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 اللجوء إقامة تصريح لحاملي األسرة شمل لم إجراءات
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 األسرةشمللمطلبتقديموتريدإقامةتصريحلديك
 ذلك يعني الضامن. الشخص أنت هولندا. إلى الخارج من أسرتك أفراد يأتي أن اآلن وتريد محدودة. لفترة لجوء إقامة تصريح على حصلت

 مجاني. الطلب هذا هولندي. إقامة تصريح منح هو الطلب من الهدف أسرتك. أفراد عن نيابة إقامة تصريح تطلب أنك

 
 جزأين: من األسرة شمل لم إجراءات تتألف

 طويلة. لفترة إقامة تأشيرة هو mvv إن للجوء". الالحقين المسافرين - (mvv) المؤقتة اإلقامة "تصريح بطلب 1 الجزء يتعلق •
  هولندا. إلى ربالسف أسرتك ألفراد يسمح بواسطتها

 إقامتهم تعتمد مشتق: إقامة تصريح على أسرتك أفراد يحصل هولندا. إلى األسرة أفراد وصول بعد لجوء تصريح بمنح 2 الجزء يتعلق •
 إقامتك. تصريح على

 
 مشتق. إقامة تصريح على الحصول عائلتك من لفرد يمكن كيف خطوة خطوة المنشور هذا في تقرأ
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 معها؟ ستتعامل التي المؤسسات هي ما
 
 

 

 المأوى A)(CO asielzoekers opvang Orgaan Centraalتوفر
 األسرة ألفراد بالنسبة كذلك ذلك يسري هولندا. في اللجوء لطالبي اللجوء إجراءات أثناء والتوجيه

 وتأمينا الطعام ووجبات المأوى COA توفر هولندا. إلى بالسفر لهم يسمح الذين الحقا المسافرين

 في طبيب إلى تحتاج كنت إذا المساعدة COA لك تقدم كما ضروريا. ذلك كان إن مؤقتا صحيا

  أسرتك. شمل لم أو لجوئك طلب بشأن القرار تتخذ وال مستقلة مؤسسة هي COA المأوى.

www.coa.nl 

 

 ((IND dNederlan VluchtelingenWerk لحقوق مستقلة منظمة هي 

 معلومات VluchtelingenWerk موظفو يمنحك اللجوء. طالبي مصالح تحمي اإلنسان
 األسرة. شمل لم طلب استمارة ملء في مساعدتك ويمكنهم األسرة. شمل لم إجراءات حول

 وجود عند يساعدوك كما األسرة. شمل لم إجراءات طول أثناء أسرتك وأفراد أنت وتوجيهك

 شمل لم طلبات بشأن القرار VluchtelingenWerk تتخذ ال أخرى. مؤسسات عم مشاكل
  األسرة.

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

A)(GZ Asielzoekers GezondheidsZorg أن يمكن التي المؤسسة هي 
 مركز هناك طبية. أسئلة لديهم كانت أو مرضوا إن اإليواء مركز في أسرتك أفراد يراجعها

 GZA ترتب منه. بالقرب أو COA بـ خاص إيواء مقر كل في موجود GZA بـ خاص صحي

 العائلة. طبيب أو GGZ العيادة ُمساعد أو ممرضة أو الطبيب مساعدة مع لك موعدا

www.gzasielzoekers.nl 

 

((IND tNaturalisatiediens en -Immigratie وزارة من جزء هي 

 شمل لم لشروط مستوفين أسرتك أفراد كان إذا ما IND موظفو يبحث الهولندية. واألمن العدل
 في متابعة بحث بإجراء البدء يمكنهم كما أصلية. وثائقك كانت إذا ما ذلك خالل ويتحققون األسرة.

 IND لموظفي يمكن أسرتك. أفراد مع ومقابالت DNA النووي للحمض فحص وهو الخارج.
 إلى بالسفر أسرتك ألفراد سيسمح كان نإ يقررون ثم أيضا. هولندا في لك أسئلة توجيه كذلك

 هولندا.

www.ind.nl 

 

 M)(IO Migratie voor Organisatie Internationale تساعد

 عند المساعدة تقديم ذلك ويشمل بلد. 100 من أكثر في مكاتب من العالم أنحاء في المهاجرين

 كخدمة مدفوع أجر مقابل المساعدة هذه IOM تقدم اللجوء. إقامة تصريح حاملي أسرة أفراد قدوم
 ال اإللكتروني. الموقع عبر سعر عرض طلب لكليهما يجب كاملة. سفر كمساعدة أو استشارية

  األسرة. شمل للم مالي دعم تقديم IOM لـ يمكن

nederland.nl-www.iom 

www.coa.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.gzasielzoekers.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.iom-nederland.nl/
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nZake Buitenlandse van Ministerie  الخارجية الشؤون وزارة تمثل

(BZ) لدى الخارج. في الهولندية الحكومة BZ يمكن العالم. في مختلفة بلدان في سفارات 
 تحديد للسفارات يمكن حيث األسرة. شمل للم طلبهم في أسرتك أفراد دعم الهولندية للسفارات

 على بناء دائما ذلك يحدث أسرتك. ألفراد مقابالت وإجراء النووي للحمض فحص إلجراء موعد

 حسب أسرتك أفراد يذهب أسرتك؟ ألفراد mvv منح على IND توافق هل .IND من طلب

  .mvv منح لترتيب السفارة إلى المحدد الموعد

www.rijksoverheid.nl 

http://www.rijksoverheid.nl/
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 المشتق اإلقامة تصريح شروط
 

 قانون شروط أسرتك أفراد و أنت تستوفي أن يجب .هولندا في معك السكن من التمكن إلى يهدف تصريح هو المشتق اللجوء تصريح
 .األجانب

 
 مشتق لجوء تصريح على يحصلوا أن يمكن الذين األسرة أفراد

التاليناألسرةألفراداألسرةشمللمطلبيمكنك

 أو؛زوجتكزوجك •
 أوحياتك؛شريك •

 أو؛بالتربيةطفلك •

لجوئكطلبقدمتعندماسنة18منأصغرعازباكنتإنوالداك •

 
 المشتق اإلقامة تصريح شروط

السفرمدةالمدةهذهتسمىاللجوءتصريحعلىحصولكمنأشهر3خاللخاللكمنmvvطلبأسرتكأفرادعلىيجب •

الالحق
 عند قائما يزال ال األسري الرابط هذا يكون أن يجب األسري. بالرابط ذلك ويسمى أسرتك. من جزءا الخارج في وهم أسرتك أفراد يعتبر •

  هولندا. أسرتك أفراد دخول

  الوثائق. حول أكثر معلومات أدناه تقرأ بالوثائق. معك األسري والرابط شخصيتهم يثبتوا أن أسرتك أفراد على يجب •

 السوابق بتصريح ذلك يسمى الطلب. تقديم عند لديهم إجرامي ماض وجود بعدم تصريح توقيع سنة 12 سن من أسرتك أفراد على يجب •
  اإلجرامية.

 الطلب. تقديم عند المدنية الحالة تصريح توقيع فأكبر سنة 15 بسن األطفال على يجب •

  مستقل. لجوء تصريح لديك •

 أسرتك. ألفراد ضامن بأنك تصريح توقيع عليك يجب •

 اللجوء. إجراءات أثناء أسرتك أفراد ذكرت •

 أكبر. أو سنة 18 بسن حياتك وشريك أنت •

 موافقة منح الخارج في الباقي الوالد على عندئذ يجب الخارج؟ في اآلخر البيولوجي الوالد وبقي طلبا القاصر)باسمك( طفلك قدم هل •
 هولندا. إلى طفلك لمغادرة

 
 المشتق اإلقامة حتصري شروط استيفاء عدم

 التالية: الحاالت في الشروط أسرتك أفراد يستوفي ال

 بخصوص المسامحة الممكن من كان إذا ما الحالة هذه في IND تقرر الالحق. السفر فترة انقضت المحدد. الوقت في الطلب تقدم لم •
 المتأخر؛ التقديم

 هنا. المذكورين اأسرة أفراد غير آخر بشخص تأتي أن تريد •

 مشتق. إقامة تصريح على أنت حصلت •

 أو العائلة من كفرد لإلقامة العادية الطلب إجراءات اتباع عندئذ عليك يجب ذلك؟ من الرغم على شمل لم طلب تقديم الحاالت تلك في تريد هل
 )الضامن(". األسرة أو ائلةللع إقامة هدف "طلب الطلب استمارة لذلك استخدم صارمة. قواعد عليه وتنطبق ماال الطلب هذا يكلف األسرة.

 .www.ind.nl/familie على االستمارة هذه تجد

 

 لجوئك طلب أثناء سنة 18 من وأصغر عازبا كنت
 إجراءات البالغين أو القاصرين واألخوات اإلخوان قدوم أجل من تتبع البيولوجيين. لوالديك فقط شمل لم طلب تقديم الحالة تلك في يمكنك
 ماال. الطلب هذا يكلف األسرة. أو العائلة من كفرد ةلإلقام العادية الطلب

 

 حياة شريك بجلب عندئذ لك يسمح به(؟ )متزوج واحد حياة شريك من أكثر لديك هل
 يسمح المواطن أن على الهولندي القانون ينص ذاك. الحياة شريك من أطفالك مع واحد

 واحد. حياة بشريك بالزواج له
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 اللجوء إقامة تصريح لحاملي األسرة شمل لم إجراءات

 

 

 خطوات 8 في الالحقين للمسافرين mvv طلب 1 الجزء

 
 الطلب تقديم :1 الخطوة

 تمارةاس استخدام عليك يجب www.ind.nl/nareis االلكتروني: IND موقع على االستمارة هذه تجد )الرقمية(. الطلب استمارة تمأل

  .IND موقع على استخدامها يمكنك اإلنجليزية باللغة استمارة هناك أن كما األسرة. أفراد من فرد لكل منفصلة

 

 كما الطلب. استمارة ملء في مساعدتك ويمكنهم األسرة. شمل لم إجراءات حول معلومات VluchtelingenWerk موظفو يمنحك

 الطلب. تقديم على مساعدتك كذلك NIDOS من لوصيك يمكن قاصر؟ أنت هل الالحق. السفر إجراءات طوال بتوجيهك يقومون

 
  كامل. بشكل الملحقات تمال وأن االستمارة مع الوثائق جميع ترسل أن على احرص بها. والتزم الطلب استمارة في التعليمات جميع اقرأ

 

 البلد في السلطات من صادرة وثائق وهي رسمية. وثائق طريق عن بك األسري ورابطهم شخصيتهم يثبتوا أن أسرتك أفراد من IND تتوقع

 إرسال كذلك يمكنك الالزمة. األصلية الوثائق إلى IND تشير هولندا. إلى أصلية وثائق إرسال الغالب في أسرتك أفراد على يجب األصلي.
 أن يجب الهوية. بطاقة أو السفر جواز مثل الرسمية الشخصية تعريف أوراق من فقط لنسخة حاجة هناك ك.طلب تدعم رسمية غير وثائق

 مكتوبة المطلوبة الوثائق جميع تكون أن يجب شخصية. وصورة الوالدة ومكان الميالد تاريخ على الرسمية الشخصية إثبات وثائق تحتوي
  هولندية. محكمة قبل من محلفا الكتابي المترجم يكون أن يجب إليها. مترجمة أو األلمانية أو الفرنسية أو اإلنجليزية باللغة

 

http://www.ind.nl/nareis
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 أسرع اإلجراءات تكون ممكن. وقت بأسرع الطلب لهذا الضرورية الوثائق جميع اجمع
 بذلك.

 

 ستكون ألنها صليةاأل بالوثائق احتفظ .IND إلى مملوءة طلب استمارة مع األسرة أفراد لجميع الوثائق جميع من نسخة إرسال يجب

 على مكتوب IND عنوان .IND إلى شخصية وصورة الملحقات مع والكاملة المملوءة الطلب استمارة ترسل الحق. وقت في ضرورية
 الطلب. استمارة

 

 الطلب استالم :2 الخطوة
 الذي التاريخ تتضمن كما له. الطلب قدمت الذي األسرة فرد اسم الرسالة هذه تتضمن حيث رسالة. عندئذ تصلك طلبك؟ IND استلمت هل

 األصلية. الوثائق إرسال كذلك رسالة عبر IND تطلب القرار. IND ستتخذ ومتى طلبك IND فيه استلمت

 

 بتغيير IND أبلغو اإلجراءات في تأخير حدوث تفادى آخر؟ مكان في للسكن انتقلت هل

 .VluchtelingenWerk من آخر موجه لديك أصبح إذا كذلك IND أبلغ عنوانك.
 رسالة. عبر بالتغييرات تبلغ

 

 الطلب  من التأكد :3 الخطوة
 والوثائق الملحقات أرسلت قد كنت وإن البيانات. جميع مألت قد كنت إن IND تتأكد الطلب. من IND تتأكد طلبك، معالجة تمت إذا

 مشتق. إقامة تصريح على الحصول لشروط مستوفين أسرتك أفراد كان إذا ما عندئذ IND تبحث كامل؟ الطلب هل )النسخ(. الصحيحة

 إضافية؟ وثائق إلى IND تحتاج هل أو اتمعلوم IND تفتقد هل للشروط. مستوفين غير أسرتك أفراد أن اتضح إذا الطلب IND ترفض
  الحالة. تلك في رسالة تصلك أطول. وقتا اإلجراءات ستستغرق الحالة هذه في

 

 الطلب  تكميل :4 الخطوة

 إذا ما إلى أيضا الرسالة تشير قبله. إرسالها عليك يجب الذي والتاريخ تحتاجها. IND تزال ال التي والوثائق المعلومات على الرسالة تحتوي

 من موجهك إلى سريعا الرسالة هذه خذ .3 الخطوة في المعلومات من المزيد تقرأ الوثائق. فحص تريد IND كانت

VluchtelingenWerk. بموظف هاتفيا اتصل الوقت؟ من المزيد إلى تحتاج هل المطلوبة. الوثائق إرسال في موجهك يساعدك IND 

 الرسالة. في مكتوب IND موظف هاتف رقم هاتفيا. يتصل VluchtelingenWerk من موجهك اجعل أو طلبك في ينظر الذي

 

 الوثائق فحص :5 الخطوة

 إذا ما غالبا IND صتفح هولندا. في بك األسري( )الرابط عالقتهم هي وما بالوثائق. شخصيتهم يثبتوا أن أسرتك أفراد جميع على يجب
 أشهر. بضعة الوثائق فحص يستغرق ان يمكن حقيقية. الوثائق هذه كانت

 

 التي الحالة وهي ذنب. بغير أدلة نقص بحالة يتعلق األمر كان إذا ما بتقييم IND تقوم الحالة هذه في رسمية؟ وثائق أسرتك أفراد يملك ال

 رسمية. وثائق أسرتك أفراد يملك ال لماذا IND لـ جيد بشكل توضح أن إذن المهم من نب.ذ بغير لوثائق أسرتك أفراد امتالك عدم فيها يكون
  األسري. والرابط الشخصية تثبت رسمية غير وثائقا كذلك أرسل

 

 DNA النووي الحمض فحص :6 الخطوة

 أفراد على IND تعرض ان يمكن الوثائق. أسرتك أفراد يملك ال أو أحيانا. كافية الطلب مع أسرتك أفراد يرسلها التي الوثائق تكون ال

 أنك كاف بشكل الرسمية غير الوثائق تثبت عندما أو األدلة. في نقصا هناك أن IND أثبتت إذا فقط ذلك يحدث الحق. بحث إجراء أسرتك
 إن البيولوجي والدك أو البيولوجي طفلك هو أسرتك فرد هل الالحق. البحث على مثال هو النووي الحمض فحص إن ألسرة.ا أفراد من فرد

 ألفراد يمكن النووي. للحمض فحص إلجراء أسرتك أفراد فيها IND تدعو .IND من رسالة الحالة تلك في تصلك قاصرا؟ نفسك أنت كنت
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 أفراد على يجب  التي األمور على الرسالة تحتوي الهولندية. السفارات مع ذلك في IND تتعاون هم.ابن أو والدهم أنك إثبات بذلك أسرتك
 بها. القيام أسرتك

 
 آخر شخص أو ممرض أو طبيب يقوم السفارة. مبنى إلى الموعد يوم في ويذهبون هولندية. سفارة أقرب مع موعدا أوال أسرتك أفراد يحدد
 بالصحة. مضرا ليس وهو ألم إلى الخد لعاب أخذ يؤدي ال خاص. عود طريق عن ذلك يحدث أسرتك. ألفراد دالخ لعاب  من عينة بأخذ هناك

 النووي الحمض أعطوا قد يكونون عندما مباشرة إبالغك أسرتك أفراد على يجب هولندا. في IND إلى النووي الحمض مادة إرسال يتم

 مكتب في النووي الحمض مادة ألخذ www.ind.nl على اإلنترنت عبر موعد ديدتح التالي اليوم في يمكنك السفارة. لدى بهم الخاص

IND ضروريا. ذلك كان إذا هولندا في البيولوجي عائلتك لفرد وكذلك لنفسك بذلك وتقوم اوتريخت. في 

 

 تكون عندما هر.أش بضعة النووي الحمض فحص يستغرق ان يمكن بك. والخاص أسرتك بأفراد الخاص النووي الحمض بفحص IND تقوم

 .IND من ذلك حول معلومات على تحصل ظهرت، قد النتيجة

 

 عبور أسرتك أفراد على أحيانا يجب .mvv على الحصول ترتيب أجل من وكذلك الالحق. البحث إلجراء هولندية سفارة أقرب إلى أسرتك أفراد يذهب
 أفراد مع مبكرا تشاور أنفسهم. أسرتك أفراد على تقع ذلك مسؤولية إن صعبة. لياألص البلد إلى العودة تكون أن ذلك بسبب يمكن ذلك. أجل من الحدود
 األمور هذه نظم الهولندية. السفارة فيه تقع الذي البلد من والخروج واإلقامة البلد لدخول السارية القواعد وحول الحدود. لعبور اإلمكانيات حول أسرتك

 الهولندية. السفارة لدى موعد تحديد قبل

 

 الهولندية السفارة في المقابلة :7 خطوةال
 مقابلة إلجراء أسرتك أفراد بدعوة الحالة هذه في IND تقوم أن يمكن أسئلة؟ IND لدى كانت أو النووي الحمض فحص إجراء يتعذر هل

 كذلك يمكن بك. قرابتهم صلة يه وما هم من التوضيح المقابلة أثناء أسرتك ألفراد يمكن الخارج. في لهولندا سفارة في المقابلة تحدث معهم.

 أشهر. بضعة السفارة لدى مقابلة ترتيب يستغرق أن يمكن هولندا. في معك مقابلة إلجراء IND تدعوك أن

 

 القرار : 8 الخطوة

 المتخذ بالقرار تتوصل الشروط. لجميع مستوفين أسرتك أفراد كان إذا ما عندئد IND تتحقق الفحوص. جميع نتائج تظهر حتى IND تنتظر
 وقتا القرار ويستغرق الطلب. تقديم من أشهر ستة إلى ثالثة غضون في ذلك يتم أن يجب للقانون، وفقا أسرتك. بأفراد الخاص طلبك بشأن
 ازدحام. وجود عند أطوال

 الهولندية. السفارة وإلى إليك القرار IND ترسل الطلب. على IND توافق الشروط، لجميع مستوفين أسرتك أفراد كان إذا إيجابي: قرار •

 .IND بقرار أسرتك أفراد تبلغ

 القرار هذا على االعتراض أسرتك ألفراد يمكن الطلب. IND ترفض الشروط، لجميع مستوفين غير أسرتك أفراد كان إذا سلبي: قرار •

 ذلك. في يساعدك محام عن البحث VluchtelingenWerk لدى موجهك أو انت يمكن خاللك(. )من

 

 اإليجابي القرار بعد mvv استالم :9 الخطوة
 

 الموعد

 لقويتع الهولندية. السفارة لدى موعد تحديد لذلك عليهم ويجب اإليجابي. القرار من أشهر 3 خالل mvv استالم أسرتك أفراد على يجب
 األصلي البلد في هولندية سفارة هناك تكن لم إذا الالحق. البحث األسرة أفراد اجرى حيث أو الطلب. استمارة في المكتوبة بالسفارة األمر

 .mvv الستالم الوقت من إضافية أشهر 3 عندئذ ويمنحون مجاورة. دولة إلى السفر األسرة ألفراد يمكن

 

 السفرجوازوتقديموالتوقيعبعاألصاوبصماتmvvاستمارةالسفارة
 الحصول لترتيب محددة. شروطا الشخصية الصورة هذه تستوفي أن يحب معهم. شخصية صورة اصطحاب أسرتك أفراد على يجب

 أفراد يقوم كما أسرتك. أفراد بصمات بأخذ موظف يقوم ثم .mvv على الحصول أجل تمديد استمارة اوال أسرتك أفراد يمأل  ،mvvعلى
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 لمدة صالحا الجواز يكون أن يجب .mvv لمنح ضروري وذلك أسرتك. أفراد سفر جوازات الهولندية السفارة تستلم توقيعهم. بوضع أسرتك

  أكثر. أو أشهر 6

 

 مخصصة سفر وثيقة هو LP إن هولندي. (LP) مرور جواز على الحصول غالبا عندئذ يمكنهم سفر جوازات أسرتك أفراد يملك لم إذا

 كان إذا ما السفارة IND تبلغ ذلك. أجل من إضافيتين شخصيتين صورتين تسليم األسرة أفراد من فرد كل على يجب ذهابا. واحدة لسفرة

  .LP على الحصول أسرتك ألفراد يمكن

 

 أسرتك. ألفراد LP منح فقط األصلي البلد خارج الهولندية للسفارات يمكن

 

السفرجوازفيووضعهmvvإصدار
 تدعو السفر. جواز في )لصقة( mvv لصق يتم جاهزا، شيء كل يكون عندما أقصى. كحد أسبوعين ذلك ويستغرق .mvv السفارة تصدر

 .mvv مع الجوازات ألستالم أسرتك أفراد السفارة

 

 والمعلوماتmvvاستالمالسفارة
 على كذلك ويحصلون .mvv مع LP يستلمون أو .mvv مع سفرهم جوازات أسرتك أفراد يسترجع السفارة. إلى أسرتك أفراد يعود

 هولندا. دخول بعد فعله عليهم يجب ما حول خطية معلومات

 

 هولندا إلى السفر :10 الخطوة
أسرتكألفرادبالنسبةالبلدمنللخروجخاصةقواعدأحيانااكهنهولنداإلىالسفريمكنهم،mvvاستلمواقدأسرتكأفراديكونعندما

مكتوبةالصالحيةمدةيوما90لمدةصالحmvvذلكحولمعلوماتمنحكVluchtelingenWerkلـيمكنالخارجفي

mvvلصقةعلى

تاريخينوعليها

 التاريخ( هذا من اعتبارا صالح mvv) البدء تاريخ •

 التاريخ( هذا من اعتبارا صالح غير mvv) االنتهاء تاريخ •

 

 تقوم هل .mvv استالم بعد إال السفر تذاكر شراء بعدم IND تنصح هولندا. إلى للسفر بأنفسهم طائرة تذكرة شراء أسرتك أفراد على يجب

VluchtelingenWerk اإلمكانيات. عن موجهك اسأل السفر. تكاليف من جزء تعويض أحيانا يمكن بتوجيهك؟  

 

 الحالة تلك في IND تبلغ يريدون. لحظة أي في الطلب بسحب أسرتك ألفراد يُسمح

 أسرتك أفراد سحب هل .VluchtelingenWerk من موجهك طريق عن بذلك
 شمل لم طلب عندئذ يمكنك ال الالحق. السفر لمدة ضمان عندئذ هناك يكون ال الطلب؟
   ذلك. بعد الطريق هذا عبر األسرة

 

 

 خطوتين في أسرتك ألفراد الهولندية اللجوء اءاتإجر .2 الجزء
 

 الوصول بعد Apel ter في التسجيل :1 الخطوة

 المأوى COA ترتب .Apel Ter في التسجيل مركز في شخصيا والحضور يوما 90 خالل هولندا إلى السفر أسرتك أفراد على يجب

 اإليواء. مركز في جودتانمو  VluchtelingenWerk و IND أن كما اإلجراءات. أثناء والتوجيه

 

  أسرتك ألفراد بالنسبة والتصريح اللجوء إجراءات :2 الخطوة

 في تبيت اإليواء. مركز في أسرتك أفراد يبيت األقل. على ليالي وثالث أيام 4 اإليواء مركز في أسرتك أفراد لجوء إجراءات تستغرق
 المنزل.
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 تحيل واضحة. غير وأمور شكوك هناك تكون أحيانا غالبا. أيام 4 اإلجراءات تستغرق

IND أطول. وقتا تستغرق وهي العامة. اللجوء إجراءات إلى عائلتك فرد عندئذ 

 
 اإليواء: مركز في التالي يحدث أسرتك بأفراد المتعلقة اإلجراءات أثناء

  متوفرة. أو واضحة تكن لم إن البصمات وتأخذ للوجه رقمية صورة IND تأخذ بصماتهم. ويأخذ شخصيتهم من IND من موظف يتأكد •

  منه. أسرتك أفراد أتى الذي للبلد راجع الفحص هذا إجراء إمكانية أسرتك. ألفراد الرئوي للسل فحص يجرى أن يمكن •

 اإلجراءات. حول شرحا أسرتك ألفراد VluchtelingenWerk تقدم •

 مشتق. لجوء تصريح على حصلوا أنهم مفادها رسالة وهو قرارا. أسرتك أفراد IND تمنح .IND مع قصيرة مقابلة أسرتك أفراد يجري •

 اإلجراءات. عندئذ IND تشرح ممكنا، ذلك يكن لم وإن بهم. الخاص اإلقامة تصريح أسرتك أفراد IND تمنح

 .COA من موظف مع قصيرة مقابلة أسرتك أفراد يجري •
 المدني. السجل في أسرتك أفراد بيانات البلدية تسجل البلدية. من موظف مع ذبك إلى باإلضافة أسرتك أفراد تحدثي •

 لهم. مأوى والبلدية COA ترتب )بعد(، ممكنا ذلك يكن لم إذا منزلك. إلى ويذهبون اإليواء. مركز األخير اليوم في أسرتك أفراد يغادر •

 

 مستقل لجوء طلب تقديم
 

 لجوئك تصريج IND سحبت إذا لجوئك. تصريح على يعتمد مؤقت تصريح وهو هولندا. في مشتق إقامة تصريح على أسرتك أفراد يحصل

 لجوء تصريح على الحصول يمكنهم كان إذا ما بتقييم وتقوم أسرتك. أفراد إقامة تصريح كذلك عندئذ IND تسحب بتمديده IND تقم لم أو

 بك. عالقة أسرتك ألفراد يعد لم إذا ذلك يحدث أن يمكن بك. األسرية عالقتهم انتهت إذا إقامتهم تصريح IND تسحب أن كذلك يمكن مستقل.
  مستقل. بشكل سنة غضون في سيسكن شابا أسرتك فرد كان إذا أو

 

 موقع في IND مع الحديث أثناء بذلك اإلبالغ عندئذ يمكنهم بهم؟ خاصة لجوء أسباب بسبب مستقل لجوء طلب تقديم أسرتك أفراد يريد هل

 إجراءات تستغرق العامة. اللجوء بإجراءات يمرون مستقل، لجوء طلب أسرتك أفراد قدم إذا ذلك. عن شرحا IND موظف يمنح اإليواء.

 كذلك، األمر كان وإن الهولندية. الحكومة من بهم خاصة حماية إلى يحتاجون أسرتك أفراد كان إن IND تبحث أطول. وقتا العامة اللجوء
 الحق. وقت في مستقل لجوء طلب أسرتك أفراد يقدم أن الممكن من محدودة. لفترة مستقلة لجوء إقامة منحهم يتم

 

 الشخصية البيانات مع التعامل
 

 ساتالمؤس هذه تتعامل أدناه. مكتوبة المنشور هذا في الُمشاركة المؤسسات أسماء بك. الخاصة المعلومات أنواع كل هي الشخصية البيانات
 وأشخاص أخرى مؤسسات من أيضا ويطلبونها بياناتك منك يطلبون وهم التماسك. أو بالغك او طلبك في النظر أثناء الشخصية البيانات مع

 يتضمن قانونا. ذلك األمر استلزم إذا أخرى لمؤسسات وتمنحها بها وتحتفظ بياناتك المؤسسات هذه تستخدم ضروريا. ذلك كان إذا آخرين
 قانون يتضمن بياناتك. مع وأمان بحرص التعامل مثال عليها يتعين حيث بياناتك. مع تتعامل التي المؤسسات واجبات وصيةالخص قانون

 مثل: حقوقك كذلك الخصوصية

 المؤسسات؛ لدى بياناتك على االطالع •
 ولماذا؛ ببياناتك المؤسسات تفعله ما معرفة •
 لها. بياناتك منح تم التي المؤسسات معرفة •

 المؤسسات. بهذه الخاصة االلكترونية المواقع عندئذ راجع وحقوقك؟ الشخصية بياناتك مع التعامل حول المزيد معرفة تريد هل
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 الشائعة األسئلة
 

 ضائعين؟ أسرتك أفراد كان إذا الطلب هذا تقديم يمكنك هل

 الالحق. السفر فترة لشرط مستوفيا تكون فلن وإال تك.أسر بأفراد اتصال لديك يكن لم لو حتى أشهر. 3 خالل الطلب تقديم على احرص نعم،

 لموجهك يمكن بالتقصي. ذلك ويسمى أسرتك. أفراد على العثور في بمساعدتك Kruis Rode  منظمة تقوم أن الحاالت بعض في يمكن

 ذلك. في مساعدتك VluchtelingenWerk من

 
 الهولندية؟ السفارة في اإلجرامية السوابق تصريح أسرتك أفراد يوقع أن الممكن من هل

 فعله. يمكنك ما حول IND مع تشاور هولندا؟ إلى الموقع اإلجرامية السوابق تصريح إرسال في مشاكل هناك هل ممكن. غير ذلك ال،

 

 ؟COA لـ موقع في ساكنا التزال كنت إن أسرتك أفراد سيسكن أين
 اإلمكانيات. عن اإليواء مركز في COA من موجهك اسأل ذلك. في COAو البلدية تتعاون

 
 المنشور؟ هذا قراءة بعد أسئلة أي لديك هل

 .VluchtelingenWerk من موجهك على األسئلة هذه طرح يمكنك
 

 شكوى؟ لديك هل
 معاملة بها تمت التي الطريقة عن راض غير أنت هل ودقيق. احترافي بشكل األسرة شمل لم إجراءات في المشتركة المؤسسات جميع تعمل

 ذلك. في مساعدتك VluchtelingenWerk من لموجهك يمكن شكوى. تقديم عندئذ يمكنك ما؟ مؤسسة قبل من أسرتك أفراد

 
 

 
 

 

 لـِ: مشترك إصدار هو المنشور هذا

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) 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 
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