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 غوښتنه لپاره پناه د
 معلومات اړه په پروسې عمومي غوښتنې پناه د

 
 
 

 
 

 
 
 

 ده؟ کړې ترالسه پاڼه معلومات دا ولې تاسې
 خپل په چې څوک دی معني په محافظت د کې هیواد بل په لپاره خلکو هغه د پناه وکړئ. غوښتنه لپاره پناه د کې هالینډ په غواړئ تاسې
  اوسي. کې محافظت په کولی نشي هلته او وي نه خوندي کې هیواد

 
 د کې هالنډ په تاسو کوئ. غوښتنه جواز اوسیدو د ډول رسمي په نه حکومت هالینډ د تاسې وکړئ، غوښتنه لپاره پناه د تاسې چې کله

 یوه کړنالره غوښتنې پناه د وسپارئ. غوښتنلیک پناه د تاسو چي کله کیږې پیل پروسه پناه د لرئ. اړتیا ته اجازه اوسیدو د لپاره اوسیدو
  درکوي. اجازه اوسیدو د ته تاسو ایا کوي پریکړه حکومت هالنډ د چې کې کوم په ده پروسه قانوني

 
 او مکلفیتونه( )ستاسې وکړئ څه باید تاسې چې شوي تشریح هم دا کې پدې کوي. تشریح طرزالعمل غوښتنې پناه د رساله کوچنې دغه

 حقونه(. )ستاسې شئ کولی تمه څه نه حکومت هالینډ د تاسې
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 شئ؟ مخ سره سازمانونو یا نهادونو کومو د به تاسې
 
 

 

 د چې څوک شي تنظیم لپاره غوښتونکو پناه لرونکي عمر کم د چې دی سرپرست قانون هالنډ د
 په چې سازمان هغه اره.لپ پاملرنې دوی د راځي ته هالنډ پرته خلکو نورو یا پالر او مور

 شمیر یو د Nidos نومیږي. Nidos Stichting کوي معامله سره دې د کې نیدرلینډ
 ډول رسمي په به دوی کوي. چمتو میلمستیا او سرپرستۍ لپاره اتباعو بهرني کوچني کفایته بې

 کارمند یو دې د به Nidos Stichting وکړي. غوښتنه لپاره سرپرستۍ د څخه ستاسو
 دوی وکړي. مالتړ ستاسو کې هالنډ په به ساتونکی ستاسو وټاکي. توګه په سرپرست د ستاسو

 کولو ژوند د تاسو چې کړئ ترالسه ډاډ وکړي، مرسته کې کولو پریکړې مهم سره ستاسو به
 به سرپرست ستاسو نور. داسې او ، وکړئ بندوبست تعلیم د ستاسو او لرئ ځای ښه لپاره

 IND د مګر وکړي مرسته سره تاسو له کې جریان په ړنالرېک د غوښتنې پناه د ستاسو

 کم څخه کلونو 15 د کې کورنیو رضاکارانه په Nidos نلري. اغیزه هیڅ باندې پریکړې
 د کې هستوګنه پیمانه کوچني په چې ځوانان او نیسي چمتووالی لپاره پاملرنې ماشومانو عمر

 نه پا ویب Nidos د لپاره، معلوماتو نورو د اړه په استقبال او سرپرستۍ د لري. جواز اوسیدو

 www.nidos.nl وګورئ:

 

 مسؤل مالتړ او هرکلي د غوښتونکو پناه د کې هالینډ په پرمهال پروسې غوښتنې پناه د

A)(CO asielzoekers opvang Orgaan Centraal  .دی COA دا 
 د سره تاسو کې صورت په اړتیا د او ولرئ، بیمه روغتیا او خواړه تاسو چې تضمینوي هم

 پناه د ستاسې او دی سازمان خپلواک یو COA شئ. کولی مرسته کې اړیکه سره ډاکټر
 کوي. نه پریکړه اړه په غوښتنلیک

www.coa.nl 

 

 

)ZAG( Asielzoekers ezondheidsZorgG تاسو چې دی سازمان هغه ایا 

 دې یا کې هرموقعیت هرکلي د COA د لرئ. پوښتنې طبي یا یاست ناروغ تاسو که ځئ ورته

 معاون، ډاکټر د لپاره ستاسو شي کولی GZA لري. شتون مرکز روغتیا د GZA د څیرمه ته

 لپاره ستاسو سره کونکي تمرین عمومي یا کونکي کار مالتړ مالتړ تمرین GGZ د نرس،
 کړي. تنظیم مالقاتونه

www.gzasielzoekers.nl 

 

 

N)(VW Nederland VluchtelingenWerk خپلواک یو حقونو بشري د 

 د ېغوښتن پناه د VWN ورکوي. راتقا او پالي ګټې غوښتونکو پناه د چې دی سازمان

 د ډول شخصی په ته تاسو به VWN کوي. وړاندې توضیحات او معلومات اړه په کړنالرې
 په ستونزو د سره سازمانونو نورو د او وکړي مالتړ او درکړي خبر کې اوږدو په پروسې

 VWN کوي. کار نږدې له سره وکیل ستاسې اړه پدې هغوی وکړي. منځګړیتوب کې صورت
  کوي. نه پریکړه ړها په غوښتنلیک پناه د ستاسې

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

)vR(R Rechtsbijstand voor Raad وکیل د تاسو چې کوي ترالسه ډاډ 
 فیس ته وکیل لپاره خدمتونو کیدونکي وړاندې د کولی. نشئ پخپله تاسو که شوې مرسته لخوا

RvR .د وکیل ورکوي RvR کونکی چمتو خپلواک مرستې قانوني د بلکه کوي نه کار لپاره 
  .کوي مرسته سره تاسو له کې جریان په پروسې د غوښتنې پناه د ستاسو چې دی

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 او عدلیه د هالینډ د 

 پناه د کې نیدرلینډ په تاسو ایا چې وګوري به کارمندان IND د دی. برخه وزارت امنیت
 تاسې چې وکړي پوښتنه اړه پدې نه ستاسې هغوی به لپاره موخې دې د یاست. وړ غوښتنې

 د او کیسه شخصي ستاسو به دوی ده. کړې غوښتنه پناه د کې هالینډ په ولې تاسې او یې څوک
 په ته تاسو چې وکړئ پریکړه او ،یاست راغلي څخه تاسو چې وڅیړي وضعیت هیواد هغه

 www.ind.nl شي. درکړل اجازه کیدو پاتې کې هالنډ په ډول دایمي یا لنډمهاله

 

 د هغه تاسې دي. موجود ساتونکي امنیتي کې مرکزونو هرکلي د COA د او ودانیو IND د
 کولی تاسو دي. دلته لپاره خوندیتوب د ستاسې هغوی شئ. پیژندلی مخې له یونیفارم د هغوی

 کې ودانیو او ودانیو COA او IND په او دی شی څه چې وپوښتئ پوښتنې اړه په دوی د شئ
 نلري اغیزه هیڅ باندې پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې ساتونکي امنیتي نلري. اجازه

 

M)(IO Migratie voor Organisatie Internationale  خپلواک یو 
 ډول خپلواک په غواړئ تاسې که کوي. مالتړ مهاجرینو د کې نړۍ ټوله په چې دی سازمان

 او ستنیدو بیرته د ستاسې IOM وکړي. مرسته سره تاسې شي کولی IOM نو  پریږدئ هالینډ
 تاسې کې ترتیباتو وتلو د ستاسې څخه هالینډ د او کوي وړاندې معلومات عملي اړه په ادغام

 وکیل اسوست یا کارمند VWN د سرپرست، Nidos د شئ کولی تاسو شي. کولی مرسته سره

 nederland.nl-www.iom وکړي. مرسته سره ستاسو کې پدې وغواړئ څخه

 

V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst امنیت او عدلیه د هالینډ د 

 سره تاسو به DT&V د شي، رد غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو که دی. برخه وزارت
 وکړي. مرسته کې تنظیم په ستنیدو بیرته د ته هیواد اصلي ستاسو

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 
 
 

 

 کیږي؟ تمه څه نه تاسې
 

 تر امکان د تاسو چې لري تمه هم IND کړې. غوښتنه پناه د مو ولې چې کړئ تشریح تاسو چې دي مهم دا کې، جریان په کړنالرې د
  سره. کارولو په لیکونو یا اسنادو د توګه په بیلګې د اوسئ، وړ لپاره ثابتولو ستونزې خپلې حده

 

 اسناد مهم ته IND چې کوي تشریح دا کړې. ترالسه پاڼه یوه اړه په لیږلو اسنادو د لخوا IND د تاسو ، دمخه اوریدلو غوښتنې د ستاسو
 کړئ. ترالسه وروسته مرکې غوښتنلیک د تاسو که څرنګوالی کولو چمتو

 

 ستاسو حده تر امکان د به IND کړئ. خبر رهژ تر ژر دوی ، شي پوهه یې اړه په باید IND چې لرئ ستونزه مهال اوس تاسو که
 ورکړئ. وړتیا ورکولو دوام ته پروسې غوښتنې پناه د تاسو ترڅو وکړي هڅه کولو مالتړ

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.ind.nl/
http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
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 کیدل چمتو لپاره پروسې پناه د خپل
 

 ځانګړي د لپاره غوښتونکو پناه ځوانو د وروسته مرحلې غوښتنلیک د به COA ولرئ، عمر ترمنځ کلونو 18 او 15 د تاسو که

 کورنۍ پالر د لپاره ستاسو به Nidos ولرئ، عمر کم څخه کلونو 15 د تاسو که کړي. تنظیم هستوګنه لپاره ستاسو کې مرکز استوګنځي
  کړي. تیر ژوند سره

 

 ترسره معاینه طبي به تاسو کې، جریان په RVT د شي. پیل به (RVT) موده کولو چمتو او استراحت د وروسته، مرحلې غوښتنلیک د

 VluchtelingenWerk (VWN) د ووایی. اړه په دالیلو کولو غوښتنه پناه د ته موږ شئ کولی تاسو ایا چې ومومئ ترڅو کړئ
 مالتړ او مرسته کې جریان په ېپروس د غوښتنې پناه د به VWN کړي. چمتو معلومات هم اړه په کړنالرې غوښتنې پناه د به کارمند
 پناه د وکیل ستاسې وګورئ. سره وکیل خپل د مخکې لږ نه کولو پیل پروسې غوښتنې پناه د خپل به تاسې ده. وړیا مرسته دا کړي. چمتو

 تفصیلي شئ. وچمت لپاره مرکې تفصیلي خپلې تاسې چې وکړي مرسته به سره تاسې او پوهیږي، باندې مقرراتو او قوانینو اړه په غوښتنې

 ده. وړیا مرسته وکیل د ستاسو کوئ. غوښتنه پناه د ولې تاسې چې کوئ تشریح تاسې کې پدې چې ده ناسته سره IND د مرکه

 
 

 ورځ په ورځ پروسه، غوښتنې پناه د
 

 AA شي. پیل به (AA) پروسیجر عمومي غوښتنې پناه د او شئ الړ ته دفتر IND د به تاسو ورځ، په کیدو ټاکل د ستاسو سره IND د

 ورځې 9 عمومآ چې کومه +،AA لري: شتون هم پروسه عمومي غوښتنې پناه د اوږده یوه همدارنګه اخلي. وخت ورځې 6 عمومآ

 رواني د چې څوک غوښتونکي پناه او لري، اړتیا ته تحقیقاتو نورو لخوا IND د چې دی لپاره غوښتنلیکونو غوښتنې پناه د + AA اخلي.

 الړشئ. ته + AA یا AA به تاسو ایا چې وکړي پریکړه به IND وروسته، RVT د لري. اړتیا ته پام ډیر امله له وستونز فزیکي یا
 ده. شوې ورکړل شرح پروسې غوښتنې پناه د ستاسې ورځ په ورځ الندې

 
 

AAپروسهعموميغوښتنېپناهد
 

 مرکه تفصیلي ورځ: لومړۍ 1

 دالیل علت غوښتنې پناه خپل د شئ کولی تاسو ، کې جریان په مرکې دې د دی. مالقات سره کارمند یوه IND د مرکه تفصیلي

 کې مرکه تفصیلي په کیږي. کې دفتر IND د مرکه تفصیلي وکړي. هم پوښتنې څخه تاسو به کارمند IND د کړئ. وړاندې توضیحات

 تاسو چې وژباړي ژبه هغه په پوښتنې به ژباړونکي کوي. پوښتنې کې بهژ هالنډي په به کارمند IND د وکړي. ګډون ژباړونکی یو به

 اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې او کوي نه کار لپاره IND د دی، آزاد ژباړونکی وژباړئ. ته هالنډی ځوابونه خپل او پوهیږئ پرې
 دي مهم نو ولرئ، مشکل کې پوهیدلو خبرو په لیوب د ژباړونکی یا تاسې که کړئ: نوټ وکړئ مهرباني نلري. اغیزه هیڅ باندې پریکړه

 نه سم د پوښتنو په چې دي مهم خورا دا کړي. پیدا ژباړونکی بل چې وکړي هڅه IND به کې صورت پدې ووایی. یې سمدالسه چې

 ولیکي. راپور مرکې تفصیلي د به کارمند IND د نشي. پیدا تفاهم سو یا پوهاوی ناسم ډول هیڅ امله له پوهیدلو

 

 اړه پدې لرئ. اړتیا ته محافظت تاسو ولې چې پوهیږي IND چې کړئ ترالسه ډاډ ترڅو کړئ تشریح هرڅه تاسو چې دي مهم دا
 نشئ محافظت او خوندیتوب کې هیواد خپل ولې تاسې او دي شوي پیښ څه سره تاسې چې اوسئ واضح او بشپړ صادق، ریښتینی،

 عمومي د کې هیواد ستاسې هغوی کړئ. یاد توګه سمه په پیښه ځانګړې یوه کولی ئنش تاسو که ووایاست ته کارمند IND د درلودلی.
 ډیری حده تر امکان د لرئ؟ اړتیا ته محافظت شخصآ ولې تاسې کړئ: تشریح وضعیت خپل تاسې چې دي مهم دا دي. خبر څخه وضعیت

 هم پوښتنې اړه په توضیحاتو ورته د څخه تاسو به کارمند IND د شي. کیدی مهم خورا شیان کوچني حتی - کړئ چمتو توضیحات
 وکړي.

 
اړهپهچېدهمهمهنولرئ،شکایتونهروانيیافزیکيیاټپونهکوماړوندپورېدالیلولپارهغوښتنلیکپناهدخپلتاسېچیرېکه

ارزونېدغوښتنلیکدوستاسداکهوکړيپریکړهکولووړاندیزمعاینېطبيدتهتاسوممکنINDوواییتهکارمندINDدیې

سرهتاسېکېبرخهپدېوکیلستاسېوکړئمعاینهطبيلګښتخپلپهشئکولیهمپخپلهتاسېبوليګټورلپارهدېدلپاره
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کېهالینډپهیاتاسوچېڅوکچېووایاستډولواضحپههمداتاسوچېدهمهمهدا،کېجریانپهمرکېدشيکولیمرسته

تشریحهمتهکارمند IND دشيکولیپاملرنهستاسواوسیږيڅخهځایکوملهیایاستتاسوچېکېهیوادهغهپههدمخراتلود

کوئفکرداسېولېتاسوچېکړئ

 

 IND د به تاسې وکړئ. هم غوښتنه ګډون د څخه VWN د شئ کولی تاسو اخلي. برخه کې مرکه معموال به سرپرست یا وکیل ستاسو
 کړئ. ترالسه راپور مرکې تفصیلي د څخه وکیل خپل د یا

 

 بحث مرکې تفصیلي د ورځ: مه2

  وکړي. بحث سره تاسې باندې راپور مرکې تفصیلي د به وکیل ستاسې

 مس یا وي نه څه کوم کې راپور په چیرې که وي. موجود ژباړونکی یو به لپاره ژباړلو د هغې د وایی وکیل ستاسې او تاسې چې څه کوم

 ورکړي. راپور کې لیک یوه په ته IND اړه پدې به وکیل ستاسې وي، نه شوي لیکل

 

 پریکړه لومړنۍ ورځ: مه3

IND کړنالره غوښتنې پناه د ستاسو پایله ارزونې دې د کوئ. پوره شرایط لپاره جواز اوسیدو د پناه د تاسې آیا چې وکړي ارزونه به 

 لري: شتون امکانات 3 ټاکي. کورس نور

 چې کړئ ترالسه لیک پریکړې د الرې( له وکیل خپل )د لخوا IND د به تاسې کوئ. پوره شرایط لپاره جواز اوسیدو د پناه د تاسې .1
 په چې کیږي درکول اجازه ته تاسو چې ده دا معنی دې د ی.د شوی تایید غوښتنلیک پناه د ستاسې چې وي شوي ویل به کې هغه په

 کوي. اغیزه څنګه تاسې په دا چې کړي تشریح ته تاسې به وکیل ستاسې وکړئ. ژوند کې هالنډ په ډول دایمي یا موقتي

2. IND د )یا کړيو پریکړه اړه په غوښتنې پناه د ستاسو کې ورځو 6 په کولی نشي او لري اړتیا ته وخت ډیر لپاره تحقیق د AA + 

 وروسته به پریکړه ورکړي. دوام ته پروسې غوښتنې پناه شوي پراخه په ته غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو به IND (.9 لپاره

 لري. معلومات اړه په (VA) پروسیجر پناه شوي پراخ د چې کړئ ترالسه مقاله بله یوه به تاسو شي. تعقیب

3. IND د به تاسې کوئ. پوره نه شرایط لپاره جواز سیدواو د پناه د تاسې چې کوي پریکړه IND یو الرې( له وکیل خپل )د لخوا 

 مطلوب یوه ته دې لري. اراده کولو رد غوښتنلیک پناه د ستاسې IND چې وي شوي ویل به کې هغه په چې کړئ ترالسه لیک
 تاسې اړه په لیک د به وکیل ستاسې وي. شوي شریحت هم پایلې لپاره ستاسې او دالیل لپاره رد د به کې لیک په کیږي. ویل پریکړه

 وغږیږي. سره

 

 ځواب العمل: عکس ته پریکړې ورځ: مه 4

 کولی وکیل ستاسو وغږیږئ. سره وکیل خپل د اړه په مسلې دې د به تاسې وکړي، اراده ردولو غوښتنلیک پناه د ستاسې IND چیرې که

 او ووایی ځواب ډول رسمي په ته پریکړې مطلوب IND د شئ کولی سوتا چې کې کوم په واستوي ځواب لیکلی یو ته IND شي
 یاست. نه موافق ورسره تاسو ولې چې کړئ تشریح

 

 پریکړه ورځ: مه6 او مه5

 پناه د ستاسو پایله ارزونې دې د شي. تعدیل باید پریکړه دوی د ایا چې وکړي ارزونه دا به IND وروسته، لوستلو ځواب د ستاسو

 پایلې لپاره ستاسو به وکیل ستاسو کړي. راپور کې لیک په ته وکیل ستاسو پایلې ارزونې د به IND ټاکي. کورس نور کړنالره غوښتنې
 لري: شتون امکانات څلور کړي. روښانه

 لخوا IND د به تاسې کوئ. پوره شرایط لپاره جواز اوسیدو د پناه د تاسې چې کوي باور IND وروسته، لوستلو د ځواب ستاسې .1
 دی. شوی تایید غوښتنلیک پناه د ستاسې چې وي شوي ویل به کې هغه په چې کړئ ترالسه لیک پریکړې د الرې( له وکیل لخپ )د

 اغیزه څنګه تاسې په دا چې کړي تشریح ته تاسې به وکیل ستاسې ورکړئ. دوام ته کولو ژوند کې هالنډ په لپاره اوس د ممکن تاسو
 کوي.

2. IND د )یا وکړي پریکړه اړه په غوښتنې پناه د ستاسو کې ورځو 6 په کولی نشي او لري اړتیا ته وخت ډیر لپاره تحقیق د AA + 

 پروسې شوې غزول غوښتنې پناه د به تاسې ورکړي. دوام ته کولو پروسس غوښتنلیک پناه د ستاسې کې VA په به IND (.9 لپاره
 کړئ. ترالسه پاڼه بله معلوماتو د اړه په
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 شوی رد غوښتنلیک پناه د ستاسو چې کړئ ګوته په الرې( له وکیل د )ستاسو کړئ ترالسه لیک پریکړې د لخوا IND د به تاسو .3

 پناه د ستاسې چې وي شوي ویل به پکې چې کړئ ترالسه لیک پریکړې د الرې( له وکیل خپل )د لخوا IND د به تاسې دی.
 په نور به تاسو توګه، په مثال د وي. شوي تشریح هم پایلې لپاره تاسېس او دالیل لپاره رد د به کې لیک په دی. شوی رد غوښتنلیک

 سره پریکړې د تاسې که چې کوي تشریح هم دا لیک شئ. ستون ته هیواد اصلي خپل به بیا او ونلرئ اجازه کیدو پاتې د کې هالینډ
 په لیک د به وکیل ستاسې کوي. ګوته په بونهانتخا ستاسې لپاره ستنیدو بیرته د ته هیواد خپل ستاسې او وکړئ څه نو اوسئ مخالف

 وغږیږي. سره تاسې اړه

4. IND فایل ستاسو به DT&V د کړي. انتقال ته DT&V څوک چې وګوري هم دا به دوی کړي. ترسره مرکې وتلو د سره تاسو به 
 پدې تاسو که کاوه. ژوند دمخه راتلو د ته هالنډ یا یاست څخه ور تاسو چې وکړي پاملرنه کې هیواد هغه په لپاره ستاسو شي کولی

 شئ، کولی نه هیڅ اړه په کولو نه راستنیدو بیرته د ته هیواد خپل چې شي وموندل DT&V د او واخلئ برخه کې تحقیقاتو او مرکو

 د لپاره ماشومانو کفایته بې د چې درکړي بلنه ته تاسو به IND کې، حالت پدغه ورکړئ. خبرداری به ته IND وی او ټیټ نو
 وسپارئ. غوښتنلیک لپاره جواز استوګنې د الندې پالیسي نه" لطی"غ

 
 

AAورځې9پروسهعموميغوښتنېپناهد
 

 وخت ورځې 9 عمومآ به پروسه غوښتنې پناه د ستاسې نو کړي، پروسس غوښتنلیک پناه د ستاسې کې +AA په IND چیرې که
 ونیسي:

 مرکه؛ تفصیلي ورځ: مه2 او ورځ لومړۍ 1 •

 خبرې؛ او بحث اړه په مرکې تفصیلي د سره وکیل د ستاسې ورځ: مه4 او مه3 •

 پریکړه؛ لومړنۍ ورځ: مه 5 •

 )ځواب(؛ غبرګون ته پریکړې واسطه په وکیل د ورځ: مه7 او مه 6 •

 پریکړه. دوهمه ورځ: مه9 او مه 8 •

 
 

 

 اخیستل بیرته غوښتنلیک خپل د
 

 تماس مستقیم سره IND یا سرپرست خپل وکیل، د باید تاسو کې، حالت پدې واخلئ. بیرته غوښتنلیک خپل هرکله شئ کولی تاسې

 ورنکړئ اجازه کیدو پاتې د کې هالینډ په بیا نور به تاسو واخلئ، بیرته غوښتنلیک غوښتنې پناه خپل د سره IND د تاسو که ونیسئ.
 هالنډ په لپاره دلیل بل د او واخلئ بیرته عریضه غوښتنې پناه د خپل تاسو که لرئ. نه اجازه راتلو د دلته لپاره دلیل بل د تاسو چې دا مګر
 چې هغه تر شئ پاتې کې مرکز استوګنې د به تاسو شئ. ستون بیرته ته هیواد اصلي خپل باید تاسو نو لرئ، نه اجازه کیدو پاتې د کې

 وکړئ. غوښتنه لپاره پناه د بیا وروسته ایستلو بیرته غوښتنلیک خپل د شئ کولی تاسو شي. پیل ستنیدل بیرته ستاسو

 

 
 

 

 وروسته پروسې غوښتنې پناه د
 

 شوی تایید غوښتنلیک ستاسې

 اوسیدو د به تاسو شئ. کیدی پاتې کې هالینډ په دایمي یا لپاره لنډمهال د تاسې نو کړي، تایید غوښتنلیک پناه د ستاسې IND چیرې که

 یا کلن 15 تاسو چیرې که وکړي بندوبست کولو ژوند د کې ودانۍ هستوګنې کچې کوچني د لپاره ستاسو به Nidos کړئ. ترالسه جواز

 درکړي. معلومات اړه په مکلفیتونو او حقونو د ستاسو ته تاسو به IND راوړئ، السته جواز ستوګنېا د چې لدې وروسته لرئ. عمر ډیر

 ښاروالۍ او وکړي مرسته کې کیدو کې اړیکه په سره سازمانونو مختلف د سره تاسو شي کولی کارمندان VWN د او سرپرست ستاسو

 شي. کولی مرسته هم کې راوړو ته هالنډ غړي کورنۍ د ستاسو سره تاسو VWN ومومي. کار یا ښوونځی او شي الړ ته
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 شوی رد غوښتنلیک ستاسې

 کړئ. استیناف پریکړه سره محکمې هالنډي د الرې له وکیل خپل د شئ کولی تاسو کړي، رد غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو IND که

 پروسې غوښتنې استیناف د یې. مخالف هسر پریکړې IND د تاسې چې کړئ خبر محکمه ډول رسمي په تاسې چې دی معني پدې دا
 مرسته کې پدې سره تاسو به وکیل ستاسو شئ. کولی غوښتنه اجازې کیدو پاتې د کې هالینډ په نه محکمې د همدارنګه تاسې پرمهال

 کړی پلي ډول سم په قانون هالینډ د پرمهال کولو پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې IND آیا چې کړي مالحظه به محکمه وکړي.
 وکړئ. انتظار کې هالینډ په ته پریکړې محکمې د چې کیږي درکول اجازه ته تاسې کې، مواردو ډیری په دی.

 

 اجازه کیدو پاتې د کې هالنډ په نور به تاسو نو کړئ، ونه اپیل باندې پریکړه تاسو او کړي رد غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو IND که

 ته هیواد اصلي خپل پخپله تاسې رسمآ، پریږدئ. هالنډ لپاره وخت څومره تاسو چې ووایی ته تاسو به IND کې مواردو ځینو په ونلرئ.

 تګ د ستاسو سره ستاسو به Vertrek en Terugkeer Dienst (DT&V) د هرصورت، په یې. مسؤل لپاره ستنیدو بیرته د

 چیرې که شو. رد غوښتنلیک پناه د ستاسو چې کله ونیسي یکهاړ سره تاسو له وروسته به DT&V وکړي. مرسته کې کولو تنظیم راتګ

 پاتې کې مرکز استوګنځي کوچني COA د به تاسو شئ. ویستل وبه یا شئ ډیپورټ به تاسې نو وځئ، ونه کې موده ټاکلي په پخپله تاسې
  یاست. يکوچن الهم تاسو او وي نه شوی تنظیم سفر ستنیدنې بیرته ستاسو ته هیواد ستاسو چې هغه تر شئ

 

Organisatie Internationale  د شئ کولی تاسو نو غواړئ، ستنیدل بیرته ته هیواد اصلي خپل خوښه خپله په تاسو که
Migratie voor (IOM) ونیسئ. اړیکه سره IOM مرسته درسره کې وتلو ستاسې او درکړي معلومات عملي ته تاسې شي کولی 

 سره کارمند IOM د کې ښارونو ځینو په شئ کولی تاسو لري. مشوره راتګ تګ د کې کزمر په غوښتونکو پناه د اکثرا IOM وکړي.

 ونیسئ. اړیکه سره VWN او سرپرست خپل لپاره معلوماتو او مرستې د وروسته پروسې غوښتنې پناه د هم بیا تاسو وکړئ. هم ناسته

 
 

 
 

 جواز اوسیدلو خطا-نه د
 

 جواز منظم اوسیدو د

 د کولی نشئ تاسو وکړي، غوښتنه پناه د کې موده په کالو 3 د که دي. موجود مقررات مخصوص غوښتونکو ناهپ کوچنۍ سرپرسته بې د
 استوګنې ځانګړي د ممکن تاسو نلري، شتون ځای کافي کې هیواد په ستاسو او شئ ستون بیرته ته هیواد خپل الرې له ګناه د ځان خپل

 ځینې باید تاسو ، لپاره کولو ترالسه جواز استوګنې عیب بې د شوی. پیژندل نوم په زجوا استوګنې عیب نه د چې اوسئ، وړ لپاره جواز
 کړئ: پوره شرایط

 ده؛ شوې رد غوښتنه پناه د ستاسو •
 دي؛ وړ باور د بیانات ستاسو اړه په غړو نور کورنۍ د او والدین تابعیت، هویت، د ستاسو •

 وکړه؛ غوښتنه پناه د لومړی تاسو چې کله لرئ عمر کم څخه کالو 15 د تاسو •

 کوئ. نه واده او لرئ عمر کم څخه کالو 18 د تاسو •

 یاست؛ یوازی کې هالنډ په تاسو سرپرست شوی ټاکل کې بهر په یا او والدینو د پرته •
 مخکې تاسو چې چیرته یا وکړي پاملرنه ستاسو کې هیواد اصلي ستاسو شي وکولی چې نلري شتون سازمانونه یا خلک داسې هیڅ •

 اوه؛ک ژوند
 سره(؛ ځوان بل کوم یا سرپرست د ستاسو یا )یوازې وه کړې همکاري کې راستنیدو بیرته په ستاسو مخکې تاسو •

 ستانه بیرته ته هیواد بل کولی نشئ تاسو شئ راستون بیرته امله له غلطیو کوم د ځان خپل د بیرته ته هیواد اصلي خپل کولی نشئ تاسو •
  و. کړی ژوند هلته مو مخکې چې ځکه شئ

 

 کوئ. اطمینان ژر ډیر څخه کلونو 3 د وروسته څخه غوښتنلیک غوښتنې پناه خپل د شرایط دا تاسو چې شي روښانه ممکن دا

 

 عیب بې د لپاره اتباعو بهرني کوچني نامحدود د به ته تاسو ایا چې وکړي پریکړه به (IND) اخیستونکي برخه طبیعي کډوالۍ د
 درکړئ. جواز استوګنې
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 کول پروسس ډیټا شخصي د
 

 هغوی دي. شوي نوملړ الندې کړې ملتیا یې کې پاڼه معلومات دې چې سازمانونه هغه دي. معلومات هرډول اړه په ستاسې ډیټا شخصي
 اړه په تفصیالتو د ستاسې نه تاسې به هغوی کوي. پروسس ډیټا شخصي پرمهال غوښتنې یا خبرتیا کولو، پروسس غوښتنلیک د ستاسې
 کوي خوندي او کاروي ډیټا ستاسې سازمانونه دا وکړي. پوښتنه هم به نه افرادو یا سازمانونو نورو د نو وي الزمي که او وکړي پوښتنه

 ټاکلي مکلفیتونه لپاره سازمانونو هغه د قانون محرمیت د شریکوي. یې سره سازمانونو نورو د نو وي اړ مخې له قانون د چیرې که او
 د کړي. سمبال ډول خوندي په او سر توجه خورا په ډیټا ستاسې باید هغوی توګه، په مثال د ي.کو پروسس ډیټا ستاسې چې کوم دي

 لکه: کوي، ګوته په هم حقونه ستاسې قانون محرمیت

 حق؛ السرسي د ته ډیټا شوې خوندي ستاسې لخوا سازمانونو د •
 ولې؛ او کوي څه سره ډیټا ستاسې سازمانونه چې حق پوهیدلو د پدې •
 دي. شوي کړی شریک تفصیالت ستاسې سره سازمانونو کومو چې حق لوپوهید د پدې •

 ته سایټ ویب سازمان اړوند د لپاره، معلوماتو نورو د اړه پدې کیږي پروسس څنګه ډیټا شخصي ستاسې چې دا او اړه په حقونو خپلو د
 ورشئ.

 
 

 
 

 پوښتنې کیدونکې پوښتل مکرر
 

IND ده؟ کله مرکه مفصل د زما سره 
 مرکه غوښتنلیک د ته دې ولرئ. وروسته کیدو ثبت د حیث په غوښتونکي پناه د سره پولیسو د مرکه لومړۍ خپله سره IND د به تاسې

 د COA د څخه IND د به تاسو ولرئ. لپاره کولو چمتو لپاره مرکې تفصیلي د اونۍ 3 لږترلږه به تاسو وروسته، هغې له کیږي. ویل
 الرې. له کورنۍ رضاعي د ستاسو یا کړئ سهترال بلنه مرکې د کې مرکز په هرکلي

 

 وکړم؟ انتظار موده څومره زه باید لپاره پریکړې لخوا IND د
 بند کې ورځو په یکشنبه او شنبه د عمومآ دفترونه IND د ورځې. کاري +( AA) 9 یا (AA) 6 نیسي معموال کړنالره غوښتنې پناه د

 لکه ونلري، توان کولو پریکړې کې موده پدې ممکن IND کې، مواردو ځینو په کیږي. شمیرل نه توګه په ورځو کاري د ورځې دا وي:

  وغزوي. + AA یا AA ممکن IND ، کې حالت پدې کیږئ. ناروغه پرمهال پروسې غوښتنې پناه د تاسو چې څنګه

 

IND حالت پدې وکړي. پریکړه کولو پروسس غوښتنلیک پناه د ستاسې الرې له پروسې شوې غزول غوښتنې پناه د ممکن همدارنګه 

 و شوی السلیک لپاره IND غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو چې نیټه کومه په ونیسي وخت میاشتې 6 څخه نیټې د شي کولی دا کې،

 ونشي IND که لري. معلومات اړه په پروسیجر غزیدلي د غوښتنې پناه د چې کړئ ترالسه پاڼه لهب یوه به تاسو وکړي. پریکړه ترڅو

 کې میاشتو 6 په غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو IND که شي. درکړل خبر اړه پدې به ته تاسې وکړي، پریکړه کې میاشتو 6 په کولی

 پریکړې عاجل غوښتنې پناه د ستاسو چې درلیږئ لیک یو ته IND شئ ولیک تاسو نو کړي نه خبر اړه په یې ته تاسو او ونلري پریکړه
 شي. کولی مرسته سره تاسې کې برخه پدې وکیل ستاسې کوي. غوښتنه

 
 لري؟ امکان دا آیا وکړم. ته ښځې یوې کیسه غوښتنې پناه د زما ورکوم ترجیح زه

 مرکه تفصیلي په چې وکړي هڅه به IND مرکه(. سره IND )د شئ کولی مشخص کې جریان په مرکې ورکولو راپور د دا تاسو هو،

 کولی تاسو ، ووایاست ته سړي کیسه خپله غواړئ تاسو که وکړي. بندوبست ژباړونکې او کارمند ښځینه IND د لپاره کولو ګډون د کې

 د لپاره مرکې تفصیلي د چې وکړي هڅه IND به، کې صورت پدې کړئ. مشخص هم کې جریان په مرکه ورکولو راپور د دا شئ

IND وکړي. بندوبست ژباړونکي نارینه او کارمند نارینه 
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 یم؟ بالربه یا ناروغ زه که وکړم باید څه زه
 پروسیژر غوښتنې پناه د وګورئ: )رساله ووایاست ته نرس پرمهال معاینې د لپاره مشورې طبي د یاست، امیندواره یا ناروغ وتاس که

 هر بی. هپاتیتس یا خارش رنځ، نري لکه ولرئ ناروغي ساري یو ممکن تاسو یا وکړئ فکر تاسو که دی مهم توګه ځانګړي په دا دمخه(
 اړه په روغتیا د ستاسې سره نورو د پرته اجازې د ستاسې هم هیڅکله به نرس کیږي. ساتل محرم توایاس ته نرس تاسو چې څه هغه

 کې جریان په مرکو د شي کولی IND وکړئ، موافقه شریکولو معلوماتو د سره IND د سره نرس د تاسو که نکړي. شریک معلومات

 VWN یا COA ، IND یا سرپرست خپل شئ، ناروغه پرمهال پروسې غوښتنې پناه د تاسو که ونیسي. کې پام په معلومات اړوند

 ورځ په غونډې د سره وکیل یا IND د تاسو که لرئ. اړتیا ورته تاسو چې وکړي مرسته سره تاسو شي کولی دوی ووایاست. ته کارمند

 ووایی. ته IND یا وکیل خپل وغواړئ څخه کارمند COA د یا سرپرست خپل یاست، ناروغ

 

 
 پوښتنې

 یوه VWN د یا  COA،IND د یا وکیل خپل د وکړئ مهرباني نو لرئ، پوښتنې کومې وروسته لوستلو پاڼې معلومات دې د ېتاس که
 وغږیږئ. سره کارمند

 
 شکایتونه

 تاسې سازمان کوم چې وکړئ احساس هم لدې سره تاسې چیرې که دي. دقیق او مسلکي سازمانونه ټول دخیل کې پروسه غوښتنې پناه د

 شي. کولی مرسته کې پدې سره تاسو کارمند VWN د یا وکیل یا سرپرست ستاسو شئ. کولی شکایت تاسې کړی، ندی لندچ سم سره

 
 

 
 

 
 

 

 ده: خپرونه ګډه نهادونو الندې دې د پاڼه معلومات دا
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 د کیدی. ترالسه نشي حقونه هیڅ څخه مینځپانګو د غوښتنلیک دې د

 صورت په توپیرونو د کې پوهاوي او تفسیر ترمینځ ژباړې او اصل
 ده. غالب نسخه هالینډۍ کې،
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