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 درخواست پناهندگی شما
 اطالعات در مورد روند عمومی پناهندگی

 

 

 

 چرا این بروشور را دریافت می کنید؟
 شتهندا  امنیت خود کشور در که  افرادی برای دیگر یکشور در  محافظت  یعنی: پناهندگی .هستید هلند در پناهندگی خواهان شما

  . باشند داشته یمحافظت خودشان کشور در دننمیتوان  و

 
  نیاز مجوز این به هلند در اقامت برای  شما بدهد. اقامت مجوز شما  به میخواهید هلند دولت از رسما   ،یدمیکن پناهندگی  درخواست زمانیکه

 آیا کند می بررسی هلند دولت آن طی که  است حقوقی رویه یک این شود. می آغاز شما پناهندگی  درخواست از پس پناهندگی روند دارید.

 خیر.  یا بدهد اقامت اجازه شما به

 

در این بروشور می توانید مراحل پناهندگی را بخوانید. همچنین راجع به اینکه چه باید بکنید )وظایف  ( و  از دولت هلند چه انتظارات ی  

 میتوانید داشته باشید )حقوق  شما( اطالعات داده میشود. 
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 با کدام سازمان ها سر و کار دارید؟
 

 

 

 (COA) asielzoekers opvang Orgaan Centraal سازمان این 

  بعهده پناهندگی روند زمان مدت در را آنان راهنمایی و پناهنجویان اسکان کار

  پزشک با خواهید می اگر .مینماید درمانی بیمه و داده غذا شما به COA دارد.

  و بوده مستقل سازمان یک COA بخواهید.  کمک COA از توانید می بگیرید تماس

 . نمیگیرد تصمیم شما پناهندگی درخواست مورد در

 nlwww.coa. 
 

 

 

 (GZA) Asielzoekers GezondheidsZorg که است سازمانی 

  ینزدیک  در یا  خود در میکنید. مراجعه آن به پزشکی سواالت یا بیماری هنگام

 های مالقات قرار دارد. وجود GZA  بهداشتی مرکز یک  COA پذیرایی مرکز هر

  توسط عمومی پزشک  یا پزشک روان دستیار ، پرستار ، پزشک  دستیار با شما

GZAمیشوند گذاشته. 

www.gzasielzoekers.nl 
 

 

 

)(VWN Nederland VluchtelingenWerk  بشر حقوق سازمان یک  

 و اطالعات VWN  است. شده تاسیس جویان پناه حقوق احقاق برای  و است مستقل

   در شخصا  را  شما VWN دهد. می شما به پناهندگی روند درباره را توضیحاتی

 دیگر، های سازمان با مشکل صورت در و کند می پشتیبانی و مطلع روند این

 VWN .دارد نزدیک همکاری شما وکیل با سازمان این .میکند میانجیگری

  گیرد. نمی تصمیمی شما پناهندگی درخواست درمورد

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 
 

 

 

 (RvR) Rechtsbijstand voor Raad پرداخت توانایی عدم صورت در 

 .میکند پرداخت را شما وکیل هزینه شورا این کرد. خواهد کمک شما به شورا این وکیل هزینه

 پناهندگی  درخواست حقوقی  پروسه در که است مستقلی شخص و بودهن شورا استخدام در وکیل

 . میکند کمک شما به

www.rvr.org 
 

 

 (IND) Naturalisatiedienst en -Immigratie  وزارت از  بخشی 

 حق هلند در شما  آیا میکنند بررسی IND کارمندان  است. هلند امنیت و دادگستری

  اینکه و شما مشخصات درمورد دلیل همین به کارمندان  خیر. یا دارید پناهندگی

  شخصی داستان آنها .میکنند مصاحبه ،اید کرده پناهندگی درخواست هلند در چرا

  سپس کنند. می بررسی  هستید آن تابع شما که کشوری  اوضاع و شما پناهندگی

 خیر.  یا بمانید هلند در موقت( طور )به مجازید شما آیا گیرند می  تصمیم آنها

www.ind.nl 
 

 

 

  بینید. می را ینگهبانان   شما  COA پذیرش مراکز و  IND یساختمانها در

  شما امنیت تامین برای نگهبانان  دهید. تشخیص فرم لباس از را  نآنا میتوانید

  در مجاز غیر و مجاز کارهای مورد در آنان از میتوانید  شما هستند. آنجا

  در تاثیری  نگهبانان .کنید  سوال  COA و IND  های محوطه و اه ساختمان

 ندارند.  شما پناهندگی درخواست مورد در گیری تصمیم
 

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 سازمان 

 خواهید می اگر کند. می کمک جهان سراسر در مهاجران به که است مستقلی

 اطالعات IOM کند. کمک شما به تواند می IOM ، کنید ترک مستقال   را هلند

 و گذاشته شما اختیار در خود جامعه در مجدد تلفیق و بازگشت مورد در عملی

 کارمند یک از توانید می زمینه این در کند. می راهنمایی هلند ترک برای را شما

VWN بخواهید. کمک خود وکیل یا 

nederland.nl-www.iom 
 

 

 

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

 شود رد IND توسط شما پناهندگی درخواست اگر است. هلند امنیت و دادگستری

 تان خود کشور به  بازگشت بتوانید تا  کند می کمک  شما به DT&V کارمند یک ،

 دهید.  ترتیب را

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 
 

 

(DJI) Inrichtingen Justitiële Dienst دادگستری وزارت از بخشی 

 بیگانگان گاهبازداشت در زیرا هستید بازداشتگاه یک مقیم شما است. هلند امنیت و

 لباس DJI کارمندان .باشد می DJI بعهده ساختمان این مدیریت .برید می سر به

 و کرده مراقبت شما از بازداشتگاه در شما اقامت طول در آنها .دارند تن به فرم

 کنند. می همراهی بشما

www.dji.nl 
 

 

 

 از شما چه انتظاراتی هست ؟
 کننده ثابت مدارک تمام  رود می انتظار شما از همچنین .بدهید کننده قانع اطالعات خود پناهندگی اثبات برای مراحل طی در شما است مهم

 دهید. نشان IND  به میکنند( تایید را شما اظهارات که های نامه یا اسناد )مانند آورید بدست توانید می  که مدارکی یا موجود

 

 برای که مدارکی نام ثبت مصاحبه از پس آیا  . اید کرده دریافت اسناد ارسال درباره IND از ییبروشور نام، ثبت مصاحبه از قبل

 به را جدید مدارک این توانید می چگونه شده داده توضیح بروشور این در ؟اید کرده دریافت ،دنباش مهم دنمیتوان شما پناهندگی درخواست

IND .بدهید 

 

 را الزم اقدامات اندبتو IND تا دهید تذکر آنرا توانید می صورت آن در بگیرد؟ نظر در باید IND که دارید خصوصی /شخصی شرایط آیا

 کمک مکاناال حد کوشدمی COA. DNI   )کمپ( پذیرایی مرکز در تان اقامت طول در یا ها مصاحبه در مثال عنوان به ،بگیرد نظر در

 .کند

 

 

 ؟ خود پناهندگی مراحل روند برای آمادگی
 .کنید می زندگی COA راییپذی مرکز یک در (RVT) سازی آماده و آرامش دوره طول در

 اطالعات RVT دوره در چنینمه .دهید توضیح را خود پناهندگی دالیل توانید می آیا شود مشخص تا میشوید پزشکی معاینه RVT دوره در

 پناهندگی مراحل در را شما VWN کنید. دریافت (VWN) هلند پناهندگان سازمان کارمندان از یکی از را پناهندگی مراحل به مربوط

 از شما  وکیل  .کنید می مالقات خود وکیل با پناهندگی مراحل شروع از قبل کمی .است رایگان کمک این کند. می پشتیبانی و راهنمایی

 شما و است IND با مصاحبه این . کندمی کمک خود اصلی مصاحبه برای آمادگی برای  شما به و است. آگاه پناهندگی مقررات و قوانین

 است. رایگان معموال   لوکی کمک دهید. می توضیح را پناهندگی درخواست علت

 

      که دارید سال 15 تا 12 بین فرزندان آیا داشت. خواهند را خود جداگانه اصلی بهحمصا آنها ، دارید بزرگتر یا ساله 15 فرزندان اگر

 این وانیدت می .کنند مصاحبه مستقال    IND با توانند می تمایل صورت در آنها دارند؟ پناهندگی درخواست برای شخصی دالیل شان خود

  .بگذارید میان در خود وکیل با را موضوع

 

 

  

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dji.nl/
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 روز به روز پناهندگی روند مراحل
 طول روز 6 معموال   AA شود. می آغاز (AA) پناهندگی عمومی روند ترتیب بدین و  میروید سازمان دفتر به ، IND با مالقات قرار روز در

 AA +، IND روند در .کشد می طول روز 9 معموال   آن و + AA است: تر طوالنی که دارد وجود نیز  پناهندگی عمومی روند یک کشد. می

 به جسمی یا روحی مشکالت دلیل به که پناهجویانی برای همچنین و .دارد نیاز پناهندگی های درخواست مورد در یبیشتر تحقیقات انجام به

 +. AA یا AA میشوید روند کدام شامل شما گیرد می تصمیم RVT، IND  دوره از پس دارند. نیاز بیشتری توجه

 

 داشته اقامت پناهندگی روند برای آمادگی و استراحت مرحله طول در که یکمپ همان در امکان صورت در پناهندگی، مراحل طی در شما

 با مصاحبه انجام برای .میشوید منتقل IND دفتر به نزدیک پذیرایی مرکز یک به گیآماد و آرامش دوره از بعد اوقات بعضی  .انیدمیم  اید،

IND دفتر به IND روز به روز پناهندگی روند توانید می زیر در بروید. پیاده بتوانید هک باشد کوتاه آنقدر مسافت اینکه مگر ، میشوید منتقل 

 .بخوانید  را

 

(AA) روند عمومی پناهندگی 

 

 اصلی مصاحبه :1 روز
 دهید. توضیح کامال را خود پناهندگی درخواست دالیل توانید می مصاحبه این در .باشد می IND کارمند یک با گفتگو یک اصلی مصاحبه

 شما اصلی مصاحبه در بخواهید VWN از توانید می تمایل صورت در .داینممی تیسواال شما از مصاحبه طول در همچنین IND کارمند

 تواالئس IND کارمند .دارد حضور مترجم یک اصلی مصاحبه در دهید. ترتیب نیز خود وکیل طریق از میتوانید را این باشد. داشته حضور

 ترجمه هلندی به را شما های پاسخ مترجم کند. می ترجمه شما برای  درک قابل زبانی به را تواالئس این مترجم پرسد. می هلندی به را

 و شما اگر :مهم ندارد. شما پناهندگی درخواست مورد در گیری تصمیم در تأثیری و نبوده IND  استخدام در ،بوده مستقل مترجم .مینماید

 خاطر به اینکه مهم .بگیرد شما برای دیگری مترجم کوشدمی IND .دهید تذکر آنرا فورا بفهمید را دیگرهم زبان توانید نمی خوب مترجم

 کند. می تهیه اصلی مصاحبه از گزارشی IND کارمند .نیاید پیش تفاهمی ءسو سئواالت نشدن متوجه

 

  .میشود انجام جداگانه IND کارمند با شما های مصاحبه اید؟ داده پناهندگی درخواست خود ]همسر[ زندگی شریک اب آیا

 

 عدم دالیل و باشید روشن و کامل ، صادق افتاده اتفاق شما برای آنچه مورد در کنید. بیان را محافظت به نیاز دالیل همه شما است مهم

 کارمند .بگویید IND کارمند به ، ندارید یاد به دقیق  را خاص رویداد یک اگر کنید. مشخص را خود کشور در محافظت داشتن و امنیت

IND نیاز محافظت به اشخص چرا کنید: صحبت تان شخصی وضعیت مورد در شما است مهم است. مطلع شما کشور عمومی وضعیت از 

 خود پناهندگی درخواست هب مرتبط روحی یا جسمی  ناراحتیهای ، زخم آثار آیا .دهید توضیح را بوطهمر جزئیات االمکان حتی دارید؟

 تواند می ،بداند مفید شما درخواست بررسی برای را موارد این IND صورتیکه در بگویید. IND رمندکا به را موارد این است مهم دارید؟

 دهید. انجام شخصی هزینه با  را ای معاینه چنین توانید می نیز خودتان  .شوید پزشکی معاینه شما بگیرد تصمیم

 

 .کنیدمی دریافت خود وکیل از یا IND از را اصلی مصاحبه گزارش داشت. خواهد حضور مترجم یک نیز]پزشکی[ مصاحبه این در

 

 اصلی  مصاحبه گزارش باره در نظر تبادل :2 روز   
 وکیل و شما که های صحبت تا میکند کمک مترجم یک ،گفتگو این در .کندمی صحبت شما با اصلی مصاحبه گزارش مورد در شما وكیل  

 دهد. می گزارش IND   به ای نامه در را آن شما وکیل ،اشدمیب نادرست یا نشده نوشته گزارش در یا نکته اگر .کند ترجمه را تان

 

 اول تصمیم :3 روز    
DIN را شما پناهندگی روند ادامه نحوه تصمیم این نتیجه خیر. یا هستید اقامت اجازه گرفتن برای شرایط دارای شما آیا میگیرد تصمیم 

 دارد: وجود گزینه 3 کند. می تعیین

 به مثبت جواب خود( وکیل طریق )از میکنید دریافت (رای )= ای نامه  IND از دارید. را پناهندگی اقامت اجازه شرایط شما

 تانبرای را جواب این اثرات شما وكیل دهید. ادامه هلند در )موقت( زندگی به توانید می شما .است شده داده شما پناهندگی درخواست

 .میدهد توضیح

IND یا روز 6 ظرف تواند نمی و دارد نیاز زیادتری زمان به بیشتر تحقیقات برای( صورت در 9 AA )+ درخواست مورد در 

 مورد در تصمیم کند. می رسیدگی (VA) پناهندگی شده تمدید پروسه در شما پناهندگی درخواست به  IND بگیرد. تصمیم شما پناهندگی

 .کنیدمی دریافت پناهندگی شده تمدید پروسه درباره اطالعاتی با دیگری بروشور  شد. خواهد گرفته بعدا   شما پناهندگی درخواست

IND از یا نامه شما .نیستید پناهندگی اقامت مجوز گرفتن برای شرایط دارای شما میگیرد تصمیم IND یافتدر خود( یلوک یقطر )از 

 این در شود. می نامیده voornemen تصمیم پیش نامه این کند. رد را شما یپناهندگ درخواست دارد قصد IND ینکها بر یمبن میکنید

 .کندمی گفتگو شما با نامه این مورد در شما وكیل .است شده داده توضیح شما برای امر این عواقب و درخواست رد یلدال نامه

 

 نظر/اعتراض تصمیم: به پاسخ چهارم: روز
 می شما وکیل بگذارید. میان در خود وکیل با را موضوع این باید ، دارد را شما پناهندگی درخواست  رد قصد IND صورتیکه در

 پاسخ اید، کرده دریافت IND از که تصمیمی پیش به رسما   شما نامه این با .کند ارسال IND به را شما نظر/اعتراض ای نامه طی تواند

 نیستید. موافق تصمیم پیش محتوای با چرا هیدمید توضیح نامه این در دهید. می
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      گیری تصمیم :6 و 5 روز      
IND روند نحوه بررسی این نتیجه .خیر یا کند تغییر باید تصمیم پیش آیا که کند می بررسی شما اعتراض/نظر خواندن از پس 

 یم اطالع  را بررسی این نتیجه IND آن در که کنیدمی دریافت خود( وکیل طریق )از ای نامه کرد. خواهد تعیین را شما پناهندگی

 دارد: وجود گزینه 3 .داد خواهد توضیح شما برای را تصمیم این عواقب شما وكیل د.ده

IND از ای نامه هستید. پناهندگی اقامت مجوز دریافت شرایط دارای شما که میرسد نتیجه این به شما اعتراض/نظر خواندن از پس 

 به هلند در (موقتا) توانید می شما .میکنید دریافت خود( وکیل طریق )از خود پناهندگی درخواست تأیید بر مبنی (رای )= IND طرف

 .میدهد توضیح شما برای را تصمیم این عواقب شما وكیل دهید. ادامه خود زندگی

IND مورددرروز9یاروز6ظرفتواندنمیو داردنیازبیشتریزمانبهبیشترتحقیقاتبرایAAمورددر

بادیگریربروشوکندمیرسیدگیVAدرشماپناهندگیدرخواستبهINDبگیردتصمیمشماپناهندگیدرخواست
 .میکنیددریافتپناهندگیشدهتمدیدرونددربارهاطالعاتی

INDطرفازاینامهنیستیدپناهندگیاقامتاجازهشرایطدارایشمااستمعتقدهمچنانINDردبرمبنیرای

آنعواقبوشماپناهندگیدرخواسترددالیلنامهایندرمیکنیددریافتخودوکیلطریقازشماپناهندگیدرخواست

همچنینگردیدبرخودکشوربهبایدونداریدراهلنددرماندناجازهدیگرشما،مثالعنوانبهمینشودتوضیحشمابرای

بهبازگشتبرایهاییگزینهچهودهیدانجامبایدکاریچه،تصمیماینباتمخالفصورتدرشماکهمیشوددادهتوضیح

کندمیگفتگوشماباتصمیماینمورددرشماوکیلداردوجودشماکشور
 

 

 +( AA) روزه 9 یپناهندگ یعموم روند
 

 کشد: می طول روز 9 معموال   شما پناهندگی مراحل صورت آن در کند؟ می رسیدگی + AA در شما پناهندگی درخواست به IND آیا

 ؛ اصلی مصاحبه :2 و 1 روز •

 . اصلی مصاحبه مورد در وکیل با گفتگو :4 و 3 روز •

 ؛ اول تصمیم :5 روز •

 ؛ وکیل توسط (اعتراض/)نظر تصمیم به واکنش :7 و 6 روزهای •

 دوم. تصمیم :9 و 8 روزهای •

 

پناهندگی  درخواست پس گرفتن   

تماس   IND با وکیلتان یا مستقیما  پناهندگیتان را پس بگیرید. توصیه میشود در آنصورت  با  درخواست دلخواهشما می توانید هر لحظه 

مگر   ندارید  را  در هلندماندن پس بگیرید،  دیگر حق  (IND)پناهندگیتان را از سازمان مهاجرین و تابعیت  درخواست بگیرید. اگر شما 

  درخواستآیا ندارید. پناهندگی دیگر حقی برای ماندن در کمپ شما  داده شود.   هلنداینکه بخاطر دلیل دیگری به شما اجازه ماندن در 

در نتیجه شما حق سفر به هلند یا اکثر کشورهای اروپایی یا . شویدورود  ال صورت می توانید ممنوع آنپناهندگی را پس می گیرید؟ در 

پناهندگی کنید. حتی  درخواست  دو باره میتوانیدگی پناهند درخواست . بعد از پس گرفتن ماندن در هلند یا اکثر کشورهای اروپایی را ندارید

  .دی باشالورود  ممنوعهنوز اگر 

 پس از طی مراحل پناهندگی
 شوید. می منتقل COA به متعلق دیگری کمپ به + AA یا AA مراحل طی از پس

 

 میشود داده اقامت اجازه شما به
 و  بوده کار به مجاز ،گرفته اقامت مجوز شما  کنید. زندگی هلند در )موقتا( توانید می کند، تأیید را شما پناهندگی درخواست IND اگر

 رایب که یاطالعات  COA با گفتگو در کند. می کمک بشما مسکن کردن پیدا در COA عالوهب .شود ملحق  بشما تواند می اتان خانواده

 ای خانه شهرداری آن .میشوید وصل هلند های شهرداری از ییک به اطالعات این اساس بر شما شود. می مشخص است مهم خانه انتخاب

 کمپ در توانید می ،ندارید خانه که زمانی تا بپذیرید. را آن باید شما و شده شنهادیپ شما به بار یک خانه میکند. پیدا شما برای مناسب

 می VWN کارمندان نماید می  علمط شما تاتعهد و حقوق مورد در را شما پناهندگی، درخواست تأیید از پس IND .بمانید COA پناهجویان

 شما دنتوان می و .میکنند آشنا سازمانها انواع کار طرز به را شما آنها شوید. آشنا هلند جامعه در زندگی شرایط به تا کنند کمک شما به توانند

  کند. کمک تان خانواده الحاق امر در شما به تواند می همچنین VWN د.نکن راهنمایی کار یا تحصیل ،خود شهر  به مکان نقل در را

  

 نمیشود داده اقامت اجازه شما به
 این کنید. اعتراض هلند دادگاه به تصمیم این علیه، خود وکیل با مشورت از پس توانید می کرد، رد را شما پناهندگی درخواست IND راگ

 .بمانید هلند در معموال   اعتراض پروسه در میتوانید شما نیستید. موافق IND تصمیم با میکنید اعالم دادگاه به رسما   شما که است معنی بدان

 در را شما وکیل .شود داده هلند در اقامت اجازه اعتراض مرحله در  شما به نمایید تقاضا دادگاه از توانید می ،شدن داده ای اجازه چنین اگر

 اجرا درست را هلند وانینق IND آیا که کند می بررسی شما پناهندگی درخواست درباره گیری تصمیم در قاضی  .کندمی کمک زمینه این

 خیر. یا است کرده
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 داده مهلت روز 28 هلند ترک ترتیب برای شما به میشوید. منتقل دیگر کمپ یک به شما ،کرد رد را شما پناهندگی درخواست IND راگ

 پناهندگی روند مراحل پایان از پس همچنین کنید. زندگی کمپ در نیستید جازم و نداشته را پناه سر داشتن حق مدت این از بعد میشود.

 کنید. مراجعه VWN به اطالعات کسب و کمک دریافت برای میتوانید

 

 

 بازگشت
 تا کند می کمک شما به (DT&V) عزیمت و بازگشت خدمات دفتر حال، این با .هستید خود رکشو به ازگشتب مسئول واقع در شما خود

 هلند مستقال   شده تعیین مدت در راگ .میگیرد تماس شما با پناهندگی درخواست رد از پس  DT&V سازمان .شوید آماده خود بازگشت برای

  .میشوید اخراج خود کشور به شما ،نکنید ترک را

 

 کند. برقرار تماس  DT&V و شما بین تواند می VWN کارمند یک یا وکیل کنید، صحبت DT&V با بازگشت درباره زودتر خواهید می اگر

 بگیرید: تماس سازمان این با DT&V وبسایت در خاصی فرم طریق از توانید می همچنین

 

 dtv-van-terugkeer/hulp-bij-https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning هلندی: زبان به •

https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return- انگلیسی: زبان به •

netherlands-the-in-stay-to-want-longer-no-you-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if 

 

 اطالعات تواند می IOM بگیرید. تماس (IOM) مهاجرت المللی بین سازمان با توانید می برگردید، خود کشور به داوطلبانه خواهید می اگر

 دارد. کمپ()پناهجویان مرکز در مشاوره ساعات معموال   IOM کند. کمک عزیمت امر در شما به و  ادهد شما به عملی

 

مشخصات شخصی  ثبت  

 ذیل دراین بروشورهمکاری می کنند، رای سازمان هایی که ب اسم مشخصات شخصی انواع اطالعات در مورد شخص شماست.

، معرفی یا روند پناهندگی جمع آوری و ثبت می  درخواستشده اند. این سازمانها مشخصات شما را در زمان  ذکربروشوراین 

از افراد و یا سازمانهای دیگر   این اطالعات رانیز در صورت لزومو  هدیرا پرسی اطالعات شخصاین کنند. آنها ازشما 

به  اطالعات رااین لزوم قانونی  در صورت وجودمی کنند و خیره  ذ آنراین سازمان ها از مشخصات شما استفاده و ا میگیرند.

مشخصات شما  از سازمانهایی که را بر عهده  یتعهداتی منتقل می کنند. قانون حفظ حریم خصوص یا اشخاص سایر سازمان ها

. قوانین حفظ حریم خصوصی  شامل حقوق شما هم می شود. برای مثال، میگذاردو نگهداری می کنند استفاده   

   ؛است شده ثبت نهاسازما توسط که خود مشخصات به داشتن دسترسی •

   ؛آن ییچراو شما مشخصات از سازمانها این استفاده هدف از آگاهی •

 . دیگر یها سازمان به  شما مشخصات  انتقال از آگاهی •

 کنید.  مراجعه ها سازمان های سایت به بدانید؟ بیشتر خود حقوق و شخصی مشخصات از استفاده درباره خواهید می یاآ

 
 

 درخواست پناهندگی در بازداشت بیگانگان 
 به مهاجرت بازداشت .شوند بازداشت مهاجرت گاهبازداشت در توانند می ،نمیکنند ترک را هلند و نیستند هلند در بماندن مجاز که افرادی

 اجباری اخراج ایبر نیستند هلند در ماندن به مجاز که افرادی بودن دسترس در بمنظور کار این است. بازداشتگاه یک در اقامت معنی

 .میباشد

 

 به آن از پس و اید کرده پناهندگی درخواست اول اینکه یا  ؟ هستید پناهندگی  درخواست خواهان و بوده بیگانگان گاهبازداشت در شما آیا

 ظرف باید IND شود. می بررسی (JCS) اسخیپول قضایی مجتمع در شما پناهندگی درخواست صورت آن در ؟اید شده منتقل گاهبازداشت

 بگیرد. تصمیم شما درخواست مورد در هفته شش

 

 و  شده منتقل JCS به بار اولین برای شما آیا بمانید. خود یکنون  محل در شما دارد احتمال اما برند. می JCS ساختمان به معموال   را شما

 کامپیوتر در یا کاغذ روی را پرسشنامه یک ورود از بعد خواهد می شما از IND کارمند یک صورت آن در کنید؟ می پناهندگی  درخواست

 .میشود نامیده منا ثبت فرم ،فرم این کنید. پر

 

 می سئواالتی شما از IND مهم مصاحبه این در شود. می نامیده نام ثبت مصاحبه این داشت، خواهید IND با اولیه مصاحبه یک آن از پس

 یلدال و شما سفر مورد در همچنین و کند. دریافت مبدا کشور و شما مشخصات به راجع اطالعاتی خواهد می مصاحبه این با در IND کند.

 از عبارتند واالتس .چیست هلند به آمدن

 شما. زندگی محل و نسب و اصل ، ملیت ، هویت •

 •خانواده؛

 •اسناد؛

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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 •تحصیالت؛

 ؛ سربازی خدمت و کار •

 .دیگر یها کشور در اقامت •

 • چگونگی سفر شما به هلند ؛

 • دلیل درخواست پناهندگی شما به طور خالصه.

 

 نام از اگر همچنین نکنید. استفاده جعلی گذرنامه یا سند در مذکور مشخصات از دهید.ب را خود واقعی مشخصات همیشه و باشید صادق

 درخواست مورد در گیری تصمیم برای منفی عواقب تواند می ، IND به ناقص یا غلط تااطالع دادن بگویید. اید کرده استفاده مستعار

 .باشد داشته شما پناهندگی

 

IND  وکیل یک شما به .میکنید دریافت خود وکیل طریقاز را گزارش از نسخه یک شما کند. می تهیه گزارش یک مصاحبه این از 

 به مربوط مقررات و قوانین از شما وكیل کند. کمک شما به پناهندگی عمومی مراحل در شدن آماده برای تا شود می داده اختصاص

 توضیح IND رایب را تان پناهندگی  درخواست یلدال شما مصاحبه این در است. مهم چقدر اصلی مصاحبه داند می و است. آگاه پناهندگی

 هست امکان این  .میکند پرداخت را وکیل این هزینه (RVR)حقوقی های کمک  شورای کنید. پرداخت را یلوک هزینه نیست الزم دهید. می

 نیز آن هزینه و گرفته وکیل باید تان خود صورت آن در .کنید اقدام پناهندگی روند در کمک برای وکیل یک گرفتن برای زودتر تانخود که

  .شماست بعهده

 

 هگابازداشت در که است پناهجویانی همانند هستند انگبیگان هگابازداشت در که انیجویپناه برای +( AA یا AA) پناهندگی عمومی روند

 است شده ذکر بروشور این در ترباال  + AA و  AA پناهندگی روز به روز مراحل روند نیستند. بیگانگان

 

 

 روند ساده شده پناهندگی
 درخواست به سریع و ساده روش یک با IND  .نمیشود ادهد پناهندگی بشما زیاد احتمال به صورت این در هستید؟ امنی کشور اهل شما آیا

   وند:ر این طی در کند. می رسیدگی شما

 اروپا، اتحادیه دیگر هایکشور هلند، در پناهندگی اقامت اجازه داشتن صورت در نیز موضوع این .داشت خواهید IND با مصاحبه یک فقط

 و کرده بررسی اید گفته خود پناهندگی درخواست دالیل مورد در که را آنچه IND است. صادق سوئیس یا اشتاین لیختن ، ایسلند ، نروژ

 خیر. یا گیریدمی پناهندگی اجازه آیا که میگیرد تصمیم

 

 لیست کشورهای امن
 ، استونی ، آلمان ، دانمارک ، قبرس ، کانادا ، بلغارستان ، برزیل ، گوین هرز بوسنی ، بلژیک ، استرالیا ، رارآندو ، الجزایر ، آلبانی

 ، اشتاین لیختن ، لتونی ، کرواسی ، کوزوو ، ژاپن ، جامائیکا ، ایتالیا ، هند ، ایرلند ، مجارستان ، یونان ، غنا ، گرجستان ، فرانسه  فنالند،

 ، اتریش ، اوکراین ، نروژ ، شمالی مقدونیه ، نیوزیلند ، هلند ، نگرو مونته ، مغولستان ، موناکو ، مراکش ، امالت ، بورگلوکزام ، لیتوانی

 ، تونس ، چک جمهوری ، توباگو و ترینیداد ، اسپانیا ، اسلواکی ، اسلوونی ، صربستان ، سنگال ، مارینو سان ، رومانی ، پرتغال ، لهستان

 سوئیس ، سوئد ، ایسلند ، متحده ایاالت ، ستانانگل ، واتیکان

 

این لیست میتواند تغییر کند: کشورها ممکن است به لیست اضافه یا حذف شوند. این بستگی به امنیت آن کشور دارد. آخرین نسخه از لیست 

 کشورهای امن را میتوان در وب سایت دولت هلند 

 www.rijksoverheid.nl مشاهده نمود. 

 

 پناهندگی مراحل طی از پس
 هلند دادگاه به تصمیم این علیه خود، وكیل با مشورت از پس توانید می صورت این در کند؟ می رد را شما پناهندگی درخواست IND آیا

 نیستید. موافق IND تصمیم با  میکنید اعالم دادگاه به رسما   شما که است معنی بدان این .کنید. اعتراض

 کمک شما به زمینه این در شما وکیل .شود داده هلند در اقامت اجازه اعتراض مرحله در  شما به نمایید تقاضا دادگاه از توانید می همچنین

 .کندمی

 در خیر. یا است کرده اجرا درستی به را هلند نیناوق  شما پناهندگی درخواست درباره تصمیم در  IND آیا میکند سیربر دادگاه قاضی

 .یدشو می هداریگان بازداشتگاه دریک صورت آن در شما .بمانید هلند در دادگاه تصمیم نتیجه تا  مجازید شما موارد، از بسیاری

 

 بازگشت
عزیمتوبازگشتخدماتسازمان حال، این با  .یدهست هلند  ترک مسئول تانخود ،نباشید هلند در ماندن به مجاز شما صورتیکه در
(DT&V) شوید. آماده  شما بازگشت تا میگیرد تماس شما اب DT&V می اگر .میگیرد تماس شما با شما پناهندگی درخواست رد از پس 

 از توانید می همچنین کند. برقرار تماس  DT&V و شما بین تواند می تان وکیل کنید، صحبت DT&V با بازگشت درباره زودتر خواهید

 بگیرید: تماس DT&V با سازمان این سایت وب در خاصی فرم طریق

 هلندی: زبان به •

dtv-van-terugkeer/hulp-bij-ek.nl/ondersteuninghttps://www.dienstterugkeerenvertr 

  انگلیسی: زبان به •

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
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 اطالعات تواند می IOM بگیرید. تماس (IOM) مهاجرت المللی بین سازمان با توانید می گردید، بر خود کشور به داوطلبانه خواهید می اگر

 دارد. بازداشتگاه در مشاوره ساعات اکثرا IOM کند. کمک شما به عزیمت در و  داده شما به عملی

 

 

 سواالت متداول
 

 شود؟ می آغاز زمانی چه پناهندگی عمومی روند
 حداقل سپس شود. می نامیده نام ثبت مصاحبه این داشت. خواهید IND با اولیه گفتگو یک  پناهجو یک عنوان به پلیس به خود معرفی از پس

 پناهندگی روند تا کشد می طول بیشتری زمان مدت عمل در .دارید مهلت+( AA یا AA)  پناهندگی مراحل برای شدن آماده برای روز 6

 در شرکت برای را شما IND و کرده دریافت ای نامه COA کمپ در شود. نمی داده سازی آماده زمان شما به موارد بعضی در شود. آغاز

 کند. می دعوت اصلی مصاحبه

 بمانم؟  INDچه مدت باید منتظر تصمیم گیری 
زمان  این مدت نمی تواند در  IND+(  طول می کشد. گاهی اوقات  AAروز کاری ) 9( یا  AAروز ) 6روند عمومی پناهندگی معموال  

+ را   AAیا  AAمی تواند  INDدر طی مراحل پناهندگی بیمار می شوید. در این صورت ، شما تصمیم بگیرد،  به عنوان مثال به دلیل اینکه 

همچنین می  INDاین روزها روز های کاری نیستند.  .معموال  شنبه و یکشنبه تعطیل اند IND اداراتروز کاری  یا بیشتر تمدید کند.  6با 

ماه پس   6حداکثر   INDپناهندگی به درخواست شما رسیدگی کند. در این صورت ]طوالنی تر( یم بگیرد در یک پروسه تمدید شده تواند تصم

پناهندگی ]طوالنی تر( .  بروشور دیگری با اطالعات بیشتر در مورد روند تمدید  شده میگیرددرخواست پناهندگی تصمیم  یامضااز 

 .میکنیددریافت 

 

 پناهندگی، درخواست از پس ماه شش  IND آیا .میکنید دریافت IND از ای نامه نباشد، گیری تصمیم به قادر ماه 6 مدت در IND اگر

 نامه ارسال با توانید می صورت این در اید؟ نکرده دریافت IND از باره این در نیز ای نامه آیا و است؟ نکرده ارسال شما برای تصمیمی

 کند. گیری تصمیم سریع شما پناهندگی درخواست مورد در بخواهید IND از

 کند. کمک شما به زمینه این در تواند می شما وکیل

 

 دارد؟ وجود امکان این آیا کنم. تعریف زن یک برای را خود پناهندگی داستان دهم می ترجیح من
 مصاحبه در زن مترجم و کارمند یک میکوشد IND .کنید اعالم (IND با مصاحبه )= نام ثبت مصاحبه هنگام در را این توانید می ، بله

 نام ثبت مصاحبه میتوانید نیز را مورد این کنید؟ تعریف مرد یک برای را خود داستان دهید می ترجیح آیا .باشند داشته حضور شما اصلی

 .باشند داشته حضور شما اصلی مصاحبه در مرد مترجم یک و ردم کارمند یک میکوشد IND صورت، این در .کنید اعالم

 

 دهم؟ انجام باید چه بارداری یا بیماری صورت در
 مراجعه شما( پناهندگی روند شروع از قبل جزوه: )به بگویید پرستار به پزشکی مشاوره برای معاینه هنگام در هستید، باردار یا بیمار اگر

 به  که اطالعاتی است. مهم بسیار ب هپاتیت یا گال ، سل مانند: ساری هایبیماری داشتن احتمال یا  به ابتال صورت در ویژه به امر این .کنید

 طی در اگر .دهد نمی دیگران هب را شما پزشکی اطالعات شما اجازه بدون هرگز پرستار .دنمیشو داری نگاه محرمانه میدهید پرستار

 از تا کنند کمک شما به توانند می آنها دهید. اطالع VWN یا COA، IND  کارمند به را موضوع این لطفا   شدید، بیمار پناهندگی مراحل

 کارمند یک از صورت این در هستید؟ مریض دارید جلسه خود وکیل یا IND با که روزی آیا کنید. استفاده مناسب )پزشکی( های کمک

COA به را موضوع این بخواهید IND دهد. اطالع شما وکیل یا 

 

 دارید؟ الیسوبروشور این خواندن از بعد آیا
 بپرسید. VWN یا COA، IND  کارمندان از یکی یا خود وکیل از را االتوس این توانید می

 شکایتی دارید؟  آیا
تمام سازمان های دخیل در روند پناهندگی به طور حرفه ای و دقیق کار می کنند. آیا هنوز احساس می کنید سازمانی با شما رفتار خوبی  

 می توانند در این زمینه به شما کمک کنند.  VWNکارمند یک یا شما . وکیل کنید می توانید شکایت در این صورتنکرده است؟ 
 

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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 از: است رکمشت نشریه یک نشریه 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) 

 

 

 :دهنده سفارش
Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 

 .نمیدهد بشما یحقوق و حق بروشور این محتوای

 هلندی متن شود دیگری تعابیر به منجر ترجمه صورتیکه در

 است. کننده تعیین

 

http://www.rijksoverheid.nl/

