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 پەنابەری    بۆ وە داخوازا
   
 پەنابەری    یا گشت   رێبازا سەر زانیاریێ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 وەرگرتیە؟ نڤیسۆکا ئەڤ وە بۆ

    بۆ دن وەالتەیک ل پاراستنا یای    پەنابەری بکن.  هۆڵەندای    ل پەنابەری    داخوازا دکن هەز هوون
 نکارن و نیێ    ئەولە خوە وەالی    ل کو کەسێ 

.  وەرن دەرێ وێ ل  پاراسێ  
 

نا داخوازا هۆڵەندای    دەولەتا ژ فەریم ب هوون دکن، پەنابەری    داخوازا هوون وەختا    ب وە پێدڤیا هۆڵەندای    ل ژیانا بۆ دکن.  ماییت    ئی  
 
 ڤ

ی     ی    دەولەتاهۆڵەندای    کو ونییەقانو رێبازەکە پەنابەری    رێبازا دبە.  ی    دەست بدن پەنابەری    داخوازا هوون کو هەما پەنابەری    رێبازا هەیە.  ئی  
نا دکارن هوون دکە دیار دە   نا.  یان وەرگرن ماییت    ئی  
 

    نڤیسۆکا ئەڤ
ۆڤە پەنابەری    رێبازا بۆ گاڤێ  ۆڤە هەروها دکە.  شر    هوون دکە شر

 
    بکن چ دڤ

 هۆڵەندای    دەولەتا ژ دکارن هوون و وە( )ئەرکێ 
    بن چ بەندەواری

  وە(.  )مافێ 
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ان راست   دێ هوون ژ  وەرن؟ سازی    کی 
 
 

 

 یا وە رێبازا وەختا ل هۆڵەندای    ل COA asielzoekers opvang Orgaan alCentra)( سازیا
است COA پەنابەرانە.  پشتەڤانیا و وەرگرتن بەرپرسا پەنابەری     یا وە سیگۆرتەیا و خوارن دبە پشی 

 سازیەکە COA بکە.  تەلەفۆن رە بژیشکان ژ وە بۆ بە، پێویست ئەگەر دکارە، و هەیە تەندورستت   
 نادە.  بریار پەنابەری    یا وە داخوازا سەر و سەربخوەیە

www.coa.nl 

 

)(GZA Asielzoekers GezondheidsZorg یان بن نەخوەش هوون ئەگەر    
    پرسێ 

 وەیێ 
ییک تەندورستت    یا GZA ناڤەندەکە دکە.  دابێ    وە بۆ ئاریکاری    هەبن بژیشکت      

 هەر ل یان نی 
 کارکەرێ پەرەستار، ئاریکار، بژیشیک   بال ل وە بۆ دکارە GZA هەیە.  COA یا وەرگرتت    جهەیک

 بینە.  پێک هەڤدیتنان گشت   بژیشیک   یان GGZ پراتیکت    پشتەڤانیا
www.gzasielzoekers.nl 

 

)(VWN Nederland VluchtelingenWerk یا سەربخوە سازیەکە    
 کو مرۆڤە مافێ 

   
 ل بکە، دابێ    زانیاریان پەنابەری    رێبازا سەر دێ VWN دخە.  پێش ب پەنابەران بەرژەوەندیێ 

    د و بکە، وە پشتەڤانیا و ئاگاهدار وە پەنابەری    رێبازا هەموو
 ناڤبەینکاری    رە سازیان ب پرسگرێکێ 

یک ژ پرس   ڤ    سەر ئەو بکە.    
 یا وە داخوازا سەر VWN دکن.  کار رە وە پارێزەرێ ب ڤە نی 

  نادە.  بریار پەنابەری   
www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

)(RvR Rechtsbijstand voor Raad است  خوە دەبارا بخوە نکارن هوون ئەگەر دبە پشی 
    دراڤ    دێ RvR وەردگرن.  ئاریکاری    پارێزەرەیک ژ بکن

 کار RvR بۆ پارێزەر بدە.  دکە پارێزەر خزمەتێ 
  ناکە. 

  دکە.  وە ئاریکاریا پەنابەری    رێبازا وەختا ل کو سەربخوەیە قانوونیت    پێکهینەرێ پارێزەر
www.rvr.org 

 

)(IND Naturalisatiedienst en -Immigratie یا ئەولەهت    و دادوەری وەزارەتا بەشەکە 
 یان وەرگرن پەنابەری    هۆڵەندای    ل دکارن هوون بکن لێکۆلێ    دێ IND کارمەندێن هۆڵەندایێیە. 

سن وە ژ مەبەست    ڤ    بۆ دێ ئەو نا.   دکن.  هۆڵەندای    ل ی   پەنابەر داخواز چما و کینە هوون بی 
ۆک سەر دێ ئەو  ب دکارن هوون بدن بریار و بکن لێکۆلێ    هاتنە ژێ وەالی    ل وە رەوشا و چی 

 نا.  یان بمیێ    هۆڵەندای    ل هەردەیم یان دەمیک ئاوای   
www.ind.nl 

 

    ل ئەو
    ناڤەندێن و IND ئاڤاهیێ 

    دە COA وەرگرتنێیێ 
 ژ دکارن هوون نە.  ئەولەهت    پارێزڤانێ 

   
نا سەر دکارن هوون نە.  دەرێ وێ ل وە ئەولەهیا بۆ ئەو بکن.  ناس وان ڤە وان جلێ   ل چ ئی  

   
سن.  تونەیە چ و هەیە COA و IND ئاڤاهیێ      بی 

 بریارا سەر وان باندۆرا ئەولەهت    پارێزڤانێ 
 تونەیە.  ری   پەنابە یا وە داخوازا

http://www.coa.nl/
http://www.gzasielzoekers.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.rvr.org/
http://www.ind.nl/
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)(IOM Migratie voor Organisatie Internationale سەرانسەرێ ل کو سەربخوەیە 
 بچن، هۆڵەندای    ژ بخوازن سەربخوە ئاوای    ب هوون ئەگەر دکە.  پەنابەران پشتەڤانیا دنیای   
IOM وە.  بدە ئاریکاری    دکارە  IOM وە تەڤلێبوونا دیسان و ڤەگەرین سەر    

 و ددە پراتیک زانیاریێ 
 یان VWN کارمەندێ ژ ئاریکاری    ڤ    بۆ بە.  ئاریکار هۆڵەندای    ژ وە چوویینا ئامادەکرنا د دکارە

سن.  خوە پارێزەرێ   بی 
nederland.nl-www.iom 

 

)(DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst یا ئەولەهت    و دادوەری وەزارەتا بەشەکە 
 خوە.  وەالی    ڤەگەرن بە ئاریکار دێ DT&V بکە، رەد وە پەنابەریا IND ئەگەر یە.  هۆڵەندای   

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

)(DJI Inrichtingen Justitiële Dienst یا ئەولەهت    و دادوەری وەزارەتا بەشەکە 
.  دە ئەولە جهەیک ل هوون دە کۆچبەری    بنچاڤگەها ل هوون وەختا هۆڵەندایێیە.   DJI دمیێ  

    DJI کارمەندێن دبە.  ڤە رێ ب ئاڤاهت   
 ل وە مایینا وەختا ل دێ ئەو دکن.  خوە ل تایبەت جلێ 

 بکن.  ئاریکاری    و بن موقاتە دە ئەولە ئاڤاهیا
www.dji.nl 

 
 
 
 
 

 بکن؟ چ هوون بەندەوارن
 

    بزانن گرینگە
    پشتەڤانیا دە رێبازێ وەختا ل وە گۆتنێ 

 هەر هوون هەیە بەندەواری هەروها دکن.  پەنابەری    یا وە داخوازا سەبەبێ 
    )وەیک وەرگرن دکارن یان بەلگەیاهەی  

    یان خوە بەلگەیێ 
    پشتەڤانیا نامەیێ 

  بدن.  IND نیشای   خوە( گۆتنێ 
 

ۆڤە نڤیسۆک ئەو وەرگرت.  IND ژ بەلگەیان شاندنا سەر نڤیسۆکەک وە داخوازێ، یا وە هەڤپەیڤینا بەریا     چاوان دکە شر
 تێکلداری بەلگەیێ 

 .IND بشیێ    تۆماربووی    پشت   پەنابەری    یا خوە داخوازا
 

 قەبوولبوونا یان هەڤپەیڤیت    وەختا ل دکارە IND دەیم   وێ بکن.  ئاگاهدار IND راچاڤکرن وەرە دڤ    کو هەبە فەردی یا وە رەوشا هەر ئەگەر
 بکە.  وە پشتەڤانیا ممکن هەیا دێ IND بکە.  گونجاو و ستپێوی کریارێ هەر COA ل وە
 
 
 
 

 پەنابەری    یا وە رێبازا بۆ ئامادەبوونا
 
  بژین.  COA ناڤەندەکە ل دێ هوون (،RVT ,Voorbereidingstermijn en -Rust) دە ئامادەبووی    و بێهنڤەدان سەردەما وەختا ل
 

ینا بەر بکەڤن RVT لوەختا دێ هوون  
    دکارن هوون ببە دیار بژیشکت    لێنی 

ن رە مە ژ پەنابەری    داخوازا سەبەبێ  ر  
 ،RVT وەختا ل نا.  یان ببی 

 و ئاریکاری پەنابەری    رێبازا وەختا ل VWN بکە.  دابێ    زانیاریان پەنابەری    رێبازا سەر دێ ژی VluchtelingenWerk (VWN) کارمەندەیک
.  خوە پارێزەرێ پەنابەری    یا خوە رێبازا دەستپێبوونا بەریا کن دەمەکە دێ هوون بەالشە.  ئاریکاری ئەڤ دکە.  دابێ    پشتەڤانت     پارێزەرێ ببیێ  

    و قانوون وە
 رەیە IND ب هەڤپەیڤینا ئەڤ بکن.  ئامادە هوورگیل ب هەڤپەیڤینا بۆ خوە هوون بە ئاریکار دێ و دزانە، پەنابەری    سەر رێزکێ 

 بەالشە.  وە پارێزەرێ ئاریکاریا دکن.  پەنابەری    وازاداخ چما گۆتیە دە ی    وە
 

    ئەگەر
    زارۆکێ 

    بە.  هوورگیل ب و جودا دێ وان هەڤپەیڤینا هەبن، ژۆرتر و سایل 15 وەیێ 
    ئەگەرزارۆکێ 

 کو هەبن سایل 15–12 وەیێ 
   
 دکارن هوون بکن.  هوورگیل ب یا خوە اهەڤپەیڤین رە IND ب بکن هەز ئەگەر دکارن ئەو هەنە، پەنابەری    داخوازا بۆ بخوە وان سەبەبێ 
  بکن.  ئاگاهدار ڤێیا ژ خوە پارێزەرێ

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dji.nl/
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، رێبازا  رۆژ ب رۆژ پەنابەری  
 
   ،IND دگەل وە هەڤدیتنا رۆژا ل

 
Algemene ) پەنابەری    یا گشت   رێبازا هنگێیە وێ ئەڤ . IND نڤیسگەها بچن هوون دڤ

AA Asielprocedure,) دبە.  ی    دەست AA درێژترە:  کو هەیە ژی پەنابەری    یا گشت   رێبازەکە دکشینە.  رۆژان 6 گەلەمپەری ب AA،+ کو 
 بەر ژ ژی پەنابەر و هەیە، IND یا زێدە لێکۆلینا ب پێدڤیا کو پەنابەریێیە داخوازێن وان ئارمانجا بۆ +AA دکشینە.  رۆژان 9 گەلەمپەری ب

   
ی پرسگرێکێ  ر  

  +. AA یان بشۆپیێ    AA رێبازا هوون بدە بریار دێ RVT، IND شت  پ هەنە.  پرتر بالداریا ب وان پێدڤیا بەدەی   و می 
 

   هوون
 
 پشت   وە رەنگە جاران، هن دمان.  یل   رێبازێ ئامادەبوونا دەما ل کو بمیێ    وەرگرتت    ناڤەندا هەمان ل پەنابەری    رێبازا وەختا ل دڤ
ی جهەیک بێ    ئامادەبووی    و بێهنڤەدان سەردەما یکی    

    بۆ دێ ئەو . IND نڤیسگەها نی 
 مەگەر IND نڤیسگەها بێ    وە IND هەڤپەیڤینێ 

یک ئەوقاس   
    بچن.  پێیان ب کو بە نی 

ۆڤەکرنا ژێرێ تشتێ    رۆژن. -ب-رۆژ بنگەها سەر پەنابەری    یا وە رێبازا شر
 
 

 (AA) پەنابەری    یا گشت   رێبازا
 
 

 هوورگیل ب هەڤپەیڤینا : 1 رۆژا
    دە هەڤپەیڤیت    وەختا ل هوون یە.  IND کارمەندەیک ب هەڤدیتنا هوورگیل ب هەڤپەیڤینا

ۆڤەیێ      سەر هوورگیل ب شر
 خوە داخوازا سەبەبێ 

 بکن داخواز VWN ژ دکارن بکن، هەز هوون ئەگەر بکە.  وە ژ ژی پرسان هەڤپەیڤیت    وەختا ل دێ IND کارمەندێ ددن.  پەنابەری    یا
.  پێک ژی خوە پارێزەرێ رێیا ب ڤێیا دکارن هوون بە.  هوورگیل ب یا ەو هەڤپەیڤینا بەشداری  بیێ  

 
ەیک  

ێ بکە.  پرسان هۆڵەندی زمای    ب دێ IND کارمەندێ ببە.  هەڤپەیڤیت    بەشداری دێ دەڤیک وەرگی   
 هوون زمای    ب پرسان دەڤیک وەرگی 

    و وەرگەرینە دکن فێم
ێ وەرگەرینە.  هۆڵەندی    ل وە بەرسڤێ   

 داخوازاوەیا تێکلداری بریارا سەر و ناکە کار IND بۆ ەربخوەیە،س دەڤیک وەرگی 
ێ و هوون ئەگەر بزانن:  خوە کەرەما ژ تونەیە.  وی باندۆرا پەنابەری     

 راستەراست هەما گرینگە هەبە، وە پرسگرێکا فێمکری    بۆ دەڤیک وەرگی 
ن.  ر  

ەیک بدە هەول دێ IND بە، وسان ئەگەر ببی   
 چێنەبە.  پرسان شاشفێمکرنا بەر ژ فێمکرنا شاش گرینگە بکە.  پەیدا دن دەڤکیت    وەرگی 

 بکن.  ئامادە راپۆرەیک   هوورگیل ب هەڤپەیڤینا ژ دێ IND کارمەندێن
    دێ هوون بکن، پەنابەری    داخوازا رە هەڤ ب وە هەڤژینا و هوون ئەگەر

  بکن.  رە IND ب جودا هەڤپەیڤینێ 
 

ن راستیان وان هەموو هوون گرینگە ر  
 وەرن خوە وەالی    ل نکارن چما و دایە روو چ هەر سەر هەیە.  پاراستت    ب پێدڤیاوە بسەلمینە کو ببی 

، بی   ب تایبەت روودانەکە نکارن هوون ئەگەر بن.  زەالل و تام راست، پاراسێ    ن.  رە IND کارمەندێ ژ بیێ   ر  
 وەالی    ل گشت   رەوشا ژ ئەو ببی 

ۆڤەبکن:  خوە رەوشا هوون گرینگە ئاگاهدارن.  وە     ممکنە هەیا هەیە؟ پاراستت    ب بخوە وە ڤیاپێد چما شر
ن.  تێکلدار هوورگلیێ  ر  

 ئەگەر ببی 
   
    کێشەیێ 

ی یان بەدەی   وەیێ  ر  
ن.  رە IND کارمەندێ ژ گرینگە هەبن، پەنابەری    داخوازا سەبەبا تێکلداری می  ر  

ینا IND ئەگەر ببی   
 بژیشکت    لێنی 

ینا ژی خوە خەرج    ب دکارن هوون هەروها بکە.  وە بۆ ێیاڤ بدە بریار دەیم   وێ ببینە، مفادار وە داخوازا نرخاندنا بۆ  
  بکن.  بژیشیک لێنی 

ەیک  
یت    ل دێ ژی دەڤیک وەرگی   

 وە.  بدە هوورگیل ب هەڤپەیڤینا راپۆرا دێ پارێزەر یان IND هەبە.  لێنی 
 

 هوورگیل ب هەڤپەیڤینا نیقاشا : 2 رۆژا
ەیک بکە.  نیقاش رە وە ب هوورگیل ب هەڤپەیڤینا راپۆرا سەر دێ وە پارێزەرێ  

 پارێزەری و وە گۆتنا و بە دەرێ وێ ل دێ ژی دەڤیک وەرگی 
، نەهاتبە راست یان کەتبە دە راپۆرێ د تشتەک ئەگەر وەرگەرینە.  ە.  رە IND ژ ڤێیا بنامەیەیک   دێ وە پارێزەرێ نڤیسێ   ر  

 ببی 
 

 دەستپێک   بریارا : 3 رۆژا
IND خینە دێ     کا بی 

    مەرجێ 
نا وەیێ   3 دکە.  دیار وە پەنابەریا رێبازا یا پرتر پێڤاژۆیا نرخاندی    ڤ    ئەنجاما نا.  یان هەیە ەری   پەناب روونشتنا ئی  

 هەنە:  ئیمکان
1.    

نا بۆ وە مەرجێ  ە کو وەرگرن IND ژ خوە( پارێزەرێ رێیا )ب بریارێ نامەیەکە دێ هوون هەنە.  پەنابەری    مایینا ئی   ر  
 یا وە داخوازا دبی 

.  هۆڵەندای    ل ژیانا دەمیک یان هەردەیم ئاوای    ب دکارن هوون قەبوولکرن.  هاتیە پەنابەری    ە دێ وە پارێزەرێ بدۆمیێ   ر  
 چاوان ئەڤ ببی 

 داتینە.  باندۆرێ وە سەر
 یا درێژ رێبازا ل دێ IND بدە.  بریار +(AA بۆ رۆژان 9 )یان دە رۆژان 6 ناڤا د نکارە و بکە لێکۆلیت    هەیە پرتر وەخت    ب IND پێدڤیا .2

ە.  پەنابەری    یا وە داخوازا (VA) پەنابەری     
ە دێ پەنابەری    یا وە داخوازا سەر بریارا ڤەبنی   ب دن نڤیسۆکەکە دێ هوون وەرە.  پشی 

   
 وەرگرن.  پەنابەری    یا درێژ رێبازا سەر زانیاریێ 
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3. IND دکە دیار    
نا بۆ وە مەرجێ  ە کو ەرگرنو IND ژ خوە( پارێزەرێ رێیا )ب نامەیەکە دێ هوون تونەیە.  پەنابەری    مایینا ئی   ر  

 دل IND دبی 
   ژ بکە.  رەد پەنابەری    یا وە داخوازا هەیە

 
ن.  مەبەستنامە رە ڤ ر  

ە دێ نامە دبی  ر  
    ژی ببی 

    و رەدبوون سەبەبێ 
 چنە.  وە بۆ وێ دووهاتێ 

 بکە.  نیقاش رە وە ب نامەی    سەر دێ وە پارێزەرێ
 

 بریارێ بەرسڤا : 4 رۆژا
 بەرسڤەکە دکارە وە پارێزەرێ باخڤن.  رە خوە پارێزەرێ ب مژارێ سەر دێ هوون بکە، درە پەنابەری    یا وە داخوازا هەبە دل IND ئەگەر
ن و بدن IND مەبەستنامەیا بەرسڤا فەریم ب دکارن هوون دە ی    کو بشینە رە IND ژ نڤیسیک ر  

 ناکن.  قەبوول هوون چما ببی 
 

 بریار : 6 و 5 رۆژێن
IND خینە وە بەرسڤا خوەندنا پشت   دێ    ئەنجاما نا.  یان دگوهەرە وێ مەبەستا کا بی 

 
 دکە.  دیار وە پەنابەریا رێبازا یا پرتر پێڤاژۆیا نرخاندی    ڤ

ە دێ وە پارێزەرێ دکە.  راپۆر نرخاندی    ئەنجاما کو وەرگرن IND ژ خوە( پارێزەرێ رێیا )ب نامەیەکە دێ هوون ر  
 وە سەر چاوان ئەڤ ببی 

 هەنە:  ئیمکان 3 داتینە.  باندۆرێ
1. IND   باوەرە ب بەرسڤاوە خوەندنا پشت    

نا بۆ وە مەرجێ   ژ خوە( پارێزەرێ رێیا )ب بریارێ نامەیەکە دێ هوون هەیە.  پەنابەری    مایینا ئی  
IND ە کو وەرگرن ر  

.  هۆڵەندای    ل ژیانا دەمیک یان هەردەیم ئاوای    ب دکارن هوون قەبوولکرن.  هاتیە پەنابەری    یا وە داخوازا دبی   بدۆمیێ  
ە دێ وە پارێزەرێ ر  

 داتینە.  باندۆرێ وە سەر چاوان ئەڤ ببی 
 یا وە داخوازا VA ل دێ IND بدە.  بریار +(AA بۆ رۆژان 9 )یان دە رۆژان 6 ناڤا د نکارە و بکە لێکۆلیت    هەیە پرتر وەخت    ب IND پێدڤیا .2

ە.  پەنابەری     
    ب دن نڤیسۆکەکە دێ هوون ڤەبنی 

 گرن. وەر پەنابەری    یا درێژ رێبازا سەر زانیاریێ 
3. IND دکە دیار    

نا بۆ وە مەرجێ  ە کو وەرگرن IND ژ خوە( پارێزەرێ رێیا )ب بریارێ نامەیەکە دێ هوون تونەیە.  پەنابەری    مایینا ئی   ر  
 دبی 

    و سەبەب دێ نامە رەدکرن.  هاتیە پەنابەری    یا وە داخوازا
ە.  وە بۆ رەدبووی    دووهاتێ  ر  

 ل نکاربن هوون ئێدی رەنگە میناک، وەک ببی 
    و بمیێ    دای   هۆڵەن

ە نامە بکە.  دیار وە وەالی    ڤەگەرینا بژارەیێ  ر  
    و بکن چ نەکن قەبوول بریارێ هوون ئەگەر هەروهادبی 

 بژارەیێ 
 بکە.  نیقاش رە وە ب نامەی    سەر دێ وە پارێزەرێ بکە.  دیار وە وەالی    ڤەگەرینا

 
 

 +(AA) رۆژان 9 پەنابەری    یا گشت   رێبازا
 
 

خینە، +AA ل ەنابەری   یاپ وە داخوازا IND ئەگەر  بکشینە:  رۆژان 9 گەلەمپەری ب دێ پەنابەری    یا وە رێبازا بی 
 هوورگیل؛ ب هەڤپەیڤینا : 2 و 1 رۆژێن •
 پارێزەری؛ دگەل هوورگیل ب هەڤپەیڤینا نیقاشا : 4 و 3 رۆژێن •
 ؛دەستپێیک   بریارا : 5 رۆژا •
 ؛پارێزەری رێیا ب )بەرسڤا( بریارێ هەمبەری بەرتەکا : 7 و 6 رۆژێن •
 دویەم بریارا : 9 و 8 رۆژێن •
 
 
 
 

 خوە داخوازا ڤەکشاندنا
 

.  خوە داخوازا وەخت    هەر دکارن هوون ، وێ ڤەکشیێ    ج    پێوەندی    رە IND ب راستەراست ژی یان رە پارێزەری ب دکن تەوسیە ئەم دەیم 
، پەنابەری    یا خوە داخوازا IND ژ هوون ئەگەر بکن.  ، ۆڵەندای   ه ل نکارن ئێدی هوون ڤەکشیێ   ی    دن سەبەبەکە ب کو مەگەر بمیێ    ئی  
، پەنابەری    یا خوە داخوازا هوون ئەگەر نابن.  ژی پەنابەر ئێدی هوون بن.  ڤر ل وە بدن  هاتنا قەدەخەیا بەر بکەڤن هوون رەنگە ڤەکشیێ  
    گەلەک و هۆڵەندای    سەفەرا نکارن هوون یای    ئەڤ ژی.  وەالی   ڤ   ناڤا

    وەالتێ 
 پشت   دکارن هوون بن.  یل   یان بکن ئەورۆپای    دنیێ 

 بکن.  پەنابەری    داخوازا دیسان وەلێت، ناڤا هاتنا قەدەخەیا بەر بکەڤن ئەگەر خوە، داخوازا ڤەکشاندنا
 
 
 
 

 پەنابەری    رێبازا پشت  
 

.  یا COA یا دن ناڤەندەکە بچن دێ هوون +،AA یان AA پشت    وەرگرتت  
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 بوویە قەبوو وە داخوازا
.  هۆڵەندای    ل هەردەیم یان دەمیک ئاوای    ب دکارن هوون بکە، قەبوول پەنابەری    یا وە داخوازا IND ئەگەر نا دێ هوون بمیێ    ماییت    ئی  

.  مالبای    ئەندایم   هەر و بکن، کار دکارن وەرگرن،     وە.  بدە ئاریکاری    مایل   پەیداکرنا بۆ COA بیێ  
 ب جڤینەکە ل دێ وە ماال بۆ گرینگ زانیاریێ 

COA بەلگە ب رە  .  وە بۆ گونجاو مالەکە ل دێ شارەداری ئەو بکن.  هۆڵەندای    ل شارەداریەیک   سەردانا زانیاریان بنگەها سەر دێ هوون بێ  
   هێ    و وە بدن مالەیک   دێ تەی    بگەرە. 

 
.  وەرگرتت    یا COA ناڤەندا ل دکارن هوون هەبە، بخوە وە ماال کو هەیا بکن.  قەبوول وێ دڤ  بمیێ  

IND و ماف ژ وە دێ    
 جڤاکا ناڤا بکەڤن بکن وە ئاریکاریا دکارن VWN کارمەندێن بکە.  ئاگاهدار پەنابەری    داخوازا دایینا پشت   وە ئەرکێ 

 .     ب بە ئاریکار دێ ئەڤ هۆڵەندای  
 کار یان دبستای    پەیداکرنا و شارەداری    بۆ چوویینا ل دکارە و هەبە، وە پێوەندیا رە جور ب جور سازیێ 

    بە ئاریکار کارەد VWN بە.  ئاریکار
.  ژی مالباتاخوە ئەندامێ   بێ  

 
 بوویە رەد وە داخوازا
.  نەڕازیبووی    خوە پارێزەرێ شێورمەندیا ب و هۆڵەندای    دادگەهەکە ل دکارن هوون بکە، رەد پەنابەری    یا وە داخوازا IND ئەگەر  ڕابگەهیێ  
 ل نەڕازیبووی    پێڤاژۆیا وەختا ل گەلەمپەری ب هوون نە.  IND بریارا دژی هوون دکن ئاگاهدار دادگەه   فەریم ب هوون یای    ئەڤ

.  هۆڵەندای    نا ئەگەر دمیێ      ئی  
 
ی    دادگەه   ژ دکارن هوون نەدن، ڤ .  هۆڵەندای    ل نەڕازیبووی    رێبازا وەختا ل بخوازن ئی    وە پارێزەرێ بمیێ  

   بۆ دێ
 
ە یل   دێ دادگەـه وە.  بدە ئاریکاری    ڤ  

 نا.  یان ئانیە کار ب راست هۆڵەندای    قانوونا دە پەنابەری    یا وە داخوازا بریارا د IND کا بنی 
 

 ژ هوون بدن وەخت رۆژان 28 دێ گەلەمپەری ب پەنابەران.  یا جودا ناڤەندەکە بێ    وە دێ بکە، رەد پەنابەری    یا وە داخوازا IND ئەگەر
، وێ پشت   دەرکەڤن.  هۆڵەندای    .  پەنابەران ناڤەندەکە ل نکارن ئێدی و بن، پاراست   نکارن ئێدی هوون سەردەیم   ژی دیسان هوون بمیێ  

   زان و ئاریکاری بۆ دکارن
 بکن.  ج    پێوەندی    رە VWN ب پەنابەری    رێبازا پشت   یاریێ 

 
 ڤەگەرین

، خوەنە.  وەالی    بۆ ڤەگەرینا بەرپرس   بخوە هوون فەریم، ب  بۆ وە بدە ئاریکاری    دێ V)(DT Vertrek en Terugkeer Dienst& یل 
.  ئامادە خوە وەالی    بۆ ڤەگەرینا  ناڤا د بخوە هوون ئەگەر بکە.  ج    پێوەندی    رە وە ب پەنابەری    یا وە داخوازا رەدبوونا پشت   DT&V بێ  
، دە دیاربووی   سەردەما  پاشڤەگەراندن.  وەرن دێ هوون نەتەرکیێ  

 
 ج    رە وان ب وە پێوەندیا دکارن VWN کارمەندێ یان وە پارێزەرێ باخڤن، رە DT&V ب خوە ڤەگەرینا زوو سەر دکن هەز هوون ئەگەر
 :بکن ج    پێوەندی    DT&V مالپەرا سەر تایبەت فۆرما ب ژی بخوە دکارن هوون بکن. 

 dtv-van-terugkeer/hulp-bij-https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning هۆڵەندی:  •
ی:  • //:assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-english.dienstterugkeerenvertrek.nl/returnhttps- ئینگلی  

netherlands-the-in-stay-to-want-longer-no-you 
 

 رە Migratie voor Organisatie Internationale (IOM) ب دکارن هوون خوە، وەالی    ڤەگەرن خوە دیل   ب دکن هەز هوون ئەگەر
    دکارە IOM  بکن.  ج    پێوەندی   

 شێورمەندی    ناڤەندەکە خوەدانا گەلەمپەری ب IOM  بکە.  ئاریکاری    وە چوویینا بۆ و دابێ    پراتیک زانیاریێ 
  پەنابەرانە.  ناڤەندا ل
 
 
 
 

    نرخاندنا
 فەردی دانەیێ 

 
   
    جورە هەر فەردی دانەیێ 

    وەنە.  سەر زانیاریێ 
    ئەو ئەڤن.  کرن ریهەڤکا نڤیسۆیک   ڤ    سەر کو سازیێ 

 ل ژی هەڤدەم دنرخیێ    فەردی دانەیێ 
ن، پەنابەری    یا وە داخوازا  

سن وە ژ هوورگلیان سەر دێ ئەو داخوازێ.  یان ئاگاهداری سەر دنی   ژ بە پێویست قانووی    گۆر ل ئەگەر و بی 
   
    سازی ئەڤ ژی.  دن سازیێ 

ە و تیێ    کار ب وە دانەیێ      ب بە ێویستپ قانووی    گۆر ل ئەگەر و دکن زەخی 
 دکن.  ڤە پار ب رە دن سازیێ 

    بۆ ماییت   ڤەشاری   قانوونا
    ئەو دڤ    میناک، وەک دکە.  دیار وان ئەرکا دنرخیێ    دانەیان کو سازیێ 

ن.  یل   ڤەشاری   و بالداری ب وە دانەیێ   
 بنی 

    ماییت   ڤەشاری   قانوونا
 وەیک:  دکە، دیار ژی وە مافێ 

    دەستگهیشتنا ماڤ    •
    دانەیێ 

ە یانساز خوەیێ   کرنە؛ زەخی 
ان بزانن کو ماڤ    • ر     سەر سازی کی 

 چما؛ و دکن کار وە دانەیێ 
ان بزانن کو ماڤ    • ر     سازیان کی 

 کرنە.  ڤە پار ب وە دانەیێ 
    زانینا بۆ

    نرخاندنا چاوان سەر پرتر ئاگاهیێ 
    دانەیێ 

 بکن.  تێکلدار سازیا مالپەرا سەردانا فەردی، خوەیێ 
 
 
 
 
 

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
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 بیانیان ەهابنچاڤگ ل پەنابەری    داخوازا
 

   
 جهەیک ل یای    بیانیان بنچاڤگەها بیانیان.  بنچاڤگەها بکەڤن دکارن نەتەرکیێ    وەلێت خوە دیل   ب و بمیێ    هۆڵەندای    ل نکارن کو کەسێ 
( )ناڤەندا بمیێ    دە ئەولە   . پاشڤەگەراندن وەرن دێ و بمیێ    هۆڵەندای    ل نکارن کو کەسانە وان خوەدیکرنا وێ مەبەستا . بنچاڤکری  

 
ە و دایە پەنابەری    داخوازا وە ئەگەر یان ددن، پەنابەری    داخوازا و بیانیانن بنچاڤگەها ل هوون ئەگەر ، کەتن پشی   یا وە داخوازا بنچاڤگەه 

   IND نرخاندن.  وەرە Schiphol Complex Justitieel (JCS) ل دێ پەنابەری   
 
 بدە.  بریار وە داخوازا سەر دە هەفتەیان شەش ناڤا د دڤ

 
.  لێنە نها جه   هوون ژی ممکنە یل   ،JCS ئاڤاهیا بێ    وە دێ گەلەمپەری ب  پەنابەری    داخوازا یەکەم جارا بۆ و JCS بچن هوون ئەگەر بمیێ  

ن رە ژێ بکە.  تژی دیژیتال یان کاخزی فۆرمەکە گهیشتت    دەما IND کارمەندەیک بدن، ر  
 داخوازێ.  فۆرما دبی 

 
   ب IND دگەل دەستپێیک   هەڤپەیڤینەکە دەیم   وێ

 
 IND دە ی    گرینگە، جڤینەکە داخوازێ هەڤپەیڤینا کرن.  ی    داخوازێ هەڤپەیڤینا ناڤ

، کو ژ و کینە هوون ڤێیە سەر زانیاریان وەرگرتنا هەڤپەیڤیت    ڤ    ئارمانجا دکە.  پرسان   
.  بۆ وە هاتنا سەبەبا و وە سەفەرا تێ   دێ هۆڵەندای  

سن:  وە ژ ڤان سەر  بی 
؛ ژێ وەالی    و جهـ نەتەوە، وە، پێناسەیا •   

 تێ 
 مالبات؛ •
 بەلگە؛ •
 پەروەردە؛ •
 لەشکەری؛ خزمەتا و کار •
    ل مایینا •

 دن؛ وەالتێ 
؛ بۆ وە سەفەرا •  هۆڵەندای  
ۆڤەیەکە • .  بۆ سەبەبا سەر کورت شر  پەنابەری  
 

ن راست ر  
    ژ بدن.  هوورگلیان هەرتم و ببی 

. ن کار ب زانیارییان نەراست بەلگەیێ   بکن.  ئاگاهدار IND ئانیبە، کار ب خوە ناسناڤ    وە ئەگەر ەییێ  
    دایینا

 دایینە.  نەییت   باندۆرێ وە پەنابەریا داخوازا بریارا سەر دکارە IND بۆ نەتێکووز یان نەراست زانیاریێ 
 

IND ئاریکار پەنابەری    رێبازا ئامادەکرنا بۆ ببە دیار دێ پارێزەرەک وە.  بدە راپۆرێ کۆپیەکە دێ پارێزەر بکە.  ئامادە راپۆرێ هەڤپەیڤیت    ژ دێ 
    و قانوون پارێزەر بە. 

 IND ب جڤینەکە هوورگیل ب هەڤپەیڤینا ئاگاهدارە.  هوورگیل ب هەڤپەیڤینا گرینگیا ژ و دزانە پەنابەری    سەر رێزکێ 
ن هوون دە ی    کو رەیە ر  

 دکە.  ڤێیا وە بۆ Rechtsbijstand voor Raad پارێزەری؛ نەدن دراڤ دڤ    هوون دکن.  پەنابەری    داخوازا چما دبی 
، بە.  ئاریکار ژی دە دەستپێیک   قۆناخا ل پەنابەری    رێبازا وەختا بکن داخواز پارێزەری ژ دکارن هوون  خەرج    و بکن تڤدیرێ بخوە دڤ    هوون یل 
 بدن.  خوە

 
    ل +(AA یان AA) پەنابەری    یا گشت   رێبازا

   بنچاڤ ل پەنابەرێن بۆ دە بیای   بنچاڤگەهێ 
 ڤ    دەستپێکا وەکهەڤن.  نیێ    دە بیانیان گەهێ 

ۆڤە رۆژ ب رۆژ +AA یان AA رێبازا نڤیسۆیک    دکە.  شر
 

 پەنابەری    یا سادەکری رێبازا
خینە.  زوو و سادەکری رێبازەکە ب وە داخوازا دێ IND کێمە.  وە بۆ پەنابەری    دایینا ئەگەرا بن، ئەولە وەالتەیک ژ هوون ئەگەر  ڤ    وەختا د بی 
  دێ هوون تەی    دە، رێبازێ

نا کو ی    کار ب ژی دەیم   وێ ئەڤ بکن.  رە IND ب هەڤپەیڤینەیک   ، ل پەنابەری    مایینا یا وە ئی   ، یەکیتیا دنت    وەالتەیک هۆڵەندای    ئەورۆپای  
    دێ IND هەبە.  سویس   یان لیختێنشتاین ئایسلەند، نەرویــــج،

خینە پەنابەری    یا وە داخوازا سەبەبێ  نا بدە بریار کا بی   وە بدن پەنابەری    ئی  
 نا.  یان
 

    لیستەیا
 ئەولە وەالتێ 

الیا، ئاندۆرا، جەزایر، ئاڵبانیا، س، کەنەدا، بولگاریا، بەرازیل، ھەرزەگۆڤینا، و بۆسنیا بەلجیکا، ئۆسی   فەرەنسا، فینالند، ئیستۆنیا، دانمارک، قیی 
لەند، هەنگاریا، یۆنان، گانا، گورجستان، ئەڵمانیا،  لیتوانیا، لیختنشتاین، التڤیا، ا،کرواتی کۆسۆڤۆ، ژاپۆن، جامایکا، ئیتالیا، هیندستان، ئی 

 پۆڵەندا، نەمسا، ئوکراین، نەرویــــج، باکوور، مەکەدۆنیای نیوزیالند، هۆڵەندا، مۆنتینیگرۆ، مەنگۆلیا، مۆناکۆ، مەغریب، ماڵتا، لوکسەمبورگ،
بیا، سینیگال، سانمارینۆ، ڕۆمانیا، پۆرتوگال،  

 ڤاتیکان، شاری توونس، چێک، کۆماری ،تۆباگۆ و ترینیداد ئیسپانیا، سلۆڤاکیا، سلۆڤینیا، سی 
 سویس.  و سوید ئایسلەند، یەکگرتووەکان، ویالیەتە یەکگرتوو، شانشیت  

 
.  کێم یان بێ    زێدە یل   دکارن وەالت هن بگوهەرە؛ دکارە لیستە ئەڤ     لیستەیا داوینا نوسخەیا وەالتانە.  ل ئەولەهیا ئانەگۆری ئەڤ بێ  

 وەالتێ 
 www.rijksoverheid.nl بکن:  پەیدا هۆڵەندای    ولەتادە مالپەرا سەر دکارن ئەولە

 

http://www.rijksoverheid.nl/
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 پەنابەری    رێبازا پشت  
.  نەڕازیبووی    خوە پارێزەرێ شێورمەندیا ب و هۆڵەندای    دادگەهەکە ل دکارن هوون بکە، رەد پەنابەری    یا وە داخوازا IND ئەگەر  ڕابگەهیێ  
  نە.  IND بریارا دژی هوون دکن ئاگاهدار دادگەه   فەریم ب هوون یای    ئەڤ
ی    دادگەه   ژ دکارن هوون .  هۆڵەندای    ل نەڕازیبووی    ڕاگهاندنا رێبازا وەختا ل بخوازن ئی      بۆ دێ وە پارێزەرێ بمیێ  

 
 وە.  بدە ئاریکاری    ڤ

 
ە یل   دێ دادگەـه  

 بهێلن دێ دە، مژاران گەلەک د نا.  یان ئانیە کار ب راست هۆڵەندای    قانوونا دە پەنابەری    یا وە داخوازا بریارا د IND کا بنی 
.  هۆڵەندای    ل دادگەه   بریارا بەندا ل هوون ، بمیێ   .  دە ئەولە جه   ل نەچارن هوون یل   بمیێ  

 
 ڤەگەرین

ن ئەگەر ، هۆڵەندای    ل هوون تونەیە ئی   .  تەرکاندنا بەرپرس   بخوە هوون بمیێ   ، وەلێێ    دێ V)(DT Vertrek en Terugkeer Dienst& یل 
 هوون ئەگەر بکە.  ڤێیا جارەیک   تەی    دێ بوو رەد پەنابەری    یا وە داخوازا کو وەختا DT&V بکە.  ج    پێوەندی    رە وە ب وە چوویینا ئاریکاریا بۆ

 فۆرما ب ژی بخوە دکارن هوون بکە.  ج    رە وان ب وە پێوەندیا دکارە وە پارێزەرێ باخڤن، خوە ڤەگەرینا زوو سەر رە DT&V ب دکن هەز
 بکن.  ج    پێوەندی    DT&V مالپەرا سەر تایبەت

 dtv-van-terugkeer/hulp-bij-https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning هۆڵەندی:  •
ی:  • assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return- ئینگلی  

netherlands-the-in-stay-to-want-longer-no-you 
 

 رە Migratie voor Organisatie Internationale (IOM) ب دکارن هوون خوە، وەالی    رنڤەگە خوە دیل   ب دکن هەز هوون ئەگەر
    دکارە IOM بکن.  ج    پێوەندی   

 شێورمەندی    ناڤەندەکە خوەدانا گەلەمپەری ب IOM بکە.  ئاریکاری    وە چوویینا بۆ و دابێ    پراتیک زانیاریێ 
   یە.  بنچاڤگەه   ل
 
 
 
 

   
    زێدە پرسێ 

 کرن تێ 
 

   پەنابەری    یا گشت   رێبازا
 

 دکە؟ ی    دەست کەنک
ن رە ڤ    ژ وەرە.  پێک پەنابەر وەیک پۆلیس بال ل تۆماربوونا پشت   دێ رە IND ب وە هەڤپەیڤینا یەکەمێ    ر  

 پشت   داخوازێ.  هەڤپەیڤینا دبی 
 پەنابەری    رێبازا هەیا دە، پراتییک   د +(. AA یان AA) بێ    ئامادە پەنابەری    رێبازا بۆ هەیە وە وەختا رۆژان 6 کێم هەری داخوازێ هەڤپەیڤینا

، یا COA ناڤەندا ل وە.  نەدن ئامادەبووی    وەختا رەنگە دە، مژاران نه د دکشینە.  پرتر بکە ی    دەست  نامەیەکە دێ هوون وەرگرتت  
 وەرگرن.  هوورگیل ب هەڤپەیڤینا بۆ ڤەخوەندنا

 
   قایس چ

 
 بمینم؟ IND بریارا بەندا ل دڤ

 بدە، بریار دە وەخت    وێ د نکاربە IND رەنگە جارنان دکشینە.  کاری رۆژێن +(AA) 9 یان (AA) 6 گەلەمپەری ب پەنابەری    یا گشت   رێبازا
 یان کاری رۆژێن 6 هەیا +AA یان AA دکارە IND بە، وسان ئەگەر بکەڤن.  نەخوەش پەنابەری    رێبازا وەختا ل هوون ئەگەر میناک، وەک
    بکە.  درێژ پرتر

    کاری رۆژێن وەیک ئەڤ گرتینە:  یەکشەمیان و شەیم گەلەمپەری ب IND نڤیسگەهێ 
 بدە بریار رەنگە IND هەساب.  نایێ 

خینە.  پەنابەری    یا گشت   رێبازا رێیا ب پەنابەری    وەیا داخوازا  دەرچوونا هەیا پەنابەری    داخوازا ئیمزەکرنا رۆژا ژ دکارە ئەو بە، وسان ئەگەر بی 
    ب دن نڤیسۆکەکە دێ هوون بکشینە.  مەهان 6 ێIND بڕیارا

 وەرگرن.  پەنابەری    یا درێژ رێبازا سەر زانیاریێ 
 

.  ئاگاهدار دێ هوون بدە، بریار دە مەهان 6 ناڤا د نکاربە IND ئەگەر  ژ بریارەک پەنابەری    داخوازا ئیمزەکرنا پشت   مەهان IND 6 ئەگەر بێ  
 یا خوە داخوازا سەر زوو بریارا ازاداخو و بشیێ    رە IND ژ نامەیەیک   دکارن هوون وەرنەگرت، پەیامەک IND ژ مژارێ سەر وە و نەشاند رە وە

  بکن.  پەنابەری   
 بە.  ئاریکار ڤێیا بۆ دکارە وە پارێزەرێ

 
ۆکا کو ئەوە باشی   من بۆ م.  رە ژنەک   ژ خوە پەنابەریا چی  ژ  

 ممکنە؟ ئەڤ ببی 
 کارمەندەک بدە هەول دێ IND بکن.  دیار ڤێیا رە( IND ب هەڤپەیڤینەکە میناک، )وەک داخوازێ هەڤپەیڤینا وەختا ل دکارن هوون ئەرێ،

ەکە و  
ە وە بۆ ئەگەر بکە.  ئامادە هوورگیل ب هەڤپەیڤینا بۆ ژن یا دەڤیک وەرگی  ۆکا کو باشی  ەیک ژ خوە چی   

ن، رە می  ر  
 وەختا ل دکارن هوون ببی 

ەیک و کارمەندەک بدە هەول دێ IND بە، وسان ئەگەر بکن.  دیار ڤێیا داخوازێ هەڤپەیڤینا  
   دەڤکیت    وەرگی 

 هوورگیل ب هەڤپەیڤینا بۆ می 
 بکە.  ئامادە

 
   بم دوجای   یان نەخوەش ئەگەر

 
 بکم؟ چ دڤ

یت    وەختا ل بن، دوجای   یان نەخوەش هوون ئەگەر  
    بۆ لێنی 

ن رە پەرەستارێ ژ بژیشکت    تەوسیەیێ  ر  
ن:  نڤیسۆیک   )ل ببی   

 رێبازا بەریا بنی 
 .) .  هێپاتیتا یان پۆستخورین سیل، وەیک هەیە دکن فکر یان ەیەه ژێگر یا وە نەخوەشیەکە ئەگەر گرینگە تایبەت ب ئەڤ پەنابەری    هەر ی 

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
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ن رە پەرەستارێ ژ هوون تشتا ر  
    جاران تو دێ پەرەستار بمینە.  ڤەشاری   دێ ببی 

نا بێت   وە تەندورستیا سەر زانیاریێ      ب وە ئی  
 ب رە دن کەسێ 

ن.  رە VWN یان IND یان COA ارمەندێک ژ بکەڤن، نەخوەش پەنابەری    رێبازا وەختا ل هوون ئەگەر نەکە.  ڤە پار ر  
 بن ئاریکار دکارن ئەو ببی 

 بکن داخواز COA ئەندامەیک ژ بن، نەخوەش رە خوە پارێزەرێ یان IND ب جڤینا رۆژا ل هوون ئەگەر وەرگرن.  پێویست یا بژیشیک ئاریکاریا
IND بکە.  ئاگاهدار وە پارێزەرێ یان 

 
 پرس
    نڤیسۆیک   خوەندنا پشت   ئەگەر

 باخڤن.  رە VWN یان COA، IND کارمەندێ یان خوە پارێزەرێ ب خوە کەرەما ژ هەبن، وە پرسێ 
 

 گازندە و گیل
    هەموو

، بالدارن.  و پسپۆر پەنابەری    رێبازا تێکلداری سازیێ   دۆزێ دکارن نەکریە، رەفتار باش رە وە ب سازی    دکن هیس هوون ئەگەر یل 
 بە.  ئاریکار ڤێیا بۆ دکارە VWN کارمەندێ یان وێ ێزەرپار ڤەکن. 

 
 
 
 

 ژ:  هەڤبەشە وەشانەکە نڤیسۆک ئەڤ
 en Identificatie Vreemdelingenpolitie, Afdeling

(AVIM) Mensenhandel 
(COA) asielzoekers opvang Orgaan Centraal 
(IND) Naturalisatiedienst en -Immigratie 

(KMar) Marechaussee Koninklijke 
(RvR) Rechtsbijstand voor Raad 

(VWN) Nederland VluchtelingenWerk 
(IOM) Migratie voor Organisatie Internationale 

(DT&V) Vertrek en Terugkeer Dienst 
 
 
 

 : داخوازا سەر
Veiligheid, en Justitie van Ministerie 

dMigratiebelei directie 
www.rijksoverheid.nl 
www.rijksoverheid.nl 

 
.  نای    ماف تو وەشای    ڤ    ناڤەرۆکا ژ  نوسخەیا ناڤبەرا ئەگەر دەرخسێ  

ۆڤەی    جوداهیا دە وەرگەرێ و سەرەکە
 هۆڵەندی نوسخەیا دەرکەڤە، شر

 ئتبارە.  ب

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/

