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 دادن پناهندگی درخواست
 پناهندگی کلی رویه به مربوط معلومات

 
 
 

 
 

 
 
 

 اید؟ کرده دریافت را اعالمیه این چرا
 کشور در که است افرادی از دیگر کشور در محافظت معنای به پناهندگی بدهید. درخواست هلند در پناهندگی دریافت برای دارید دوست
  باشند. داشته محافظت آنجا در نمیتوانند و ندارند امنیت خودشان

 
 زندگی برای کنید. می اقامت مجوز دریافت درخواست هلند دولت از رسمی بصورت دهید، می درخواست پناهندگی دریافت برای وقتی
 رویه یک پناهندگى رویه بدهید. را خود پناهندگی درخواست که شود می آغاز زمانی پناهندگى رویه دارید. نیاز اقامت مجوز به هلند در

  خیر. یا بدهید اقامت مجوز شما به گیرد می تصمیم آن در ندهل دولت که است قانونی

 
 انتظار هلند دولت از توانید می آنچه و شما( )تعهدات دهید انجام باید که کارهایی همچنین دهد. می توضیح را پناهندگى رویه اعالمیه این

 دهد. می توضیح را شما( )حقوق باشید داشته
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 شد؟ خواهید روبرو هایی سازمان چه با
 
 

 

 قانونی سن از کمتر دارای پناهجویان از مراقبت و سرپرستی به مربوط های هماهنگی انجام
 هلند قانون مطابق رسند می هلند به کنند مراقبت آنها از که افرادی سایر یا خود والدین بدون که

 Nidos Stichting دارد سروکار موضوع این با هلند در که را سازمانی است. ریاجبا

 هماهنگ را خارجی های ملیت از همراه بدون اطفال پذیرش و سرپرستی Nidos گویند. می
 داد. خواهند درخواست شما سرپرستی پذیرش برای قانونی بصورت آنها کند. می

Nidos Stichting کرد. خواهد انتخاب شما سرپرست قسم به را خود کارمندان از یکی 
 کمک شما به مهم های گیری تصمیم در او کرد. خواهد حمایت شما از هلند در شما سرپرست
 کارهای سایر و تحصیالت و باشید داشته زندگی برای خوبی مکان کند می دقت کرد، خواهد
 خواهد کمک شما هب پناهندگی رویه طول در شما سرپرست همچنین کند. می هماهنگ را شما

 در سال 15 از کمتر اطفال از مراقبت Nidos ندارد. IND حکم در اثری هیچ اما کرد
 هماهنگ را کوچک های خانه در اقامت مجوز دارای اطفال و فرزندخوانده دارای های خانواده

 سایت: ویب از پذیرش، و سرپرستی درباره بیشتر معلومات از اطالع برای کند. می

www.nidos.nl کنید بازدید 

 

is (COA) asielzoekers opvang Orgaan Centraal مسئول 

 دقت عالوتا   COA است. شان پناهندگى رویه طول در هلند پناهجویان از پشتیبانی و پذیرش
 تماس در طبیب با نیاز صورت در بتوانید و باشید داشته بهداشتی بیمه و غذا شما که کند می

 گیرد. نمی تصمیم شما پناهندگی درخواست درباره و است مستقل سازمان یک COA شوید.

www.coa.nl 

 

A)GZ( Asielzoekers GezondheidsZorg بیمار وقتی که است سازمانی 

 پذیرش محل در GZA بهداشتی مرکز یک رفت. خواهید آنجا به دارید طبی سؤاالت یا هستید

COA دارد. وجود آن نزدیکی یا GZA نرس، طبیب، دستیار با شما قرارهای تواند می 

 کند. نگهماه را عمومی طبیب یا GGZ پشتیبانی مددکار

www.gzasielzoekers.nl 

 

N)(VW Nederland VluchtelingenWerk بشری حقوق سازمان یک 

 به مربوط توضیحات و معلومات VWN کند. می حمایت پناهجویان منافع از که است مستقل

 و کرد خواهد ارائه شما به رویه این ارۀدرب معلوماتی VWN کند. می ارائه را پناهندگى رویه
 زمینه این در آنها کرد. خواهد گری میانجی ها سازمان سایر با مشکل وقوع صورت در

 نمی تصمیم شما پناهندگی درخواست درباره VWN دارند. شما وکیل با نزدیکی همکاری
  گیرد.

ingenwerk.nlwww.vluchtel 

www.forrefugees.nl 

 

 Rechtsbijstand, voor (Raad Rechtsbijstand voor Raad

R)Rv) بهره وکیل یک کمک از حتما   بدهید، را وکیل پول توانید نمی اگر که کند می دقت 

 کند نمی کار RvR برای وکیل کرد. خواهد پرداخت را وکیل خدمات هزینه RvR شوید. مند
 خواهد کمک شما به شما پناهندگی رویه در که است مستقل حقوقی کمک کننده ارائه یک اما

  کرد..

www.rvr.org 

http://www.nidos.nl/
http://www.coa.nl/
http://www.gzasielzoekers.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.rvr.org/
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D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie وزارت از بخشی 

 پناهندگی دریافت مستحق کرد خواهند بررسی IND کارکنان است. هلند امنیت و دادگستری
 دریافت برای چرا و هستید کسی چه اینکه دربارۀ منظور، این برای خیر. یا هستید هلند در

 وضعیت و داستان پرسید. خواهند سؤاالتی شما از اید، داده درخواست هلند در پناهندگی
 اجازه که گرفت خواهند تصمیم و کرد خواهند بازرسی اید آمده که کشوری از را شما شخصی

 www.ind.nl خیر. یا کنید گیزند هلند در دائمی یا موقت بصورت دارید

 

 لباس ذریعه دارند. حضور COA پذیرش مراکز و IND ساختمان در امنیتی نگهبانان
 درباره توانید می هستند. آنجا شما امنیت بخاطر آنها کنید. شناسایی را آنها توانید می یونیفورم

 بپرسید. سؤال آنها از COA و IND های محوطه و ها ساختمان در غیرمجاز و مجاز امور
 ندارند. شما پناهندگی درخواست به مربوط حکم در اثری هیچ امنیتی نگهبانان

 

M)(IO Migratie voor Organisatie Internationale  یک 
 قسم به خواهید می اگر کند. می پشتیبانی دنیا سرتاسر در مهاجران از که است مستقل سازمان

 مجدد اتحاد و بازگشت درباره IOM کند. می کمک شما به IOM کنید، ترک را هلند مستقل
 را خود هلند از رفتن برنامه کرد خواهد کمک شما به و کند می ارائه کاربردی معلوماتی شما

 کارکنان از یکی خود، Nidos سرپرست از توانید می مورد این درباره کنید. گهماهن

VWN کنید. سؤال خود وکیل یا nederland.nl-www.iom 

 

V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst و دادگستری وزارت از بخشی 

 خودتان وطن به بازگشت در DT&V شود، رد شما پناهندگی درخواست اگر است. هلند امنیت
 کرد. خواهد کمک شما به

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

 
 
 

 رود؟ می انتظاری چه شما از
 

 تا را خود مشکالت بتوانید دارد انتظار شما از همچنین IND اید. داده پناهندگی درخواست چرا که دهید توضیح باید رویه، این طول در
  کنید. اثبات نامه یا مدارک ذریعه مثال   ممکن جای

 

 مدارک ارائه نحوه درباره اعالمیه این کردید. دریافت مدارک الارس درباره IND سوی از اعالمیه یک شما، درخواست بررسی از قبل

 دهد. می توضیح کنید، دریافت را آنها درخواست مصاحبه انجام از بعد که صورتی در ،IND به مهم

 

 جای تا کند می کوشش IND دهید. اطالع آنها به سریعتر چه هر باشد، داشته خبر آن از باید IND که دارید مشکلی حاضر حال در اگر
 دهید. ادامه را خود پناهندگى رویه بتوانید تا کند حمایت شما از ممکن

 

 
 
 

 
 

 

http://www.ind.nl/
http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
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 خودتان پناهندگى رویه برای شدن آماده
 

 جوان پناهجویان مخصوص پذیرش مراکز از یکی در را شما اقامتگاه درخواست، مرحله از بعد COA هستید، ساله 18 و 15 بین اگر

 فرزندخوانده که هایی خانواده از یکی با تا کرد خواهد هماهنگ شما برای Nidos دارید، سال 15 از کمتر اگر کرد. خواهد هماهنگ
  کنید. زندگی کنند می قبول

 

 انجام شما روی بر طبی آزمایش یک ،RVT طول در شد. خواهد آغاز (RVT) سازی آماده و راحتاست دوره درخواست، مرحله از بعد
 کارکنان از یکی خیر. یا دهید توضیح ما به خود پناهندگی دادن درخواست دالیل درباره توانید می شود مشخص تا شود می

N)(VW VluchtelingenWerk کرد. اهدخو ارائه پناهندگى رویه درباره معلوماتی نیز VWN و کمک پناهندگى رویه طول در 
 قوانین با شما وکیل کرد. خواهید مالقات خود وکیل با پناهندگی رویه آغاز از قبل کمی است. رایگان کمک این کرد. خواهد ارائه حمایت

 با مالقات جزئی صاحبهم این کرد. خواهد کمک شما به تان جزئی مصاحبه برای شما کردن آماده در و آشناست پناهندگی مقررات و

IND است. رایگان وکیل کمک داد. خواهید توضیح را خودتان پناهندگی درخواست ارائه دلیل آن در که باشد می 

 
 

 روز به روز پناهندگى، رویه
 

 می ولط روز 6 معموال   AA شد. خواهد آغاز (AA) پناهندگی کلی رویه و رفت خواهید IND دفتر به ،IND با مقاالت قرار روز در

 پناهندگی های رویه برای +AA کشد. می طول روز 9 معموال   که +،AA دارد: وجود نیز تر طوالنی پناهندگی کلی رویه یک کشد.

 از بعد دارند. نیاز بیشتری توجه به جسمی یا طبی مشکل بخاطر که پناهجویانی و دارند نیاز IND توسط بیشتری بازرسی به که است

IND ،RVT به شما دوسیه گرفت خواهد تصمیم AA یا AA+ روز به روز قسم به شما پناهندگی رویه توضیح زیر در یابد. ادامه 
 است. شده ارائه

 
 

AAپناهندگیکلیرویه
 

 جزئی مصاحبه :1 روز

 درباره خود دالیل از دقیقی توضیحات توانید می مصاحبه، این طول در باشد. می IND کارکنان از یکی با مالقات جزئی مصاحبه

 می انجام IND دفتر در جزئی مصاحبه پرسید. خواهد شما از سؤاالتی IND کارمند همچنین کنید. ارائه را خودتان پناهندگی درخواست

 سؤاالت شفاهی مترجم پرسید. خواهد هلند به را سؤاالتی IND کارمند کرد. خواهد شرکت جزئی مصاحبه در شفاهی مترجم یک شود.

 IND برای و است مستقل شفاهی مترجم کند. می ترجمه هلندی به را شما های پاسخ و کرد خواهد ترجمه کنید می درک که زبانی به را
 یکدیگر درک در فاهیش مترجم و شما اگر کنید: توجه لطفا   ندارد. شما پناهندگی درخواست به مربوط حکم در اثری هیچ و کند نمی کار

 هماهنگ را دیگر شفاهی مترجم یک کند می کوشش IND صورت، آن در بگویید. را موضوع این سریع و بالفاصله باید دارید، مشکل

 تنظیم را جزئی مصاحبه گزارش IND کارمندان بیاید. وجود به سؤاالت درست نکردن درک بخاطر اشتباهی درک هیچگونه نباید کند.
 کرد. خواهند

 

 دلیل و افتاده شما برای که اتفاقی درباره دارید. نیاز محافظت به چرا شود متوجه IND که شوید مطمئن و دهید توضیح را چیز همه باید
 به دقیق توانید نمی را خاصی اتفاق اگر دهید. توضیح شفاف و کامل صادقانه، باشید، داشته محافظت خودتان کشور در توانید نمی اینکه

 چرا دهید: توضیح را خودتان وضعیت حتما   باید هستند. خبر با شما کشور کلی اوضاع از آنها بگویید. IND کارمند به ریدبیاو خاطر
 کارمند همچنین باشد. مهم بسیار تواند می کوچک امور حتی—کنید ارائه را زیادی جزییات ممکن جای تا دارید؟ نیاز محافظت به شخصا  

IND پرسید. خواهد شما از یاتجزی این درباره سؤاالتی 

 

اگربگوییدINDکارمندبهحتما  بایددارید،خودپناهندگیدرخواستارائهدلیلبامرتبطروانییابدنیشکایاتیازخماگر

INDشدخواهدارائهشمابرایطبیآزمایشبود،خواهدمفیدشمادرخواستارزیابیبرایطبیآزمایشکهبگیردتصمیم

کمکشمابهموردایندرتواندمیشماوکیلشودانجامخودتانهزینهباطبیآزمایشیککنیددرخواستتوانیدمیهمچنین
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کندمراقبتشماازنداردیادارداجازهکسیچهایدآمدهآنازکهکشوریدرکنیدبیانصریحا  وحتما  بایدمصاحبه،طولدرکند

دهیدتوضیحINDکارمندبهراخودفکرایندلیلهمچنینکردیدمیزندگیکجادردبیاییهلندبهاینکهازقبلیا

 

 جزئی مصاحبه گزارش کنند. شرکت بخواهید VWN از توانید می همچنین کند. می شرکت مصاحبه در معموال   شما سرپرست یا وکیل

 کرد. خواهید دریافت خودتان وکیل یا IND از را

 

 جزئی مصاحبه درباره بحث :2 روز
  کرد. خواهد بحث شما با جزئی مصاحبه گزارش درباره شما وکیل

 نوشته درستی بصورت یا نیست گزارش در چیزی اگر بود. خواهد حاضر شما وکیل و شما حرفهای همه ترجمه برای شفاهی مترجم یک

 کرد. خواهد گزارش IND به نامه یک قسم به را آن شما وکیل نشده،

 

 اولیه حکم :3 روز
IND را شما پناهندگی رویه بعدی مسیر ارزیابی این نتیجه خیر. یا دارید را پناهندگی اقامت جواز دریافت شرایط کرد خواهد ارزیابی 

 دارد: وجود احتمال 3 کرد. خواهد تعیین

 درخواست کند می اعالم که کرد خواهید دریافت خود( وکیل )ذریعه IND حکم نامه دارید. را پناهندگی اقامت جواز دریافت شرایط .1
 خواهد توضیح شما وکیل کنید. زندگی هلند در دائمی یا موقت بصورت دداری اجازه که معناست این به است. شده تأیید شما پناهندگی

 دارد. شما بر اثری چه مورد این داد،

2. IND یا روز 6 در تواند نمی و دارد نیاز بیشتری زمان به بازرسی برای( برای روز 9 AA)+ تصمیم شما پناهندگی رویه درباره 

 اعالمیه شد. خواهد صادر بعدا   حکم این داد. خواهد ادامه پناهندگى تمدیدشده رویه در را شما پناهندگی رویه بررسی IND بگیرد.

 کرد. خواهید دریافت (VA) پناهندگى تمدیدشده رویه به مربوط معلومات شمول به دیگری

3. IND حکم نامه ندارید. را پناهندگی اقامت جواز دریافت شرایط که کند می تعیین IND کرد واهیدخ دریافت خود( وکیل )ذریعه را 

 و رد دالیل نامه این گویند. می انتظار مورد حکم را این کند. رد را شما پناهندگی درخواست دارد، قصد IND کند می اعالم که
 کرد. خواهد بحث شما با نامه درباره شما وکیل داد. خواهد توضیح شما برای را بعدی حادثات

 

 پاسخ حکم: به واکنش :4 روز

 می شما وکیل کنید. بحث خود وکیل با موضوع این درباره توانید می است، شده رد شما پناهندگی درخواست که کند تعیین IND اگر

 دهد. تحویل IND هدفمند حکم با را شما مخالفت دالیل و شما رسمی پاسخ آن در و کند ارسال IND به کتبی پاسخ یک تواند

 

 حکم :6 و 5 روز

 پناهندگی رویه بعدی مسیر ارزیابی این نتیجه خیر. یا کند اصالح را خود حکم که کرد خواهد ارزیابی IND شما، پاسخ خواندن از بعد

 شما برای را بعدی حادثات شما وکیل کرد. خواهد گزارش شما وکیل به نامه ذریعه را ارزیابی نتیجه IND کرد. خواهد تعیین را شما

 دارد: وجود احتمال 4 داد. خواهد توضیح

 خود( وکیل )ذریعه IND حکم نامه دارید. را پناهندگی اقامت جواز دریافت شرایط که دارد باور IND شما، خپاس خواندن از بعد .1
 وکیل دهید. ادامه هلند در زندگی به توانید می فعال   است. شده تأیید شما پناهندگی درخواست کند می اعالم که کرد خواهید دریافت
 دارد. شما رب اثری چه مورد این داد، خواهد توضیح شما

2. IND یا روز 6 در تواند نمی و دارد نیاز بیشتری زمان به بازرسی برای( برای روز 9 AA)+ تصمیم شما پناهندگی رویه درباره 

 تمدیدشده رویه به مربوط معلومات شمول به دیگری اعالمیه داد. خواهد ادامه VA در را شما پناهندگی رویه بررسی IND بگیرد.
 کرد. واهیدخ دریافت پناهندگى

3. IND حکم نامه ندارید. را پناهندگی اقامت جواز دریافت شرایط همچنان که کند می تعیین IND دریافت خود( وکیل )ذریعه 
 خواهد توضیح شما برای را بعدی حادثات و رد دالیل نامه این است. شده رد شما پناهندگی درخواست کند می اعالم که کرد خواهید
 حکم با اگر که دهد می توضیح همچنین نامه این بازگردید. خودتان وطن به باید و بمانید هلند در ندارید اجازه دیگر مثال، برای داد.
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 وکیل دهد. می توضیح خودتان وطن به بازگشت برای را شما اختیار در های گزینه و بکنید توانید می کار قسم چه هستید مخالف
 کرد. خواهد بحث شما با نامه درباره شما

4. IND به را شما دوسیه DT&V کرد. خواهد منتقل DT&V خواهند بررسی همچنین کرد. خواهد اجرا را شما رفتن های مصاحبه 
 در اگر کند. مراقبت شما از تواند می کسی چه کردید، می زندگی آنجا در هلند به آمدن از قبل یا اید آمده آن از که کشوری در کرد

 کشور به توانید نمی اینکه درباره کاری هیچ توانید نمی شما شود متوجه DT&V و یدکن شرکت ها بازرسی و ها مصاحبه این

 دریافت برای کرد خواهد دعوت شما از IND صورت، آن در داد. خواهد خبر IND به DT&V دهید، انجام برگردید خودتان
 کنید. ارائه درخواست همراه بدون اطفال برای تقصیر''بى پالیسی مطابق اقامت مجوز

 

 

AAروز9پناهندگیکلیرویه
 

 کشید: خواهد طول روز 9 معموال   شما پناهندگى رویه کند، بررسی +AA در را شما پناهندگی رویه IND اگر

 جزئی؛ مصاحبه :2 و 1 روز •
 خودتان؛ وکیل با جزئی مصاحبه درباره بحث :4 و 3 روز •

 اولیه؛ حکم :5 روز •

 وکیل؛ ذریعه )پاسخ( حکم به واکنش :7 و 6 روز •

 ثانویه. حکم :9 و 8 روز •

 
 

 

 دادن انصراف خود درخواست از
 

 در IND با مستقیما   یا خودتان سرپرست وکیل، یک با باید صورت، آن در دهید. انصراف خود درخواست از توانید می زمانی هر در

 برای اینکه مگر باشید، داشته اقامت هلند در ندارید اجازه دیگر دهید، انصراف DIN در خود پناهندگی درخواست از اگر شوید. تماس
 دلیل بخاطر باشید نداشته اجازه دیگر و دهید انصراف خود پناهندگی درخواست از اگر بمانید. اینجا باشید داشته اجازه دیگری دلیل

 مراکز از یکی در شود، آغاز شما برگشت سفر که زمانی تا ردید.بازگ خودتان وطن به بود خواهید مجبور بمانید، هلند در نیز دیگری
 بدهید. پناهندگی درخواست دوباره توانید می خود، درخواست از دادن انصراف از بعد ماند. خواهید پذیرش

 

 
 
 

 
 

 

 پناهندگى رویه از بعد
 

 است شده تأیید شما درخواست

 کرد. خواهید دریافت اقامت جواز یک بمانید. هلند در دائمی یا موقت بصورت توانید می کند، تأیید را شما پناهندگی درخواست IND اگر

 دریافت از بعد کنید. زندگی کوچک های اقامتگاه از یکی در تا کرد خواهد هماهنگ شما برای Nidos دارید، بیشتر یا سال 15 اگر

 با کنند کمک شما به توانند می VWN کارمندان و سرپرست داد. خواهد اطالع شما به شما تعهدات و وقحق درباره IND اقامت، مجوز

 هلند به را شما خانواده اعضای همچنین تواند می VWN کنید. پیدا کار یا مدرسه و بروید شهر به و شوید تماس در مختلف های سازمان
 بیاورد.

 
 است شده رد شما درخواست

 بدین کنید. اعتراض حکم این به خود وکیل ذریعه هلند های محکمه از یکی در توانید می کند، رد را شما پناهندگی ستدرخوا IND اگر

 طول در کنید درخواست محکمه از عالوتا   توانید می هستید. مخالف IND حکم با دهید می اطالع محکمه به رسمی بصورت که ترتیب
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 IND که کرد خواهد بررسی محکمه کرد. خواهد کمک شما به مورد این در شما وکیل بدهد. ماش به هلند در ماندن جواز استیناف رویه
 دارید اجازه موارد، بسیاری در خیر. یا است برده کار به درستی به شما پناهندگی درخواست درباره گیری تصمیم زمان در را هلند قانون
 بمانید. هلند در محکمه حکم برای انتظار زمان در

 

 در IND باشید. داشته اقامت هلند در ندارید اجازه دیگر ندهید، استیناف حکم به نسبت و کند رد را شما پناهندگی درخواست IND اگر
 خودتان وطن به دارید مسئولیت خودتان قانونی، نظر از کنید. ترک را هلند دارید فرصت مدت چه گوید می شما به موارد برخی

 کرد. خواهد کمک شما به شما سفر کردن هماهنگ در (DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst) اینحال، با بازگردید.

DT&V ترک را هلند شده مشخص دوره در خودتان اگر شد. خواهد تماس به شما با شود، رد شما پناهندگی درخواست اینکه از بعد 
 کوچک مراکز از یکی رد هستید، طفل همچنان و نشد هماهنگ خودتان کشور به شما برگشت سفر وقتی تا شد. خواهید اخراج نکنید،

  داشت. خواهید اقامت COA پذیرش

 

 (IOM Migratie voor Organisatie Internationale) با توانید می برگردید، خود وطن به داوطلبانه دارید دوست اگر

 در قبلى قرار بدون مشاوره اغلب IOM کند. کمک شما به سفرتان در و بدهد شما به کاربری معلومات تواند می IOM شوید. تماس در

 کمک دریافت برای باشید. داشته مالقات قرار IOM کارمندان از یکی با توانید می خاصی شهرهای در همچنین دارد. پناهجویان مراکز

 شوید. تماس به VWN و خود سرپرست با توانید می پناهندگى رویه از بعد معلومات و

 
 

 
 

 تقصیربى اقامت مجوز
 

 معمول اقامت مجوز

 خودتان تقصیر بدون دادن، پناهندگی درخواست از سال 3 طول در اگر دارد. وجود همراه بدون طفل پناهجویان برای خاصی قوانین
 یک دریافت شرایط واجد است ممکن نباشد، موجود خودتان کشور در کافی و مطمئن پناهگاه هیچ و برگردید خودتان کشور به نتوانید
 داشته خاصی شرایط باید یر،تقصبى اقامت مجوز دریافت برای است. مشهور تقصیربى اقامت مجوز قسم به که باشد خاص اقامت مجوز
 باشید:

 باشد؛ شده رد شما پناهندگی درخواست •
 باشد؛ باورپذیر شما خانواده اعضای سایر و والدین ملیت، هویت، درباره شما اظهارات •

 اید؛ داشته سن سال 15 از کمتر دادید، پناهندگی درخواست که باری اولین •

 نباشید؛ متأهل و باشید داشته سال 18 از کمتر •
 باشید؛ قانونی سرپرست یا والدین بدون هلند از خارج در باشد، تنها هلند رد •
 کند؛ مراقبت شما از اید کرده می زندگی قبال   که کشوری یا خودتان کشور در نتواند سازمانی یا فرد هیچ •
 اید؛ کرده همکاری دیگر( بزرگسالی یا خودتان سرپرست با همراه یا )تنها خودتان بازگشت روند در پیشتر •

 آن به توانید نمی اید، کرده زندگی دیگری کشور در قبال   اینکه بهاطر برگردید؛ خودتان کشور به توانید نمی خودتان تقصیر بدون •
  برگردید. دیگر کشور

 

 دارید. را شرایط این که شود مشخص بگذرد، شما پناهندگی درخواست از سال 3 اینکه از قبل است ممکن

 

D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie خارجی اتباع اطفال برای تقصیربى اقامت مجوز گرفت خواهد تصمیم 
 خیر. یا بدهد شما به همراه بدون
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 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 ایه 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 علوماتم دیگر افراد یا ها سازمان و شما
 که هایی سازمان برای را تعهداتی خصوصی حریم مقررات شد. خواهند شریک ها سازمان سایر با قانون 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 سازمان حق •
 ا؛چر 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
 

 است؟ زمانی چه IND با من جزئی مصاحبه

 از بعد گویند. می درخواست مصاحبه را این باشد. می پناهجو عنوان به پولیس اداره در شما نام ثبت از بعد IND با شما مصاحبه اولین

 پذیرش مراکز از یکی در IND سوی از مصاحبه برای دعوتنامه یک شوید. آماده جزئی مصاحبه برای دارید وقت هفته 3 حداقل آن،

COA کرد. خواهید دریافت کرده، قبول فرزندخوانده را شما که ای خانواده ذریعه یا 

 

 کنم؟ صبر باید مدتی چه بدهد حکم IND اینکه برای

 هستند: بسته یکشنبه و شنبه روزهای در معموال   IND دفاتر کشد. می طول کاری کار روز +(AA) 9 یا (AA) 6 پناهندگی کلی رویه

 طول در اگر مثل برای بگیرد، تصمیم مدت این در نتواند IND است ممکن موارد، برخی در شوند. نمی محسوب کاری روزهای اینها

  کند. تمدید را +AA یا AA است ممکن صورت این در IND شوید. مریض پناهندگى رویه

 

IND که تاریخی از است ممکن صورت، این در دهد. ادامه پناهندگى تمدیدشده رویه ذریعه را شما پناهندگی هروی بررسی است ممکن 

 شمول به دیگری اعالمیه بکشد. طول ماه 6 تا کند، تعیین حکم آن درباره تا کردید امضاء IND برای را خود پناهندگی درخواست

 خبر شما به مورد این کند، گیری تصمیم ماه 6 در نتواند IND اگر کرد. اهیدخو دریافت پناهندگى تمدیدشده رویه به مربوط معلومات

 توانید می ندهد، خبری شما به آن درباره و نگیرد تصمیمی شما پناهندگی درخواست درباره ماه 6 طول در IND اگر شد. خواهد داده

 شما به مورد این در تواند می شما وکیل بدهند. حکم زودتر شما پناهندگی درخواست درباره کنید درخواست و ارسال IND به نامه یک
 کند. کمک

 
 است؟ ممکن این آیا بگویم. خانم یک به را خودم پناهندگی داستان دهم می ترجیح

 از یکی کرد خواهد کوشش IND کنید. مشخص (IND با )مصاحبه مصاحبه دادن گزارش طول در را مورد این توانید می بله،

 یک به را خود داستان دهید می ترجیح اگر کند. هماهنگ جزئی مصاحبه در حضور برای را شفاهی مترجم یک و IND خانم کارمندان

 کارمندان از یکی کرد خواهد کوشش IND صورت، آن در کنید. مشخص مصاحبه دادن گزارش طول در را آن توانید می بگویید، آقا

 کند. ماهنگه جزئی مصاحبه برای را مرد شفاهی مترجم یک و IND آقای

 
 کنم؟ کار چه باشم باردار یا مریض اگر
 رویه از قبل بخوانید: را )اعالمیه کنید درخواست پرستار از طبی توصیه دریافت برای آزمایش طول در هستید، باردار یا مریض اگر

 به حرفی هر است. مهم بسیار مرا این دارید کنید می فکر یا دارید ب هپاتیت یا خارش سل، مثل واگیردار بیماری یک اگر پناهندگى(
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 اگر کرد. نخواهد شریک سایرین با شما اجازه بدون هرگز را شما صحی معلومات پرستار شد. خواهد نگهداری محرمانه بگویید پرستار

 دهد. قرار مدنظر ها مصاحبه این طول در را مربوطه معلومات تواند می IND کند، شریک IND با را معلومات پرستار هستید موافق

 شما به توانند می آنها بگویید. VWN یا IND ،COA کارمندان از یکی یا سرپرست به شدید، مریض پناهندگى رویه طول در اگر

 یکی یا خود سرپرست از هستید، مریض خود وکیل یا IND با مالقات روز در اگر کنید. دریافت را نیازتان مورد طبی کمک کنند کمک

 دهد. اطالع IND یا شما وکیل به بخواهید COA کارمندان از

 

 
 سؤاالت

 کنید. صحبت VWN یا IND ،COA کارکنان از یکی یا خود وکیل با لطفا   دارید، سؤالی اعالمیه این خواندن از بعد اگر
 

 شکایات
 برخورد شما با درستی به سازمانی ذریعه میکنید حس اگر عالوتا   هستند. دقیق و ای حرفه پناهندگى رویه در دخیل های سازمان تمام

 کند. کمک شما به مورد این در تواند می VWN کارکنان از یکی یا شما سرپرست یا وکیل بکنید. شکایت توانید می نشده،

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 است: اشتراکی نشریه یک اعالمیه این

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) 

 

 

 ذریعه: مأموریت

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

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/

