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 دارای که افرادی برای خانواده مجدد پیوستن هم به رویه
 هستند پناهندگان سکونت مجوز

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 دهیددرخواستخانوادهمجددپیوستنهمبهبرایمایلیدوهستیدپناهندگانسکونتمجوزدارایشما
 از که معنی بدین هستید، اسپانسر شما بیاورید هلند به را تانخانواده اعضای مایلید و ایدکرده دریافت موقت پناهندگان سکونت مجوز شما

 این است. هلند پناهندگان سکونت مجوز دریافت درخواست، این از هدف کنید.می سکونت مجوز درخواست خود خانواده اعضای طرف
 است. رایگان درخواست

 
 است: بخش دو دارای خانواده مجدد پیوستن هم به رویه

 خانواده مجدد پیوستن هم به برای (MVV Permit, Residence Provisional) موقت سکونت مجوز مورد در 1 بخش •

  کنند. سفر هلند به دهدمی اجازه تانخانواده اعضای به که شودمی گفته بلندمدتی سکونت ویزای به MVV است.

 مجوز تانخانواده اعضای است. هلند به تاندهخانوا اعضای رسیدن از پس پناهندگان سکونت مجوز کسب با رابطه در 2 بخش •
 داشت. خواهد بستگی شما پناهندگان سکونت مجوز به هاآن اقامت کنند؛می دریافت پناهندگان سکونت مشروط

 
 کنند. دریافت پناهندگان سکونت مشروط مجوز توانندمی چگونه تانخانواده اعضای که دهدمی توضیح دقیق صورتبه بروشور این
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 شد؟ خواهید روبرو هاییسازمان چه با
 
 

 

A)(CO asielzoekers opvang Orgaan Centraal و پذیرش مسئول 
 این همچنین سازمان این است؛ هلند در هاآن پناهندگی رویه طول در جویانپناه از پشتیبانی
 اجازه بعدا   که داشت خواهد جویانپناه این خانواده اعضای از کدام هر قبال در را هامسئولیت

 با رابطه در را الزم هایهماهنگی COA لزوم، صورت در کنند. سفر هلند به کنندمی پیدا
 به پذیرش مرکز در اقامت حین در اگر داد. خواهد انجام موقت سالمت بیمه و غذا اسکان،

 سازمانی COA کند. کمک شما به نیز زمینه این در تواندمی COA باشید، داشته نیاز پزشک
  ندارد. نقش شما پناهندگی درخواست به مربوط تصمیمات در و است مستقل

www.coa.nl 

 

N)(VW Nederland VluchtelingenWerk مستقلی بشر حقوق سازمان 

 توانندمی VWN کارمندان کند.می تأمین را جویانپناه و پناهندگی متقاضیان منافع که است
 انندتومی هاآن دهند. قرار شما اختیار در خانواده مجدد پیوستن هم به رویه مورد در اطالعاتی

 رویه کل در همچنین و کنند کمک شما به خانواده مجدد پیوستن هم به درخواست فرم تکمیل در
 در توانندمی همچنین هاآن کنند. پشتیبانی تانخانواده و شما از خانواده، مجدد پیوستن هم به

 در VWN کنند. کمک شما به آیدمی وجود به دیگر هایسازمان با که مشکالتی با رابطه
  کند.نمی گیریتصمیم خانواده مجدد پیوستن هم به هایدرخواست وردم

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

 داشته پزشکی سؤال یا شوند بیمار پذیرش مرکز در اقامت حین در تانخانواده اعضای اگر

 مراجعه A)(GZ Asielzoekers GezondheidsZorg سازمان به باید باشند

 GZA دارد. وجود آن اطراف یا COA پذیرش مرکز در GZA بهداشت مرکز یک کنند.

 را GGZ حمایتی مددکار یا عمومی پزشک پرستار، پزشک، دستیار هاینوبت تواندمی
 کند. هماهنگ

www.gzasielzoekers.nl 

 

D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie  وزارت از بخشی 

 هم به برای تانخانواده اعضای صالحیت مورد در IND است. هلند امنیت و دادگستری
 همچنین کنند.می بررسی را شما مدارک بودن اصل هاآن کند.می تحقیق خانواده مجدد پیوستن

 و اِیاِندی آزمایش شامل تحقیقات این کنند، شروع خارج در را متعاقب تحقیقات توانندمی

 ورود اجازۀ مورد در گیریتصمیم از پیش IND مقامات است. تانخانواده اعضای با مصاحبه
 بپرسند. هلند در شما از سؤاالتی توانندمی هلند به تانخانواده اعضای

www.ind.nl 

 

M)(IO Migratie voor Organisatie Internationale طریق از 

 IOM کمک کند.می کمک دنیا سرتاسر مهاجران به کشور، 100 از بیش در خود دفاتر

 IOM هستند. پناهندگان سکونت مجوز دارای که است افرادی خانوادۀ اعضای انتقال شامل
 از توانیدمی کند.می دریافت سفر کامل کمک یا مشاور عنوانبه خود خدمات برای ایهزینه

 مالی کمک ارائه به قادر IOM بگیرید. استعالم را خدمت دو هر قیمت ها،آن سایتوب طریق
  نیست. خانواده مجدد پیوستن هم به برای

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 را هلند دولت نمایندگی 

 سراسر مختلف کشورهای در هاییسفارتخانه دارای BZ دارد. عهده بر کشور از خارج در
 هم به برای تانخانواده اعضای درخواست زمینه در توانندمی هلند هایسفارتخانه دنیاست.
 و بگیرند اِیاِنید نمونه توانندمی هاسفارتخانه این کنند. کمک هاآن به خانواده مجدد پیوستن
 درخواست به همواره عمل این کنند. مصاحبه تانخانواده اعضای از نوبت، رزرو به منوط

IND که صورتی در شود.می انجام IND ارائۀ MVV کند، تأیید تانخانواده اعضای به را 
 صدور جهت الزم هایهماهنگی انجام و سفارت در حضور برای باید تانخانواده اعضای

MVV بگیرند. نوبت  

www.rijksoverheid.nl 

http://www.rijksoverheid.nl/
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 شرایط و خانواده اعضای پناهندگان: سکونت مشروط مجوز

 
 و شما هم شود.می صادر هلند در شما با تانخانواده کردن زندگی هدف با که شودمی گفته مجوزی به پناهندگان سکونت مشروط مجوز
 باشید. برخوردار بیگانه اتباع قانون شرایط از باید تانخانواده اعضای هم

 
 پناهندگان سکونت مشروط مجوز دریافت شرایط واجد خانواده اعضای

دهیدارائهخانوادهمجددپیوستنهمبهدرخواستخودخانوادهاعضایاینبرایتوانیدمی
 یاخود؛همسر •
 یاخود؛زندگیشریک •
 یاخود؛رضاعیفرزندیافرزند •

باشیدسال18زیرومجردپناهندگیدرخواستهنگاماگرخود،والدین •

 
 پناهندگان سکونت مشروط مجوز دریافت شرایط

ازMVVبرایراخوددرخواستکردید،دریافتراپناهندگانسکونتمجوزاینکهازماهسهظرفبایدتانخانوادهاعضای •

شودمیگفتهخانوادهمجددپیوستنهمبهدورهماههسهورۀداینبهدهندارائهشماطریق
 ورود هنگام خانوادگی نسبت دارد. نام خانوادگی نسبت مفهوم، این اند.بوده خارج در شما خانواده جزء قبل از که تانخانواده اعضای •

  باشد. برقرار همچنان هلند به تانخانواده اعضای

 زیر در تفصیلبه مدارک این مورد در دهند. ارائه شما با شانخانوادگی نسبت و خود هویت بر دال یمدارک باید تانخانواده اعضای •
  است. شده داده توضیح

 به ندارند. کیفری سابقه هیچ که کنند امضا ایاظهاریه درخواست، زمان در باید بیشتر و سال 12 سن با خانواده اعضای از دسته آن •
  شود.می گفته سابقه گواهی اظهاریه، این

 کنند. امضا درخواست زمان در را ازدواج بودن بالمانع گواهی باید باال به سال 15 کودکان •

  هستید. پناهندگان سکونت مستقل مجوز دارای شما •

 هستید. خود خانوادۀ اعضای اسپانسر دهد نشان که کنید امضا ایاظهاریه باید •

 کردید. ذکر پناهندگی رویه طول در را تانخانواده اعضای نام شما •

 دارید. سال 18 حداقل دو هر تانزندگی شریک و شما •

 در که والدی است، کشور از خارج بیولوژیکی والد دیگر و دهیدمی درخواست خود قانونی( سن )زیر صغیر فرد طرف از شما اگر •
 کند. سفر هلند به فرزندتان که دهد رضایت باید ندارد حضور کشور

 
 پناهندگان. سکونت مشروط مجوز شرایط از ودننب برخوردار

 بود: نخواهید برخوردار مربوطه شرایط از تانخانواده اعضای و شما موارد، این در

 دیرهنگام هایدرخواست آیا که کندمی ارزیابی IND باشد. شده تمام خانواده مجدد پیوستن هم به دوره باشید. نداده درخواست موقعبه •
 ر؛خی یا شود پذیرفته

 اید؛نکرده ذکر اینجا را هاآن نام که بیاورید هلند به را خانواده اعضای سایر مایلید •
 است. شده اعطا شما به پناهندگان سکونت مشروط مجوز •

 مجوزهای برای را عادی درخواست رویۀ باید باشید، خانواده مجدد پیوستن هم به درخواست ارائۀ به مایل شرایط این در همچنان اگر
 اعمال آن با رابطه در تریسختگیرانه قوانین و بپردازید پول باید عادی درخواست برای کنید. دنبال آشنایان یا خانواده اعضای سکونت

 نشانی طریق از کنید. استفاده )اسپانسر(« آشنایان' و خانواده 'اعضای سکونت جهت »درخواست درخواست فرم از شود.می

iliewww.ind.nl/fam کنید. پیدا دسترسی فرم این به توانیدمی 

 

 بودید سال 18 زیر و مجرد پناهندگی، درخواست ارائۀ زمان در
 یا بزرگسال خواهر یا برادر دارید قصد اگر بدهید. خانواده مجدد پیوستن هم به درخواست توانیدمی خود بیولوژیکی والدین برای فقط

 هزینۀ کنید. دنبال آشنایان یا خانواده اعضای سکونت مجوزهای برای را عادی درخواست رویۀ باید بیاورید، کشور این به را خود صغیر
 کنید. پرداخت باید را عادی درخواست این
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 از هرکدام همراهبه را هاآن از یکی فقط توانیدمی دارید، همسر یک از بیش اگر
 انندتومی شهروندان هلند، قوانین تحت بیاورید. کشور به همسر این از خود فرزندان

 باشند. داشته همسر یک فقط

 
 

 هستند پناهندگان سکونت مجوز دارای که افرادی برای خانواده مجدد پیوستن هم به رویه

 

 

 مرحله 8 در پناهندگی متقاضیان برای MVV درخواست .1 بخش

 
 درخواست ارسال :1 مرحله

 را ایجداگانه فرم باید .www.ind.nl/nareis کنید: تکمیل IND سایتوب در را موجود درخواست فرم باید

  است. سترسد در IND سایتوب در نیز فرم این انگلیسی نسخۀ کنید. تکمیل خانواده اعضای از یک هر برای

 

 توانندمی هاآن دهند.می قرار شما اختیار در خانواده مجدد پیوستن هم به رویه مورد در اطالعاتی VWN کارمندان

 کنند. راهنمایی خانواده مجدد پیوستن هم به رویه کل در را شما و کنند کمک شما به خانواده مجدد پیوستن هم به درخواست فرم تکمیل در

 کند. کمک شما به درخواست این در تواندمی نیز شما NIDOS سرپرست اید،نرسیده یقانون سن به اگر

 
  کنید. حاصل اطمینان هاپیوست تکمیل و ضروری مدارک تمام ارائۀ از لطفا   کنید. دنبال و مطالعه را درخواست فرم هایدستورالعمل تمام

 

https://ind.nl/en/asylum/Pages/Family-member-of-refugee.aspx
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IND گفته مدارکی به رسمی مدارک کنند. تأیید رسمی مدارک توسط را شما با نسبتشان و خود هویت تانخانواده اعضای دارد انتظار 
 کنند. ارسال هلند در شما برای را اصل مدارک باید معموال   تانخانواده اعضای کنند.می صادر فرد اصلی کشور در مقامات که شودمی

IND کمک درخواستتان تأیید به که کنید ارائه غیررسمی مدارک توانیدمی همچنین است. نیاز اصلی مدارک کدام هب که کندمی تعیین 
 محل تولد، تاریخ حاوی باید رسمی شناسایی مدرک کند.می کفایت شناسایی کارت یا گذرنامه نظیر رسمی شناسایی مدرک کپی کند.می
 باشند. شده ترجمه یا نوشته آلمانی یا فرانسوی انگلیسی، هلندی، زبان به باید شدهتدرخواس مدارک تمام باشد. گذرنامه عکس و تولد

  باشد. هلند دادگاه توسط خوردهقسم مترجم باید مترجم

 

 ممکن زمان ترینکوتاه در را درخواست موردنیاز مدارک تمام رویه، این تسریع برای
 کنید. آوریجمع

 

 خود نزد را مدارک اصل کنید. ارسال IND برای را خانواده اعضای از یک هر مدارک تمام هایکپی و شدهتکمیل درخواست فرم باید

 IND برای گذرنامه عکس و هاپیوست با همراه را شدهتکمیل درخواست فرم باید شود. نیاز هاآن به بعدا   است ممکن که چرا دارید، نگه

 دارد. قرار درخواست فرم در IND آدرس کنید. ارسال

 

 درخواست دریافت :2 مرحله

 خانواده عضو نام کرد. خواهید دریافت هاآن طرف از اینامه کرد، دریافت را شما درخواست IND اینکه از پس

 گیریتصمیم تاریخ و است کرده دریافت را شما درخواست IND که تاریخی با همراه ایدداده درخواست او برای که
 کنید. ارسال را مدارک اصل شودمی درخواست شما از نامه این در همچنین شد. خواهد ذکر نامه این در

 

 اطالع IND به وقت اسرع در را خود آدرس تغییر هستید، شدن جابجا حال در اگر

 تخصیص شما به دیگری مشاور VVN اگر نشود. ایجاد رویه این در تأخیری تا دهید

 شود. گزارش کتبا   باید تغییرات این دهید. اطالع IND به هم را موضوع این داد،

 

 درخواست  بررسی :3 مرحله

 یا صحیح مدارک و هاپیوست و ایدکرده تکمیل را ضروری اطالعات تمام آیا که کندمی بررسی IND درخواست، بررسی هنگام

 شرایط از تانخانواده اعضای آیا که کرد خواهد ارزیابی IND درخواست، بودن تکمیل صورت در اید.کرده ارسال را هاآن هایکپی
 برخوردار شدهتعیین الزامات از تانخانواده اعضای که باشد مشخص اگر خیر. یا هستند برخوردار پناهندگان سکونت مشروط مجوز

 رویه این باشد، داشته نیاز اصلی مدارک به همچنان یا باشد نداشته اختیار در را اطالعاتی IND اگر شد. خواهد رد درخواست نیستند،
  کرد. خواهید دریافت ایهنام مورد، این در  بود. خواهد ترطوالنی رویه آخر، مورد در کشد.می طول بیشتر

 

 درخواست  پیوست :4 مرحله

 نامه این کنید. ارسال را آن دارید فرصت زمانی چه تا و دارد نیاز مدارکی و اطالعات چه به همچنان IND که کندمی مشخص نامه این

 مشاهده را 3 مرحله مورد، این در بیشتر اطالعات کسب برای خیر. یا است مدارک بررسی به مایل IND آیا که کندمی بیان همچنین

 به اگر کرد. خواهد کمک شما به شدهدرخواست مدارک ارسال در ایشان دهید. نشان VVN مشاور به وقت اسرع در رد نامه این کنید.

 را رکا این بخواهید VVN مشاور از یا بزنید زنگ شماست درخواست به رسیدگی مسئول که IND کارمند به دارید، نیاز بیشتری زمان

 است. شده ذکر نامه در IND مسئول تلفن شماره دهد. انجام شما برای
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 مدرک بررسی :5 مرحله
 دهند. ارائه هلند در شما با خانوادگی( )نسبت نسبتشان و خود هویت از مستندی مدارک باید تانخانواده اعضای تمام

IND   ماه چند معموال   مدارک این بررسی کند.می بررسی هاآن بودن اصل از اطمینان جهت را مدارک این معموال 
 برد.می زمان

 

 زمانی مورد این نیست. پذیرامکان مدارک ارائۀ آیا که کندمی بررسی IND باشند، نداشته رسمی مدارک تانخانواده اعضای اگر
 طوربه که است مهم دلیل همین به نباشد. هاآن کوتاهی از ناشی این و باشند نداشته مدارک تانخانواده اعضای که گیردمی صورت

 و هویت تأیید جهت را غیررسمی مدارک سایر همچنین ندارند. رسمی مدارک تانخانواده اعضای چرا دهید توضیح IND به صحیح
  کنید. ارسال خانوادگی نسبت

 

 اِیاِندی آزمایش :6 مرحله
 نداشته ضروری مدارک تانخانواده اعضای یا نباشد کافی تانخانواده اعضای توسط شدهارسال مدارک است ممکن

 این دهند. انجام را متعاقب تحقیقات که دهد پیشنهاد تانخانواده اعضای به تواندمی IND صورت، این در باشند.

 طوربه غیررسمی مدارک یا ندارد وجود شواهد ئهارا امکان که کند تعیین IND که دهدمی رخ زمانی فقط مورد
 عضو اگر باشد. اِیاِندی آزمایش شامل تواندمی متعاقب تحقیقات باشید. خانواده عضو که دهدنمی اطمینان کامل

 طرف از اِیاِندی آزمایش انجام برای اینامهدعوت باشد، شما والد هستید صغیر فرد که صورتی در یا باشد بیولوژیکى فرزند خانواده

IND هاآن والدین از یکی یا فرزند شما که کنند اثبات تا کندمی کمک تانخانواده اعضای به اِیاِندی آزمایش کرد. خواهید دریافت 

 اعضای و شما که است توضیحاتی حاوی نامه این کند.می همکاری هلند هایسفارتخانه با اِیاِندی آزمایش انجام جهت IND هستید.
 دهید. انجام باید تانخانواده

 
 از سواب یک دیگر فردی یا پرستار پزشک، نوبت، روز در بگیرند. نوبت هلند سفارت تریننزدیک نزد باید تانخانواده اعضای ابتدا،
 مضر شما سالمتی برای و ندارد درد گونه هایسواب شود.می گرفته مخصوص استیک با سواب این گیرد.می تانخانواده اعضای گونه

 سفارت، در خود اِیاِندی هاینمونه دادن از پس باید تانخانواده اعضای شود.می ارسال هلند در IND برای شدهگرفته اِیاِندی نیستند.

 از الینآن نوبتی ،Utrecht در IND اداره در دادن اِیاِندی نمونه برای توانیدمی بعد، روز در دهند. قرار جریان در را شما بالفاصله

 هلند در خود بیولوژیکی خانواده اعضای از هرکدام و خود برای نوبتی باید لزوم، صورت در بگیرید. www.ind.nl نشانی طریق
 بگیرید.

 

IND بکشد. طول ماه چند است ممکن اِیاِندی آزمایش کرد. خواهد آزمایش شودمی گرفته تانخانواده اعضای و شما از که را بزاقی 

 گرفت. خواهد تماس شما با بیشتر اطالعات ارائه جهت IND نتایج، شدن خصمش از پس

 

 ممکن موارد، از برخی در کنند. مراجعه هلند سفارت تریننزدیک به MVV صدور کردن هماهنگ و تکمیلی معاینه برای باید تانخانواده اعضای
 به هاآن بازگشت شدن پیچیده باعث اقدام این است ممکن کنند. مراجعه ریدیگ کشور به عمل، این انجام برای تانخانواده اعضای باشد الزم است
 کنید. صحبت تانخانواده اعضای با مرز از عبور مورد در مناسب، وقت در هستند. قضیه این مسئول تانخانواده اعضای شود. شاناصلی کشور
 در گرفتن نوبت از پیش کنید. صحبت دارد وجود آن در هلند سفارت هک کشوری از خروج و اقامت ورود، مورد در جاری قوانین مورد در همچنین
 کنید. وفصلحل را موارد این هلند، سفارت

 

 هلند سفارت در مصاحبه :7 مرحله
 به را تانخانواده اعضای IND است ممکن دارد، سؤاالتی IND یا نیست پذیرامکان اِیاِندی آزمایش انجام اگر

 را خود دهدمی اجازه تانخانواده اعضای به مصاحبه این کند. دعوت کشور از خارج در هلند سفارت در مصاحبه

 کند. دعوت هلند در مصاحبه به را شما IND است ممکن همچنین دارند. شما با نسبتی چه بگویند و کنند معرفی
 بکشد. طول ماه چندین تواندمی سفارت در مصاحبه کردن هماهنگ
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 گیریتصمیم :8 مرحله

NDI نتایج، شدن آماده از پس ماند.می تحقیقات تمام نتایج منتظر IND تمام از را تانخانواده اعضای برخورداری 
 باید نتیجه قانون، طبق شد. خواهید آگاه تانخانواده اعضای درخواست نتیجۀ از شما کرد. خواهد بررسی الزامات
 کشد.می طول بیشتر شلوغ هایدوره در گیریصمیمت برسد. شما دست به درخواست زمان از ماه شش تا سه ظرف

 IND کند.می تأیید را درخواست IND باشند، برخوردار الزامات تمام از تانخانواده اعضای اگر مثبت: تصمیم •

 کنید. آگاه IND تصمیمات از را تانخانواده اعضای باید کند.می ارسال هلند سفارت و شما برای را تصمیم این

 توانندمی تانخانواده اعضای کند.می رد را درخواست IND نباشند، برخوردار شرایط تمام از تانخانواده اعضای اگر منفی: تصمیم •

 طرح به کمک برای وکیلی توانیدمی شما VVN مشاور یا شما بدهند. تجدیدنظر استدرخو تصمیم، این به نسبت شما طریق از
 بگیرید. تجدیدنظر درخواست

 

 مثبت تصمیم از پس MVV دریافت :9 مرحله
 

 نوبت

 سفارت نزد باید آن، انجام برای بگیرند. تحویل مثبت تصمیم از ماه سه ظرف را MVV باید تانخانواده اعضای
 اعضای که است سفارتی یا است شده ذکر درخواست فرم در که است سفارتی همان سفارت این بگیرند. نوبت هلند

 اعضای ندارد، رتسفا اصلی کشور در هلند اگر اند.کرده مراجعه آن به تکمیلی تحقیقات برای قبال   تانخانواده

 خواهند فرصت MVV گرفتن تحویل برای بیشتر ماه سه مورد، این در کنند. مراجعه همسایه کشورهای از یکی به توانندمی تانخانواده
 داشت.

 

 گذرنامهتحویلوامضاها،انگشتاثر،MVVفرمسفارتخانه
 برای باشد. خاصی الزامات دارای باید گذرنامه هایعکس یاورند.ب همراه به خود با را گذرنامه هایعکس باید تانخانواده اعضای

 ثبت را تانخانواده اعضای انگشت اثر کارمندان از یکی کنند. تکمیل ر MVV صدور فرم باید تانخانواده اعضای ،MVV دریافت
 کرد. خواهد دریافت را تانخانواده اعضای هایگذرنامه هلند سفارت بدهند. امضا کدام هر باید تانخانواده اعضای همچنین، کرد. خواهد

  باشند. داشته اعتبار بیشتر یا ماه شش باید گذرنامه، تحویل زمان در است. نیاز هاآن به MVV صدور برای

 

 طرفهیک سفر سند به LP کنند. دریافت (LP passer-laissez Dutch) توانندمی باشند، نداشته گذرنامه تانخانواده اعضای اگر

 آیا که دهدمی اطالع سفارت به IND دهند. تحویل LP برای دیگر گذرنامه عکس دو باید خانواده اعضای از یک هر شود.می تهگف

  خیر. یا هستند LP دریافت شرایط واجد تانخانواده اعضای

 

 LP توانندمی تانخانواده اعضای اصلی کشور از خارج در هلند هایسفارتخانه فقط
 کنند. صادر

 

گذرنامهدرقرارگیریوMVVصدور
 روی )برچسب( MVV چیز،همه شدنآماده از پس کشد.می طول هفته دو حداکثر آن سازیآماده کرد. خواهد آماده را MVV سفارت

 کنند. همراجع MVV دارای گذرنامه تحویل برای که کرد خواهد دعوت تانخانواده اعضای از هاسفارتخانه گیرد.می قرار تانگذرنامه

 

 اطالعاتوMVVتحویلسفارتخانه
 MVV همراه LP یا شد. خواهد داده تحویل هاآن به است MVV دارای که هایشانگذرنامه گردند.برمی سفارت به تانخانواده اعضای
 کرد. خواهند یافتدر دهند، انجام هلند به ورود از پس باید که کارهایی مورد در کتبی اطالعات همچنین هاآن کنند.می دریافت
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 هلند به سفر :10 مرحله

ازبرخیدرکنندسفرهلندبهتوانندمیگرفتند،تحویلراخودهایMVVتانخانوادهاعضایاینکهازپس

دراطالعاتیتواندمیVWNشوداعمالتانخانوادهاعضایبرایویژهخروجمقرراتاستممکنموارد،

درجMVVبرچسبرویاعتبارمدتدارداعتبارروز90مدتبهMVVبگذارداختیارتاندرزمینهاین

استشده

داردوجودتاریخدو

 است( اعتبار دارای تاریخ این از MVV) اعتبار شروع تاریخ •

 ندارد( اعتبار دیگر تاریخ آن از MVV) انقضا تاریخ •

 

 بلیط MVV گرفتن تحویل از بعد فقط که کندمی توصیه IND کنند. تهیه هلند به سفر برای هواپیما بلیط خود باید تانخانواده اعضای

 مورد در شود. داده پوشش خاص موارد در سفر هایهزینه از بخشی دارد احتمال کنید،می دریافت پشتیبانی VWN طرف زا اگر بخرید.
  کنید. سؤال خود مشاور از احتماالت این

 

 این در کنند. لغو زمان هر در را خود درخواست توانندمی تانخانواده اعضای

 اگر دهید. قرار جریان در خود VWN مشاور طریق از را IND باید صورت،
 به خانواده مجدد پیوستن هم به دوره کنند، لغو را خود درخواست تانخانواده اعضای
 خانواده مجدد پیوستن هم به برای مسیر این از بود نخواهید قادر دیگر و رسدمی اتمام

   دهید. درخواست

 
 

 مرحله 2 در تانخانواده اعضای برای هلند پناهندگی رویه .2 بخش
 

 ورود از پس Apel Ter در اطالعات ثبت :1 مرحله
 گزارش Apel Ter در درخواست مرکز به شخصا   و کنند سفر هلند به روز 90 ظرف باید تانخانواده اعضای

 پذیرش مرکز در نیز VWN و IND کرد. خواهد هماهنگ رویه این طول در را پشتیبانی و پذیرش COA ند.ده
 دارد. وجود

 

  تانخانواده اعضای برای سکونت مجوز و پناهندگی رویه :2 مرحله
 تانهخانواد اعضای کشد.می طول شب سه و روز چهار حداقل پذیرش مکان در تانخانواده اعضای پناهندگی رویه
 کنید.می استراحت خانه در شما کرد. خواهند استراحت پذیرش مکان در

 
 

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

IND رویه داد. خواهد انتقال عمومی پناهندگی رویه به را تانخانواده اعضای 
 کشد.می طول بیشتر عمومی پناهندگی

 
 است: موارد این شامل پذیرش مکان در تانخانواده اعضای پناهندگیِ  رویه

 اثر اگر و گیردمی هاآن صورت از دیجیتال عکس IND کرد خواهد بررسی را هاآن انگشت اثر و هویت IND کارمندان از یکی •
  کند.می ثبت را آن باشد، نشده ثبت صحیح طوربه هاآن انگشت

  شود. گرفته تانخانواده اعضای از سل آزمایش است ممکن اصلی، کشور به بسته •

• VWN دهد.می توضیحاتی تانهخانواد اعضای به رویه این مورد در 

 این رساند.می تانخانواده اعضای اطالع به را خود تصمیم IND دهند.می انجام IND با مختصری مصاحبۀ تانخانواده اعضای •

 به را سکونت مجوزهای IND گرفت. خواهد تعلق هاآن به پناهندگان سکونت مشروط مجوز کندمی بیان که است اینامه تصمیم

 کند.می ارائه رویه مورد در بیشتری توضیح IND نبود، ممکن عمل این اگر دهد.می تانخانواده اعضای اطالع

 COA کارمندان از یکی با مختصری مصاحبۀ همچنین تانخانواده اعضای •
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 کند.می وارد جمعیت ثبت سامانه در را تانخانواده اعضای اطالعات شهرداری دهند.می انجام شهرداری مقامات از یکی با مالقاتی و •

 و COA نباشد، پذیرامکان عمل این اگر آیند.می شما خانه به و کنندمی ترک را پذیرش مکان آخر، روز در تانخانواده اعضای •
 کرد. خواهند مشخص شما برای سکونتگاهی شهرداری

 

 مستقل پناهندگی درخواست
 

 مجوز به که است موقت مجوز یک مشروط مجوز این کنند.می دریافت هلند در پناهندگان سکونت مشروط مجوز یک تانخانواده اعضای

 باطل نیز شما سکونت مجوزهای نکرد، تمدید یا کرد باطل را شما پناهندگی مجوز IND اگر دارد. بستگی شما پناهندگان سکونت

 خانوادگی نسبت اگر خیر. یا هستند مستقل پناهندگی مجوز دریافت شرایط واجد هاآن آیا که کرد خواهد ارزیابی IND شد. خواهند

 اعضای که است زمانی مورد این کند. باطل را هاآن سکونت مجوز تواندمی نیز IND شود، متوقف شما با تانخانواده اعضای
  کرد. خواهد زندگی مستقل سال یک ظرف که است کودکی ادهخانو اعضای از یکی یا ندارند، شما با نسبتی دیگر تانخانواده

 
 با مصاحبه طول در را موضوع این توانندمی کنند، ارسال مستقلی پناهندگی درخواست بخواهند خود دالیل به تانخانواده اعضای اگر

IND مسئولین کنند. بیان پذیرش مکان در IND درخواست تانخانواده اعضای اگر هند.دمی قرار هاآن اختیار در را تکمیلی اطالعات 
 طول بیشتر عمومی پناهندگی رویه شد. خواهد بررسی عمومی پناهندگی رویه طریق از درخواست این کنند، ارسال مستقل پناهندگی

 این به اگر خیر. یا داشت خواهند نیاز هلند دولت طرف از محافظت به تانخانواده اعضای آیا که کرد خواهد بررسی IND کشد.می
 توانندمی همچنین تانخانواده اعضای کرد. خواهند دریافت مستقل موقت پناهندگان سکونت مجوز یک باشند، داشته نیاز محافظت
 کنند. ارسال تعاقبا  م را مستقلی پناهندگی درخواست

 

 شخصی اطالعات پردازش
 

 بروشور این تهیۀ در که است شده ذکر هاییسازمان اسامی زیر در شود.می گفته شما به مربوط اطالعات هرگونه به شخصی اطالعات
 مورد در هاآن کنند.می پردازش شما درخواست یا اعالن درخواست، به رسیدگی حین در را شخصی اطالعات هاآن اند.کرده همکاری
 هایداده هاسازمان این گرفت. واهندخ استعالم افراد و هاسازمان سایر از لزوم، صورت در و کرد خواهند سؤال شما از دقیقی اطالعات

 قرار دیگر هایسازمان اختیار در را هاداده این باشد، الزم قانونی نظر از که صورتی در همچنین کنند؛می ذخیره و استفاده را شما
 این مثال،وانعنبه کنند.می پردازش را شما اطالعات که کندمی مشخص را هاییسازمان تعهدات خصوصی حریم قانون دهند.می

 را شما قانونی حقوق همچنین خصوصی حریم قانون کنند. پردازش و بررسی ایمن و دقیق طوربه را شما اطالعات باید هاسازمان
 جمله: از کند،می مشخص

 شود؛می نگهداری هاسازمان توسط که خود اطالعات به دسترسی حق •
 چیست؛ اقدامات این انجام دلیل و دهندمی انجام شما عاتاطال روی اقداماتی چه هاسازمان اینکه از اطالع حق •
 است. شده گذاشته اشتراک به هاییسازمان چه با شما اطالعات اینکه از اطالع حق •

 کنید. بازدید مربوطه سازمان سایتوب از تان،شخصی اطالعات پردازش نحوۀ و خود حقوق مورد در بیشتر اطالعات کسب برای

 
 

 
 

 متداول سؤاالت
 

 کنید؟ ارائه را درخواست این توانیدمی اند،شده گم تانخانواده اعضای اگر
 شرایط از اینصورت، غیر در اید.نکرده برقرار تانخانواده اعضای با ارتباطی هیچ اگر حتی دهید، درخواست ماه سه ظرف حتما   بله،
 به تانخانواده اعضای کردن پیدا در تواندمی سرخ صلیب وارد،م از بعضی در بود. نخواهید برخوردار خانواده مجدد پیوستن هم به دوره

 کند. کمک شما به زمینه این در تواندمی شما VWN مشاور شود.می گفته افراد ردیابی اقدام، این به کند. کمک شما
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 کنند؟ امضا هلند سفارت در را سابقه گواهی تانخانواده اعضای است ممکن آیا

 IND با ارسال روش بهترین مورد در دارد، وجود مشکلی هلند به امضاشده سابقۀ گواهی ارسال در اگر نیست. پذیرامکان خیر،
 کنید. مشورت

 

 داشت؟ خواهید سکونت کجا تانخانواده اعضای و شما باشید، داشته اقامت COA مکان در همچنان اگر
 کنید. سؤال پذیرش مرکز در خود COA مشاور از احتماالت مورد در کرد. خواهند همکاری هم با زمینه این در COA و شهرداری

 
 سؤاالت

 کنید. صحبت خود VWN مشاور با لطفا   بروشور، این مطالب مورد در سؤال هرگونه داشتن صورت در

 
 شکایات

 تانخانواده اعضای با سازمانی رفتار از اگر هستند. دقیق و ایحرفه دارند نقش خانواده مجدد پیوستن هم به رویه در که هاییسازمان تمام

 کند. کمک شما به زمینه این در تواندمی شما VWN مشاور کنید. تنظیم شکایتی توانیدمی هستید، ناراضی

 
 
 

 
 

 است: شده تهیه هاسازمان این مشترک همکاری با بروشور نای

 Identificatie Vreemdelingenpolitie, Afdeling

M)(AVI Mensenhandel en 

A)(CO asielzoekers opvang Orgaan Centraal 

D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie 

ar)(KM Marechaussee Koninklijke 

R)(Rv tandRechtsbijs voor Raad 

N)(VW Nederland VluchtelingenWerk 

 Migratie voor Organisatie Internationale

M)(IO 

V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst 

 

 

 توسط: اجرا

d,Veilighei en Justitie van Ministerie  

Migratiebeleid directie 

www.rijksoverheid.nl 

 
 در کرد. کسب سند این مطالب از تواننمی را قانونی حقوق هیچ

 هلندی نسخه شده،ترجمه نسخۀ و اصلی نسخۀ تفسیر در تفاوت صورت
 بود. خواهد اجراقابل

http://www.rijksoverheid.nl/

