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 ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق .
 ئۇچۇرالر ھەققىدىكى تەرتىپلىرى بېجىرىلىش ئىلتىماسىنىڭ تىلەش پاناھلىق ئادەتتىكى .
 
 
 

 
 

 
 
 
 ئالدىڭىز؟ تاپشۇرۇپ قولالنمىنى بۇ ئۈچۈن نېمە سىز .
 ئۇالرنىڭ يەنى قوغداش كىشىلىرىنى دۆلەتتە باشقا بولسا مەنىسى تىلەشنىڭ پاناھلىق . قىلىسىز ئارزۇ تىلەشنى پاناھلىق ھولالندىيەدە سىز .

 بىلدۇرىدۇ. ئېرىشەلمىگەنلىكىنى قوغداشقا يەردە ئۇ ۋە بولمىغانلىقى بىخەتەر ياشىشى دۆلەتلىرىدە ئۆز

 
 ياشىشىڭىز ھولالندىيەدە سىز . قىلىسىز. تەلەپ قىلىشنى رۇخسەت ياشاشقا دۆلەتتە بۇ ھۆكۈمىتىدىن ھولالندىيە تىلىگەندە، پاناھلىق سىز .

 تەرتىپ ئىلتىماسىڭىزنىڭ كېيىن، تاپشۇرغاندىن ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىز .  كېرەك. ئېلىشىڭىز رۇخسەتنى مۇشۇنداق ئۈچۈن
   چىقىرىدۇ. قارار ھەققىدە بەرمەسلىك ياكى بېرىش رۇخسىتى ياشاش سىزگە ھۆكۈمىتى ھولالندىيەدە . باشلىنىدۇ. بېجىرىلىشى بويىچە

 
 ئىشالرنى تېگىشلىك قىلىشقا سىز يەنە قولالنما بۇ . چۈشەندۈرىدۇ. تەرتىپلىرىنى بېجىرىلىش ئىلتىماسىنىڭ تىلەش پاناھلىق قولالنما بۇ .

   بېرىدۇ. چۈشەنچە ھەققىدىمۇ ۇقىڭىز()ھوق كۈتىدىغان نېمىلەرنى ھۆكۈمىتىدىن ھولالندىيە سىزنىڭ ۋە )مەجبۇرىيەتلىرىڭىزنى(
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 ئۇچۇرشىسىز؟ بىلەن ئىدارىلەر قانداق سىز .
 
 

 

(OAC) asielzoekers opvang Orgaan entraalC ئىدارە بۇ 
 تىلىگۈچىلەرگە پاناھلىق داۋامىدا، بېجىرىلىشى ئىلتىماسىنىڭ تىلىگۈچىلەر پاناھلىق ھولالندىيەدە

 –  COA بولىدۇ. مەسئۇل ئىشالرغا قاتارلىق كۈتۈۋېلىش ئۇالرنى ۋە قىلىش ياردەم
 كاپالەتلىك االملىقىڭىزغاساغ سىزنىڭ ۋە تەمىنلەيدۇ بىلەن ئىچمەك – يېمەك سىزنى ئىدراسىرى

 دوختۇر سىزنىڭ ئۇالر بولسا، زۆرۈر كۆرۇنىشىڭىز دوختۇرغا سىزنىڭ ئەگەر يەنە، قىلىدۇ.

 سىزنىڭ بولۇپ، ئىدارە مۇستەقىل بىر بۇ  COA قىلىدۇ. ياردەم ئاالقىلىشىشىڭىزغا بىلەن
  چىقارمايدۇ. قارار ھەققىدە ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق

lwww.coa.n 

 

 

 سوئاللىرىڭىز ھەرقانداق سورايدىغان ھەققىدە ساغالملىقىڭىز ياكى قالسىڭىز ئاغرىپ سىز ئەگەر .

 ZA)(G Asielzoekers GezondheidsZorg -ئېيتسىڭىز ئىدارىگە بۇ بولسا

(GZA)  تۇرغان سىز قىلىدۇ. ياردەم سىزگە ئۇالر COA ئۇنىڭ ياكى ئورۇنلىرىدا كۈتۈۋېلىش 

 دوختۇرنىڭ - ئىدارىسى  GZA بار. مەركىزى ساغالملىق ئىدارىسىنىڭ  GZA ئەتراپىدا

 كۆرۈشۈشىڭىز بىلەن دوختۇرالر ۋە ياردەمچىلىرى ساغالملىق GGZ سېسترا، ياردەمچىسى،
  قىلىدۇ. ياردەم بېرىشكە ئېلىپ كۆرۈشمە ئۇچۇن

www.gzasielzoekers.nl 

 

 

 (VWN) landNeder VluchtelingenWerk - كىشىلىك مۇستەقىل بۇ 

 پاناھلىق -  VWN قوغدايدۇ. ھوقۇقىنى تىلىگۈچىلەرنىڭ پاناھلىق بولۇپ، تەشكىالتى ھوقۇق
 بىلەن ئۇچۇرالر سىۋەتلىكمۇنا سىزنى ھەققىدە تەرتىپلىرى بېجىرىلىش ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش

 بېجىرىلىش بولغان ئاخىرىغىچە باشتىن ئىلتىماسىڭىزنىڭ قىلىپ، ياردەم سىزگە تەمىنلەيدۇ.
 مەسىلىلەرنى كۆرۈلگەن بىلەن تەشكىالتالر - ئىدارە باشقا ۋە تۇرىدۇ بىلدۈرۈپ جەريانلىرىنى

 بىلەن ئادۋوكاتالر بېجىرىشتقا ئىشالرنى بۇ ئۇالر، يەنە . ئوينايدۇ. رول ۋاسىتىلىق قىلىشتا ھەل

 قارار ھەققىدە ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ  . VWNئىشلەيدۇ. بىللە ماسلىشىپ يېقىندىن
   بەرمەيدۇ.

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

 

(RVR) dRechtsbijstan voor Raad ئادۋوكاتالرنىڭ سىزنىڭ - ئىدارىسى 

 خىزمەتلىرى ئادۋوكاتالرنىڭ ئىدارىسى  RvR قىلىدۇ. كاپالەتلىك ئېرىشىشىڭىزگە ياردىمىگە

   قىلمايدۇ. خىزمەت ئۈچۈن ئىدارىسى RvR ئادۋوكاتالر . تۆلەيدۇ. ھەققىنى ئۇالرنىڭ ئۈچۈن
 خادىمالر قىلغۇچى ياردەم بويىچە ساھەلىرى مۇالزىمەت قانۇنىي ھالدا مۇستەقىل ئادۋوكاتالر .

   بولىدۇ. ياردەمدە بېجىرىلىشىغا ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ بولۇپ،

. www.rvr.org 

 

 

IND)( tNaturalisatiediens en -mmigratieI ھولالندىيە ئىدارىسى 

 سىزنىڭ خادىملىرى خىزمەتچى نىڭ  INDقارايدۇ. مىنستىرلىكىگە ىكبىخەتەرل ۋە ئەدىلىيە
 ئېلىپ تەكشۈرۈش ھەققىدە  ئەمەسلىكىڭىز ئىگە ياكى ئىگە ھوقۇقىغا تىلەش پاناھلىق ھولالنىدىيەدە

 پاناھلىق ھولالندىيەدە ئۈچۈن نېمە سىزنىڭ سىزدىن، ئۇالر بىلەن، مەقسەتلەر مۇشۇ .  بارىدۇ.
 سىزنىڭ بويىچە، ۋەقەلىكلەر ئېيتقان سىز ئۇالر . سورايدۇ. سوئالالر ھەققىدە تىلىگەنلىكىڭىز

 تۇرۇشقا ۋاقىتلىق ھولالندىيەدە سىزگە ئارقىلىق، تەكشۈرۈش ئەھۋالىڭىزنى دۆلىتىڭىزدىكى ئەسلى
  چىقىرىدۇ. قارار ھەققىدە بەرمەسلىك ياكى بېرىش ۇخسەتر

.www.ind.nl 

http://www.coa.nl/
http://www.gzasielzoekers.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.rvr.org/
http://www.ind.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.ind.nl/
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IND ۋە بىناسىدا خىزمەت ئىدارىسىنىڭ COA بىخەتەرلىكنى مەركەزلىرىدە كۈتۈۋېلىش 
 .  تونۇيااليسىز. كىيىملىرىدىن خىزمەت كىيگەن ئۇالرنى سىز .  تۇرىدۇ. خادىمالر قوغدىغۇچى

 COA ۋە IND ئۇالردىن يەنە سىز . تۇرىدۇ. يەردە شۇ ئۈچۈن بىخەتەرلىكىڭىز سىزنىڭ ئۇالر
 يول قىلىشقا ئىشالرنى قانداق ۋە ويۇلىدىغانلىقىق يول قىلىشقا ئىشالرنى قانداق ئىچىدە بىنالىرىنىڭ

  -خادىمالر قوغدىغۇچى بىخەتەرلىك . بولىدۇ. سورىسىڭىز سوئال ھەققىدە قويۇلمايدىغانلىقى
 كۆرسەتمەيدۇ. تەسىر ئېرىشىدىغانلىقىغا قارارغا قانداق ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ

 

 

(IOM) eMigrati orvo Organisatie Internationale  بولسا 

 ئىدارىسىنىڭ  IOM تەشكىالتدۇر. مۇستەقىل بىر قىلىدىغان ياردەم كۆچمەنلەرگە خەلقئارالىق

 تەشكىالتى IOM  قىلىدۇ. ياردەم ئىشقا بۇ ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ ياكى خادىملىرى خىزمەتچى
 ئۆزلىشىشكە بېرىپ قايتىپ جەمىيىتىڭىزگە ئۆز ياكى كېتىشىڭىزگە قايتىپ ھولالندىيىدىن سىزنىڭ

 خادىملىرىدىن تەشكىالتى VWN سىز . قىلىدۇ. ياردەم ئورۇنالشتۇرۇشقا ئىشالرنى مۇناسىۋەتلىك
   بولىدۇ. سورىسىڭىز قىلىشنى ياردەم ئىشقا بۇ ئادۋوكاتىڭىزدىن ياكى

nederland.nl-www.iom 

 

(DT&V) kVertre en Terugkeer Dienst ۋە ئەدىلىيە ھولالندىيە بولسا 

 رەت ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ IND ئەگەر . قارايدۇ. مىنستىرلىكىگە بىخەتەرلىك

  ئىشلىرىنى قايتۇرۇش دۆلەتكە كەلگەن ئۆزىڭىز سىزنى مىسنتىرلىكى DT&V قىلسا،

 قىلىدۇ. ياردەم ئورۇنالشتۇرۇشقا

nvertrek.nlwww.dienstterugkeere  

 

)(DJI nInrichtinge Justitiële ienstD ۋە ئەدىلىيە ھولالندىيە بولسا 
 مەركىزىدە تۇرۇش تۇتۇپ كۆچمەنلەرنى سىز، . قارايدۇ. مىنستىرلىكىگە بىخەتەرلىك

 خادىملىرى  DJI باشقۇرىدۇ. DJI بىنانى ئۇ . تۇرىسىز. جايدا بىخەتەر ۋاقتىڭىزدا تۇرۇۋاتقان
 خادىمالر خىزمەتچى ۋاقتىڭىزدا، تۇرۇۋاتقان بىنادا بىخەتەر شۇ سىز .كىيىدۇ كىيىمى خىزمەت

 .بولىدۇ ياردەمدە سىزگە ۋە قارايدۇ سىزگە

www.dji.nl 

 
 
 

 
 

  قىلىنىدۇ؟ تەلەپ نىمىلەر ىزدىنس .
 
 باياناتى ئۆزىڭىزنىڭ ھەققىدىكى تىلىگەنلىكىڭىز پاناھلىق سەۋەپتىن نېمە سىزنىڭ داۋامىدا، بېجىرىلىشى ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق .

 ياكى )ھۆججەتلەر ئېرىشەلەيدىغان سىز ياكى بولغان بار ئۆزىڭىزدە خادىملىرىغا IND يەنە سىزنىڭ . مۇھىم. ناھايىتى بولۇشى
   قىلىنىدۇ. تەلەپ كۆرسىتىشىڭىز ئىسپاتالرنى خەتلەر( قولاليدىغان باياناتىڭىزنى

 

 ھەققىدە ئەۋەتىش قانداق ھۆججەتلىرىڭىزنى ئىدارىسىدىن IND سىز بۇرۇن، بېرىشتىن ئېلىپ سۆھبەت ھەققىدە ئىلتىماسىڭىز بىلەن سىز .
 ئىلتىماسىڭىزغا تىلەش پاناھلىق كېيىن، تىزىمالتقاندىن ئۆزىڭىزنى سىز - ۋاراقچە ئۇ .  ئالىسىز. تاپشۇرۇپ ۋاراقچە چۈشەندۈرۈلگەن

  ندۈرىدۇ.چۈشە ئەھۋالالرنى ھەققىدىكى ئەۋەتىش قانداق ئىدارىسىگە IND ھۆججەتلەرنى مۇناسىۋەتلىك

 

 سىز .  كېرەك. بىلدۈرۈشىڭىز گە IND قىلسىڭىز، ئۈمىد ئېلىنىشىنى نەزەرگە ئەھۋالنىڭ بۇ ۋە بولسا ئۆزگىرىش ئەھۋالىڭىزدا ئەگەر .

 دەپ زۆرۈر IND ئەگەر بولسۇن، ۋاقتىڭىزدا تۇرۇۋاتقان مەركىزىدە كۈتۈۋېلىش COA سىز ياكى بولسۇن ۋاقىتتا بەرگەن سۆھبەت

 كۆرسىتىدۇ. سىزگە ياردەملەرنى بولىدىغان مۇمكىن قەدەر ئىمكان  INDقوللىنىدۇ. تەدبىرلەرنى ۋاپىقمۇ قارىسا،

 
 

 
 

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
www.dji.nl
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  قىلىدۇ. تەييارلىقلىرىنى ئىشلەشنىڭ ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق .

 

 مەركىزىدە كۈتۈۋېلىش COA سىز (،RVT Voorbereidingstermijn, en -Rust) مەزگىلىدە قىلىش تەييارلىق ۋە كۈتۈش .
   تۇرىسىز.

 

 تىلىگەنلىكىڭىزنىڭ پاناھلىق ئۈچۈن نېمە سىزنىڭ ئارقىلىق بۇ ۋە تەكشۈرۈلىدۇ ساغالملىقىڭىز تەن مەزگىلدە، تۇرغان دە RVT سىز .

ingenWerkVluchtel  مەزگىلدە، تۇرغان دە RVT سىز . قىلىنىدۇ. قارار يوقلۇقى بار ئىقتىدارىڭىزنىڭ ئېيتىش سەۋەبلىرىنى

(VWN) تۇرىدۇ. خەۋەرلەندۈرۈپ بىلەن ئەھۋالالر ھەققىدىكى بېجىرىلىشى ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق سىزنى خادىمى  VWN  - 
 تىلەش پاناھلىق . تەمىنلىنىدۇ ھەقسىز ياردەملەر بۇ . بولىدۇ. ياردەمدە سىزگە مەزگىلىدە، بېجىرىلىشى ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق

 ۋە قانۇن ئائىت تىلەشكە پاناھلىق ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ .  كۆرۈشىسىز. بىلەن ئادۋوكاتىڭىز سىز بۇرۇن، بېجىرىلىشتىن ئىلتىماسىڭىز

 سىزنىڭ ۋاقتىڭىزدا، بەرگەن سۆھبەت گە IND سىز .  قىلىدۇ. ياردەم قىلىشىڭىزغا تەييارلىق سۆھبەتكە تەپسىلى ۋە بىلىدۇ نىزامنامىلەرنى
 ياردەملىرى بەرگەن سىزگە ئادۋوكاتىڭىزنىڭ ئادەتتە .  كېرەك. چۈشەندۈرۈشىڭىز سەۋەبلىرىنى تىلەيدىغانلىقىڭىزنىڭ پاناھلىق ئۇچۇن نېمە

  بولىدۇ. ھەقسىز

 

 15-12 سىزنىڭ ئەگەردە .  بېرىلىدۇ. ئېلىپ ئايرىم سۆھبەت تەپسىلى بولسا، بالىلىرىڭىز بولغان يوقىرى ياشتىن 15 سىزنىڭ ئەگەردە .
 ئارزۇلىرى ئۆز ئۇالرمۇ قىلسا، ئارزۇ تىلەشنى پاناھلىق تۈپەيلىدىن سەۋەبلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر ۋە بولسا بالىلىرىڭىز بولغان ياشقىچە

   كېرەك. بىلدۈرىشىڭىز ئادۋوكاتىڭىزغا ئەھۋالنى بۇ سىز .  بولىدۇ. بەرسە سۆھبىتىنى تەپسىلى ئۆزلىرىنىڭ گە IND بويىچە

 
 
 

 

 تۇرىدۇ. بولۇپ كۈنى ھەر تەرتىپلىرى بېجىرىلىش ئىلتىماسىنىڭ تىلەش ناھلىقپا .

 

 پاناھلىق ئادەتتىكى بولسا يەردە بۇ .  كېرەك. بېرىشىڭىز ئىشخانىسىغا نىڭ IND چوقۇم سىز كۈنى ئالغان كۆرۈشمە بىلەن IND سىز .
  بېجىرىلىدۇ رەسمىيەتلىرى ئىلتىماسىنىڭ تىلەش

(AA Asielprocedure, Algemene.) . ئادەتتە  AA كېتىدىغان ۋاقىت ئۇزۇنراق . كېتىدۇ. ۋاقىت كۈن 6 بېجىرىشكە تەرتىپىدە 

 بولسا + AA كېتىدۇ. ۋاقىت كۈن 9 ئادەتتە بۇنىڭغا ۋە ئاتايمىز دەپ +AA  بۇنى رەسمىيەتلىرى: ئىلتىماسىنىڭ تىلەش پاناھلىق ئادەتتىكى

IND يەنە تىپتىكىلەرگە بۇ بولۇپ، تۇتۇلغان كۆزدە تىلىگۈچىلەرگە پاناھلىق قىلىنىدىغان تەلەپ تەكشۈرۈش تەپسىلى تېخىمۇ تەرىپىدىن 

 IND كېيىن، مۇدىتىدىن  RVTقوشۇلىدۇ. تىلىگۈچىلەرمۇ اھلىقپان قىلىنىدىغان تەلەپ بېرىش ئېتىبار ئاالھىدە سەۋەبىدىن كېسەللىكى روھىي

   قىلىدۇ. قارار ھەققىدە بېجىرىلىغانلىقى سۈرىتىدە +AA ياكى ئائا ئىلتىماسىڭىزنىڭ سىزنىڭ

 
 كۈتۈۋېلىش تۇرغان تتاۋاقى قىلغان تەييارلىق ئىلتىماسىڭىزغا يەنە سىز بەلكىم جەريانىدا، بېجىرىلىش رەسمىيەتلىرى ئىلتىماس تىلەش پاناھلىق .

 قىلىش تەييارلىق ۋە كۈتۈش كېيىنكى سىزنىڭ بېجىرىشتە، ئىلتىماسىنى تىلىگۈچىلەرنىڭ پاناھلىق قىسىم بىر .  مۇمكىن. تۇرۇشىڭىز مەركىزىدە

 . مۇمكىن. يۆتكىشى مەركەزلىرىگە كۈتۈۋېلىش بولغان يېقىن ئىشخانىسىغا خادىملىرىنىڭ IND بەلكىم سىزنى تۇتۇلۇپ، نەزەردە باسقۇچىڭىز

 مېڭىپ ئۆزىڭىز بولسا، يېقىن يەرگە تۇرۇۋاتقان سىز ئىشخانىسى IND ئەگەردە بارىدۇ. ئېلىپ سۆھبەتكە ئىشخانىسىغا IND سىزنى
  .چۈشەندۈرۈلۈشى تەپسىالتالرنىڭ ھەققىدىكى بېجىرىلىشى كۈنلۈك ھەر ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق تۆۋەندە .  بولىدۇ. بارسىڭىزمۇ

 
 

 (AAتەرتىپلىرىبېجىرىلىشئىلتىماسىنىڭتىلەشپاناھلىقئادەتتىكى
 

 

 بېرىش سۆھبەت تەپسىلى كۈنى: -1 .

 پاناھلىق ئۈچۈن نېمە ئۆزىڭىزنىڭ داۋامىدا، سۆھبەت .  ئۇچۇرشىسىز. بىلەن خادىملىرى IND سىز ئۇچۇن بېرىش سۆھبەت تەپسىلى .

 .  سورايدۇ. سوئالالر سىزدىن خادىملىرى IND داۋامىدا سۆھبەت .  بېرىسىز. چۈشەنچە تەپسىلى قىدەھەق سەۋەبلىرى تىلىگەنلىكىڭىزنىڭ
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 ئارقىلىقمۇ ئادۋوكاتىڭىز يەنە سىز ئىشنى بۇ .  قاتنىشىدۇ. سۆھبەتكە تەپسىلى بىلەن سىز خادىملىرى VWN قىلسىڭىز، ئارزۇ ئەگەردە
  ئورۇنالشتۇرااليسىز.

 

 بىلىدىغان سىز سۆھبەت .  سورايدۇ. تىلىدا ھولالند سوئالالرنى خادىملىرى  . IND قاتنىشىدۇ تەرجىمان بىر ۈچۈنئ سۆھبەت تەپسىلى .

 ۋە ئىشلىمەيدۇ ئۈچۈن INDبولۇپ مۇستەقىل تەرجىمان .  قىلىنىدۇ. تەرجىمە تىلىغا ھولالند جاۋابلىرىڭىز بەرگەن سىزنىڭ ۋە بولىدۇ تىلدا
 قىلىش دىققەت شۇنىڭغا .  كۆرسەتمەيدۇ. تەسىر چىقىرىلىدىغانلىقىغا قارارنىڭ قانداق ھەققىدە ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ تەرجىمان،

 . الزىم. ئېيتىشىڭىز دەرھال ئىشنى بۇ سىز ئەھۋالدا، بولغان قىيىن چۈشىنىش ئارا-ئۆز ئوتتۇرىسىدا تەرجىمان بىلەن سىز ئەگەردە كېرەك:

 سوئالالرنى سورالغان يەردە بۇ .  تىرىشىدۇ. ئورۇنالشتۇرۇشقا تەرجىمان بىر باشقا ئۈچۈن سىز IND بەرسە، يۇز ئەھۋال بىر مۇشۇنداق

 سۆھبەت تەپسىلى خادىملىرى  IND مۇھىم. بەك ساقلىنىش چۈشىنەلمەسلىكتىن ئارا -ئۆز چىقىدىغان كېلىپ سەۋەبىدىن چۈشەنمەسلىك توغرا
  تەيياراليدۇ. دوكالت ھەققىدە

 سۆھبەت ئايرىم خادىملىرىغا IND ئىككىلەڭالر ھەر بولسىڭىز، قىلغان ئىلتىماس بىللە بىلەن جۈپتىڭىز سىز ياكى ئۆزىڭىز سىز ئەگەر .
   بېرىسىلەر.

 
 بىلەن راستچىللىق سىز . مۇھىم. ئىنتايىن چۈشەندۈرۈشىڭىز پاكىتالرنى ھەممە مۇناسىۋەتلىك بۇنىڭغا قىلسىڭىز، تەلەپ قوغداشنى سىز .

 ئېيتىشىڭىز قىلىپ ئېنىق ۋە تولۇق ئېرىشەلمىگەنلكىڭىزنى قوغداشقا دۆلىتىدە ئۆزىڭىزنىڭ نېمىشقا ۋە بولغانلىقىنى ئىشالرنىڭ نېمە ئۆزىڭىزگە

 خىزمەتچى IND بولسىڭىز، تۇتالمىغان ئېسىڭىزدە ېنىقئ تەپسىالتلىرىنى كۆرۈشمىلەرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلغان سىز ئەگەردە، . كېرەك.
 ئەھۋالالرنى كەلگەن بېشىڭىزغا ئۆز سىزنىڭ .  بىلىدۇ. ئەھۋالىنى ئومۇمىي دۆلەتنىڭ كەلگەن سىز ئۇالر . بولىدۇ. سورىسىڭىز خادىملىرىدىن

 بارلىق بولغان مۇناسىۋەتلىك قەدەر ئىمكان سىز .  بولىسىز؟ مۇھتاج قوغدىلىنىشقا ئۈچۈن نېمە سىز مۇھىم: ئىنتايىن چۈشەندۈرۈشىڭىز
 تارتۇق قالغان بەدىنىڭىزدە بولغان مۇناسىۋەتلىك سەۋەبلىرىگە ئىلتىماسىڭىزنىڭ پاناھلىق سىزنىڭ ئەگەر، . ئېيتىڭ. بىزگە ئەھۋالالرنى

 بۇ چوقۇم سىز قىلسىڭىز، شىكايەت ۇستىدىنئ ئۇچۇرغانلىقىڭىز زىيانكەشلىككە جەھەتلەردىن جىسمانىي ۋە روھىي سىز ياكى بولسا ئىزلىرى

 دەپ ئىگە ئەھمىيەتكە بېكىتىشتە تەكشۈرۈپ ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ .  كېرەك. ئېيتىشىڭىز خادىملىرىغا IND ئەھۋالالرنى

 بىلەن خىراجىتىڭىز ئۆز يەنە سىز .  مۇمكىن. ئورۇنالشتۇرۇشى بېرىشنى ئېلىپ تەكشۈرۈش ساغالملىق ئۈچۈن سىز IND قارالسا،
  بولىدۇ. تەكشۈرتسىڭىزمۇ ساغالملىقىڭىزنى

 تەپسىلى بەرگەن سىز دىن IND  ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ ياكى سىز .  بولىدۇ. يەردە شۇ تەرجىمان بىر تەكشۈرتىلگەندە، ساغالملىق .
  ئالىدۇ. تاپشۇرۇپ دوكالتنى ھەققىدىكى سۆھبەت

 

 ھەققىدە مۇزاكىرە تەپسىلى كۈنى: -2 .

 بۇ .  بارىدۇ. ئېلىپ مۇزاكىرە بىلەن سىز توغرىسىدا دوكالت ھەققىدىكى سۆھبەت تەپسىلى بەرگەن سىز ئادۋوكاتىڭىز، سىزنىڭ .
 بىرەر دوكالتتا ئەگەر .  بېرىدۇ. قىلىپ تەرجىمە سۆزلىرىنى ھەممە ئادۋوكاتنىڭ ۋە سىز تەرجىمان بولىدۇ. تەرجىمان بىر ئۈچۇرشىشتا

  بىلدۇرىدۇ. گە IND ئارقىلىق خەت ئەھۋالنى بۇ ئادۋۇكاتىڭىز سىزنىڭ بولسا، خاتىرىلەنمىگەن توغرا ياكى قالغان يېزىلماي ئىشالر

 

 قارار دەسلەپكى كۈنى: -3 .

IND االپباھ بولمىغانلىقىڭىزنى ياكى بولغان رازى سىزنىڭ شەرتلىرىگە تۇرۇش ۋاقىتلىق تىلىگۈچىلەرنىڭ پاناھلىق بېرىلگەن سىزگە 
 داۋاملىق بويىچە تەرتىپ كۈن ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق تۇرۇپ، ئاساسلىنىپ نەتىجىسىگە باھاالش ئېرىشكەن شۇ . چىقىدۇ.

 بار: ئېھتىماللىق خىل ئۇچ يەردە بۇ .  بېكىتىلىدۇ. قارار توغرىسىدا بېجىرىلىشى

 ئارقىلىق( )ئادۋوكاتىڭىز دىن IND سىز ھەقتە بۇ . بولدىڭىز. رازى شەرتلىرىگە تۇرۇش ۋاقىتلىق تىلىگۈچىلەرنىڭ پاناھلىق سىز . .1
 ياكى مەڭگۈلۈك ھولالندىيەدە بەلكىم سىز .  ئالىسىز. تاپشۇرۇپ خەت ھەققىدە تەستىقالنغانلىقى ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق
 بېرىدۇ. چۈشەندۈرۈپ قىقىلىدىغانلى تەسىر قانداق سىزگە قارارنىڭ بۇ ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ . ياشاۋېرىسىز. ۋاقىتلىق

 ئىلتىماسىڭىز چاغدا، ئۇ قارىسا، دەپ زۆرۈر تەكشۈرۈش ھالدا ئىلگىرلىگەن قەدەم بىر يەنىمۇ ئىلتىماسىڭىزنى سىزنىڭ IND ئەگەر . .2

 لىقپاناھ سىزنىڭ  INDمۇمكىن(. كېتىشى كۈن 9 بويىچە كاتېگورىيىسى +AA )بەلكىم بېرەلمەيدۇ قارار ئىچىدە كۈننىڭ 6 توغرىسىدا

 سىزنىڭ .  بېجىرىدۇ. بويىچە كاتېگورىيىسى (VA) تىلىگۈچىلەر« پاناھلىق ئۇزارتىلغان مۇددىتى »بېجىرىلىش ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش
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 پاناھلىق ئۇزارتىلغان مۇددىتى »بېجىرىلىش يەنە سىز . چىقىرىلىدۇ. كېيىن قارار توغرىسدىكى ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق

  ئالىسىز. تاپشۇرۇپ ۋاراقچە چۈشەندۈرۈلگەن توغرىسىدا  Procedure Asylum endedExt  تىلىگۈچىلەر«

3. IND  سىز . بېكىتىدۇ. بولمىغانلىقىڭىزنى رازى رۇخسىتىگە« تۇرۇش ۋاقىتلىق تىلىگۈچىلەرنىڭ »پاناھلىق سىزنىڭ IND دىن 

 قىلىشنى رەت ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ نىڭ IND خەتتە ئۇ ئالىسىز، تاپشۇرۇپ خەت ئارقىلىق( )ئادۋوكاتىڭىز
 يەنە خەتتە ئەۋەتىلگەن سىزگە .  قارىلىدۇ. دەپ قارار بولغان بار ئېھتىمالى بېرىش يۈز دېمەك بۇ .  بولىدۇ. يېزىلغان ئويلۇشىۋاتقانلىقى
 چۈشەنچىلەر توغرىسىدا كېلىدىغانلىقى ئېلىپ نىئاقىۋەتلەر قانداق سىزگە قارارنىڭ بۇ ۋە قىلىنغانلىقى رەت ئۈچۈن نېمە ئىلتىماسىڭىزنىڭ

 مۇزاكىرلىشىدۇ. بىلەن سىز توغرىسىدا خەت بۇ ئادۋوكاتىڭىز . بېرىلىدۇ.

 

 قايتۇرۇش جاۋاب قارارغا بېرىلگەن كۈنى: -4 .

 بىلەن ئادۋوكاتىڭىز سىز شنىئى بۇ يۈزلەنسە، قاراپ تەرەپكە قىلىنىش رەت تەرىپىدىن IND ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ ئەگەر .

 IND ئارقىلىق قىلىش شۇنداق يازىدۇ. جاۋاب شەكىلدە يازما گە IND قارىتا ئىشقا بۇ ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ . كېرەك. مەسلىھەتلىشىشىڭىز
 قوشۇلمايدىغانلىقىڭىزنى غاقارار بۇ ئۈچۈن نېمە سىزنىڭ قايتۇرۇپ، ئىنكاس شەكىلدە رەسمىي بايانىغا مايىل قىلىشقا رەت ئىلتىماسىڭىزنى نىڭ

    چۈشەندۈرىدۇ.

 

 چىقىرىش قارار كۈنلىرى: -6 ۋە -5 .

 ياكى ئۆزگەرتىش خاھىشىنى مايىل قىلىشقا رەت چىقارغان بۇرۇن ئۆزىنىڭ IND كېيىن، ئوقۇغاندىن جاۋابىڭىزنى قايتۇرغان سىزنىڭ :
 تىلەش پاناھلىق تۇرۇپ، ئاساسلىنىپ نەتىجىسىگە باھاالش كەنئېرىش شۇ . باھااليدۇ. قايتىدىن پوزىتسىيىسىنى ئۆزگەرتمەسلىك

 باھاالش ئارقىلىق( )ئادۋوكاتىڭىز دىن IND سىز .  بېكىتىلىدۇ. قارار توغرىسىدا بېجىرىلىشى داۋاملىق بويىچە تەرتىپ كۈن ئىلتىماسىڭىزنىڭ
 قىلىدىغانلىقى تەسىر قانداق سىزگە قارارنىڭ بۇ ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ . ئالىسىز. تاپشۇرۇپ خەت ھەققىدە بولغانلىقى قانداق نەتىجىسىنىڭ

 بار: ئېھتىماللىق خىل ئۇچ يەردە بۇ . بېرىدۇ. چۈشەندۈرۈپ

 ھوقۇقىنىڭ ياشاش بېرىلىدىغان ئۈچۈن تىلىگۈچىلەر پاناھلىق - سىزنى IND كېيىن، ئوقۇغاندىن جاۋابىنى قايتۇرغان سىز . .1

 تىلەش پاناھلىق ئارقىلىق( )ئادۋوكاتىڭىز دىن IND سىز ھەقتە بۇ . قارايدۇ. دەپ بەردى جاۋاب ەرلىكقانائەتلىن شەرتلىرىگە
 ياشاۋېرىسىز. ۋاقىتلىق ياكى مەڭگۈلۈك ھولالندىيەدە بەلكىم سىز .  ئالىسىز. تاپشۇرۇپ خەت ھەققىدە تەستىقالنغانلىقى ئىلتىماسىڭىزنىڭ

 بېرىدۇ. چۈشەندۈرۈپ قىلىدىغانلىقى تەسىر قانداق سىزگە قارارنىڭ بۇ ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ .

 ئىلتىماسىڭىز چاغدا، ئۇ قارىسا، دەپ زۆرۈر تەكشۈرۈش ھالدا ئىلگىرلىگەن قەدەم بىر يەنىمۇ ئىلتىماسىڭىزنى سىزنىڭ IND ئەگەر . .2

 grey Light – مۇمكىن(. ىشىكېت كۈن 9 بويىچە كاتېگورىيىسى +AA )بەلكىم بېرەلمەيدۇ قارار ئىچىدە كۈننىڭ 6 توغرىسىدا
translate to need no . تىلىگۈچىلەر« پاناھلىق ئۇزارتىلغان مۇددىتى »بېجىرىلىش يەنە سىز   Asylum Extended

Procedure  ئالىسىز. تاپشۇرۇپ ۋاراقچە چۈشەندۈرۈلگەن توغرىسىدا  

3. IND  سىز . بېكىتىدۇ. بولمىغانلىقىڭىزنى ازىر رۇخسىتىگە« تۇرۇش ۋاقىتلىق تىلىگۈچىلەرنىڭ »پاناھلىق سىزنىڭ IND دىن 

 قىلىنغانلىقى رەت ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ نىڭ IND خەتتە ئۇ ئالىسىز، تاپشۇرۇپ خەت ئارقىلىق( )ئادۋوكاتىڭىز
 ئاقىۋەتلەرنىڭ قانداق سىزگە ۋە ىسەۋەبلىر قىلىنغانلىقىنىڭ رەت ئۈچۈن نېمە ئىلتىماسىڭىزنىڭ خەتتە ئەۋەتىلگەن سىزگە . ئېيتىلىدۇ.

 سىزنىڭ ۋە قىلىنمايدۇ رۇخسەت تۇرۇشىڭىزغا داۋاملىق ھولالندىيەدە سىزنىڭ بەلكىم مەسىلەن، .   چۈشەندۈرۈلىدۇ. كېلىدىغانلىقى
 - سىزنى ڭىز،قوشۇلمىسى قارارغا بۇ سىز ئەگەر يەنە، خەتتە ئۇ . ئېيتىلىدۇ. كېتىشىڭىز قايتىپ دۆلەتكە ئەسلى كەلگەن ئۆزىڭىز
 .   بولىدۇ. چۈشەندۈرۈلگەن تەپسىالتى باسقۇچلىرىنىڭ قەدەم ۋە ئۇسۇل قايتۇرۇشنىڭ قانداق دۆلەتكە ئەسلى كەلگەن ئۆزىڭىز

 مۇزاكىرلىشىدۇ. بىلەن سىز توغرىسىدا خەت بۇ ئادۋوكاتىڭىز

 
 

 (+AAتەرتىپلىرىبېجىرىلىشئىلتىماسىنىڭتىلەشپاناھلىقئادەتتىكى
 
 

 9 ئادەتتە بېجىرىلىشىگە ئىلتىماسىڭىزنى بېجىرىسە، بويىچە كاتېگورىيىسى +AA ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پانالىق سىزنىڭ IND ئەگەردە .
 كېتىدۇ. ۋاقىت كۈن

 سۆھبەت تەپسىلى كۈنلىرى: -2 ۋە -1 . •
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  مەسلىھەتلىشىسىز. ھەققىدە بېرىلىشى ئېلىپ سۆھبەتنىڭ تەپسىلى بىلەن ئادۋوكاتىڭىز كۈنلىرى: -4 ۋە -3 . •

 قارار دەسلەپتىكى كۈنى: -5 . •

 قايتۇرۇش )جاۋاب( ئىنكاس قارارغا چىقىرىلغان تەرىپىدىن ئادۋوكات كۈنلەر: -7 ۋە -6 . •

 قارار قېتىملىق ئىككىنچى كۈنلەر: -9 ۋە -8 . •

 
 

 
 

 قايتۇرۇۋېلىش. ئىلتىماسنى .

 

 بىلەنIND  ياكى ئادۋوكاتى ئۆزىڭىزنىڭ سىز ئەھۋالدا، مۇشۇنداق . بولىدۇ. ئالسىڭىز قايتۇرۇپ ۋاقىتتا ھەرقانداق ئىلتىماسىڭىزنى سىز، .

 سەۋەب بىر باشقا ئالسىڭىز، قايتۇرۇپ دىن IND ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىز ئەگەر . قىلىنىدۇ. تەۋسىيە ئاالقىلىشىشىڭىز بىۋاستە
 ساالھىيىتىڭىز تىلىگۈچى پاناھلىق سىزنىڭ باشالپ شۇنىڭدىن .  قىلىنمايدۇ. رۇخسەت ۇرۇشىڭىزغات ھولالندىيەدە سىزنىڭ ئەھۋالدا، بولمىغان
 كىرىشىڭىز ھولالندىيىگە سىزنىڭ كېيىن شۇنىڭدىن ئالسىڭىز، قايتۇرۇپ ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىز ئەگەر .  قالدۇرۇلىدۇ. ئەمەلدىن

 يەرلەردە بۇ ياكى كېلەلمەيسىز قايتا دۆلەتلىرىگە ياۋروپا قىسىم كۆپ ياكى ھولالندىيىگە زسى دېگەنلىك، بۇ .  مۇمكىن. چەكلىنىشى
 يەنە كېيىن، ئالغاندىن قايتۇرۇپ ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىز ئەھۋالدىمۇ، چەكلەنگەن كىرىشىڭىز قايتا سىزنىڭ گەرچە . تۇرالمايسىز.

 مۇمكىن. ھەم ىشىڭىزقىالل ئىلتىمس تىلەشكە پاناھلىق قايتىدىن

 

 
 

 

 باسقۇچالر كېيىنكى بولغاندىن بېجىرىلىپ رەسمىيەتلىرى تىلەش پاناھلىق .
 

AA ياكى AA+ يەردىكى بىر باشقا سىز كېيىن، ئاياغالشقاندىن باسقۇچلىرى COA كۆچۈرلىسىز. مەركىزىگە كۈتۈۋېلىش 

 
 قىلىنىدۇ قوبۇل ئىلتىماسىڭىز سىزنىڭ .

 سىز .  تۇرااليسىز. مەڭگۈلۈك ياكى ۋاقىتلىق ھولالندىيىدە سىز قىلسا، قوبۇل ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ IND ئەگەر .
 كېلەلەيسىز. ئېلىپ يېنىڭىزغا ئەزالىرىڭىزنى ئائىلە سىز ۋە بېرىلىدۇ ھوقوقى قىلىش ئىشلەش سىزگە ئاالاليسىز تاپشۇرۇپ رۇخسىتى تۇرۇش

COA  سىزنىڭ .  .بېرىدۇ تېپىپ ئۆي سىزگە COA  توغرىسدىكى ئۆي ياشايدىغان سىز كۆرۈشمىڭىزدە، ئورۇنالشتۇرۇلىدىغان بىلەن 
 بولۇشىغا مەسئۇل ھۆكۈمەتنىڭ شەھەرلىك ھولالندىيە سىزنى ئاساسىدا، ئۇچۇرالر خاتىرلەنگەن شۇ ۋە .  خاتىرىلىنىدۇ. ئۇچۇرالر مۇھىم

 تېپىپ بۇ سىز ۋە بېرىلىدۇ تېپىپ ئۆي سىزگە .    ئىزدەيدۇ. ئۆي كېلىدىغان سما سىزگە ھۆكۈمەت شەھەرلىك . بېرىدۇ. تاپشۇرۇپ

 مەركىزىدە كۈتۈۋېلىش  COA بەلكىم سىز بۇرۇن، ئېرىشىشتىن ئۆيگە تۇرىدىغان ئۆزىڭىز سىز .  شەرت. قىلىشىڭىز قوبۇل ئۆينى بېرىلگەن

 ۋە مەسئۇلىيەت سىزنىڭ  IND كېيىن، قىلىنغاندىن قوبۇل ىزئىلتىماسىڭ تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ .  مۇمكىن. تۇرۇشىڭىز تۇرۇپ

 سىزنىڭ ئۇالر . قىلىدۇ. ياردەم ماسلىشىشىڭىزغا جەمئىيىتىگە ھولالندىيە سىزنىڭ خادىملىرى   VWNچۈشەندۈرىدۇ. مەجبۇرىيەتلىرىڭىزنى
 ياردەم تېپىشىڭىزغا خىزمەت ۋە مەكتەپ ڭىزگە،كۆچۇشى شەھەرگە يەنە تۇرغۇزۇشىڭىزغا، ئاالقە بىلەن ئىدارىلەر ۋە تەشكىالت تۈرلۈك

  قىلىدۇ. ياردەم كېلىشكە ئېلىپ ئەزالىرىڭىزنى ئائىلە سىزنىڭ يەنە   VWN قىلىدۇ.

 
 قىلىندى رەت ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ .

 ئۈستىدىن قارار ئارقىلىق، مەسلىھەتلىشىش بىلەن ئادۋوكاتىڭىز سىز قىلسا، رەت ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ  IND ئەگەر .

 شەكىلدە رەسمىي قوشۇلمايدىغانلىقىڭىزنى قارارغا چىقارغان  IND سىزنىڭ بۇ دېمەك، .  قىالاليسىز. ئەرز مەھكىمىسىگە سوت ھولالندىيە
 .  تۇرااليسىز. ھولالندىيە ۋاقىتتا قىلغان ئەرز مەھكىمىسىگە سوت ئادەتتە سىز . كۆرسىتىدۇ. دۈرگەنلىكىڭىزنىبىل مەھكىمىسىگە سوت

 رۇخسەت تۇرۇشىڭىزغا ھولالندىيەدە قەدەر پۈتكەنگە رەسمىيەتلىرى قىلىش ئەرىز قىلىنمىسا، رۇخسەت تۇرۇشىڭىزغا سىزنىڭ ئەگەردە

 سىزنىڭ نىڭ،  IND مەھكىمىسى سوت .  قىلىدۇ ياردەم ئىشقا بۇ ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ . بولىدۇ. زسورىسىڭى مەھكىمىسىدىن سوت قىلىشىنى
 چىقىدۇ. قاراپ بولمىغانلىقىغا ياكى بولغان ئۇيغۇن قانۇنىغا ھولالندىيە قارارىنىڭ چىقارغان ئۈستىدىن ئىلتىماسىڭىز تىلەش پانالىق
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 .  ئاپىرىلىسىز. مەركىزىگە تىلەش پاناھلىق بىر باشقا سىز ئەھۋالدا، قىلغان رەت قىلىشنى قوبۇل ئىلتىماسىڭىزنى سىزنىڭ  IND ئەگەر .

 يەردە ئۇ سىزنىڭ كېيىن، توشقاندىن مۆھلەت بېرىلگەن بۇ .  بېرىلىدۇ. ۋاقىت كۈن 28 سىزگە ئۇچۇن كېتىشىڭىز ھولالندىيەدىن ئادەتتە

 بىلەن تەشكىالتى  VWN يەنىال سىز بىراق .  تۇرمايسىز. مەركىزىدە تىلەش پاناھلىق سىز ۋە بولمايدۇ ساالھىيىتىڭىز تۇرۇش پاناھلىنىپ
 ھەققىدە بولىدىغانلىقى قانداق ئىشالرنىڭ كېيىنكى ئاخىرالشقاندىن ئىلتىماسى تىلەش پاناھلىق ۋە قىلسىڭىز تەلەپ ياردەم ئۇالردىن ئاالقىلىشىپ،

  بولىدۇ. سورىسىڭىز مەلۇمات

 
 قايتۇرلۇش .
   بولسۇن، قانداق مەيلى .  بولىسىز. مەسئۇل ئۆزىڭىز كېتىشكە قايتىپ دۆلەتكە كەلگەن ئۆزىڭىز سىز ئادەتتە بويىچە، بەلگىلىمىلەر رەسمى .

(DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst) سىزنىڭ .  قىلىدۇ. ياردەم قىلىشىڭىزغا تەييارلىقلىرىنى كېتىش قايتىپ سىزنىڭ 

 مۆھلەت بەلگىلەنگەن شۇ سىز ئەگەردە .  ئاالقىلىشىدۇ. بىلەن سىز تەشكىالتى DT&V  كېيىن قىلىنغاندىن رەت ىماسىڭىزئىلت تىلەش پاناھلىق
  قايتۇرلىسىز. مەجبۇرى سىز كەتمىسىڭىز، قايتىپ ئۆزىڭىز ئىچىدە

 

 ياكى ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ خالىسىڭىز، ىسۆزلىشىشن ھەققىدە ئىشلىرى كېتىش قايتىپ ئۆزىڭىزنىڭ بىلەن تەشكىالتىDT&V   سىز ئەگەردە .

 جەدۋەلنى مۇناسىۋەتلىك كىرىپ، بېتىگە تور تەشكىالتىنىڭ  DT&V يەنە سىز .  تونۇشتۇرىدۇ. ئۇالرغا سىزنى خادىملىرى ۋۋن

  ئاالقىلىشااليسىز: ئۆزىڭىزمۇ بىلەن DT&V  ئارقىلىق، تولدۇرۇش

terugkeer/hulp-bij-https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning- ھولالندچە: •
dtv-van 

 

 ئېنگلىزچە: •

-https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return

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

 

 

  IOM . (IOM) Migratie voor Organisatie كېرەك ئاالقىلىشىشىڭىز بىلەن تەشكىالت بۇ سىز قىلسىڭىز، ئارزۇ كېتىشنى

  IOM بولىدۇ. ەمدەيارد كېتىشىڭىزگە قايتىپ سىزنىڭ بىرگە ۋە بېرىدۇ مەلۇمات ھەققىدە بولىغانلىقى قانداق ئىشالرنىڭ سىزگە تەشكىالتى
   بولىدۇ. مۇالزىمەتلىرى سوراش مەسلىھەت كىرىپ ئۇدۇل مەركىزىدە تىلەش پاناھلىق ئادەتتە تەشكىالتىنىڭ

 

 
 

 

 ئىگىلەش ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي سىزنىڭ .
 
 قولالنمىنى بۇ .  تىدۇ.كۆرسى ئۇچۇرلىرىڭىزنى شەخسىي بارلىق مۇناسىۋەتلىك ئۆزىڭىزگە سىزنىڭ دېگىنىمىزدە، ئۇچۇر خۇسۇسىي .

 تەلەپ سىزدىن ياكى ھالدا ئۇقتۇرغان سىزگە ئۇالر . بېرىلدى. تۆۋەندە ئىسىملىرى تەشكىالتالرنىڭ ۋە ئورۇن ھەمكارالشقان تۈزۈشتە
 چۇرلىرىڭىزنىئۇ خۇسۇسىي سىزنىڭ ئۇالر .  بېجىرىدۇ. ئىلتىماسىڭىزنى ۋە ئىشلىتىدۇ ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي سىزنىڭ ئارقىلىق، قىلىش

 قانۇن ئەگەر ساقاليدۇ. ۋە ئىشلىتىدۇ ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي سىزنىڭ تەشكىالت بۇ .  باشقا قارالسا، دەپ زۆرۈرىيەت ۋە سورايدۇ
 نئۈچۈ تەشكىالتالر ئىشلىتىدىغان ئۇچۇرلىرىڭىزنى خۇسۇسىي سىزنىڭ .  ئورتاقلىشىدۇ. بىلەن ئىدارىلەر باشقا قىلىنسا، تەلەپ ئارقىلىق

 خۇسۇسىي سىزنىڭ ئىگىلىگەن ھەققىدە سىز ئۇالر مەسىلەن، .  قىلىنىدۇ. تەلەپ مەجبۇرىيەتلىرى قىلىش رىئايە قانۇنىغا قوغداش شەخسىيەتنى
 ئالىدۇ، ئىچىگە ئۆز ھوقۇقىڭىزنىمۇ سىزنىڭ ئەلۋەتتە قانۇنى شەخسىيەت .  كېرەك. ساقلىشى بىخەتەر بىلەن ئېھتىيات ئۇچۇرلىرىڭىزنى

 ەن:مەسىل

 ھوقۇقىڭىز؛ كۆرۈش ئۇچۇرلىرىنى ئۆزىڭىزنىڭ تەشكىالتالردىن ساقلىغان ئۇچۇرلىرىڭىزنى . •
  ھوقۇقىڭىز؛ بىلىش ئىشلەتكەنلىكىنى ئۇچۇن نېمە ۋە ئىشلەتكەنلىكىنى ئۇچۇرلىرىڭىزنى سىزنىڭ تەشكىالتالرنىڭ قايسى . •
 ھوقۇقىڭىز؛ بىلىش انلىقىنىئورتاقالشق ئۇچۇرلىرىڭىزنىڭ سىزنىڭ بىلەن تەشكىالتالر قايسى . •

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
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
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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 شۇ ئۇچۇن، ئېرىشىش ئۇچۇرالرغا كۆپ تېخىمۇ ھەققىدە ھوقۇقىڭىز بىلىش ئىشلىتىلگەنلىكىنى قانداق ئۇچۇرلىرىڭىزنىڭ خۇسۇسىي .
 بولىدۇ. قىلسىڭىز زىيارەت بەتلىرىنى تور تەشكىالتالرنىڭ

 

 
 
 

 

 ئىلتىماسى تىلەش پاناھلىق ئورنىدىكى تۇرۇش تۇتۇپ چەتئەللىكلەرنى .
 
 تۇرۇش تۇتۇپ چەتئەللىكلەرنى كەتمىگەنلەر قايتىپ بىلەن ئىختىيارلىقى ئۆز دۆلەتتىن بۇ ۋە بولمىغان ھوقۇقى تۇرۇش ھولالندىيەدە .

 تۇتۇپ ئورۇندا بولغان ئەسلىھەلىرى بىخەتەر ناھايىتى ئۇالرنى دېگىنىمىز، تۇرۇش تۇتۇپ چەتئەللىكلەرنى . تۇرۇلىدۇ. تۇتۇپ ئورنىدا
 تۇرۇشقا ھولالندىيەدە بولسا، مەقسىتى تۇرۇشنىڭ تۇتۇپ چەتئەللىكلەرنى . ئورنى(. تۇرۇش تۇتۇپ )چەتئەللىكلەرنى كۆرسىتىدۇ تۇرۇشنى
  تۇرۇش. قىلىپ تەييار ئۈچۈن چىقىرىۋېتىش چېگرىدىن كىشىلەرنى قىلىنمىغان رۇخسەت

 
 تىلىگەن پاناھلىق بۇرۇن سىز ياكى بولسىڭىز تىلىگەن پانالىق يەردىن ئۇ تۇرۇپ، ئورنىدا تۇرۇش تۇتۇپ چەتئەللىكلەرنى سىز ئەگەردە .

Justitieel   ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ بولسىڭىز، كەلتۈرۈلگەن ئورنىغا تۇرۇش تۇتۇپ چەتئەللىكلەرنى ھازىر بولۇپ،
(JCS  Schiphol Complex) بېجىرىلىدۇ. تەرىپىدىن ئىدارىسىIND   ئىچىدە ھەپتە 6 ئىلتىماسىڭىزغا تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ 

  كېرەك. بېرىشى قارار

 

 گە  JCS سىز ئەگەردە .  مۇمكىن. تۇرۇشىڭىز ئورۇندا تۇرغان ئۆزىڭىز يەنىال سىز ئەمما كېلىنىسىز ئېلىپ بىناسىغا  JCS سىز ئادەتتە .

 ئەھۋالىڭىز سىزنىڭ خادىمى  IND بىر تەڭ، بىلەن كېلىشىڭىز سىزنىڭ بولسىڭىز، تىلىگەن پاناھلىق قېتىم تۇنجى سىز ۋاقتىڭىزدا، كەلگەن
 ئاتىلىدۇ. دەپ جەدۋەل قىلىش ئىلتىماس بولسا رەسمىيەت بۇ .  سورايدۇ. سوئالالرنى رەقەملەشكەن ياكى ۇتولدۇرىد جەدۋەل ئىگىلەپ

 

 مۇھىم ناھايىتى سۆھبەت بۇ بولىدىغان توغرىسىدا قىلىش ئىلتىماس .  بارىدۇ. ئېلىپ سۆھبەتنى تۇنجى بىلەن سىز  IND كېيىن، شۇنىڭدىن .

 كىملىكىڭىز، سىزنىڭ مەقسىتى، ئاساسلىق سۆھبەتنىڭ بۇ .  سورايدۇ. سوئالالر سىزدىن خادىملىرى  IND ۋاقىتتا بۇ بولۇپ، ئۈچرىشىش بىر
 سىزدىن . بولىدۇ. ئىگىلەش ئۇچۇرلىرىڭىزنى قاتارلىق مەقسىتىڭىز كېلىشتىكى ھولالندىيگە ۋە جەريانلىرىڭىز سەپەر كەلگەنلىكىڭىز، قەيەردىن

 سورىلىدۇ: سوئالالر تۆۋەندىكىدەك

 ئورنىڭىز؛ تۇرۇشلۇق دائىم ۋە چىقىشىڭىز كېلىپ تەۋەلىكىڭىز، دۆلەت كىملىكىڭىز، سىزنىڭ . •
 ئائىلىڭىز؛ . •
 ھۆججەتلەرىڭىز؛ خۇسۇسىي . •
 ئەھۋاللىرىڭىز؛ مائارىپ . •
 ئەھۋاللىرىڭىز؛ قىلىش مۇالزىمەت ئارمىيىدە ۋە خىزمەت  •

 
 تارىخىڭىز؛ ياشىغان دۆلەتلەردە باشقا •

 
 جەريانلىرىڭىز؛ سەپەر كېلىش ندىيەگەھولال سىزنىڭ  •
  بېرىسىز. چۈشەنچە قىسقىچە ھەققىدە سەۋەبلىرى تىلەيدىغانلىقىڭىزنىڭ پاناھلىق ئۈچۈن نېمە . •

 
 ئۇچۇرالرنى ھۆججەتلىرىدىكى كىملىك ساختا . كېرەك. بېرىشىڭىز ئۇچۇرالرنى ھەقىقىي ھەققىدىكى ئۆزىڭىز ۋە بولۇشىڭىز راستچىل .

 ياكى ناتوغرا سىز ئەگەردە .  كېرەك. ئېيتىشىڭىز غا  IND بولسىڭىز، ئىشلەتكەن ئىسىم يالغان سىز ئەگەردە . كېرەك. قىڭىزقولالنماسلى

 پايدىسىز قارارغا چىقىرىلىدىغان ئۈستىدىن ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ نىڭ IND  ئىش بۇ بەرسىڭىز، مەلۇماتالرنى خاتا
 لىدۇ.كې ئېلىپ ئاقىۋەتلەرنى

 

 IND ئارقىلىق ئادۋوكاتىڭىز نۇسخىسىنى كۆپەيتىلگەن دوكالتنىڭ بۇ سىز . تەيياراليدۇ. دوكالت توغرىسىدا سۆھبەت بېرىلغان ئېلىپ 
 پبەلگىلە ئادۋوكات بىر سىزگە ئۈچۈن قىلىش تەييارلىق بېجىرىلىشىگە بىلەن تەرتىپ ئىلتىماسىڭىزنىڭ تىلەش پاناھلىق .  ئالىسىز. تاپشۇرۇپ

 سۆھبەتنىڭ تەپسىلى بېرىلىدىغان ئېلىپ يەنە ئۇ بىلىدۇ. بەلگىلىمىلەرنى ۋە قانۇن مۇناسىۋەتلىك تىلەشكە پاناھلىق ئادۋوكاتىڭىز .  بېرىلىدۇ.

 ئۈچۈن نېمە ئۆزىڭىزنىڭ جەريانىدا سۆھبەت ۋە كۆرۈشىسىز بىلەن خادىملىرى  IND سىز سۆھبەتتە تەپسىلى .  بىلىدۇ. مۇھىملىقىنىمۇ
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 سىز Rechtsbijstand voor Raad  تۆلىمەيسىز، ھەق ئادۋوكاتقا سىز .  كېرەك. چۈشەندۈرۈشىڭىز تىلەيدىغانلىقىڭىزنى اناھلىقپ
 . قىالاليسىز. تەلەپ ياردەم ئادۋوكاتىڭىزدىن سىز باسقۇچتىمۇ، دەسلەپكى بېجىرىلىۋاتقان ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق . تۆلەيدۇ. ھەق ئۈچۈن
 ۋە ئورۇنالشتۇرىسىز ئۆزىڭىز كۆرۈشۈشنى باسقۇچتا بۇ سىز بولمىسۇن، قانداقال مەيلى

 

 چۈشەندۈرۈلدى. تەرتىپلىرى بېجىرىش كۈنلۈك ھەر نىڭ  +AA  ۋە AA  قىسمىدا دەسلەپكى قولالنمىنىڭ بۇ .  تۆلەيسىز. پۇل ئۆزىڭىز

 
 تەرتىپلىرى تىلەشنىڭ پاناھلىق ئادەتتىكى .
 بولىدۇ. سىڭىزمۇكەتمى كۈتۈپ ئۈمىد ئانچە تەستىقلىنىشدىن ئىلتىماسىڭىزنىڭ بولسىڭىز، تىلىگەن پاناھلىق كېلىپ دۆلەتتىن بىخەتەر سىز ئەگەر .

IND  پەقەت جەرياندا بۇ سىز .  بېجىرىدۇ. بىلەن سۈرئەت تىز ۋە تەرتىپ ئاددىي ئىلتىماسىڭىزنى سىزنىڭ  

IND باشقا ۋە شۋېتسارىيە لىچتېنشتېين، ئىسالندىيە، نورۋېگىيە، ھولالندىيە، بۇرۇن سىزنىڭ ئەگەر .  بېرىسىز. سۆھبەت قېتىم بىرال گە 
 ئىشىڭىز بويىچە تەرتىپلەر ئاددىي مۇشۇ ئوخشاشال بولسا، قىلىنغان قوبۇل ئىلتىماسىڭىز تىلەش پاناھلىق دۆلەتتە ئەزا اقىغائىتتىپ ياۋروپا

 قىلىش رەت ياكى بېرىش پاناھلىق سىزگە ۋە تەكشۈرىدۇ سەۋەبلىرىڭىزنى كۆرسەتكەن ئۈچۈن تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ  INDبېجىرىلىدۇ.
 دۇ.چىقىرى قارار توغرىسىدا

 

ھېسابلىنىدۇدۆلەتلەربىخەتەردۆلەتلەرتۆۋەندىكى
 ئېستونىيە، دانىيە، سىپرۇس، كانادا، بۇلغارىيە، برازىلىيە، گېرتسېگوۋىنا،-بوسنىيە بېلگىيە، ئاۋسترالىيە، ئاندوررا، ئالجىرىيە، ئالبانىيە، .

 كرودىيە، كوسوۋو، ياپونىيە يامايكا، ئىتالىيە، ھىندىستان، ئېرالندىيە، ىيە،ۋېنگر گرېتسىيە، گانا، گرۇزىيە، گېرمانىيە، فرانسىيە، فىنالندىيە،
 ماكېدونىيە، شىمالىي زېلالندىيە، يېڭى ھولالندىيە، قاراتاغ، موڭغۇلىيە، موناكو، ماراكەش، مالتا، ليۇكسېمبۇرگ، لىتۋا، لىچتېنشتېين، التۋىيە،

 ئىسپانىيە، سلوۋاكىيە، سلوۋېنىيە، سېربىيە، سېنېگال، مارىنو، سان رۇمىنىيە، لىيە،پورتۇگا پولشا، ئاۋىسترىيە، ئۇكرائىنا، نورۋېگىيە،
 شۋېتسارىيە. ۋە شىۋىتسىيە ئىسالندىيە، ئامېرىكا، ئەنگلىيە، شەھىرى، ۋاتىكان تۇنىس، چېخ، توباگو، ۋە تىرىنىداد

 
 بىر ھەر ئۆزگىرىش خىلدىكى بۇ .  مۇمكىن. چىقىرىۋېتىلىشى ياكى قوشۇلۇشى دۆلەتلەر يېڭى تىزىملىككە تۇرىدۇ. ئۆزگىرىپ تىزىملىك بۇ .

 بېتىدىن تور ھۆكۈمىتىنىڭ ھولالندىيە نۇسخىسىنى يېڭى ئەڭ تىزىملىكىنىڭ دۆلەتلەر بىخەتەر .  باغلىق. ئەھۋالىغا بىخەتەرلىك دۆلەتنىڭ

 www.rijksoverheid.nl كۆرەلەيسىز:

 
 باسقۇچالر كېيىنكى بولغاندىن بېجىرىلىپ رەسمىيەتلىرى تىلەش پاناھلىق .

 ئۈستىدىن قارار ئارقىلىق، مەسلىھەتلىشىش بىلەن ئادۋوكاتىڭىز سىز قىلسا، رەت ئىلتىماسىڭىزنى تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ  IND ئەگەر .

 شەكىلدە رەسمىي ىڭىزنىقوشۇلمايدىغانلىق قارارغا چىقارغان  IND سىزنىڭ بۇ دېمەك، .  قىالاليسىز. ئەرز مەھكىمىسىگە سوت ھولالندىيە
  كۆرسىتىدۇ. بىلدۈرگەنلىكىڭىزنى مەھكىمىسىگە سوت

 سورىسىڭىز قىلىشىنى رۇخسەت تۇرىشڭىزغا ھولالندىيەدە سىزنىڭ مەھكىمىسىدىن سوت باسقۇچتا، تاپشۇرغان ئەرز نارازىلىق سوتقا .
  قىلىدۇ ياردەم ئىشقا بۇ ئادۋوكاتىڭىز سىزنىڭ . بولىدۇ.

 

 ياكى بولغان ئۇيغۇن قانۇنىغا ھولالندىيە قارارىنىڭ چىقارغان ئۈستىدىن ئىلتىماسىڭىز تىلەش پانالىق سىزنىڭ نىڭ،  IND ىسىمەھكىم سوت .
 سىز ئەمما . قىلىنىدۇ. رۇخسەت كۈتىشىڭىزگە تۇرۇپ ھولالندىيەدە ھۆكۈمىنى سوتنىڭ ئەھۋالالردا، كۆپىنچە . چىقىدۇ. قاراپ بولمىغانلىقىغا

 قىلىنىدۇ. تەلەپ تۇرۇشىڭىز دە مەركەزلىرى( تۇرۇش )تۇتۇپ يەر بولغان بار ئەسلىھەلىرى بىخەتەرلىك يەنىال

 
 قايتۇرلۇش .
 قانداقال مەيلى .  بولىسىز. مەسئۇل ئۆزىڭىز كېتىشكە قايتىپ دۆلەتتىن بۇ قىلىنمىسا، رۇخسەت تۇرۇشىڭىزغا ھولالندىيەدە سىزنىڭ ئەگەر .

 كېتىش قايتىپ سىزنىڭ ئاالقىلىشىپ، بىلەن سىز ئىدارىسى   DT&V ertrekV en Terugkeer Dienst)) بولمىسۇن،
  ئورۇنالشتۇرىدۇ. سەپىرىڭىزنى

 DT&V سىز ئەگەردە . قىلىدۇ. كېيىن قىلىنغاندىن رەت ئىلتىماسىڭز تىلەش پاناھلىق سىزنىڭ ئىشالرنى، بۇ ئىدارىسى DT&V ئەمما . 
 بىلەن ئۇالر سىزنىڭ  ئادۋوكاتىڭىز بولسىڭىز، سۆزلىمەكچى بالدۇرراق ھەققىدە ىئىشلىر كېتىش قايتىپ ئۆزىڭىزنىڭ ئىدارىسى

  ئارقىلىق، تولدۇرۇش جەدۋەلنى مۇناسىۋەتلىك كىرىپ، بېتىگە تور تەشكىالتىنىڭ  DT&V يەنە سىز .  قىلىدۇ. ياردەم ئاالقىلىشىشىڭىزغا

DT&V ئاالقىلىشااليسىز: ئۆزىڭىزمۇ بىلەن  
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bij-https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning- تىلىدا: ھولالند •
dtv-van-terugkeer/hulp 

 

https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return- ئېنگلىزچە: •
-the-in-stay-to-want-longer-no-you-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if

etherlandsn 

 

  IOM . (IOM) Migratie voor Organisatie كېرەك ئاالقىلىشىشىڭىز بىلەن تەشكىالت بۇ سىز ڭىز،قىلسى ئارزۇ كېتىشنى
 تۇتۇپ .  بولىدۇ. ياردەمدە كېتىشىڭىزگە قايتىپ سىزنىڭ بىرگە ۋە بېرىدۇ مەلۇمات ھەققىدە بولىغانلىقى قانداق ئىشالرنىڭ سىزگە تەشكىالتى

   بولىدۇ. مۇالزىمىتى سوراش مەسلىھەت كىرىپ ئۇدۇل تەشكىالتنىڭ IOM مەركىزىدە تۇرۇش

 

 
 

 

 سوئالالر سورىلىدىغان كۆپ .
 
 باشلىنىدۇ؟ قاچان تەرتىپلىرى بېجىرىلىش ئىلتىماسىنىڭ تىلەش پاناھلىق ئادەتتىكى .

 كۆرۈشۈش بۇ .  بېرىسىز. سۆھبەت قېتىملىق تۇنجى خادىملىرىغا IND كىيىن تىزىمالتقاندىن ساقچىغا بولۇپ تىلىگۈچى پاناھلىق سىز .
 كىيىنكى ئىلتىماسىڭىزنىڭ پاناھلىق كېيىن، سۆھبىتىدىن قىلىش ئىلتىماس تىلەشكە پاناھلىق . ئاتىلىدۇ. دەپ سۆھبىتى قىلىش ئىلتىماس

 ئەمەلىيەتتە، .  بېرىلىدۇ. پۇرسىتى قىلىش تەييارلىق كۈن ئالتە دېگەندىمۇ كەم ئادەتتە  +(AA ياكى  AA) ئۈچۈن بېجىرىلىشى ڭتەرتىپلىرىنى
 قىلىۋېلىشىڭىزغا تەييارلىق سىزنىڭ بەلكىم ئەھۋالالردا، ئاالھىدە بەزى .  كېتىدۇ. ۋاقىت ئۇزۇنراق باشلىنىشىغا تەرتىپلىرىنىڭ تىلەش پاناھلىق

 نىڭ COA تەكلىپنامىسىنى سۆھبەتنىڭ تەپسىلىي رەسمىي بولىدىغان بىلەن IND سىزنىڭ . مۇمكىن. بىرىلمەسلىكىمۇ ۋاقىت ەرلىكيېت
 ئالىسىز. تاپشۇرۇپ مەركىزىدىن كۈتۈۋېلىش

 

IND كېرەك؟ كۈتۈشۈم قانچىلىك چىقىرىشىنى قارار ئىلتىماسىمغا نىڭ 

 كېتىدۇ. ۋاقىت كۈنىگىچە خىزمەت (AA)+ توققۇز كۈندىن (AA) ئالتە ئادەتتە ئۈچۈن بېجىرىلىشى ڭئىلتىماسىنى تىلەش پاناھلىق ئادەتتىكى .

 ئەھۋالالر قېلىشىڭىزدەك ئاغرىپ سىزنىڭ مەسىلەن: مۇمكىن، چىقىرالماسلىقى قارا ئىچىدە مۇددەت بېكىتىلگەن IND ئەھۋالالردا، بەزى .

 مۇمكىن. ئۇزارتىشى كۈنلىرىگە خىزمەت +AA ياكى  AA ئالتە يەنە چىقىرىشنى ارقار  IND ئەھۋالالردا، مۇشۇنداق . بەرسە؛ يۈز
IND ھېسابالنمايدۇ. كۈنى خىزمەت كۈنلەر بولغاچقا،بۇ ئىشلىمەيدىغان كۈنلىرى يەكشەنبە شەنبەIND  تىلەش پاناھلىق ئىدارىسى 

 تىلەش پاناھلىق ئەھۋالدا، مۇشۇنداق . مۇمكىن. قىلىشىمۇ ارقار بېجىرىشنى بويىچە تەرتىپلىرى پاناھلىق ئۇزارتىلغان ئىلتىماسىڭىزنى

 يەنە سىز . مۇمكىن. كېتىشى ۋاقىت ئاي ئالتە ئۈچۈن چىقىرىشى قارار نىڭ IND ھېسابالنسا، باشالپ كۈنىڭىزدىن قىلغان ئىلتىماسنى

 چۈشەندۈرۈلگەن توغرىسىدا  Procedure Asylum Extended  تىلىگۈچىلەر« پاناھلىق ئۇزارتىلغان مۇددىتى »بېجىرىلىش
  ئالىسىز. تاپشۇرۇپ ۋاراقچە

 

 تاپشۇرۇپ مەكتۇبى چۈشەندۈرۈش پارچە بىر دىن IND ھەقتە بۇ سىز چىقمىسا، ئايدىمۇ ئالتە نەتىجىسى ئىلتىماسىڭىزنىڭ ئەگەر .

 قارارىنى ھەققىدىكى ئىلتىماسىڭىز نىڭ IND ەئايغىچ ئالتە باشالپ، تاپشۇرغاندىن ئىلتىماسىنى تىلەش پاناھلىق سىز .  مۇمكىن. ئېلىشىڭىز

 خەت غا  IND سىز كەلمىسە، خەتمۇ چۈشەندۈرۈلگە توغرىسىدا ئەھۋال بۇ دىن IND سىزگە ياكى بولسىڭىز ئااللمىغان تاپشۇرۇپ
   بولىدۇ. قىلسىڭىز تەلەپ بېرىشىنى جاۋاب تىزدىن توغرىسىدا ئىلتىماسىڭىز پاناھلىق يېزىپ،

 ياردەملىشەلەيدۇ ئادۋوكاتىڭىزمۇ ئىشقا بۇ .

 
 بېرەلەمسىلەر؟ ئورۇنالشتۇرۇپ مۇشۇنداق .  قىلىمەن. ئارزۇ ئېيتىشنى خادىمالرغا ئايال سەرگۈزەشتىلىرىمنى تىلەش پاناھلىق مەن .

 . سۆھبىتىڭىزدە(. تۇنجى بولغان بىلەن خادىملىرى IND )يەنى ئېيتىڭ جەريانىدا سۆھبىتى قىلىش ئىلتىماس ئىشنى بۇ سىز ئەمما بولىدۇ، .

 ئورۇنالشتۇرۇپ  تەرجىماننى ئايال بىر ۋە خادىمىنى ئايال بىر نىڭ IND ئۈچۈن سۆھبەت تەپسىلى كىيىنكى بېرىلىدىغان ئېلىپ بىلەن سىز
 قىلىش ىلتىماسئ ئىشنى بۇ قىلسىڭىز، ئارزۇ ئېيتىشنى خادىمغا خىزمەتچى ئەر سەرگۈزەشتىلىرىڭىزنى سىز، ئەگەر . تىرىشىدۇ. بېرىشكە

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
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
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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 بىر ۋە خادىمىنى ئەر بىر نىڭ IND ئۈچۈن سۆھبەت تەپسىلى كىيىنكى ئەھۋالدا، بىر شۇنداق .     بولىدۇ. ئېيتسىڭىزمۇ جەريانىدا سۆھبىتى
 تىرىشىدۇ. بېرىشكە ئورۇنالشتۇرۇپ تەرجىماننى ئەر

 
 ەك؟كېر قىلىشىم قانداق قالسام بولۇپ ھامىلىدار ياكى كېسەل مەن ئەگەردە .
 تىلەشتىن )پاناھلىق .  ئېيتىڭ. سېستىراغا ۋاقىتتا، بېرىلغان ئېلىپ تەكشۈرۈش ساغالملىق بولسىڭىز، ھامىلىدار ياكى كېسەل سىز ئەگەر .

 يۇقۇملۇق قاتارلىق كېسەللىكى تېرە ياللۇغى، جىگەر تىپلىق B تۇبېركۇليوز، سىزدە ئەگەر .  قاراڭ(. ۋاراقچىگە تارقىتىلغان ئاۋۋال
 بۇ ۋە زۆرۈر ئېيتىشىڭىز سېستراالرغا بۇالرنى قىلسىڭىز، گۇمان بارلىقىدىن ئۆزىڭىزدە كېسەللىكلەرنىڭ مۇشۇنداق ياكى بولسا ېسەللىكلەرك

 ھەرگىز ئۇچۇرالرنى توغرىسىدىكى ساالمەتلىكىڭىز سېستراالر رۇخسىتىڭىزسىز، سىزنىڭ .  ساقلىنىدۇ. مەخپىي ئەھۋالىڭىز كېسەللىك

 ياكى  IND،COA قالسىڭىز، ئاغرىپ باسقۇچىدا بېجىرىلىش ئىلتىماسىنىڭ تىلەش پاناھلىق سىز ئەگەر .  ئورتاقالشمايدۇ. لەنبى باشقىالر

VWN سىز ئەگەردە . قىلىدۇ. ياردەم ئېرىشىشىڭىزگە ياردەملەرگە تىببىي بولغان زۆرۈر سىزنىڭ ئۇالر .  ئېيتىڭ. خادىملىرىغا IND ياكى 

 ئادۋوكاتىڭىزنى ۋە IND ئۇالر ئېيتسىڭىز، گە COA ئەھۋالىڭىزنى بۇ ۋە قالسىڭىز ئاغرىپ كۈنلەردە كۆرۈشىدىغان نبىلە ئادۋوكاتىڭىز
 خەۋەرلەندۇرىدۇ. قالغانلىقىڭىزدىن ئاغرىپ سىزنىڭ

 
 سوئالالر .

 دىن VWN ياكى دىن  OACدىن، INDئادۋوكاتىڭىزدىن، بولسا، مەزمۇنالر چۈشەنمىگەن كېيىن، ئوقۇغاندىن قولالنمىنى بۇ سىز .
 بولىدۇ. سورىسىڭىز

 
  شىكايەتلەر - ئەرز .

 شۇنداقتىمۇ .  ئەستايىدىل. ۋە پىششىق كەسىپلىرىگە ئۆز خادىملىرى ئىدارىلىرىمىزنىڭ بارلىق بېجىرىدىغان ئىلتىماسلىرىنى تىلەش پاناھلىق .
 توغرىسىدا ئىش بۇ سىز قارىسىڭىز، دەپ قىلمىدى مۇئامىلە ياخىشى ئىدارىلەر مۇناسىۋەتلىك ئەگەردە بولمايدۇ دېگىلى مۇكەممەل يەنىال

 قىلىدۇ. ياردەم سىزگە ئىشتا بۇ ئۇالر ئېيتسىڭىز، خادىملىرىغا VWN ياكى ئادۋوكاتىڭىزغا .  بولىدۇ. قىلسىڭىز شىكايەت

 
 
 

 

 قىلىندى: نەشىر ھەمكارلىقىدا ئورۇنالرنىڭ تۆۋەنكى قولالنما بۇ .

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) 

 

 

 قىلىندى: ۋاكالەت تەپىدىن ئورۇنالر تۆۋەندىكى .

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 بولمايدۇ. ئۆزگەرتىشكە مەزمۇنالرنى قولالنمىدىكى بۇ قىلىنغان نەشىر .
 مەنىنى باشقىچە قىلىنغاندا، تەرجىمە قولالنما مەزكۇر ئەگەر .

 قىلىنىدۇ ئاساس نۇسخىسى تىلىدىكى ھولالند ئەسلى ئەھۋالدا، ئىپادىلىگەن

http://www.rijksoverheid.nl/

