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 پناهندگی اقامت جواز دارندگان برای خانوار مجدد اتحاد رویه
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 دهیددرخواستخانوارمجدداتحادبرایداریددوستوداریدپناهندگیاقامتجوازیک
 که معنا بدین هستید، آنها حامی بیاورید. هلند به را خود خانوار اعضای دارید دوست و اید کرده دریافت پناهندگی موقت اقامت جواز یک
 است. هلند پناهندگی اقامت جواز دریافت درخواست ارائه هدف دهید. می اقامت جواز درخواست خود، خانوار اعضای طرف از شما
 است. رایگان درخواست ارائه

 
 است: بخش دو شامل خانوار مجدد اتحاد رویه

 بلندمدت اقامت ویزای یک MVV است. مربوط خانوار مجدد اتحاد برای (MVV) مشروط اقامت جواز درخواست ارائه به 1 بخش •
  کنند. سفر هلند به دهد می اجازه شما خانوار اعضای به که است

 یک شما خانوار اعضای شود. می مربوط پناهندگی اقامت جواز دریافت به برسند، هلند به شما خانوار اعضای اینکه از بعد ،2 بخش •
 بود. خواهد وابسته شما پناهندگی اقامت جواز به آنها اقامت کرد؛ خواهند تدریاف مشروط پناهندگی اقامت جواز

 
 کنند. دریافت مشروط پناهندگی اقامت جواز توانند می چطور شما خانوار اعضای دهد می توضیح مرحله به مرحله بصورت اعالمیه این
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 شد؟ خواهید روبرو هایی سازمان چه با
 
 

 

A)(CO asielzoekers opvang Orgaan Centraal و پذیرش مسئول 
 از پس که است خانوار عضو هر و شان پناهندگى رویه طول در هلند پناهجویان از پشتیبانی

 در را موقت صحی بیمه و غذا مسکن، امور COA کند. سفر هلند به باشد داشته اجازه آن،
 نیاز طبیب به پذیرش مرکز در اقامت زمان رد اگر کند. می مرتب و دهی سامان نیاز صورت

 درخواست درباره و است مستقل سازمان یک COA کند. کمک تواند می نیز COA دارید،
  گیرد. نمی تصمیم شما پناهندگی

www.coa.nl 

 

N)(VW Nederland VluchtelingenWerk بشری حقوق سازمان یک 

 توانند می VWN کارمندان کند. می محافظت پناهندگان و پناهجویان منافع از که است مستقل
 فورم پرکردن در توانند می آنها کنند. ارائه شما به خانوار مجدد اتحاد رویه درباره معلوماتی
 از خانوار مجدد اتحاد رویه طول در و کنند کمک شما به خانوار مجدد اتحاد برای درخواست

 ها سازمان سایر با شما مشکالت در میتوانند همچنین کنند. پشتیبانی شما خانوار اعضای و شما

  گیرد. نمی تصمیم خانوار مجدد اتحاد های درخواست درباره VWN کنند. کمک

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

A)(GZ Asielzoekers GezondheidsZorg وقتی که است سازمانی 
 بهداشتی مرکز یک بروند. آنجا به باید دارند طبی سؤاالت یا هستند بیمار شما خانوار اعضای

GZA پذیرش محل در COA دارد. وجود آن نزدیکی یا GZA دستیار با قرارها تواند می 

 کند. هماهنگ را عمومی طبیب یا GGZ پشتیبانی مددکار نرس، طبیب،

www.gzasielzoekers.nl 

 

D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie وزارت از بخشی 

 اتحاد شرایط شما خانوار اعضای که کند می بررسی IND است. هلند امنیت و دادگستری
 می همچنین کرد. خواهند بررسی را شما مدارک و اسناد اصالت خیر. یا دارید را خانوار مجدد

 اعضای با مصاحبه و DNA تست شامل که کنند آغاز را المللی بین تکمیلی بازرسی توانند

 اعضای به بگیرند تصمیم اینکه از قبل توانند می همچنین IND مسئوالن شود. می شما خانوار
 بپرسند. شما از هلند در سؤاالتی کنند، سفر هلند به دهند اجازه شما خانوار

www.ind.nl 

 

M)(IO Migratie voor Organisatie Internationale دفاتر از 

 شامل IOM کمک کند. می کمک جهان سرتاسر مهاجران به کشور 100 از بیش در خود

 قسم به خود خدمات برای IOM شود. می پناهندگی اقامت جواز دارنده خانوار اعضای انتقال
 درخواست خدمات نوع دو هر برای باید شما کند. می دریافت پیسه سفر کل یا مشاوره کمک

  کند. ارائه خانوار مجدد اتحاد برای مالی پشتیبانی تواند نمی IOM بدهید. قیمت

nederland.nl-www.iom 

http://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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Z)(B Zaken Buitenlandse van Ministerie در هلند دولت نماینده 

 سفارتخانه دارد. جهان سرتاسر مختلف کشورهای در هایی سفارتخانه BZ است. هلند از خارج
 خانوار مجدد اتحاد برای شان درخواست زمینه در شما خانوار اعضای به توانند می هلند های

 با قبلی قرارهای مطابق و بگیرند DNA های نمونه توانند می ها سفارتخانه کنند. کمک

 شود. می انجام IND درخواست با همیشه مورد این دهند. انجام مصاحبه شما خانوار اعضای

 به سفارتخانه با مالقات برای باید کند، تأیید MVV برای را شما خانوار اعضای IND اگر

  بگیرند. مالقات وقت یک ،MVV صدور هماهنگی منظور

www.rijksoverheid.nl 

http://www.rijksoverheid.nl/
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 شرایط و خانوار اعضای مشروط: پناهندگی اقامت جواز

 
 اعضای و شما کنند. زندگی هلند در شما همراه بتوانند تا شماست خانوار اعضای مختص جوازی مشروط، پناهندگی اقامت جواز

 باشید. داشته را بیگانگان قانون شرایط باید خانوارتان

 
 مشروط پناهندگی اقامت جواز دریافت واجدشرایط خانوار اعضای

بدهیدخانوارمجدداتحاددرخواستتواندمیزیرخانواراعضایبرای
 یاهمسرتان؛ •
 یاتان؛زندگیشریک •
 یاتان؛خواندهفرزندیاطفل •

ایدداشتهسنسال18ازکمتروایدبودهمجردد،دادیپناهندگیدرخواستکهباریاولیناگرشما،والدین •

 
 مشروط پناهندگی اقامت جواز دریافت شرایط

دورهاینبدهندMVVدرخواستکردید،دریافتپناهندگیاقامتجوازشمااینکهازبعدماهسهظرفبایدشماخانواراعضای •

گویندمیخانوارمجدداتحاددورهراماهسه
 در باید خانوادگی نسبت گویند. می خانوادگی نسبت را این اند. بوده شما خانوار خارجی، کشور یک در پیشتر شما ارخانو اعضای •

  باشد. داشته وجود همچنان نیز شوند می هلند وارد شما خانوار اعضای که زمانی

 بصورت مدارک این درباره کند. ثابت شما اب را آنها خانوادگی نسبت و آنها هویت که کنند ارائه مدارکی باید شما خانوار اعضای •
  است. شده داده توضیح ادامه در مفصل

 را این ندارند. درخواست ارائه زمان در کیفری سابقه هیچ که کنند امضا بیانیه یک باید بیشتر و سال 12 سن دارای خانوار اعضای •
  گویند. می پیشینیان جواز

 کنند. امضا را غیرمحظوریت جواز درخواست ارائه زمان در باید بیشتر و سال 15 سن دارای اطفال •

  دارید. مستقلی پناهندگی اقامت جواز شما •

 هستید. خود خانوار اعضای حامی دهد نشان که کنید امضا اظهاریه باید •

 اید. کرده اشاره را خود خانوار اعضای نام پناهندگى رویه طول در •

 تید.هس ساله 18 حداقل دو هر تان زندگی شریک و شما •

 با باید است دیگر کشور در که والدی ماند، می کشور از خارج دیگر بیولوژیکی والد و دهید می درخواست صغیر طفلی طرف از اگر •
 کند. موافقت هلند به شما طفل سفر

 
 مشروط. پناهندگی اقامت جواز دریافت شرایط نداشتن

 :ندارید را الزم شرایط زیر موارد در شما خانوار اعضای و شما

 خیر؛ یا است قبول قابل تأخیر با ارائه کند می ارزیابی IND است. شده تمام خانوار مجدد اتحاد دوره ندادید. درخواست موقع به شما •

 بیاورید؛ اینجا به نشده، اشاره اینجا در که را خانوار دیگر اعضای دارید دوست •
 است. شده داده شما به مشروط پناهندگی اقامت جواز یک •

 دریافت برای را معمول درخواست رویه باید بدهید، درخواست خانوار مجدد اتحاد برای دارید دوست همچنان شرایط نای در اگر
 است. تری گیرانه سخت قوانین مشمول و دارد هزینه معمول درخواست رویه کنید. پیروی خود اقوام یا خانوار اعضای اقامت جوازهای

 در فورم این کنید. استفاده )حامی(" اقوام' و خانوار 'اعضای جواز فتدریا هدف با "درخواست درخواست فورم از

liefami/lwww.ind.n است. موجود 

 

 اید داشته سن سال 18 از کمتر و اید بوده مجرد پناهندگی، درخواست زمان در
 یا صغیر خواهران یا رادرانب دارید دوست اگر بدهید. خانوار مجدد اتحاد درخواست خود بیولوژیکی والدین برای توانید می تنها

 پیروی خود اقوام یا خانوار اعضای اقامت جوازهای دریافت برای را معمول درخواست رویه باید بیاورید، اینجا به را خود بزرگسال
 دارد. هزینه معمول درخواست رویه کنید.
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 آن با که اطفالی با همراه را آنها از یکی تنها توانید می دارید، همسر یک از بیش اگر
 همسر یک دارند اجازه شهروندان هلند، قانون مطابق بیاورید. اینجا به دارید همسر
 باشند. داشته

 

 

 پناهندگی اقامت جواز دارندگان برای خانوار مجدد اتحاد رویه

 

 

 مرحله 8 در پناهجویان برای MVV درخواست .1 بخش
 

 درخواست ارائه :1 مرحله

 هر برای باید .www.ind.nl/nareis کنید: پر است، موجود IND سایت ویب در که را درخواست فورم باید

  است. موجود IND سایت ویب در نیز انگلیسی نسخه فورم کنید. پر جداگانه فورم یک خانوار، عضو

 

 فورم پرکردن در توانند می آنها کنند. می ارائه شما به خانوار مجدد اتحاد رویه درباره معلوماتی VWN کارمندان

 سرپرست هستید، صغیر اگر کنند. راهنمایی را شما خانوار، مجدد اتحاد رویه کل در و کنند کمک شما به خانوار مجدد اتحاد درخواست

NIDOS کند. کمک شما به درخواست ارائه در تواند می نیز شما 

 
 پیوست و ضمیمه و کنید ارائه را ضروری مدارک همه کنید دقت لطفا   کنید. رعایت و بخوانید را درخواست فورم های دستورالعمل همه
  کنید. پر را ها

 

https://ind.nl/en/asylum/Pages/Family-member-of-refugee.aspx
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 ثابت رسمی مدارک ارائه با را شما با شان خانوادگی نسبت و خود هویت که دارند انتظار شما خانوار اعضای از IND متخصصان
 شما برای را اصلی مدارک باید معموال   شما خانوار اعضای اند. شده صادر مبدأ کشور در مربوطه مسئوالن توسط رسمی، مدارک کنند.

 حامی غیررسمی مدارک توانید می همچنین هستند. نیاز مورد اصلی مدارک کدام که خواهد مشخص IND کنند. ارسال هلند در
 باید رسمی هویتی مدارک است. کافی شناسایی کارت یا پاسپورت مثل هویتی رسمی مدارک کاپی کنید. ارائه نیز را خودتان درخواست

 یا نوشته آلمانی یا فرانسوی انگلیسی، هلندی، زبان به دبای درخواست مدارک تمام باشد. پاسپورتی عکس و تولد مکان تولد، تاریخ شامل
  باشد. خورده قسم هلند های دادگاه از یکی در باید مترجم باشد. شده ترجمه

 

 رویه این تا کنید آوری جمع وقت اسرع در را درخواست نیاز مورد مدارک تمام
 شود. انجام سریعتر

 

 نگهداری را اصلی مدارک کنید. ارسال IND برای را خانوار عضو هر مدارک میتما های کاپی و شده تکمیل درخواست فورم باید
 برای پاسپورتی عکس یکی و ها پیوست با همراه را شده تکمیل درخواست فورم باید باشید. داشته نیاز آنها به بعدا   است ممکن کنید؛

IND آدرس کنید. ارسال IND است. شده لست درخواست فورم در 

 

 درخواست یافتدر :2 مرحله

 عضو هر نام نامه، این کرد. خواهید دریافت IND سوی از نامه یک کند، دریافت را شما درخواست IND وقتی

 که زمانی و کرده دریافت را شما درخواست IND که تاریخی با همراه اید داده درخواست او برای که خانواری
 کنید. ارسال را اصلی مدارک خواهد می شما از همچنین نامه این کند. می مشخص کرد، خواهد صادر را حکم

 

 تا دهید خبر IND به وقت اسرع در را تان آدرس تغییر هستید، جابجایی حال در اگر

 برای VVN توسط متفاوتی مشاور اگر شود. جلوگیری رویه این انجام در تأخیر از

 داده گزارش نوشتاری بصورت باید تغییرات دهید. خبر IND به شده، انتخاب شما
 شود.

 

 درخواست  بررسی :3 مرحله

 های کاپی یا مدارک و ها پیوست و اید کرده پر را ضروری معلومات تمام کرد خواهد بررسی IND شد، پردازش درخواست وقتی

 اقامت جواز دریافت شرایط شما خانوار اعضای که کند می بررسی IND باشد، کامل درخواست اگر خیر. یا اید کرده ارائه را درستی
 اگر شد. خواهد رد درخواست ندارند، را شرایط شما خانوار ایاعض که شود مشخص سریعا   اگر خیر. یا دارند را مشروط پناهندگی

IND این در کشید. خواهد طول بیشتری زمان رویه این باشد، داشته نیاز اصلی مدارک به همچنان یا باشد داشته کم را معلوماتی 
  کرد. خواهید دریافت نامه یک صورت، این در  کشید. خواهد طول بیشتری زمان رویه این صورت،

 

 درخواست  تکمیل :4 مرحله

 که کند می بیان همچنین کند. می مشخص کنید، ارسال را آنها باید که زمانی و دارد نیاز همچنان IND که مدارکی و معلومات نامه این

IND وقت اسرع در کنید. مشاهده را 3 مرحله موضوع، این درباره بیشتر معلومات کسب برای کند. می بررسی را مدرکی گونه هر 

 با دارید، نیاز بیشتری زمان به اگر کرد. خواهند کمک شما به درخواستی مدارک ارائه در آنها دهید. نشان خود VVN مشاور به را نامه

 مسئول تلیفون نمبر شوند. تماس در آنها با بخواهید خود VVN مشاور از یا بگیرید تماس شما درخواست کننده بررسی IND مسئول

IND است. شده ذکر نامه در 
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 مدارک بررسی :5 مرحله
 هلند در شما با را خانوادگی( )نسبت آنها نسبت و آنها هویت که کنند ارائه مدارکی باید شما خانوار اعضای تمام

 مدارک بررسی هستند. اصلی مدارک که شود مطمئن تا کند می بررسی را مدارک این معموال   IND کند. ثابت
 بکشد. طول ماه چند است ممکن

 

 امکان دیگری شواهد ارائه که کرد خواهد ارزیابی IND باشند، نداشته رسمی مدرک هیچ شما خانوار اعضای اگر
 باید نتیجه، در بود. خواهد صادق مورد این باشند، نداشته مدرکی هیچ خودشان تقصیر بدون شما خانوار اعضای اگر خیر. یا است پذیر

 مدارک توانید می همچنین شود. داده توضیح IND برای مناسب قسم به ندارند، رسمی مدرک هیچ شما خانوار اعضای اینکه دلیل
  کند. ثابت شما با را شان خانوادگی نسبت و آنها هویت که کنید ارائه غیررسمی

 

 DNA تست :6 مرحله
 مورد مدارک شما خانوار اعضای یا نیست، کافی کنند می ارائه شما خانوار اعضای که مدارکی موارد، برخی در

 اگر کند. ارائه شما خانوار اعضای برای تکمیلی بازرسی یک توانند می IND صورت، این در ندارند. را نیاز

IND ثابت که کنند می ارائه کافی تضمین سمی،غیرر مدارک یا نیست ارائه قابل شواهدی که برسد نتیجه این به 

 شود. می DNA تست شامل تکمیلی بازرسی افتد. می اتفاق مورد این هستید، خانوار اعضای از یکی شما کنند می

 تست برای دعوتنامه یک باشد، شما بیولوژیکی والد هستید، صغیر خودتان اگر یا باشد، شما بیولوژیکی طفل شما، خانوار اعضای اگر

ADN از IND تست کرد. خواهید دریافت DNA هستند. شما طفل یا والدین کنند ثابت کند می کمک شما خانوار اعضای به IND با 

 دهید. انجام باید کارهایی چه خانوارتان اعضای و شما دهد می توضیح نامه این کند. می همکاری DNA تست برای هلند های سفارتخانه

 
 از گونه سواب یک دیگری شخص یا پرستار طبیب، یک بگیرند. هلند سفارتخانه نزدیکترین از وقت یک دبای شما خانوار اعضای ابتدا،

 درد گونه های سواب شود. می گرفته مخصوص قلم با سواب این گرفت. خواهد مالقات روز در سفارتخانه در شما خانوار اعضای

 اینکه محض به باید شما خانوار اعضای شود. می ارسال هلند رد IND برای DNA ماده نیستند. مضر شما سالمتی برای و ندارند

 برای www.ind.nl در آنالین قسم به توانید می بعد، روز دهند. خبر شما به دادند تحویل سفارتخانه در را خود DNA های نمونه

 بیولوژیکی اعضای نیاز، صورت در و خودتان، برای باید بگیرید. وقت اوترخت در IND دفاتر از یکی در DNA نمونه دادن
 بگیرید. وقت هلند، در خانوارتان

 

IND تست کرد. خواهد آزمایش را خانوارتان اعضای و شما از شده گرفته دهان آب های نمونه DNA بکشد. طول ماه چند است ممکن 

 شد. خواهد تماس در شما با بیشتر، معلومات داشتن با IND شد، مشخص نتایج وقتی

 

 ممکن موارد، برخی در کنند. اقدام خود MVV صدور برای و بروند هلند سفارتخانه نزدیکترین به باید تکمیلی بازرسی برای اشم خانوار اعضای
 اعضای کند. پیچیده را خودشان کشور به آنها بازگشت است ممکن کار این کنند. عبور ملی مرز از کار این انجام برای شما خانوار اعضای است

 قوانین درباره همچنین، کنید. صحبت خود خانوار اعضای با موقع به مرز، از عبور امکان درباره هستند. امر این مسئول نخودشا شما، خانوار
 مالقات وقت هلند سفارتخانه از اینکه از قبل کنید. بحث نیز دارد قرار آن در هلند سفارتخانه که کشوری از خروج و ماندن ورود، برای مربوطه
 کنید. هماهنگ را امور این بگیرید،

 

 هلند سفارتخانه با مصاحبه :7 مرحله
 برای شما خانوار اعضای از تواند می IND باشد، داشته سؤاالتی IND یا نباشد پذیر امکان DNA تست اگر
 شما خانوار اعضای به مصاحبه این کند. دعوت هلند، از خارج در هلند های سفارتخانه از یکی در مصاحبه انجام

 انجام برای شما از تواند می همچنین IND چیست. شما با شان نسبت و هستند کسی چه دهند توضیح دهد می اجازه
 بکشد. طول ماه چند است ممکن سفارتخانه در مصاحبه زمان کردن هماهنگ کند. دعوت هلند در مصاحبه
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 حکم :8 مرحله

IND شد، مشخص نتایج وقتی ماند. می ها بازرسی تمامی نتایج منتظر IND خانوار اعضای کرد خواهد بررسی 
 طبق کرد. خواهید دریافت خود خانوار اعضای درخواست درباره حکم یک خیر. یا دارند را شرایط تمامی شما

 است ممکن شلوغی، های دوره در کنید. دریافت درخواست تاریخ از ماه شش تا سه ظرف را حکم باید قانون،
 بکشد. طول بیشتر حکم صدور

 و شما برای را احکام IND کرد. خواهد تأیید را درخواست IND باشند، داشته را شرایط تمامی شما خانوار اعضای اگر مثبت: حکم •

 دهید. اطالع خود خانوار اعضای به IND احکام درباره باید شما کرد. خواهد ارسال هلند سفارتخانه

 توانند می شما خانوار اعضای کرد. خواهد رد را درخواست IND باشند، نداشته را شرایط همه شما خانوار اعضای اگر منفی: حکم •

 کند. کمک شما به استیناف پرکردن در بخواهید وکیلی از توانید می تان VVN مشاور یا شما دهند. استیناف حکم، به نسبت شما ذریعه

 

 مثبت حکم از بعد MVV آوری جمع :9 مرحله
 

 مالقاتقرار

 باید کار، این انجام برای کنند. آوری جمع را MVV مثبت، حکم دریافت از ماه سه ظرف باید شما خانوار اعضای
 یا بود شده اشاره درخواست فورم در که است ای سفارتخانه همان این بگیرند. هلند سفارتخانه از مالقات وقت یک
 مبدأ کشور در هلند از ای رتخانهسفا هیچ اگر اند. بوده آنجا در تکمیلی های بازرسی برای شما خانوار اعضای قبال  

 خواهند وقت MVV آوری جمع برای دیگر ماه سه صورت، آن در کنند. سفر همسایه کشور به توانند می شما خانوار اعضای نباشد،
 داشت.

 

 پاسپورتتحویلوامضاانگشت،اثر،MVVفورمسفارتخانه
 دریافت برای باشد. داشته خاصی شرایط باید پاسپورتی های عکس یاورند.ب همراه را خود پاسپورتی های عکس باید شما خانوار اعضای

MVV، صدور فورم باید شما خانوار اعضای MVV خواهد ثبت را شما خانوار اعضای انگشت اثر مسئوالن از یکی کنند. تکمیل را 
 خواهد تحویل را شما خانوار اعضای های رتپاسپو هلند سفارتخانه کنند. ارائه را خود امضای کدام هر باید شما خانوار اعضای کرد.

  باشد. داشته اعتبار بیشتر یا ماه شش حداقل زمان آن در باید پاسپورت است. ضروری MVV صدور برای کار این گرفت.

 

 رسف مدرک LP کنند. دریافت هلندی (LP passer-laissez) یک توانند می باشند، نداشته همراه پاسپورت شما خانوار اعضای اگر

 دریافت شرایط واجد شما خانوار اعضای اگر کند. ارائه LP برای اضافی پاسپورتی عکس دو باید خانوار عضو هر است. طرفه یک

LP ،باشند IND داد. خواهد اطالع سفارتخانه به  

 

 LP توانند می شما خانوار اعضای کشور از بیرون در هلند های سفارتخانه تنها
 کنند. صادر

 

پاسپورتدرMVVقراردادنوصدور
 روی )برچسب( MVV شد، آماده چیز همه وقتی بکشد. طول هفته دو تا است ممکن کار این کرد. خواهد آماده را MVV سفارتخانه

 کند. آوری جمع MVV با همراه را آنها های پاسپورت تا کند می دعوت شما خانوار اعضای از سفارتخانه گیرد. می قرار پاسپورت

 

 MVVمعلوماتوآوریجمعسفارتخانه
 با همراه LP یک یا، شد. اهدخو برگردانده آنها به MVV با همراه آنها های پاسپورت گشت. برخواهند سفارتخانه به شما خانوار اعضای

MVV کرد. خواهند دریافت را کنند کار چه هلند، به ورود از بعد اینکه به مربوط معلومات همچنین کرد. خواهند دریافت 
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 هلند به مسافرت :10 مرحله

موارد،برخیدرکنندسفرهلندبهتوانندمیکردند،آوریجمعراخودهایMVVشماخانواراعضایوقتی

میVWNباشدموجودکشورازخارجدرشماخانواراعضایبرایخاصیخروجمقرراتاستممکن

برچسبرویآناعتباراستمعتبرروز90برایMVVکندارائهراامراینبهمربوطمعلوماتتواند

MVVاستشدهبیان

داردوجودتاریخدو

 است( معتبر تاریخ این از MVV) مؤثر تاریخ •

 نیست( معتبر بعد، به تاریخ این از MVV) انقضاء اریخت •

 

 هاMVV که زمانی تا کند می توصیه IND بخرند. خودشان هلند، به سفر برای را خودشان طیاره های تکت باید شما خانوار اعضای

 های هزینه از برخی خاصی، شرایط در است ممکن کنید، می دریافت پشتیبانی VWN از اگر نشود. خریداری تکت نشده، آوری جمع
  کنید. سؤال خود مشاور از موجود، احتماالت درباره شود. بازپرداخت سفر

 

 آن در دهند. انصراف خود درخواست از توانند می زمانی هر در شما خانوار اعضای

 شما خانوار اعضای اگر دهید. خبر IND به خود VWN مشاور ذریعه باید صورت،
 قادر دیگر و رود می دست از خانوار مجدد اتحاد دوره دهند، انصراف درخواست از

   بدهید. درخواست رویه این ذریعه خانوار مجدد اتحاد برای بود نخواهید

 

 

 2 مراحل در شما خانوار اعضای برای هلند پناهندگى رویه .2 بخش
 

 ورود از بعد Apel Ter در نام ثبت :1 مرحله

 Apel Ter درخواست مرکز در شخصی بصورت و کنند سفر هلند به روز 90 ظرف باید شما خانوار اعضای

 محل در نیز VWN و IND کرد. خواهد هماهنگ رویه این طول در را پشتیبانی و پذیرش COA دهند. گزارش
 هستند. حاضر پذیرش

 

  شما خانوار اعضای برای اقامت جواز و پناهندگى رویه :2 مرحله
 خانوار اعضای کشید. خواهد طول شب سه و روز چهار حداقل پذیرش محل در شما خانوار اعضای پناهندگى رویه
 ماند. خواهید تان خانه در شما خوابید. خواهند پذیرش محل در شما

 
 

 باشد، داشته وجود ابهامی یا شک اگر کشد. می طول روز چهار معموال   رویه این

IND کلی رویه کرد. خواهد منتقل پناهندگى کلی رویه به را شما خانوار اعضای 
 کشید. خواهد طول بیشتر پناهندگی

 
 شود: می زیر موارد شامل پذیرش محل در شما خانوار اعضای پناهندگى رویه

 اثر اگر و گیرد می آنها صورت از دیجیتلی عکس یک IND کرد. خواهد بررسی را آنها انگشت اثر و هویت IND نمسئوال از یکی •
  کرد. خواهد ثبت را آنها باشد، نشده ثبت درستی قسم به آنها انگشت

  دهند. انجام TB تست مبدأشان، کشور به بسته شما، خانوار اعضای است ممکن •

 کرد. خواهند دریافت VWN از را رویه این به ربوطم توضیحات شما خانوار اعضای •

 می بیان نامه این داد. خواهد را شما خانوار اعضای حکم IND داد. خواهند انجام IND با کوتاه مصاحبه یک شما خانوار اعضای •

 داد. خواهد آنها به را شما خانوار اعضای اقامت جواز IND خیر. یا کرد خواهند دریافت مشروط پناهندگی اقامت جواز آنها که کند

 داد. خواهد بیشتری توضیحات رویه این درباره IND نباشد، ممکن امر این اگر

 داد خواهند انجام COA کارمندان از یکی با کوتاه مصاحبه یک شما خانوار اعضای •
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 خواهد ثبت جمعیتی، ثبت مرکز در را شما خانوار اعضای معلومات شهرداری داشت. خواهند جلسه شهرداری مسئوالن یکی با و •
 کرد.

 پذیر امکان هنوز امر این اگر آمد. خواهند شما خانه به آنها کرد. خواهند ترک آخر روز در را پذیرش محل شما، خانوار اعضای •

 کرد. خواهد هماهنگ آنها برای را پناهگاهی شهرداری و COA نباشد،

 

 مستقل پناهندگی درخواست
 

 جواز به که است موقت جواز یک مشروط، جواز کرد. خواهند دریافت هلند در مشروط پناهندگی اقامت جواز یک شما خانوار اعضای

 خواهد لغو نیز شما خانوار اعضای اقامت جوازهای نکند، تمدید یا کند لغو را شما اقامت جواز IND اگر است. وابسته پناهندگی اقامت

 متوقف شما با آنها خانوادگی نسبت اگر خیر. یا هستند مستقل اقامت جواز دریافت شرایط واجد آنها که کرد خواهد ارزیابی IND شد.

 خانوار عضو یا باشند، نداشته نسبتی شما با دیگر شما خانوار اعضای اگر کند. لغو را آنها اقامت جواز تواند می همچنین IND شود،
  کند. می صدق آنها مورد در امر این داشت، خواهد مستقلی گیزند آینده، یکسال ظرف که است طفلی مربوطه

 
 با مصاحبه طول در را مورد این توانند می بدهند، پناهندگی برای مستقل درخواست خودشان دالیل با بخواهند شما خانوار اعضای اگر

IND مسئول کنند. بیان پذیرش محل در IND مستقلی پناهندگی درخواست شما خانوار اعضای اگر کرد. خواهد ارائه بیشتری معلومات 

 خواهد بازرسی IND کشید. خواهد طول بیشتر پناهندگی کلی رویه شد. خواهد پردازش و بررسی پناهندگى کلی رویه در کنند، ارائه
 دریافت مستقل وقتم پناهندگی اقامت جواز یک باشند، داشته نیاز اگر خیر. یا دارند نیاز هلند دولت محافظت به شما خانوار اعضای کرد

 کنند. ارائه نیز بعدا   را مستقل پناهندگی درخواست توانند می شما خانوار اعضای کرد. خواهند

 

 شخصی های داده پردازش
 

 آنها اند. شده لست زیر در اند کرده همکاری اعالمیه این در که هایی سازمان شماست. به مربوط معلومات نوع هر شخصی های داده
 از نیاز صورت در کنند. می بررسی نیز را شما درخواست یا اعالن تقاضا، همزمان و کنند می پردازش و بررسی را شخصی های داده
 و کنند می ذخیره را آنها و استفاده شما های داده از ها سازمان این خواست. خواهند بیشتری معلومات دیگر افراد یا ها سازمان و شما
 که هایی سازمان برای را تعهداتی خصوصی حریم مقررات شد. خواهند شریک ها سازمان سایر با نونقا الزام و نیاز صورت در را آنها
 حریم قانون کنند. پردازش را شما های داده ایمنی حفظ و دقت با باید مثال، برای است. کرده تعیین کنند می بررسی را شما های داده

 مثل: کند، می مشخص را شما حقوق همچنین خصوصی

 شده؛ ذخیره دیگر های سازمان ذریعه که شما های داده به دسترسی برای ها زمانسا حق •
 چرا؛ و کنند می کار چه شما های داده با ها سازمان اینکه دانستن حق •
 است. شده شریک هایی سازمان چه با شما معلومات اینکه دانستن حق •

 کنید. بازدید مربوطه سازمان سایت ویب از خودتان، شخصی های داده پردازش نحوه و خودتان حقوق درباره بیشتر معلومات کسب برای

 

 
 

 

 پرتکرار سؤاالت
 

 کنید؟ ثبت را درخواست این توانید می شوند، گم شما خانوار عضای اگر
 یطشرا واجد اینصورت، غیر در ندارید. خود خانوار اعضای با تماسی هیچ اگر حتی دهید، درخواست ماه سه ظرف حتما   کنید دقت بله،
 ردیابی را این کند. کمک شما به خانوارتان اعضای پیداکردن در تواند می سرخ صلیب موارد، برخی در شد. نخواهید خانوار مجدد اتحاد

 کند. کمک شما به مورد این در تواند می شما VWN مشاور گویند. می
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 کنند؟ امضا دهلن سفارتخانه در را پیشینیان جواز دارد امکان شما خانوار اعضای برای آیا

 IND با کار ادامه روش بهترین درباره دارد، وجود مشکالتی هلند به امضاشده پیشینیان جواز ارسال در اگر نیست. ممکن خیر،
 کنید. مشورت

 

 کرد؟ خواهید زندگی کجا خانوارتان اعضای و شما باشید، داشته اقامت COA های محل از یکی در همچنان اگر
 بپرسید. سؤال پذیرش مرکز در COA مشاور از موجود، احتماالت درباره کنند. می همکاری هم با باره این در COA و شهرداری

 
 سؤاالت

 نید.ک صحبت خود VWN مشاور با لطفا   دارید، سؤالی اعالمیه این محتویات درباره اگر

 
 شکایات

 ناراضی خود خانوار اعضای با سازمانی رفتار از اگر هستند. دقیق و ای حرفه خانوار، مجدد اتحاد رویه در دخیل های سازمان تمام

 کند. کمک شما به مورد این در تواند می شما VWN مشاور کنید. ثبت شکایت توانید می هستید،

 
 
 

 
 

 است: اشتراکی نشریه یک اعالمیه این

 Identificatie Vreemdelingenpolitie, Afdeling

M)(AVI Mensenhandel en 

A)(CO asielzoekers opvang Orgaan Centraal 

D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie 

r)(KMa Marechaussee Koninklijke 

R)(Rv Rechtsbijstand voor Raad 

N)(VW Nederland VluchtelingenWerk 

 Migratie voor Organisatie Internationale

M)(IO 

V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst 

 

 

 ذریعه: مأموریت

d,Veilighei en Justitie van Ministerie  

Migratiebeleid directie 

www.rijksoverheid.nl 

 
 در کرد. گیری نتیجه نشریه این محتویات از توان نمی را حقی هیچ

 نسخه ترجمه، و اصلی متن بین تفاسیر در اختالف وجود صورت
 بود. خواهد معتبر و برتر هلندی

http://www.rijksoverheid.nl/

