے استقبالیہ مالزمین COA لئے۔ کے

 COA ہیں۔ حامل کے  بیمہ کے صحت اور غذائی  آپ کہ گے بنائیں یقینی  کو بات

  کی گزینی پناہ کی آپ ہیں۔ سکتے کر مدد کی  آپ بھی میں رابطے سے ڈاکٹر

  نہیں۔ رسوخ اثر کوئی کا COA پر فیصلے میں بارے کے درخواست
www.coa.nl 

 

 

)IND( Naturalisatiedienst en -Immigratie و انصاف وزارت ڈچ 

 ہے۔  حصہ کا سالمتی
IND مالزمین اس بات کی  تحقیقات کریں گے  کہ آیا آپ کو  نیدر لینڈز میں 

سیاسی پناہ  کا استحقاق حاصل ہے۔ اس مقصد کے لئے، وہ آپ  سے اس بارے  

میں دریافت کریں گے  کہ آپ کون ہیں اور آپ نے نیدرلینڈز میں سیاسی پناہ کے  

لئے کیوں درخواست دی۔ وہ آپ  کی ذاتی کہانی اور آپ کے آبائ ی ملک کے  

حاالت کی تحقیقات کریں گے اور اس بات کا فیصلہ کریں گے  کہ آیا آپ کو  

 عارضی یا مستقل بنیادوں پر  نیدرلینڈز میں قیام کی اجازت دی جائے۔ 
www.ind.nl 

 

 

)VluchtelingenWerk Nederland )VWN ایک انسانی حقوق کا ایک  

خود مختار ادارہ ہے جو سیاسی  پناہ کے متالشیوں کے  مفادات  کو فروغ دیتا  ہے۔  

ڈچ کونسل برائے  پناہ  گزین )VWN( معلومات فراہم کرتی ہے  اور سیاسی پناہ  

کے طریقہ  کار کی وضاحت کرتی ہے اور اس پورے عمل میں آپ کی معاونت  

کرتی ہے اور دیگر تنظیموں کے ساتھ مسائل کی صورت میں ثالثی کا کردار ادا  

کرتی ہے۔ اس معاملے میں وہ آپ کے وکیل کے ساتھ  مل کر کام کرتی ہے۔ ڈچ  

کونسل برائے  پناہ  گزین )VWN( آپ کی سیاسی  پناہ  کی درخواست پر فیصلہ 

 نہیں دیتی۔  
www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 

 

 

IND اور عمارتوں COA ان آپ ہے۔ موجود سیکیورٹی میں مراکز استقبالیہ 

  سیکورٹی پر وہاں   ہیں۔  سکتے کر ذریعے کے یونیفارمز کے ان شناخت کی

 آپ ہیں۔ کرتے ذخیرہ  کو سامان کے آپ وہ ہیں۔  لئے کے حفاظت کی آپ گارڈز

 چیز کس پر زمین اور عمارتوں کہ ہیں سکتے پوچھ سوال میں بارے اس سے ان

  پر درخواست کی پناہ سیسیا کی آپ نہیں۔ کی  چیز کس اور ہے اجازت کی

  رسائی تک زندگی ذاتی کی آپ وہ اور ہے نہیں رسوخ اثر کوئی کا محافظوں

   سکتے۔ کر نہیں حاصل

 

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


 

U wilt asiel aanvragen Maart 2021 | Urdu 3 

 

ایک تنظیم ہے جہاں آپ بیمار ہونے یا طبی مسئلے کی صورت میں جا سکتے ہیں, 

GezondheidsZorg Asielzoekers۔ ہر COA استقبالیہ مقام پر یا اس کے  

نزدیک GZA صحت  کی دیکھ  بھال کا مرکز  موجود ہے۔ GZA ڈاکٹر کی  

معاونت، نرس، GGZ  معاونتی  مشق کے  کارکن یا عمومی  معالجین کے ساتھ آپ  

 کے لیے اپائنمنٹس  کا انتظام کر  سکتی ہے۔ 
www.gzasielzoekers.nl 

 

 

  ایک ساتھ کے نرس  ایک سے طرف کی MediFirst  پر مرکز استقبالیہ کو آپ

 گی۔  کہے لئے کے گزرنے  سے معائنے طبی کو  آپ نرس ہے۔ گئی دی اپائنٹمنٹ

  مسائل جسمانی یا نفسیاتی کوئی  کو آپ آیا کہ ہے کرنا تعین یہ مقصد  کا معائنے

  سکیں۔ کر متاثر  کو ویوز انٹر کے آپ ساتھ کے  IND  جو ہیں نہیں  تو الحق

 

 
 

 

 ہے؟  ہوتا کیا میں مرحلے کے استدرخو

 
  یہ میں، اوقات مصروف کہ جیسے میں، حال صورت چند ہے۔ ہوتا مشتمل پر دنوں تین پر طور عمومی مرحلہ کا درخواست

 لیں فرما نوٹ کرم براہ ہے۔ یگئ  دی میں ذیل معلومات مزید میں بارے کے مرحلے کے درخواست ہے۔۔ سکتا ہو طویل تھوڑا

  دیگر مراحل بقیہ ہیں۔ کرتے آغاز کر کروا اندراج میں Apel Ter ہمیشہ آپ ہوسکتے۔ نہیں میں ترتیب اسی ہمیشہ مراحل کہ

  ہیں۔ سکتے جا کئے مکمل پر  مقامات

 

Ter Apel مرحلہ 1،  میں درخواست مرکز پر پہنچنا 

 مرحلہ 2، درخواست فارم

 مرحلہ 3 شناخت اور اندراج  

 مرحلہ 4 طبی معائنہ

 مرحلہ 5، درخواست انٹر ویو  

 

 
   پہنچنا  پر  مرکز درخواست  میں Apel Ter ،1  مرحلہ

 آمد  کی آپ ہے۔ ہوتا آغاز کا کارروائیوں کی پناہ سیاسی تمام جہاں ہے عمارت وہ یہ  ہیں۔ پہنچتے پر مرکز درخواست میں Apel Ter آپ

   بعد: کے

  گا، لے سامان کا آپ گا، کرے نوٹ نام کا آپ محافظ ایک •

 کہ تک جب گا جائے کہا لیے کے کرنے انتظار یہاں تک وقت اس کو آپ گا۔ جائے لے میں گاہ انتظار کو آپ اور •

IND جائے۔ لے نہ کو آپ آکر مالزم   

 
   کرانا جمع کا  فارم درخواست اور اندراج  ابتدائی سے جانب کی IND ،2  مرحلہ

IND گے: پوچھیں سے آپ مالزمین   

  گی جائے دی کر محفوظ میں سسٹم کمپیوٹر جو گے، لیں تصویر ایک کی آپ اور معلومات ذاتی کی آپ •

 اہم میں بارے کے آپ IND جسے ہیں کہتے فارم درخواست جسے جائے، کیا مکمل سوالنامہ ڈیجیٹل اور کاغذی تاکہ •

 کے سفر کے آپ اور خاندان کے آپ ہیں، رہتے کہاں  آپ مثالً،  ہے۔ کرتی استعمال لیے کے کرنے اکھٹی معلومات

 بھی میں بارے اس کو آپ ہیں رہے دے درخواست کیوں لئے کے پناہ سیاسی آپ ہے۔ مشتمل پر سواالت میں بارے

 سیاسی کی آپ کہ ہے کرتی استعمال لئے کے کرنے تعین کا بات اس کو معلومات ان IND ہے۔ دینا جواب مختصراً 

 دیں۔ جواب سے ایمانداری آپ کہ ہے اہم یہ جائے۔ بڑھایا آگے  کیسے کو کارروائی کی پناہ

http://www.gzasielzoekers.nl/
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    اندراج اور شناخت 3  مرحلہ

  کے مقصد اس ہیں۔ کون آپ کہ ہے ہوتی ضرورت کی جاننے یہ کو  حکومت ڈچ لیے کے بڑھانے آگے درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ

 جائے:  کیا مکمل اندراج اور شناخت پہلے لئے،

 ملک آبائی کے آپ اور ہے ہوتا ذریعے کے دستاویزات کے آپ یہ ہیں۔ کون آپ کہ کرنا طے یہ ہے مطلب شناختکا •

  کر۔  پوچھ سواالت میں بارے کے

 آگے درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ تفصیالت یہ ہے۔ کرنا محفوظ ڈیٹا کا آپ میں سسٹم نیشنل ہے مطلب کا اندراج •

    ہیں۔ ضروری لئے کے بڑھانے

 
( فون بذریعہ) سے مدد کی ترجمان عمل کا اندراج ۔KMar اور AVIM: ہیں دار ذمہ لیے کے اندراج اور شناخت تنظیمیں دو •

 انجام امور ذیل درج مالزم KMar یا AVIM ہیں۔ سکتے پڑھ میں ذیل میں بارے کے عمل کے اندراج آپ ہے۔ جاتا کیا مکمل

 : گے دیں

 ایمانداری آپ کہ ہے اہم یہ لٰہذا ہے، لیے کے کرنے تعین کا شناخت  کی آپ یہ سفر۔ اور مقام کا رہائش گے، پوچھیں نام کا آپ •

  دیں۔ جواب سے

 نیدرلینڈز نے آپ کہ ہے ثبوت سرکاری دستاویز یہ گا۔ جائے کہا  لیے کے کرنے دستخط پر درخواست کی پناہ سیاسی سے آپ •

  ہے۔ دی درخواست لئے کے پناہ سیاسی میں

 کارڈ شناختی ملکی غیر یہ کہنا لیے کے کرنے دستخط اپنے  اور لینا نشانات کے انگلیوں اپنی لینا، تصویر کی چہرے آپ •

(VI )پناہ سیاسی میں نیدرلینڈز نے آپ کہ ہیں سکتے کر استعمال لیے کے دکھانے یہ آپ جو ہے، ضروری لئے کے بنانے 

 ہے۔  دی درخواست لئے کے

 بھیجا پاس ککے محکمہ متعلقہ لئے کے جائزے کو دستاویزات کی آپ  لینا۔ پاسپورٹ کا آپ کہ جیسے ، دستاویزات کی آپ  •

  گے۔ جائیں لوٹائے واپس کو آپ یہ پر اختتام کے عمل کے پناہ سیاسی تو ہوئے اصل یہ اگر  گا۔ جائے

 معائنہ کا فون کے آپ لیے کے معلومات متعلق سے درخواست کی  پناہ سیاسی کی آپ جائیں۔ لے ساتھ فون اپنا  لئے کے معائنے •

 ہیں۔  سکتے لگ روز چند میں اس گا۔ جائے دیا کر حوالے کے آپ فون بعد کے معائنے گا۔ جائے کیا

  کریں۔  معائنہ کا سامان اپنے •

 
   ہے۔ سونا اور کھانا کو آپ جہاں گی دکھائے جگہ وہ کو  آپ COA گے۔ جائیں پر مرکز استقبالیہ آپ بعد، کے اندراج

 

 

  معائنہ طبی 4 مرحلہ

 ( GZA) بھال دیکھ کی  صحت لئے کے متالشیوں کے پناہ سیاسی ہوگا۔ معائنہ طبی  کا  آپ بعد کے عمل کے اندراج

  کا پھیپھڑوں کے آپ GZA تو ہوا ضروری ہے۔ نہیں تو  بیماری کی  چھوت یا دق تتپ  کو  آپ آیا کہ گی کرے جانچ یہ

   گی۔ لے ایکسرے
 

    ویو انٹر درخواست ویو:  انٹر ساتھ کے IND ،5 مرحلہ

  جانب کی آپ میں فارم درخواست IND  گی۔ پوچھے سواالت سے  آپ IND  میں جس ہے مالقات اہم ایک ویو انٹر درخواست

   ہے۔ ہوتا دن تیسرے پر طور عمومی ویو انٹر  یہ گی۔ کرے استعمال کا معلومات کردہ فراہم ہی پہلے سے

 

 

 ہیں: مقاصد ماہ کے  ویو انٹر درخواست

 :کرنا حاصل معلومات ذیل درج •

 ہیں  کون آپ -

 ہیں  آئے سے کہاں آپ -

 کیا۔ کیسے سفر کا یہاں نے آپ -

 ابھی نے آپ جنہیں  ہیں دستاویزات کوئی ایسی پاس کے آپ اگر ہیں۔ کی حوالے دستاویزات سی کون نے آپ کہ دیکھنا •

  ہیں۔ سکتے دے کو مالزم IND انہیں آپ ہے، کیا نہیں حوالے تک

 میں کتابچے ہوگا۔ کرنا فیصلہ کو ملک دوسرے کسی کے یورپ پر درخواست کی پناہ سیاسی کی آپ آیا کہ دیکھنا یہ •

 ملک سا کون - ہے دی درخواست لیے کے پناہ سیاسی میں یورپ نے میں '' ہیں سکتی جا کی حاصل معلومات مزید

 ''  گا؟ کرے غور پر دعوے میرے

  گی۔ بڑھے کیسے آگے کارروائی کی پناہ سیاسی کی آپ کہ کرنا تعین کا بات اس •
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IND گے:  پوچھیں میں  بارے اس سے آپ مالزم 

 مقام کا رہائش اور ملک آبائی قومیت، شناخت، کی آپ •

 خاندان •

 دستاویزات  •

 تعلیم  •

 مالزمت  کی فوج اور کام •

 رہائش میں ممالک دیگر •

 سفر  کا آپ میں نیدرلینڈز •

  وجہ کی آپ لئے کے درخواست کی پناہ سیاسی •

 

  IND ہیں۔ رہے دے درخواست لئے کے نیدرلینڈز کیوں آپ کہ ہے دینا جواب مختصر صرف کو آپ دوران کے  ویو انٹر

 کی  درخواست کی پناہ سیاسی کی  آپ میں انٹرویو دوسرے ہے۔ کرتا استعمال کا  معلومات ان لیے کے کار طریقہ درست

   ہے۔  جاتا کہا ویو انٹر تفصیلی  جسے گا، جائے دیا موقع  کو آپ ےلئ  کے کرنے فراہم وضاحت تفصیلی کی  وجوہات

 

IND گی۔ جائے کی فراہم نقل کی  لیٹر رپورٹ کو آپ گی۔ کرے  تیار رپورٹ کی انٹرویو  

 

  آپ ہے۔  سکتی کر ریکارڈ آواز کی آپ IND  ہیں، آئے سے کہاں  آپ کہ  لئے کے تعین کے بات  اس بعد کے انٹرویو اندراج

  گا۔ جائے کہا کو  کرنے وضاحت میں زبان والی  جانے بولی اپنی سے

 

 
 

 
 

 ہے؟  ہوتا کیا بعد کے مرحلے کے درخواست

 

 :بعد   کے مرحلے کے درخواست
ً  آپ •  گے  پرجائیں مرکز استقبالیہ COA اور ایک عموما

• IND جائے بڑھایا آگے کیسے کو عمل کے پناہ سیاسی کے آپ کہ گی  کرے تعین کا بات اس 

• IND ہے۔ درکار تحقیق کتنی لئے کے فیصلہ پر درخواست کی  پناہ سیاسی کی آپ کہ گی سکے کر فیصلہ کا بات اس 

IND مثالً  ہے، سکتے کر بین  چھان کی دستاویزات کی آپ  

 ہیں۔  گئی دی میں ذیل معلومات مزید میں بارے کے RVT ۔(RVT) گے ہوں داخل میں مدت کی تیاری اور بقیہ آپ •

 

 
 

   ترجمان

  آپ ترجمان ہوگا۔ دستیاب ترجمان ایک لیے کے مدد میں شنید و  گفت بیشتر ہوگی۔ شنید و گفت متعدد کی آپ ساتھ کے تنظیموں متعدد

 کریں۔ ترجمہ میں زبان ڈچ  کا اس کہ گا کہیں کو آپ اور گا، کرے  ترجمہ کا الفاظ اور جملے ڈچ میں زبان والی  جانے سمجھی کی

  پر طور ذاتی میں، صورتون چند نہیں۔ حق  کا ہونے انداز اثر پر فیصلہ  میں بارے کے درخواست  کی ہپنا سیاسی کی آپ کو ترجمان

  کی دینے درخواست لئے  درخواستکے کی پناہ سیاسی ہے۔ ہوتا پر فون  پر طور عمومی یہ لیکن ہے سکتا کر شرکت میں اجالس

  کو دوسرے  ایک کو مترجم یا آپ اگر گا۔ رہے موجود ہہمیش  ترجمان دوران کے ویو انٹر ساتھ کے IND میں بارے کے وجوہات

  کرے انتظام کا ترجمان دوسرے ایک IND میں صورت  ایسے جائے۔ کہا میں بارے اس پر طور فوری تو ہوں مشکالت میں سمجھنے

 ہو۔ نہ فہمی  غلط کوئی باعث کے سمجھنے نہ سے طریقے درست کو  سواالت کہ ہے اہم یہ گی۔
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RVT ہے؟  ہوتا کیا دوران کے   

 

RVT ہے۔ سکتا ہو طویل   یہ دوران کے  اوقات مصروف ہے۔  ہوتا کا مہینوں چند سے ہفتے دورانیہ کا  RVT روک کو سفر  آپ میں  

  کی آپ کتابچہ: دیکھیں لئے, کے معلومات مزید (۔AA) ہیں سکتے ہو تیار لئے کے کارروائی کی پناہ سیاسی عمومی اور ہیں سکتے
  گے۔ کریں وصول  میں بعد آپ  جسے ،میں بارے کے معلومات میں بارے کے عمل کے پناہ سیاسی عمومی  درخواست، کی پناہ سیاسی

  صورت ایسی میں۔ صورت کی آنے پیش مشکالت پر مرکز استقبالیہ کہ جیسے گی، ہو نہیں موصول  RVT  کو آپ ں،می  صورتوں کچھ

 مدد  کی آپ لئے کے تیاری کی انٹرویو کے آپ ساتھ  کے IND وکیل  ہوگی۔ مالقات ساتھ کے وکیل کی  آپ پہلے سے آغاز کے AA میں

  ہیں۔ سکتے ہو میں ترتیب مختلف مراحل ہیں۔ ئیگ دی میں ذیل معلومات مزید میں بارے کے RVT گا۔ کرے

 

 مرحلہ 1، معلومات

 مرحلہ 2، وکیل

 مرحلہ 3 نرس انٹر ویو

 مرحلہ 4 کو دستاویزات بھیجنا

 مرحلہ 5، تفصیلی انٹرویو کے لیے دعوت

 

   معلومات 1 مرحلہ

VWN گا۔ کرے فراہم معلومات میں  بارے کے  تنظیموں درپیش کو آپ اور عمل حصولکے کے پناہ سیاسی دوران کے کوعمل آپ   

 
 وکیل   2 مرحلہ

  وکیل کا آپ گا۔ کرے مدد میں تیاری  لئے کارروائیکے کی حصول کے پناہ سیاسی کو  آپ جو گا جائے کیا تفویض وکیل  ایک کو آپ

  کو وکیل کو آپ ہے۔ آگاہ میں بارے کے اہمیت کی ویو انٹر تفصیلی اور ہے جانتا میں بارے کے بطوں ضا اور قوانین پر پناہ سیاسی

  کو  آپ لئے کے اس تاہم، ہیں۔ سکتے کرکر درخواست کی مدد سے وکیل آپ دوران کے عمل کے  درخواست ہے۔ کرنی نہیں ادائیگی

  ہوگی۔ کرنی ادائیگی اور انتظام خود بذات

 
   ویو  انٹر نرس 3 مرحلہ

  دریافت میں بارے اس  نرس ہے۔ گئی دی اپائنٹمنٹ ایک ساتھ کے نرس ایک سے طرف کی MediFirst  پر مرکز استقبالیہ کو آپ

  کے IND  مسائل یہ آیا کہ ہے ہوتی ضرورت کی جاننے  کو نرس ہیں۔ مسائل جمسانی یا دماغی یا  داغ کوئی کے آپ  آیا کہ گی کرے

  غور زیر کو مسئلے بھی کسی  ہو ممکن جلد جتنا کہ ہے دیتا اجازت کو IND امر یہ ہیں۔ سکتے ہو  ازاند اثر پر ویو انٹر کے آپ ساتھ

  جائے۔ الیا

 
 بھیجنا  دستاویزات  کو IND ،4 مرحلہ

  یاد بھیج نیدرلینڈز انہیں ہو ممکن جلد جتنا  تو کرے، ثابت روداد کی پناہ سیاسی کی آپ کہ جو ہیں دستاویزات اہم کوئی پاس کے آپ اگر

  معلومات مزید ہیں۔ اصل یہ کہ لیے کے بنانے یقینی کو بات اس ہے ضرورت کی معائنے کے دستاویزات بھی ابھی کو IND جائے۔

    ہیں؟ بھیجتے کیسے دستاویزات آپ کتابچہ: دیکھیں لئے, کے

  
 دعوت  لیے  کے انٹرویو تفصیلی ،5 مرحلہ

  عمومی درخواست، کی پناہ سیاسی کی آپکتابچہ ہوگا۔ موصول  خط  دعوتی ایک لیے کے انٹرویو تفصیلی سے جانب  کی IND کو آپ
 ہے۔  کرتا وضاحت کارروائیکی بقیہکارروائی کی حصول کے پناہ سیاسی
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 کارروائی پر ڈیٹا ذاتی
 

 کی آپ ہیں۔ ذیل درج وہ رہا اشتراک کا اداروں جن پر کتابچے اس ہیں۔ معلومات کی قسم بھی کسی میں بارے کے آپ ڈیٹا ذاتی
 پوچھیں تفصیالت کی آپ سے آپ وہ ہیں۔ کرتے پروسیس کو ڈیٹا ذاتی وہ دوران کے کارروائی پر عرضی یا نوٹیفیکیشن درخواست،

 اور ہیں رکھتے محفوظ اور استعمال ڈیٹا کا تنظیمینآپ یہ گے۔ پوچھیں بھی سے افراد یا اداروں دیگر پر پڑنے ضرورت اور گے
 پر تنظیموں والی کرنے پروسیس ڈیٹا کا آپ ہیں۔ سکتے کر بھی اشتراک ساتھ کے اداروں دیگر پر پڑنے ضرورت تحت کے قانون

ً  وہ پر طور کے مثال ہیں۔ کرتے عائد داریاں ذمہ کردہ وضع اپنی قوانین متعلق سے رازاداری  ساتھ ے احتیاط کو ڈیٹا کے آپ الزما
 کہ: جیسے ہے، کرتا وضع بھی حقوق کے آپ قانون کا رازداری کریں۔ استعمال سے قےطری محفوظ اور

 حق؛ کا رسائی کی آپ تک ڈیٹا گئے کئے محفوظ ذریعے کے تنظیموں •
 ہیں؛ کرتی کیوں اور ہیں کرتی کیا ساتھ کے ڈیٹا کے آپ تنظیمیں کہ حق کا جاننے یہ •
 ہے۔ گیا کیا تبادلہ کا تتفصیال کی آپ ساتھ کے تنظیم کس کہ حق کا جاننے یہ •

 پر سائٹ ویب کی تنظیم متعلقہ لئے کے جاننے میں بارے اس ہے جاتا کیا پروسیس کیسے کو ڈیٹا کے آپ کہ یہ اور حقوق کے آپ
 کریں۔ وزٹ

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 :ہے اشاعت مشترکہ کتابچہ یہ

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) 

 

 

 :از کمیشن

Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 

۔ محفوظ حقوق جملہ ےک مندرجات ےک اشاعت اس  ہیں
، صورت یک اختالفات ےک ترجمان   میں  ترجمہ  ڈچ میں
 گا۔ رہ   نافذ ورژن

 

http://www.rijksoverheid.nl/

