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 غوښتنلیک پناه د ستاسې
 معلومات اړه په پروسې عمومي غوښتنې پناه د

 
 
 

 
 

 
 
 

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

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

 پناه د وسپارئ. غوښتنلیک پناه د خپل تاسې چې کله کیږي پیل مهال هغه پروسه غوښتنې پناه د لرئ. اړتیا ته جواز دې لپاره اوسیدو
  شي. صادریدی جواز اوسیدو د ته تاسې آیا چې کوي پریکړه حکومت هالینډ د یې کې لړ په چې ده پروسه قانوني یوه پروسه غوښتنې

 
 او مکلفیتونه( )ستاسې وکړئ څه باید تاسې چې شوي تشریح هم دا کې پدې کوي. تشریح ګامونه پروسې غوښتنې پناه د پاڼه معلومات دا

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

 

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

A)(CO asielzoekers opvang Orgaan Centraal  .دی COA ډاډ 
 کولی مرسته سره تاسې الزمي که او ولرئ، بیمه روغتیا د او خواړه تاسې چې کوي ترالسه

 پناه د ستاسې او دی سازمان خپلواک یو COA ونیسئ. اړیکه سره ډاکټر د چې شي
 کوي. نه پریکړه اړه په غوښتنلیک

www.coa.nl 

 

 

GezondheidsZorg  ولرئ پوښتنې روغتیایی کومې یا اوسئ ناروغه تاسې که

A)(GZ Asielzoekers د کوي. مرسته سره تاسې COA یا کې هرموقعیت هرکلي د 

 نرس، مرستیال، ډاکټر د شي کولی GZA لري. شتون مرکز روغتیا د GZA د څیرمه ته دې

 واخلي. مالقات لپاره ستاسې سره ډاکټر عمومي یا کارکونکي مالتړ طبي GZA د

kers.nlwww.gzasielzoe 

 

N)(VW Nederland VluchtelingenWerk خپلواک یو حقونو بشري د 

 په پروسې پناه د ته تاسې VWN ورکوي. راتقا او پالي ګټې غوښتونکو پناه د چې دی سازمان
 نورو د او کوي، مو مالتړ او خبروي تاسې کې اوږدو په پروسې درکوي،د معلومات اړه

 سره وکیل ستاسې اړه پدې هغوی کوي. مینځګړیتوب کې صورت په ستونزو د سره سازمانونو

  کوي. نه پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې VWN کوي. کار نږدې له

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

voor Raad  نو ونیسئ وکیل کولی نشئ پخپله تاسې چیرې که

R)(Rv Rechtsbijstand  مرسته څخه وکیل یوه د تاسې چې کوي وړاندې ډاډ 

 RvR د وکیل ورکوي. RvR فیس ته وکیل لپاره خدمتونو کیدونکي وړاندې د کړئ. ترالسه
  کوي. نه کار لپاره
 پناه د ستاسې سره تاسې چې څوک وي کونکی وړاندې خپلواک مرستې حقوقي د وکیل

  کوي. مرسته کې جریان په پروسې غوښتنې

www.rvr.org 

 

 

D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie او عدلیه د هالینډ د 

 مستحق پناه د کې هالینډ په تاسې آیا چې کوي پلټنه کارمندان IND د دی. برخه وزارت امنیت
 تاسې او یې وکڅ تاسې چې وکړي پوښتنه اړه پدې نه ستاسې هغوی به لپاره موخې دې د یې.
 چې څخه هیواد کوم د او کیسې د ستاسې به هغوی ده. کړې غوښتنه پناه د کې هالینډ په ولې

 په تاسې آیا چې وکړي به پریکړه او وکړي، پلټنه وضعیت د هیواد هغه د یې راغلي تاسې
 لرئ. اجازه کیدو پاتې اوږدمهاله یا لنډمهاله د کې هالینډ

www.ind.nl 

 

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

 شی څه کې انګړنو او ودانیو COA او IND د چې وکړئ پوښتنه اړه پدې نه هغوی د شئ
 هیڅ ېباند پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې ساتونکي امنیتي ندي. شی څه او دي مجاز
 نلري اغیزه

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

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

 خپل د یا کارمند یوه VWN د لپاره مرستې سره تاسې کې لړ پدې شي. کولی مرسته سره
  وکړئ. غوښتنه نه وکیل

nederland.nl-mwww.io 

 

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

 سره تاسې به DT&V وکړي، ډډه نه درکولو پناه ته تاسې IND چیرې که دی. برخه وزارت
 وکړئ. ترتیبات ستنیدو بیرته ته هیواد خپل تاسې چې وکړي مرسته

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

I)(DJ Inrichtingen Justitiële Dienst وزارت امنیت او عدلیه د هالینډ د 
 کې توقیف مهاجرت د تاسې چې کله اوسیږئ کې تاسیساتو ويش محافظت په تاسې دی. برخه

 محافظت په به هغوی اغوندي. یونیفارم کارمندان DJI د کوي. مدیریت ودانۍ د DJI اوسئ.
 کوي. مرسته به سره تاسې او کوي پاملرنه ستاسې پرمهال کیدو پاتې د ستاسې کې ودانۍ شوي

nlwww.dji. 

 

 
 
 

 

 کیږي؟ تمه څه نه تاسې
 

 تاسې چې کیږي هم تمه دا نه تاسې کړي. مالتړ دالیل لپاره غوښتنلیک پناه د ستاسې بیانونه ستاسې پرمهال پروسې د چې دي مهم دا

IND لیکونه(. مالتړ په بیاناتو د ستاسې یا اسناد ستاسې )لکه شئ یې کولی ترالسه یا لرئ تاسې چې کوم وښیوئ شواهد ته  

 

 کې پاڼه معلومات په ده. کړې ترالسه پاڼه معلومات یوه څخه IND د اړه په لیږلو اسنادو د تاسې خکې،م نه مرکې غوښتنلیک د ستاسې

 ولیږئ. اسناد اړوند غوښتنلیک پناه خپل د ته IND څنګه وروسته نه هغې د نو وکړئ لیکنه نوم تاسې کله چې دي شوي تشریح

 

IND بیا شي. ونیول کې پام په باید چې لرئ تحاال یا شرایط شخصي کوم تاسې چیرې که ورکړئ خبر ته IND مرکو د شي کولی 

 مالتړ ډیر ته تاسې پورې حد تر امکان د به IND وکړي. اقدامات مناسب الزمي پرمهال هرکلي د ستاسې کېCOA په یا پرمهال
 درکړي.

 
 

 
 

 کیدل چمتو لپاره پروسې پناه د خپل
 

 کې مرکز هرکلي COA د تاسې به پرمهال (RVT Voorbereidingstermijn, en -Rust) مودې والي چمتو او دمې د
  اوسیږئ.

 

 موږ اړه په دالیلو ستاسې لپاره غوښتنې پناه د شئ کولی تاسې آیا چې شي مشخص ترڅو وشي معاینه طبي ستاسې به پرمهال، RVT د

 هم معلومات اړه په پروسې غوښتنې پناه د ته تاسې کارمند یو (VWN VluchtelingenWerk) د به پرمهال، RVT د ووایی. ته

 پناه د خپل به تاسې کیږي. وړاندې وړیا مرسته دا کوي. وړاندې مالتړ او مرسته پرمهال پروسې غوښتنې پناه د VWN درکړي.

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dji.nl/
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 پوهیږي، باندې مقرراتو او قوانینو اړه په غوښتنې پناه د وکیل ستاسې وګورئ. سره وکیل خپل د مخکې لږ نه کولو پیل پروسې غوښتنې

 تشریح تاسې چې کې کومه په ده مرکه سره IND د دا شئ. چمتو لپاره مرکې تفصیلي خپلې تاسې چې وکړي مرسته به سره تاسې او
 وي. وړیا عمومآ مرسته وکیل د ستاسې کوئ. غوښتنه پناه د ولې تاسې چې کوئ

 

 ماشومان کلونو 15-12 د تاسې چیرې که ولري. مرکه تفصیلي جال به هغوی نو لرئ، ماشومان لرونکي عمر ډیر یا کلن 15 تاسې که

 ولري. مرکه تفصیلي خپله سره IND د شي کولی وغواړي هغوی که نو لري، دالیل خپل اړه په کولو غوښتنې لپاه پناه د چې څوک لرئ
  کړئ. خبر وکیل خپل اړه پدې شئ کولی تاسې

 
 

 
 

 ورځ په ورځ پروسه، غوښتنې پناه د
 

Algemene ) پروسه موميع غوښتنې پناه د همدغلته ورشئ. ته دفتر IND د تاسې باید ورځ په مالقات د ستاسې سره IND د
AA Asielprocedure,) کیږي. پیل AA هم پروسه عمومي غوښتنې پناه د اوږده یوه همدارنګه اخلي. وخت ورځې 6 عمومآ 

 اړتیا ته پلټنې ډیرې لخوا IND د چې ده لپاره غوښتنلیکونو پناه هغه د +AA اخلي. ورځې 9 عمومآ چې کومه +،AA لري: شتون

 پریکړه IND وروسته، RVT د لري. اړتیا ته توجه ډیرې امله له ستونزو فزیکي یا رواني د چې څوک ښتونکيغو پناه هغه او لري،

  تعقیبوئ. پروسه +AA یا AA به تاسې چې کوي

 
 وئ. پاتې پرمهال والي چمتو پروسې د چې کې کوم په شئ پاتې کې مرکز هماغه هرکلي د ممکن تاسې پرمهال، پروسې غوښتنې پناه د

 IND د شئ. ویوړل ته مرکز یوه هرکلي د نږدې ته دفتر IND د تاسې وروسته مودې والي چمتو او دمې د ممکن کې، مواردو ینېځ په

 هلته پلي پخپله شئ کولی تاسې چې اوسئ نږدئ ورته دومره تاسې که غیرلدې کیږئ وړل ته دفتر IND د تاسې به لپاره مرکو د سره
  ده. شوې ورکړل شرح پروسې غوښتنې پناه د ستاسې ورځ په ورځ الندې ورشئ.

 
 

AAپروسهعموميغوښتنېپناهد
 

 

 مرکه تفصیلي ورځ: لومړۍ 1

 وضاحت تفصیلي دالیلو لپاره غوښتنلیک پناه د خپل تاسې پرمهال، مرکې دې د دی. مالقات سره کارمند یوه IND د مرکه تفصیلي

 غوښتنه نه VWN د شئ کولی تاسې وغواړئ، تاسې که کوي. هم پوښتنې نه سېستا کارمند IND د به پرمهال مرکې د کوئ. وړاندې
 کړئ. ترتیب الرې له وکیل خپل د دا شئ کولی همدارنګه تاسې وکړي. ګډن سره تاسې کې مرکه تفصیلي په چې وکړئ

 

 ژبې هغه پوښتنې به ژباړونکی کوي. پوښتنې کې ژبه هالنډي په به کارمند IND د وکړي. ګډون ژباړونکی یو به کې مرکه تفصیلي په

 او کوي نه کار لپاره IND د دی، آزاد ژباړونکی ژباړي. ته ژبې هالنډي به ځوابونه ستاسې او پوهیږئ، ورباندې تاسې چې ژباړي ته
 بروخ په یوبل د ژباړونکی یا تاسې که کړئ: نوټ وکړئ مهرباني نلري. اغیزه هیڅ باندې پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې

 دا کړي. پیدا ژباړونکی بل چې وکړي هڅه IND به کې صورت پدې ووایی. یې سمدالسه چې دي مهم نو ولرئ، مشکل کې پوهیدلو

 مرکې تفصیلي د به کارمند IND د نشي. پیدا تفاهم سو یا پوهاوی ناسم ډول هیڅ امله له پوهیدلو نه سم د پوښتنو په چې دي مهم خورا
 ولیکي. راپور

  ولرئ. مرکه جال سره IND د به یو هر تاسې نو وي، کړې غوښتنه لپاره پناه د یوځای همسر ستاسې او تاسې که

 
 واضح او بشپړ صادق، ریښتینی، اړه پدې ثابتوي. اړتیا ستاسې ته محافظت چې کوم کړئ تشریح حقایق هغه ټول تاسې چې دي مهم دا

 کومه کولی نشئ تاسې که درلودلی. نشئ محافظت او خوندیتوب کې هیواد خپل ولې تاسې او دي شوي پیښ څه سره تاسې چې اوسئ
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 چې دي مهم دا دي. خبر څخه وضعیت عمومي د کې هیواد ستاسې هغوی ووایی. ته کارمند IND د کړئ، یاد په دقیق پیښه ځانګړې
 که کړئ. وړاندې تفصیالت اړوند وي ممکن چې هرڅومره لرئ؟ اړتیا ته محافظت شخصآ ولې تاسې کړئ: تشریح وضعیت خپل تاسې

 د یې اړه په چې ده مهمه نو لرئ، شکایتونه رواني یا فزیکي یا ټپونه کوم اړوند پورې دالیلو لپاره غوښتنلیک پناه د خپل تاسې چیرې

IND بیا ووایی. ته کارمند IND ارزولو غوښتنلیک ستاسې چیرې که وکړي پریکړه کولو وړاندیز معاینې طبي د ته تاسې شي کولی 
  وکړئ. معاینه طبي لګښت خپل په شئ کولی هم پخپله تاسې وګڼي. ګټور دا هغه لپاره

 کړئ. ترالسه راپور مرکې تفصیلي د څخه وکیل خپل د یا IND د به تاسې وي. موجود ژباړونکی یو هم به هالپرم معاینې د

 

 بحث مرکې تفصیلي د ورځ: مه2

 به لپاره ژباړلو د هغې د وایی وکیل ستاسې او تاسې چې څه کوم وکړي. بحث سره تاسې باندې راپور مرکې تفصیلي د به وکیل ستاسې

 لیک یوه په ته IND اړه پدې به وکیل ستاسې وي، نه شوي لیکل سم یا وي نه څه کوم کې راپور په چیرې که وي. ودموج ژباړونکی یو
 ورکړي. راپور کې

 

 پریکړه لومړنۍ ورځ: مه3

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

 لري: شتون امکانات 3 کوي. مشخص لړۍ نوره

 چې کړئ ترالسه لیک پریکړې د الرې( له وکیل خپل )د لخوا IND د به تاسې کوئ. پوره شرایط لپاره جواز اوسیدو د پناه د تاسې .1
 لنډمهاله په یا ولډ دایمي په کې هالنډ په شئ کولی تاسې دی. شوی تایید غوښتنلیک پناه د ستاسې چې وي شوي ویل به کې هغه په

 کوي. اغیزه څنګه تاسې په دا چې کړي تشریح ته تاسې به وکیل ستاسې ورکړئ. دوام ته کولو ژوند ډول

2. IND د )یا کې ورځو 6 په اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې او لري اړتیا ته وخت ډیر لپاره پلټنې خپلې د AA+ ورځو 9 په لپاره 

 ورکړي. دوام ته پروسې غوښتنلیک پناه د ستاسې کې (VA) پروسه شوې غزول غوښتنې اهپن د به IND کولی. نشي پریکړه کې(
 بله معلوماتو د اړه په پروسې شوې غزول غوښتنې پناه د به تاسې کیږي. وروسته ورپسې به پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې

 کړئ. ترالسه پاڼه

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

 بیان ارادې د ته دې لري. اراده کولو رد غوښتنلیک پناه د ستاسې IND چې وي شوي ویل به کې هغه په چې کړئ ترالسه لیک
 سره تاسې اړه په لیک د به وکیل تاسېس وي. شوي تشریح هم پایلې دې د لپاره ستاسې او دالیل لپاره رد د به کې لیک په  وایی.

 وغږیږي.

 

 ځواب ته پریکړې ورځ: مه4

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

 چې کړئ تشریح او شئ ورکولی ځواب ته نبیا ارادې د IND د ډول رسمي په تاسې کې پدغه چې ولیږي ځواب لیکلی ته IND شي
 یې. نه موافق ورسره ولې تاسې

 

 پریکړه ورځ: مه6 او مه5

 د ستاسې پایله ارزونې دې د شي. راوړل بدلون باید کې پریکړه هغوی د آیا چې وکړي ارزونه IND به وروسته لوستلو د ځواب ستاسې

 ترالسه لیک الرې( له وکیل خپل )د لخوا IND د لپاره راپور پایلو د نېارزو د به تاسې کوي. مشخص لړۍ نوره پروسې غوښتنې پناه

 لري: شتون امکانات 3 کوي. اغیزه څنګه تاسې په دا چې کړي تشریح ته تاسې به وکیل ستاسې کړئ.

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

 چې کړي تشریح ته تاسې به وکیل ستاسې ورکړئ. دوام ته کولو ژوند ډول لنډمهاله په یا ډول دایمي په کې هالنډ په شئ کولی تاسې
 کوي. هاغیز څنګه تاسې په دا
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2. IND د )یا کې ورځو 6 په اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې او لري اړتیا ته وخت ډیر لپاره پلټنې خپلې د AA+ ورځو 9 په لپاره 

 غوښتنې پناه د به تاسې ورکړي. دوام ته کولو پروسس غوښتنلیک پناه د ستاسې کې VA په به IND کولی. نشي پریکړه کې(
 کړئ. ترالسه پاڼه بله معلوماتو د اړه په پروسې شوې غزول

3. IND د به تاسې کوئ. پوره نه شرایط لپاره جواز اوسیدو د پناه د تاسې چې کوي پریکړه IND د الرې( له وکیل خپل )د لخوا 
 او دالیل لپاره رد د به کې لیک په دی. شوی رد غوښتنلیک پناه د ستاسې چې وي شوي ویل به پکې چې کړئ ترالسه لیک پریکړې
 هیواد اصلي خپل چې باید او شئ پاتې کې هالینډ په نلرئ اجازه نور تاسې توګه، په مثال د وي. شوي تشریح هم پایلې لپاره ستاسې

 د ته هیواد خپل ستاسې او وکړئ څه نو اوسئ مخالف سره پریکړې د تاسې که چې کوي تشریح هم دا لیک شئ. ستون بیرته ته
 وغږیږي. سره تاسې اړه په لیک د به وکیل ستاسې کوي. ګوته په انتخابونه ستاسې لپاره ستنیدو بیرته

 

 

AAورځې9پروسهعموميغوښتنېپناهد
 
 

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

 مرکه؛ تفصیلي ورځ: مه2 او ورځ لومړۍ 1 •

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

 پریکړه؛ لومړنۍ ورځ: مه5 •

 )ځواب(؛ غبرګون ته پریکړې واسطه په وکیل د ورځ: مه7 او مه6 •

 پریکړه. دوهمه ورځ: مه9 او مه8 •

 

 
 
 

 اخیستل بیرته غوښتنلیک خپل د
 

 مستقیم سره IND د یا وکیل یوه د چې کیږي درکول مشوره کې، صورت پدې واخلئ. بیرته غوښتنلیک خپل هرکله شئ کولی تاسې

 غیرلدې شئ، پاتې کې هالینډ په چې ونلرئ اجازه نور به تاسې واخلئ، بیرته غوښتنلیک پناه د خپل سره IND د تاسې که ونیسئ. اړیکه
 غوښتنلیک پناه د خپل تاسې که اوسئ. نه هم مستحق پناه د نور به تاسې  ولرئ. اجازه کیدو پاتې د دلته لپاره دلیل بل کوم د تاسې که

 شتون پکې یا لیکو نشئ سفر ته هالینډ تاسې چې دی معني پدې دا شئ. مخ سره بندیز ننوتلو د ته هیواد دې تاسې ممکن نو واخلئ، بیرته
 د بیا ځل بل وروسته نه اخیستلو بیرته غوښتنلیک خپل د شئ کولی تاسې هم. کې هیوادونو ډیرو نورو په کې اروپا په او درلودلی نشئ
 اوسئ. مخ هم سره بندیز ننوتلو د ته هیواد که حتی وکړئ، غوښتنه لپاره پناه

 

 
 

 

 وروسته پروسې غوښتنې پناه د
 

 شئ. ویوړل ته مرکز بل هرکلي د COA د تاسې به وروسته +AA یا AA د

 
 شوی تایید غوښتنلیک ستاسې

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

 کې موندلو کور د سره تاسې به COA راوړئ. دلته مو ړيغ کورنۍ د شئ کولی تاسې او لرئ، اجازه کار د تاسې کړئ، ترالسه جواز

 به مخې، له معلوماتو دغه د شي. مستند او یادداشت کې ناسته په سره COA د به معلومات مهم اړه په کور د ستاسې وکړي. مرسته
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 وړاندیز کور یو یوازې به ته تاسې .لټوي کور مناسب یو لپاره ستاسې بیا به ښاروالۍ دغه شي. وټاکل ښاروالي یوه کې هالینډ په ته تاسې

 پاتې کې مرکز هرکلي COA د شئ کولی تاسې ولرئ، استوګنه خپله تاسې چې پورې وخت هغه تر کړئ. قبول دغه باید تاسې او شي،

 د ي.درکړ معلومات اړه په مکلفیتونو او حقونو د ستاسې ته تاسې به IND شو تایید غوښتنلیک پناه د ستاسې چې لدې وروسته شئ.

VWN د چې وکړي مرسته سره تاسې به هغوی وکړي. مرسته کې کیدو مدغم  کې ټولنه په هالنډ د سره تاسې شي کولی کارمندان 

 VWN شي. کولی مرسته کې موندلو کار یا ښوونځي او کولو کډه ته ښاروالۍ سره تاسې او کړئ، جوړې اړیکې سره سازمانونو بیالبیل
 شي. کولی مرسته هم کې لیږدولو غړو کورنۍ د ستاسې سره تاسې

 
 شوی رد غوښتنلیک ستاسې

 پریکړې د کې محکمه یوه هالنډ د مشوره په سره وکیل خپل د شئ کولی تاسې نو کړي، رد غوښتنلیک پناه د ستاسې IND چیرې که

 مخالف سره پریکړې IND د تاسې چې کړئ خبر محکمه ډول رسمي په تاسې چې دی معني پدې دا وکړئ. غوښتنه استیناف د اړوند
 استیناف د شئ کولی تاسې وي، نه مجاز دا چیرې که شئ. کیدی پاتې کې هالینډ په تاسې عمومآ کې جریان په پروسې استیناف د یې.

 سره تاسې کې برخه پدې به وکیل ستاسې وکړئ. غوښتنه اجازې د نه محکمې د لپاره کیدو پاتې د کې هالینډ په کې جریان په پروسې

 پلي ډول سم په قانون هالینډ د پرمهال کولو پریکړه هاړ په غوښتنلیک پناه د ستاسې IND آیا چې کړي مالحظه به محکمه وکړي. مرسته
 دی. کړی

 

 د نه هالینډ د تاسې به عمومآ شئ. ویوړل ته مرکز بل غوښتونکو پناه د به تاسې نو کړي، رد غوښتنلیک پناه د ستاسې IND چیرې که

 مرکز غوښتونکو پناه د نور او نلرئ، حق ځای پناه د نور تاسې وروسته، مودې دغه د ولرئ. وخت ورځې 28 لپاره ترتیباتو وتلو خپل

 شئ. نیولی اړیکه سره VWN د لپاره معلوماتو او مرستې د وروسته پروسې غوښتنې هپنا د الهم تاسې اوسیدلی. نشئ کې

 
 ستنیدل بیرته

Vertrek en Terugkeer Dienst  هرصورت، په یې. مسؤل لپاره ستنیدو بیرته د ته هیواد اصلي خپل پخپله تاسې رسمآ،
(DT&V)  شي رد غوښتنلیک پناه د ستاسې چې لدې وروسته وکړي. مرسته کې والي چمتو وتلو د ستاسې سره تاسې به DT&V به 

 شئ. ویستل وبه یا شئ ډیپورټ به تاسې نو وځئ، ونه کې موده ټاکلي په پخپله تاسې چیرې که ونیسي. اړیکه سره تاسې

 

 هغوی د تاسې شي کولی کارمند VWN د یا وکیل ستاسې نو وغږیږئ، سره DT&V د اړه په ستنیدو خپل د بیرته ژر غواړئ تاسې که

 سره  DT&V د سره کارولو په فورمې ځانګړې یوې د کې پاڼه ویب DT&V د شئ کولی هم پخپله تاسې کړي. کې اړیکه په سره
 ونیسئ: اړیکه

terugkeer/hulp-bij-eerenvertrek.nl/ondersteuninghttps://www.dienstterugk- هالینډي: •
dtv-van 

rtrek.nl/returnhttps://english.dienstterugkeerenve-انګلسي: •
-the-in-stay-to-want-longer-no-you-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if

etherlandsn 

 

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

  لري. دفتر مشورې مخامخ د کې مرکز غوښتونکو پناه د IOM عمومآ وکړي.

 

 
 

 

 کول پروسس ډیټا شخصي د
 

 هغوی دي. شوي نوملړ الندې کړې ملتیا یې کې پاڼه معلومات دې چې سازمانونه هغه دي. معلومات هرډول اړه په ستاسې ډیټا شخصي
 اړه په تفصیالتو د ستاسې نه تاسې به هغوی کوي. پروسس ډیټا شخصي پرمهال غوښتنې یا خبرتیا کولو، پروسس غوښتنلیک د ستاسې

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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 کوي خوندي او کاروي ډیټا ستاسې سازمانونه دا وکړي. پوښتنه هم به نه افرادو یا سازمانونو نورو د نو وي الزمي که او وکړي پوښتنه
 ټاکلي مکلفیتونه لپاره سازمانونو هغه د قانون محرمیت د شریکوي. یې سره سازمانونو نورو د نو وي اړ مخې له قانون د یرېچ که او

 د کړي. سمبال ډول خوندي په او سر توجه خورا په ډیټا ستاسې باید هغوی توګه، په مثال د کوي. پروسس ډیټا ستاسې چې کوم دي
 لکه: کوي، ګوته هپ هم حقونه ستاسې قانون محرمیت

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

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

 
 

 
 
 

 غوښتنلیک پناه د کې توقیف بهرنیانو د
 

 د شي. کیدی وړل ته توقیف بهرنیانو د هغوی وځي ونه نه هیواد خوښه پخپله او نلري اجازه کیدو پاتې د کې هالینډ په چې خلک هغه
 لپاره ډیپورټ یا ایستلو د خلک هغه چې ده دا موخه دې د کیږي. ساتل کې مرکز( توقیف )د تاسیساتو امنیتي هپ یعني توقیف بهرنیانو

  نلري. اجازه کیدو پاتې د کې هالینډ په چې څوک شي وساتل چمتو

 
 کې توقیف بهرنیانو د بیا او وي کړې غوښتنه لپاره پناه د تاسې که یا کوئ، غوښتنه لپاره پناه د او یې کې توقیف بهرنیانو د تاسې که

 باید IND کیږي. پروسس کې (JCS Schiphol Complex Justitieel) په به غوښتنلیک پناه د ستاسې نو اوسئ، شوي اچول
 وکړي. پریکړه کې اونیو شپږ په اړه په غوښتنلیک د ستاسې

 

 ته  JCS تاسې که یې. اوس چې چیرې شئ پاتې همغلته تاسې چې لري امکان هم دا مګر کیږئ، وړل ته ودانۍ  JCS د تاسې عمومآ

 راتګ د ستاسې پوښتنلیک ډیجیټل یا کاغذي یو تاسې په به کارمند یو IND د نو کوئ، غوښتنه لپاره پناه د لپاره ځل لومړي د او الړشئ
 کیږي. ویل فورمه غوښتنلیک د ته دې کړي. ډک پرمهال

 

 د چې ده، ناسته مهمه یوه مرکه غوښتنلیک د کیږي. ویل ورته مرکه غوښتنلیک د چې ولرئ، مرکه لومړنۍ یوه سره IND د تاسې به بیا

 راغلي نه ځای کوم د تاسې او یې څوک تاسې چې دي کول ترالسه معلومات اړه پدې موخه مرکې دې د کوي. پوښتنې IND پرمهال دې
 وشي: پوښتنه اړه په مواردو ندېال دې د به نه تاسې دلیل. موجودیت د ستاسې کې هالینډ په او سفر ستاسې یې،

 ځای؛ اوسیدو د او اصلیت ملیت، هویت، ستاسې •
 کورنۍ؛ •
 اسناد؛ •
 تعلیم؛ •
 خدمت؛ نظامي او کار •
 اوسیدل؛ کې هیوادونو نورو په •
 سفر؛ ستاسې ته هالینډ •
 شرح. لنډه دلیل د ستاسې لپاره غوښتنې پناه د •

 
 نو وي کارولی نوم مستعار یا بل تاسې که کاروئ. مه ډیټا اسنادو جعلي او غلط د ورکړئ. تفصیالت واقعیی خپل تل او اوسئ ریښتینی

 اغیزه منفي باندې پریکړه اړه په غوښتنلیک پناه د ستاسې ورکول معلوماتو غلط یا ناسم د ته IND ورکړئ. خبر ته IND هم اړه پدې
 شي. کولی

 

IND شي وګومارل وکیل یو به ته تاسې کړئ. ترالسه کاپي یوه راپور د الرې له وکیل خپل د به تاسې کړي. جوړ راپور یو مرکې د به 
 او قوانین اړه په غوښتنې پناه د وکیل ستاسې وکړي. مرسته سره تاسې کې والي چمتو ستاسې لپاره پروسې غوښتنې پناه د به هغه چې
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 کوئ تشریح تاسې کې پدې چې ده ناسته سره IND د مرکه تفصیلي دی. خبر نه اهمیت د مرکې تفصیلي د وا پوهیږي، باندې مقرراتو

 ستاسې کار دا Rechtsbijstand voor Raad وکړئ؛ تادیه لپاره وکیل د یې نه اړ تاسې کوئ. غوښتنه پناه د ولې تاسې چې
 غوښتنه نه وکیل د لپاره مرستې سره تاسې پرمهال پروسې غوښتنې پناه د کې مرحله پیلي په شئ کولی همدارنګه تاسې کوي. لپاره

 وکړئ. بندوبست او تادیه لپاره دې د پخپله یې اړ تاسې هرصورت، په وکړئ.

 

 څوک ده ورته سره نورو د هماغسې لپاره غوښتونکو پناه موجود کې توقیف بهرنیانو د +(AA یا AA) پروسه عمومي غوښتنې پناه د

 شوې. تشریح ورځ په ورځ پروسه +AA یا AA د کې پیل په پاڼې معلومات دې د ندي. کې وقیفت بهرنیانو د چې

 
 پروسه ساده غوښتنې پناه د

 چټکه او ساده په غوښتنلیک ستاسې به IND شي. درکړل پناه به ته تاسې چې نشته احتمال دې د راځئ، هیواد خوندي کوم د تاسې که
   تاسې به مهال،پر پروسې دې د کړي. پروسس کې پروسه

 هیواد، غړي بل اتحادیی اروپا د هالینډ، په واردمخه تاسې چې کله کیږي پلي هم مهال هغه مورد دا ولرئ. مرکه یوه یوازې سره IND د

 پارهل غوښتنې پناه د تاسې چې کوم وارزوي دالیل هغه به IND ولرئ. جواز اوسیدو پناه د کې سویزرلینډ یا لیشتنشتاین آیسلینډ، ناروی،
 شي. درکړل جواز پناه د ته تاسې آیا چې وکړي به پریکړه او دي ورکړي

 
 نوملړهیوادونوخونديد

 جرمني، فرانسه، فنلینډ، ایستونیا، ډنمارک، قبرس، کاناډا، بلغاریه، برازیل، هرزګوینا، – بوسنیا بلجیم، آسټریلیا، آندورا، الجزایر، البانیا،
 مالتا، لوګزابورګ، لیتوانیا، لیشتنشتاین، لتویا، کرواسیا، کوسوو، جاپان، جمایکا، ایټالیه، هند، یرلینډ،آ هنګري، یونان، ګانا، جورجیا،
 سان رومانیا، پورتګال، پولینډ، اتریش، اوکراین، ناروی، مقدونیه، شمالي زیلینډ، نیوي هالینډ، مانتنیګرو، مغلستان، موناکو، مراکش،
 امریکا د انګلستان، ښار، واتیکان تونیس، جمهوریت، چک توباګو، او ترینیداد هسپانیه، سلواکیا، ،سلوانیا سربستان، سینیګال، مرینو،
 سویزرلینډ. او سویډن آیسلینډ، آیاالت، متحده

 
 خوندي د لري. تړاو پورې امنیت کې هیواد په دا شي. کړی لیرې ورنه یا وراضافه ممکن پکې نومونه هیوادونو د شي، بدلیدی نوملړ دا

 www.rijksoverheid.nl شئ: موندلی کې سایټ ویب حکومت هالینډ د نسخه اخرنۍ نوملړ د یوادونوه

 
 وروسته پروسې غوښتنې پناه د

 پریکړې د کې همحکم یوه هالنډ د مشوره په سره وکیل خپل د شئ کولی تاسې نو کړي، رد غوښتنلیک پناه د ستاسې IND چیرې که

 مخالف سره پریکړې IND د تاسې چې کړئ خبر محکمه ډول رسمي په تاسې چې دی معني پدې دا وکړئ. غوښتنه استیناف د اړوند
  یې.

 به وکیل ستاسې شئ. کولی غوښتنه اجازې کیدو پاتې د کې هالینډ په نه محکمې د همدارنګه تاسې پرمهال پروسې غوښتنې استیناف د
 وکړي. مرسته سره تاسې کې برخه پدې

 

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

 شئ. پاتې کې تاسیساتو شوي محافظت په چې

 
 ستنیدل بیرته

Dienst  هرصورت، په لرئ. غاړه په مسؤلیت پریښودو هیواد د شخصآ تاسې نو شئ، پاتې کې هالینډ په چې لرئ ونه اجازه تاسې که

(DT&V Vertrek en Terugkeer)  وکړي. مرسته سره تاسې کې بندوبست وتلو د ستاسې چې ونیسئ اړیکه سره تاسې به 

DT&V بیرته خپل د ژر وغواړئ تاسې که شي. رد غوښتنلیک پناه د ستاسې چې کله وکړي کې صورت هغه په یوازې کار دا به 

 د شئ کولی هم پخپله تاسې کړي. کې کهاړی په تاسې سره هغوی د شي کولی وکیل ستاسې وغږیږئ، سره DT&V د اړه په ستنیدو

DT&V د سره کارولو په فورمې ځانګړې یوې د کې پاڼه ویب DT&V  ونیسئ: اړیکه سره 

/terugkeer/hulp-bij-ondersteuninghttps://www.dienstterugkeerenvertrek.nl- هالینډي: •
dtv-van 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
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https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-انګلسي: •
-the-in-stay-to-want-longer-no-you-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if

etherlandsn 

 

Organisatie Internationale  د شئ کولی تاسې نو شئ، ستون ته هیواد اصلي خپل بیرته ډول داوطلب په غواړئ تاسې که
(IOM Migratie voor) ونیسئ. اړیکه سره IOM مرسته درسره کې وتلو ستاسې او درکړي معلومات ليعم ته تاسې شي کولی 

   لري. دفتر مشورې مخامخ د ترډیره IOM کې مرکز توقیف د وکړي.

 

 
 

 

 پوښتنې کیدونکې پوښتل مکرر
 

 کیږي؟ پیل کله پروسه عمومي غوښتنې پناه د

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

 وخت ورځې 6 لږترلږه لپاره کیدو چمتو لپاره +(AA یا AA) پروسې غوښتنې پناه د وروسته مرکې غوښتنلیک د به تاسې کیږي. ویل
 چمتو د ته تاسې ممکن کې، مواردو ځینې په اخلي. وخت ډیر عمومآ شي پیل پروسه تنېغوښ پناه د چې لدې مخکې کې، عمل په ولرئ.

 کړئ. ترالسه بلنه لخوا IND د لپاره مرکې تفصیلي د تاسې به کې، مرکز هرکلي COA د شي. درنکړل وخت هیڅ لپاره کیدو

 

 وکړم؟ انتظار موده څومره زه باید لپاره پریکړې لخوا IND د

 پدغه کولی ونشي IND ممکن وختونه، ځینې اخلي. وخت ورځې کاري +(AA) 9 یا (AA) 6 عمومآ پروسه وميعم غوښتنې پناه د

 یا AA ممکن IND کې، صورت پدې شئ. ناروغ تاسې کې جریان په پروسې غوښتنې پناه د توګه په مثال د وکړي، پریکړه کې موده

AA+ د وغزوي. پورې ورځو کاري ډیرو یا 6 تر IND کاري د ورځې دا وي: بند کې ورځو په یکشنبه او شنبه د مومآع دفترونه 

 پروسس غوښتنلیک پناه د ستاسې الرې له پروسې شوې غزول غوښتنې پناه د ممکن همدارنګه IND کیږي. شمیرل نه توګه په ورځو

 وخت پورې میاشتو 6 تر و شوی السلیک غوښتنلیک پناه د ستاسې چې کومه په څخه نیټې هغه د کې، صورت پدې وکړي. پریکړه کولو

 کړئ. ترالسه پاڼه بله معلوماتو د اړه په پروسې شوې غزول غوښتنې پناه د به تاسې وکړي. پریکړه IND چې لدې مخکې شي اخیستلی

 

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

 کولی تاسې نو کړی، ترالسه وي نه پیغام څخه IND د اړه په مسلې دې د تاسې او لیږلي وي نه پریکړه وروسته میاشتې 6 نه رلوسپا

  وکړئ. ورنه غوښتنه پریکړې چټک د اړه په غوښتنلیک پناه خپل د او ولیږئ لیک ته IND شئ

 شي. کولی مرسته سره تاسې کې برخه پدې وکیل ستاسې

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

 کې مرکه تفصیلي په چې وکړي هڅه به IND کړئ. مشخص یې پرمهال مرکه( سره IND )د مرکې غوښتنلیک د شئ کولی تاسې هو،

 نو وکړئ، ته نارینه یوه کیسه خپله چې کوئور ترجیح تاسې که وکړي. بندوبست ژباړونکې او کارمند ښځینه IND د لپاره کولو ګډون د

 د لپاره مرکې تفصیلي د چې وکړي هڅه IND به، کې صورت پدې شئ. کولی مشخص پرمهال مرکې غوښتنلیک خپل د داهم تاسې

IND وکړي. بندوبست ژباړونکي نارینه او کارمند نارینه 

 
 یم؟ بالربه یا ناروغ زه که وکړم باید څه زه
 غوښتنې پناه د وګورئ: پاڼه معلومات )دا ووایی ته نرس یې پرمهال معاینې خپلې د لپاره مشورې طبي د نو یې بالربه یا ناروغ تاسې که

 لکه یې لرئ چې کوئ فکر یا لرئ ناروغۍ عفوني کومه تاسې که چې دي مهم مهال هغه توګه ځانګړي په دا مخکې(. نه پروسې
 ستاسې هم هیڅکله به نرس کیږي. ساتل محرم هغه وایی ته نرس تاسې چې څه کوم بي. ایټسهیپاټ یا ټپونه پوټکي د یا سکابیز توبرکلوز،

 د شئ، ناروغ پرمهال پروسې غوښتنې پناه د تاسې که نکړي. شریک معلومات اړه په روغتیا د ستاسې سره نورو د پرته اجازې د

IND ،COA یا VWN که وکړي. مرسته کې کولو ترالسه مرستې طبي ړینېا د سره تاسې شي کولی هغوی ووایی. یې ته کارمند یوه 

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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 یا IND چې وکړئ غوښتنه نه غړي یوه کارمندانو COA د نو یې، ناروغ ورځ په مالقات خپل د سره وکیل ستاسې یا IND د تاسې
 کړي. خبر وکیل ستاسې

 
 پوښتنې

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

 
 شکایتونه

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

 شي. کولی مرسته سره تاسې ارمندک VWN د یا وکیل ستاسې کې برخه پدې شئ. کولی شکایت تاسې کړی، ندی چلند سم سره

 
 
 

 

 ده: خپرونه ګډه نهادونو الندې دې د پاڼه معلومات دا

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) 

 

 

 اچونکي: الره په

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 د کیدی. ترالسه نشي حقونه هیڅ څخه مینځپانګو د غوښتنلیک دې د

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

http://www.rijksoverheid.nl/

