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 تۆ پەنابەری   داوای
 پەنابەری گشتی   پڕۆسەی لەبارەی زانیاری

 
 
 
 
 
 
 
 

ی  دراوە؟یپ  ییناملیکەیەتیئەمیبۆچ 
تێیک لە پاراست    واتە پەنابەری هۆڵەندا.  لە بکەیت پەنابەری داوای دەتەوێت تۆ

ا
ی   لە کە کەسانێک بۆ تردا وڵ

ا
 و مەترسیدان لە خۆیان وڵ

 بن.  پارێزراو ناتوانن لەوێ
 

 هۆڵەندا لە ژیان بۆ بدات.  ی    نیشتەجێبوونت مۆڵەی   کە دەکەیت داوا هۆڵەندا حکوومەی   لە فەریم بە دەکەیت، پەنابەری داوای کاتێک
 پەنابەری پڕۆسە دەکات.  ی    دەست تۆ پەنابەری   پڕۆسەی دەکەیت، پێشکەش پەنابەریت داوای کاتێک هەیە.  مۆڵەتە ئەم بە پێویستت

  نە.  یان بدرێت تۆ بە نیشتەجێبوون مۆڵەی   دەکرێت ئایا کە ئەوەی لەسەر دەدات بڕیار هۆڵەندا حکوومەی   تێدا کە یاساییە پڕۆسەیەیک
 

 دەتوانیت و )ئەرکەکانت( بکەیت چ   دەی    تۆ کە دەکاتەوە ڕووی   هەروەها دەکاتەوە.  ڕوون پەنابەری پڕۆسەی هەنگاوەکای   ناملیکەیە، ئەم
  )مافەکانت(.  هەبێت هۆڵەندا حکوومەی   لە شتێکت چ چاوەڕوای  
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 دەبێت؟یسەروکارتیڕێکخراوگەلێکیچیلەگەڵیتۆ
 
 

 

)(COA asielzoekers opvang Orgaan Centraal پاڵپشتیکردی   و وەرگرتن لە بەرپرسیارە 
 بیمەی و خۆراک تۆ کە دەکات دڵنیای   COA پەنابەریدا.  پڕۆسەی ماوەی لە هۆڵەندا لە پەنابەران

 بە پەیوەندی کە بدات یارمەتیت دەتوانێت بێت، پێویست ئەگەر و هەیە، تەندروستیت
 تۆ پەنابەری   داوای لەبارەی بڕیارێک هیچ و سەربەخۆیە ڕێکخراوێیک COA بکەیت.  پزیشکێکەوە

 نادات. 
www.coa.nl 

 

)(GZA Asielzoekers GezondheidsZorg یان بیت نەخۆش ئەگەر دەدات یارمەتیت 
 ناوەندێیک ئەوان نزییک لە یان COA وەرگرتی   شوێنەکای   هەموو لە  هەبێت.  پزیشکیت پرسیاری

 یاریدەری لەگەڵ تۆ چاوپێکەوتی   بۆ بکات ئامادەکاری دەتوانێت GZA هەیە.  GZA تەندروستی  
.  پزیشیک یان GGZ نۆرینگەی پاڵپشتیکەری پەرستار، پزیشک،  گشی 

www.gzasielzoekers.nl 

 

)(VWN Nederland VluchtelingenWerk کە مرۆڤە مافەکای   سەربەخۆی ڕێکخراوێیک 
 دەدات، زانیاری پەنابەری پڕۆسەی لەبارەی VWN دەکات.  کار پەنابەران بەرژەوەندی   لەپێناوی

 تر ڕێکخراوەکای   لەگەڵ ئەگەر و دەکات، دابت    بۆ پاڵپشتیت و زانیاری پڕۆسەکەدا ماوەی لە
 کار پارێزەرەکەت لەگەڵ نزیکەوە لە بەمە سەبارەت ئەوان دەکات.  نێوبژیوای   هەبێت، کێشەت
  نادات.  تۆ پەنابەری   داوای لەبارەی بڕیارێک هیچ VWN دەکەن. 

www.vluchtelingenwerk.nl 
www.forrefugees.nl 

 

)(RvR Rechtsbijstand voor Raad   یارمەی   پارێزەرێک لە دەتوانیت تۆ کە دەکات دڵنیای 
 خزمەتانە ئەو تێچووی و کرێ RvR بگریت.  پارێزەر نەتوانیت خۆت بێتوو ئەگەر وەربگریت،

  ناکات.  RvR بۆ کار پارێزەرەکە کردوون.  دابیی   پارێزەرەکە کە دەدات
 دا پەنابەریت پڕۆسەی ماوەی لە کە یاساییە یارمەتی   سەربەخۆی دابینکەرێیک پارێزەرەکە
  دەدات.  یارمەتیت

www.rvr.org 

 

)(IND Naturalisatiedienst en -Immigratie ئاسایش   و داد وەزارەی   لە بەشێکە 
 پێدای   بۆ شیاویت تۆ ئایا کە ئەوەی لەبارەی دەکەن لێکۆڵینەوە IND کارمەندای   هۆڵەندا. 
 لە بۆچ   و کێیت کە دەکەن ل   پرسیارت ئەوان مەبەستە، ئەو بۆ نە.  یان هۆڵەندا لە پەنابەری
ۆکەکەت لەبارەی ئەوان کردووە.  پەنابەریت داوای هۆڵەندا تەی ئەو بارودۆچ   و چی 

ا
 کە وڵ

 مانەوەی بۆ شیاویت ئایا کە ئەوەی لەسەر دەدەن بڕیار و دەکەن، لێکۆڵینەوە هاتووی لێیەوە
 نە.  یان هۆڵەندا لە هەمیشەی   یان کای  

www.ind.nl 

 

ی دا COA وەرگرتی   ناوەندەکای   و IND بیناکای   لە  بە دەتوانیت هەیە. یئاسایشیپاسەواپ 
 دەتوانیت هەروەها تۆ لەوێن.  تۆ سەالمەی   پاراستی   بۆ ئەوان بیانناسیتەوە.  جلەکانیاندا
 شتگەلێک چ دا COA و IND باڵەخانەکای   و بینا لەنێو کە ئەوەی لەبارەی بکەیت ل   پرسیاریان

 داوای لەبارەی کە رەیبڕیا ئەو لە نیە دەورێکیان هیچ ئاسایش پاسەوانەکای   نیە.  یان ڕێگەپێدراوە
 دەدرێت.  تۆ پەنابەری  

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 کە سەربەخۆیە ڕێکخراوێیک 
ی   سەربەخۆ بتەوێت هەرکاتێک جیهان.  سەرانسەری لە کۆچبەران لە دەکات پاڵپشی  

ا
 وڵ

 دەدات ی    کردەکیت زانیاری   IOM بدات.  یارمەتیت دەتوانێت IOM بهێڵیت، بەچ    هۆڵەندا
بوونەوەت و گەڕانەوەت لەبارەی ی   لە جێگی 

ا
 ۆتخ کە بدات یارمەتیت دەتوانیت و خۆت وڵ

 کە بکە داوا پارێزەرەکەت یان VWN کارمەندێیک لە هۆڵەندا.  بەجێهێشتی   بۆ بکەیت ئامادە
  بدات.  یارمەتیت لەمبارەوە

nederland.nl-www.iom 

 

)(DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst هۆڵەندا.  ئاسایش   و داد وەزارەی   لە بەشێکە 
 بکەیت ئامادەکاری کە دەدات یارمەتیت DT&V بکاتەوە، ڕەت تۆ پەنابەری   داوای IND ئەگەر

ی   بۆ گەڕانەوەت بۆ
ا
 خۆت.  ئەسڵی   وڵ

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

)(DJI Inrichtingen Justitiële Dienst The هۆڵەندا.  ئاسایش   و داد وەزارەی   لە بەشێکە 
 بیناکە DJI دەمێنیتەوە.  پارێزراو شوێنێیک لە کۆچبەریدایت دەستبەسەرکردی   لەژێر کە ماوەیەدا لە

 بینای لە مانەوەت ماوەی لە بەر.  دەکەنە خۆیان تایبەی   جیل یDJI کارمەندای   دەبات.  بەڕێوە
 دەدەن.  یارمەتیت و تدەبێ پێتەوە هۆشیان ئەوان دا پارێزراو

www.dji.nl 

 
 
 
 
 

ی  دەکەن؟یل ییشتێکتیچیچاوەڕواپ 
 

 هەموو کە دەکرێت چاوەڕوان تۆ لە هەروەها بن.  پەنابەری داوای بۆ تۆ بیانووی سەلمێنەری پڕۆسەکەدا ماوەی لە وتەکانت کە گرنگە زۆر
ڕاست وتەکانت کە نامەیەک یان بەڵگەنامەکانت )وەک IND بە بدەیت بخەیت ەستیاند دەتوانیت یان هەتە کە بەڵگانە ئەو

  بکاتەوە(.  پشی 
 

 کە دەکاتەوە ڕووی   زانیاریە نامیلکەی ئەو بەڵگەنامەکان.  ناردی   لەبارەی دەدات ی    زانیاریت نامیلکەیەیک IND داواکاریەکەت، دیمانەی بەرلە
یت پەنابەریت داوای بە پەیوەندیدار بەڵگەنامەکای   چۆن خۆتۆمارکردن دوای  

 .IND بۆ بنی 
 

درێت، بەرچاو لە پێویستە کە هەیە شەخسیت بارودۆخێیک هەر ئەگەر    IND بە بگی 
ا

 دیمانەکاندا ماوەی لە دەتوانێت IND ئەوە، دوای . بڵ
 یارمەتیت و پاڵپشی   بتوانێت کە جێگایەک تا IND هەڵبگرێت.  پێویستە کە گونجاو هەنگاوێیک هەموو داCOA لە تۆ وەرگرتی   ماوەی لە یان
 دەکات.  دابت    بۆ
 
 
 
 

 پەنابەریتیپڕۆسەییبۆیخۆئامادەکردنت
 
  دەژیت.  COA وەرگرتی   ناوەندێیک لە تۆ (دا،RVT Voorbereidingstermijn, en -Rust) خۆمائامادەکردن و پشوودان ماوەی لە
 
 داواکردی   بۆ بیانووەکانت لەبارەی کە هەیە ئەوەت توانای   ئایا کە بکرێت دیاری ئەوەی بۆ دەکرێت بۆ پزێشکیت پشکنیی   دا،RVT ماوەی لە

 لەبارەی دەدات ی    زانیاریت هەروەها VWN VluchtelingenWerk)( کارمەندێیک دا،RVT ەیماو لە بدەیت.  ی    زانیاریمان پەنابەری
 ماوەیەیک دەکرێت.  دابت    خۆڕای   بە یارمەتیە ئەم دەکات.  دابت    پاڵپشی   و یارمەی   VWN پەنابەریدا، پڕۆسەی ماوەی لە پەنابەری.  پڕۆسەی
 و دەزانێت، پەنابەری ڕێساکای   و یاسا پارێزەرەکەت دەکەوێت.  زەرەکەتپارێ بە چاوت پەنابەریت پڕۆسەی دەستپێکردی   بەلە کورت

 پەنابەری داوای بۆچ   دەکەیتەوە ڕووی   تۆ تێدا کە یەIND لەگەڵ دیمانە ئەمە وردت.  دیمانەی بۆ بکەیت ئامادە خۆت کە دەدات یارمەتیت
 بەخۆڕاییە.  پارێزەرەکەت یارمەتی   ئاساییانە، دەکەیت. 

 

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dji.nl/
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  ئەگەر
ا

ن 15 منداڵ
ا
  ئەگەر دەکرێت.  ورد دیمانەی لەگەڵیان جیا بە ئەوان هەبێت، گەورەترت یان ساڵ

ا
نت 15 تا 12 منداڵ

ا
 و هەبێت ساڵ

 ئەنجام IND لەگەڵ خۆی بە تایبەت وردی دیمانەی دەتوانێت بیەوێت، خۆی ئەگەر پەنابەری، داواکردی   بۆ هەبێت خۆی بیانووی ئەو
  بکەیتەوە.  ادارئاگ لەمە پارێزەرەکەت دەتوانیت بدات. 

 
 
 
 

 ڕۆژیبەیڕۆژیپەنابەری،یپڕۆسەی
 
 پەنابەری گشتی   پڕۆسەی کە شوێنەیە ئەو ئەمە . IND نووسینگەی بۆ بچیت دەی    هەیە، چاوپێکەوتنت IND لەگەڵ کە ڕۆژەدا لەو
(AA Asielprocedure, Algemene) دەکات.  ی    دەست AA لەوانەیشە دەچێت.  ی    رۆژی 6 ئاساییانە AA بخایەنێت:  زیاتر ماوەیەیک 
+AA، دەچێت.  ی    ڕۆژی 9 ئاساییانە کە +AA لەالیەن زیاتر لێکۆڵینەوەی بە پێویستیان کە پەنابەریانەیە داوای ئەو بۆ INDهەیە، ەوە 

 IND ،RVT دوای هەیە.  زۆرتر پێدای  بایەخ و سەرنج بە پێویستیان جەستەی   یان دەرووی   کێشەی بەهۆی کە پەنابەرانەیە ئەو بۆ هەروەها
ێت کار بە تۆ بۆ AA پڕۆسەی کە دەدات بڕیار   . AA+ یان بهێی 

 
 هەندێ لە مایتەوە.  پڕۆسەکە بۆ خۆئامادەکردن ماوەی لە کە بمێنیتەوە وەرگرتن ناوەندی هەمان لە لەوانەیە پەنابەریدا، پڕۆسەی ماوەی لە

 بەرپرسان . IND نووسینگەی بە بێت نزیکی   کە وەرگرتن نێیکشوێ بۆ بتگوازنەوە ڕەنگە خۆئامادەکردن، و پشوودان ماوەی دوای حاڵەتدا،
 بتوانیت خۆت کە بێت نزیک ئەوەندە کە ئەوەی مەگەر بدەیت ئەنجام IND لەگەڵ دیمانەکانت ئەوەی بۆ IND نووسینگەی بۆ دەتبەن
  کراوەتەوە.  ڕوون ڕۆژ بە ڕۆژ ئەسایس لەسەر تۆ پەنابەری   پڕۆسەی خوارەوە، لە بچیت.  پیادە

 
 

 (AA) پەنابەری گشتی   پڕۆسەی
 
 

 وردیدیمانەیی:ی1یڕۆژی
 چ بە کە دەکەیتەوە ڕووی   وردی بە تۆ دیمانەیەدا، ئەم ماوەی لە . IND کارمەندێیک لەگەڵ چاوپێکەوتنێک لە بریتیە ورد دیمانەی

 بتەوێت، خۆت ئەگەر دەکات.  ل   پرسیارت چەند IND کارمەندی هەروەها دیمانەکەدا، ماوەی لە دەکەیت.  پەنابەری داوای بیانوویەک
 ئەم بۆ ئامادەکاری پارێزەرەکەتەوە ێگەیلەڕ دەتوانیت هەروەها، ورد.  دیمانەی بۆ بێت لەگەڵت کە بکەیت VWN لە داوا دەتوانیت
 بکەیت.  مەبەستە

 
ڕێیک  

ڕی  دەکات.  پرسیارەکای   هۆڵەندی زمای   بە IND کارمەندەکەی دەبێت.  بەشدار دا ورد دیمانەی لە زارەیک وەرگی   
 پرسیارەکان زارەیک وەرگی 

ڕێت  
مەکای   و تێدەگەیت، لی    تۆ کە زمانێک بە وەردەگی 

ا
ێتە تۆ وەڵ ڕ  

ڕی هۆڵەندی.  مای  ز سەر وەردەگی   
 کار IND بۆ سەربەخۆیە، زارەیک وەرگی 

ڕی و تۆ ئەگەر بێت:  بی   لە ئەمەت پێویستە دەدرێت.  پەنابەریت داوای لەبارەی کە بڕیارەی ئەو لەسەر نیە کاریگەریەیک هیچ و ناکات  
 وەرگی 

یتان لە تێگەیشت    کێشەی زارەیک ا لەوێدا هەر کە گرنگە زۆر هەبێت، یەکی   
ڕێیک کە دەدات هەوڵ IND حاڵەتەدا، ەمل بڵێیت.  خی   

 وەرگی 
 کارمەندی نەدات.  ڕوو خراپتێگەیشت    جۆرە هیچ پرسیارەکان لە تێنەگەیشت    دروست بەهۆی کە گرنگە زۆر بکات.  دابت    بۆ ترت زارەکی  

IND دەکات.  ئامادە ورد دیمانەی لە ڕاپۆرتێک 
  دەبێت.  دیمانەی IND لەگەڵ بەجیا هەریەکەتان کردبێت، پەنابەریتان داوای پێکەوە هاوسەرەکەت و تۆ ئەگەر

 
   ڕوون و تەواو و ڕاست شێوەیەیک بە پاراستنە.  بە پێویستت تۆ دەیسەلمێت    کە بکەیتەوە ڕوون ڕاستیانە ئەو هەموو کە گرنگە زۆر

ا
 کە بڵ

ی   لە ناتوانیت بۆچ   و هاتووە سەر بە چیت
ا
 بە بهێنیتەوە، بی   بە دیاریکراو وێیکڕوودا ناتوانیت ئەگەر بیت.  پارێزراو خۆت ئەسڵی   وڵ

.  IND کارمەندی  
ا

ی   گشتی   بارودۆچ   لە ئاگادارن ئەوان بڵ
ا
 شەخسەن بۆچ   بکەیتەوە:  ڕوون خۆت بارودۆچ   تۆ کە گرنگە زۆر تۆ.  وڵ

یەیکسکا یان برین شوێی   هەرجۆرە ئەگەر بدە.  پەیوەندیدار وردەکاری   دەتوانیت کە جێگایەک تا پاراستنە؟ بە پێویستت
ا
 یان جەستەی   ڵ

 کە بدات بڕیار IND لەوانەیە بڵێیت.  IND کارمەندەکەی بە کە گرنگە پەنابەریتەوە، داوای هۆکاری بە هەیە پەیوەندی کە هەیە دەروونیت
 خۆت خەرچ   بە دەتوانیت هەروەها، داواکاریەکەت.  هەڵسەنگاندی   بۆ گونجاوە ئەمە وابێت پی    ئەگەر بکات بۆ پزیشکیت تاقیکردنەوەی

  بدەیت.  ئەنجام پزێشیک پشکنینێیک
ێیک پشکنینەکەدا لە ڕ  

 وەردەگریت.  پارێزەرەکەت یان IND لە ورد دیمانەی ڕاپۆری   تۆ دەبێت.  ئامادە زارەیک وەرگی 
 

یی:ی2یڕۆژی  وردیدیمانەییباسکردپ 
ڕێیک دەکات.  قسە لەگەڵت ورد دیمانەی ڕاپۆری   بە سەبارەت پارێزەرەکەت  

 و تۆ کە شتانەی ئەو هەموو ئەوەی بۆ ەبێتد ئامادە زارەیک وەرگی 
    پارێزەرەکەت

ڕێت.  دەیڵت   
 کە نامەیەکدا لە پارێزەرەکەت نەنوورسابێت، دروست یان داکەوتبێت ڕاپۆرتەکەدا لە شتێک ئەگەر وەربگی 

ێت  
 دەدات.  ڕاپۆرت ئەمە IND بۆ دەینی 
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ییبڕیاریی:ی3یڕۆژی  سەرەتاپ 
IND هەڵسەنگاندنە ئەم دەرەنجایم نە.  یان هەیە نیشتەجێبوونت مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   ۆت ئایا کە ئەوەی بۆ دەکات هەڵسەنگاندن 

 هەن:  ئەگەر 3 دەکات.  دیاری تۆ پەنابەری   پڕۆسەی درێژەی
 کە دەستت دەگاتە پارێزەرەکەتەوە( )لەڕێگەی IND بڕیاری نامەیەیک هەیە.  پەنابەریت نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   تۆ .1

 پارێزەرەکەت بدەیت.  ژیان بە درێژە هۆڵەندا لە کای   شێوەی بە یان هەمیشە بۆ دەتوانیت تۆ کراوە.  پەسەند تۆ پەنابەری   اواید دەڵێت
 تۆ.  لەسەر دەبێت کاریگەری چۆن ئەم کە دەکاتەوە ڕووی  

2. IND   یان دا ڕۆژ 6 ماوەی لە ناتوانێت و لێکۆڵینەوە بۆ زیاترە کای   بە پێویسی( بۆ دا ڕۆژ 9 ماوەی لە +AA) تۆ پەنابەری   داوای لەسەر 
 لەبارەی دواتر (دا. VA) درێژکراو پەنابەری   پڕۆسەی ماوەی لە تۆ پەنابەری   داوای لێکدانەوەی لە دەبێت بەردەوام IND بدات.  بڕیار
 درێژکراو.  پەنابەری   پڕۆسەی لەبارەی تێدایە زانیاری   کە دەدرێت ی    دیکەت زانیاری   نامیلکەیەیک دەدرێت.  بڕیار تۆ ری  پەنابە داوای

3. IND بڕیاری نامەیەیک نیە.  پەنابەریت نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   تۆ کە دەدات بڕیار IND پارێزەرەکەتەوە( )لەڕێگەی 
    بەمە بکاتەوە.  ڕەت پەنابەریت داوای دەیەوێت IND دەڵێت کە دەستت دەگاتە

 کە دەکاتەوە ڕووی   هەروەها نامەکە مەبەستنامە.  دڵت 
 دەکات.  قسە لەگەڵت نامەکە بە سەبارەت پارێزەرەکەت دەبێت.  تۆ بۆ پاشهاتێیک چ و چت    ڕەتکردنەوە هۆکارەکای  

 
مدانەوەی:ی4یڕۆژی

ا
 بڕیارەکەیبەیوەڵ

 دەتوانێت پارێزەرەکەت دەکەیت.  قسە پارێزەرەکەت لەگەڵ بەمە سەبارەت تۆ بکاتەوە، ڕەت تۆ ری  پەنابە داوای بیەوێت IND ئەگەر
مێیک

ا
ێت نوورساو وەڵ  

یم فەریم بە تۆ تێدا کە IND بۆ بنی 
ا
.  ناڕازیت بۆچ   کە دەکەیتەوە ڕووی   و دەدەیتەوە IND مەبەستنامەی وەڵ  لی  

 
 بڕیارەکەی:ی6یوی5یڕۆژی
یم خوێندنەوە دوای

ا
 ئەم دەرەنجایم نە.  یان بگۆڕێت خۆی بڕیاری پێویستە ئایا کە بزانێت ئەوەی بۆ دەکات هەڵسەنگاندن IND ،تۆ وەڵ

 دەرەنجایم کە دەستت دەگاتە پارێزەرەکەتەوە( )لەڕێگەی IND بڕیاری نامەیەیک دەکات.  دیاری تۆ پەنابەری   پڕۆسەی درێژەی هەڵسەنگاندنە
 هەن:  ئەگەر 3 تۆ.  لەسەر دەبێت کاریگەری چۆن ئەم کە دەکاتەوە ڕووی   تپارێزەرەکە دەڵێت.  ی    هەڵسەنگاندنەکەت

یم خوێندنەوەی دوای .1
ا
 نامەیەیک هەیە.  پەنابەریت نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   تۆ کە باوەڕەی بەو دەگات IND تۆ، وەڵ

 بە یان هەمیشە بۆ دەتوانیت تۆ کراوە.  پەسەند تۆ پەنابەری   داوای دەڵێت کە دەستت دەگاتە پارێزەرەکەتەوە( )لەڕێگەی IND بڕیاری
 تۆ.  لەسەر دەبێت کاریگەری چۆن ئەم کە دەکاتەوە ڕووی   رەکەتپارێزە بدەیت.  ژیان بە درێژە هۆڵەندا لە کای   شێوەی

2. IND   یان دا ڕۆژ 6 ماوەی لە ناتوانێت و لێکۆڵینەوە بۆ زیاترە کای   بە پێویسی( بۆ دا ڕۆژ 9 ماوەی لە +AA) تۆ پەنابەری   داوای لەسەر 
 کە دەدرێت ی    دیکەت زانیاری   نامیلکەیەیک دا. VA ماوەی لە تۆ پەنابەری   داوای لێکدانەوەی لە دەبێت بەردەوام IND بدات.  بڕیار

 درێژکراو.  پەنابەری   پڕۆسەی لەبارەی تێدایە زانیاری  
3. IND بڕیاری نامەیەیک نیە.  پەنابەریت نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێدای   مەرجەکای   تۆ کە دەدات بڕیار IND پارێزەرەکەتەوە( )لەڕێگەی 

 چ و چت    ڕەتکردنەوە هۆکارەکای   کە دەکاتەوە ڕووی   هەروەها نامەکە کراوەتەوە.  ڕەت تۆ پەنابەری   داوای دەڵێت کە دەستت دەگاتە
ی   بۆ بگەڕێتەوە کە بیت ناچار و بمێنیتەوە هۆڵەندا لە نەدرێت ی    ڕێگەت چیی   ڕەنگە نموونە، بۆ دەبێت.  تۆ بۆ پاشهاتێیک

ا
 ئەسڵی   وڵ

ی   بۆ گەڕانەوە بژاردەکای   و بیت ناڕازی بڕیارەکە لە گەرئە بکەیت چ   دەی    کە دەکاتەوە ڕووی   هەروەها نامەکە خۆت. 
ا
 ئەسڵی   وڵ

 دەکات.  قسە لەگەڵت نامەکە بە سەبارەت پارێزەرەکەت دەکات.  دیاری خۆتیش
 
 

 (AA)+ ڕۆژە 9 پەنابەری   گشتی   پڕۆسەی
 
 

 دەخایەنێت:  ڕۆژ 9 پەنابەریت داوای پڕۆسەی ئاساییانە بداتەوە، لێک پەنابەریت داوای دا،AA+ ماوەی لە IND ئەگەر
 ورد؛ دیمانەی : 2 و 1 ڕۆژی •
 پارێزەرەکەت؛ لەگەڵ ورد دیمانەی باسکردی   : 4 و 3 ڕۆژی •
؛ بڕیاری : 5 ڕۆژی •  سەرەتای 
مدانەوە( کاردانەوە : 7 و 6 ڕۆژی •

ا
 پارێزەرەکەتەوە؛ لەالیەن بڕیارەکە بە )وەڵ

 دووەم.  بڕیاری : 9 و 8 ڕۆژی •
 
 
 
 

 داواکەتیکشانەوەی
 

 ئەگەر . IND یان پارێزەرێک بە بکەیت پەیوەندی ڕاستەوخۆ وایە چاک حاڵەتەدا، لەم بکشێیتەوە.  داواکەت دەتوانیت بتەوێت ێککات هەر
ە بدرێت ی    ڕێگەت تر هۆیەیک لەبەر مەگەر بمێنیتەوە، هۆڵەندا لە نادرێت ی    ڕێگەت ئیی   بکشێیتەوە، IND الی پەنابەریت داوای  

 بیت.  لی 
 یای    ئەمە دەربکرێت.  دژت هاتنەناوەوە قەدەخەی کە لەوانەیە بکشێیتەوە، پەنابەریت داوای ئەگەر نابێت.  پەنابەریت ماف   ئیی   هەروەها،
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تای   زۆربەی و هۆڵەندا بۆ بکەیت سەفەر نەتوانیت ئیی   لەوانەیە
ا
تانە لەو یان ئەورووپا تری وڵ

ا
 داواکەت کشانەوەی دوای بمێنیتەوە.  وڵ

 دەرکرابێت.  دژت هاتنەناو قەدەخەی ئەگەر تەنانەت بکەیت، ەنابەریپ داوای دووبارە دەتوانیت
 
 
 
 

 پەنابەرییپڕۆسەییدوای
 

 .COA وەرگرتی   تری ناوەندێیک بۆ دەگوازرێیتەوە ،AA+ یان AA دوای
 

 دەکرێتیپەسەندیداواکاریەکەت
 ی    نیشتەجێبوونت مۆڵەی   بمێنیتەوە.  هۆڵەندا لە هەمیشە بۆ یان کای   شێوەی بە دەتوانیت بکات، پەسەند پەنابەریت داوای IND ئەگەر

انەکەت ئەندامای   دەتوانیت و بکەیت، کار دەدرێت ی    ڕێگەت دەدرێت،   
ە.  بۆ بهێنیت خی   

 خانوویەک کە دەدات یارمەتیت COA ئی 
 لە شارەوای   ناوچەیەیک زانیاریانە، ئەو بەپی    دەکرێت.  تۆمار COA لەگەڵ چاوپێکەوتنێک لە ووەکەتخان بۆ گرنگ زانیاری   بدۆزیتەوە. 
 و دەکرێت، پێشنیار ی    خانووت یەک تەنیا تۆ.  بۆ گونجاو خانوویەیک بۆ دەگەڕێت شارەوانیە ناوچەی ئەو دەکرێت.  دیاری تۆ بۆ هۆڵەندا

  دەی   
ا

 داوای کە ئەوەی دوای بمێنیتەوە.  COA وەرگرتی   ناوەندی لە دەتوانیت دەبێت، تخۆ خانووی کە کاتێک هەتا بکەیت.  قەبووڵ
 کە بدەن یارمەتیت دەتوانن VWN کارمەندای   دەدات.  ی    زانیاریت ئەرکەکانت و مافەکانت لەبارەی IND دەکرێت، پەسەند پەنابەریت

 
ا

 کۆمەکت دەتوانن و بکەیت، دروست پەیوەندی جیاوازەکان وەڕێکخرا لەگەڵ کە دەدەن یارمەتیت ئەوان ببیت.  هۆڵەندا کۆمەڵگای تێکەڵ
 کە بدات یارمەتیت دەتوانێت هەروەها VWN بدۆزیتەوە.  کار یان خوێندن شوێی   و، شارەوانیە ناوچەی ئەو بۆ بگوازیتەوە کە بکەن

انەکەت ئەندامای     
 بگوازیتەوە.  خی 

 
 دەکرێتەوەیڕەتیداواکەت
 پێداچوونەوە داوای هۆڵەندی دادگایەیک لە پارێزەرەکەت لەگەڵ ڕاوێژ دوای دەتوانیت تۆ اتەوە،بک ڕەت پەنابەریت داوای IND ئەگەر
 پڕۆسەی ماوەی لە دەتوانیت تۆ ئاساییانە، . IND بڕیاری لە ناڕازیت کە ڕادەگەیەنیت دادگا بە فەریم بە تۆ یای    ئەمە بڕیارەکە.  دژی بکەیت
 ماوەی لە بدات ی    ڕێگەت کە دادگا لە بکەیت داوا دەتوانیت نەدرێت، ی    ئەمەت ڕێگەی ئەگەر بمێنیتەوە.  هۆڵەندا لە پێداچوونەوەدا داوای

 بزانێت ئەوەی بۆ دەکات لێکدانەوە دادگا دەدات.  یارمەتیت لەمبارەوە پارێزەرەکەت بمێنیتەوە.  هۆڵەندا لە پێداچوونەوەدا داوای پڕۆسەی
 هێناوە.  کار بە هۆڵەندای یاسای بەدروسی   پەنابەریت داوای لەبارەی بڕیاردان کای   لە IND ئایا
 

 ئامادەکاری کە هەیە دەرفەتت ڕۆژ 28 ئاساییانە پەنابەران.  تری ناوەندێیک بۆ دەتگوازنەوە بکاتەوە، ڕەت تۆ پەنابەری   داوای IND ئەگەر
 پەنابەران ناوەندی لە ناتوانیت ئیی   و بدرێت، ی    پەنات کە نیە ئەوەت ماف   ی  چی ماوەیە، ئەو دوای هۆڵەندا.  لە ڕۆیشتنت بۆ بکەیت

 ـەوە. VWN بە بکەیت پەیوەندی زانیاری و یارمەی   وەرگرتی   بۆ دەتوانیت هەر پەنابەری پڕۆسەی دوای بمێنیتەوە. 
 

 گەڕانەوە
ی   بۆ بگەڕێیتەوە کە بەرپرسیاریت خۆت تۆ فەریم، بە

ا
م، خۆت.  ئەسڵی   وڵ

ا
 یارمەتیت (DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst) بەڵ

تە.  لەم ڕۆیشتنت بۆ بکەیت ئامادەکاری کە دەدات
ا
 دەکات.  پێوە پەیوەندیت DT&V کرایەوە ڕەت پەنابەریت داوای کە ئەوەی دوای وڵ

تە ئەم دیاریکراودا ماوەی لە خۆت ئەگەر
ا
 دەکەن.  دیپۆرتت نەهێڵیت، بەچ    وڵ

 
 بە بکات پەیوەندت دەتوانێت VWN کارمەندێیک یان پارێزەرەکەت بکەیت، قسە گەڕانەوەت لەبارەی DT&V ەڵلەگ زووتر دەتەوێت ئەگەر

 دانراوە:  DT&V ماڵپەڕی لە کە فۆرمێکەوە لەڕێگەی بکەیت ەوەـDT&V بە پەیوەندی خۆت دەکرێت هەروەها، ئەوانەوە. 
 dtv-van-terugkeer/hulp-bij-https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning هۆڵەندی:  •
ی:  • assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return- ئینگلی  

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

ی   بۆ بگەڕێیتەوە دڵبخوازانە بتەوێت خۆت ئەگەر
ا
voor Organisatie Internationale  بە بکەیت پەیوەندی دەتوانیت ئەسڵیت، وڵ

)(IOM Migratie . IOM تە لەم ڕۆیشتنت بە سەبارەت دەتوانێت
ا
 لە ئاساییانە IOM بدات.  یارمەتیت و بدات ی    کردەکیت زانیاری   وڵ

  بکەیت.  سەردای   گرتن وادە و وەخت ی    دەتوانیت کە هەیە ڕاوێژکاری   خزمەتێیک داپەنابەران ناوەندی
 
 
 
 
 
 

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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ییلێکدانەوەی  شەخیسیزانیارپ 
 

 لە بوونە بەشدار ناملیکەیەدا ئەم ئامادەکردی   لە کە ڕێکخراوانەی ئەو ناوی تۆ.  لەبارەی زانیاریەک نەهەرچەش لە بریتیە شەخش زانیاری  
 زانیاری   داوای ئەوان دەکەن.  پڕۆسێس شەخش زانیاری   دا، تۆ داخوازی   یان ئاگاداری داوا، لێکدانەوەی کای   لە ئەوان هاتووە.  خوارەوە

 کار بە شەخسیت زانیاری   ڕێکخراوانە ئەم دەکەن.  پرسیار تر تاکەکەیس یان ڕێکخراو لە بێت پێویست ئەگەر و دەکەن ل   شەخسیت
 ئەو بۆ دەکات دیاری ئەرک هەندێ پاراست   نهێی   یاسای بزانێت.  پێویسی   بە یاسا ئەگەر تر، ڕێکخراوەکای   بە دەیدەن و هەڵدەگرن و دەهێت   

.  کار بە زانیاریەکانت پارێزراوی بە و وردی بە دەبێت ئەوان ونە،نمو بۆ دەکەن.  پڕۆسێس زانیارییەکانت کە ڕێکخراوانەی  یاسای بهێت  
 لەوانە:  دەکات، دیاری مافەکانت هەروەها پاراست   نهێی  

•  
 
 هەڵیانگرتووە؛ ڕێکخراوەکان کە زانیاریانە ئەو بە دەستگەیشت    ماف

•  
 
؛ و زانیاریەکانت بە دەکەن چ   ڕێکخراوەکان کە ئەوەی زانیی   ماف  بۆچ 

 ما •
 
 ڕێکخراوە.  کام بە دراون زانیاریەکانت کە ئەوەی زانیی   ف

 پەیوەندیدار ڕێکخراوی ماڵپەڕی سەردای   دەکرێن، پڕۆسێس چۆن شەخسیەکانت زانیاریە کە ئەوەی و مافەکانت لەبارەی زۆرتر زانیاری   بۆ
 بکە. 

 
 
 
 
 

ییلەیپەنابەرییداوای ییشوێن   بیانیەکانیدەستبەسەرکردپ 
 
تە ئەم نت    ئامادە خۆیان و بمێننەوە هۆڵەندا لە نادرێت ی    یانڕێگە کە کەسانەی ئەو

ا
درێنە بهێڵن، بەچ    وڵ  

 دەستبەسەرکردی   شوێی   دەنی 
 ئەم دانای   لە مەبەست دەستبەسەرکردن(.  )ناوەندی پارێزراو شێوەیەیک بە ڕاگرتن بۆ شوێنێکە بیانیەکان دەستبەسەرکردی   شوێی   بیانیەکان. 

  دیپۆرتکردن.  بۆ بن بەردەست لە بمێننەوە هۆڵەندا لە نادرێت ی    ڕێگەیان کە سانەیکە ئەو کە ئەوەیە شوێنە
 

 ناردبێتتیان دواتر و کردبێت پەنابەریت داوای سەرەتا یان کردبێت، پەنابەریت داوای و بیت بیانیەکان دەستبەسەرکردی   شوێی   لە تۆ ئەگەر
 لە دەی    IND دەکرێت.  تاوتوێ JCS Schiphol Complex Justitieel)( لە تۆ پەنابەری   داوای بیانیەکان، دەستبەسەرکردی   شوێی   بۆ

 بدات.  بڕیار داواکاریەکەت لەبارەی دا هەفتە شەش ماوەی
 

م ،JCS بینای بۆ دەتبەن ئاساییانە
ا
 جار یەکەمت    بۆ و JCS بۆ بچیت ئەگەر بمێنیتەوە.  ئێستات شوێنەی لەو هەر هەیە ئەوەیش ئەگەری بەڵ

  یان کاخەزی فۆرمێیک کە دەکات ل   داوات IND کارمەندێیک گەیشتنت کای   لە بکەیت، پەنابەری داوای
ا

    بەمە بکەیتەوە.  پڕ دیجیتاڵ
 دڵت 

 داواکاری.  فۆریم
 

 تێدا کە گرنگە، چاوپێکەوتنێیک داواکاری دیمانەی داواکاری.  دیمانەی بە نارساوە کە دەدەیت ئەنجام IND ەگەڵل یەکەمت دیمانەی پاشان
IND هاتوویت، کوێوە لە و کێیت تۆ کە ئەوەی لەبارەی بهێت    دەست بە زانیاری کە ئەوەیە دیمانەیە ئەم ئامانج   دەکات.  پرسیار چەند 

 لەبارەی:  دەکرێت ل   پرسیارت چەند چیە.  هۆڵەندا لە ونبو بۆ بیانووت و بووە چۆن سەفەرەکەت
 نیشتەجێبوونت؛ شوێی   و ڕەچەڵەکەت ڕەگەزنامەت، ناسنامەت، •
ان؛ •  خی  
 بەڵگەنامە؛ •
 خوێندەواری؛ •
 سەربازی؛ خزمەی   و کار •
تای   لە نیشتەجێبوونت •

ا
 تر؛ وڵ

 هۆڵەندا؛ بۆ سەفەرەکەت •
 کردووە.  پەنابەریت داوای بۆچ   کە ئەوەی لەبارەی کورت ڕوونکردنەوەیەیک •
 

   
 کار بە نازناوێکت ئەگەر هەروەها مەهێنە.  کار بە ساختە بەڵگەی نێو زانیاری   بدە.  خۆت لەبارەی واقیع زانیاری   هەمیشە و بە ڕاستبی 
.  IND بە هێناوە  

ا
 لەبارەی کە هەبێت ەبڕیار ئەو لەسەر هەبێت خرای   کاریگەری   لەوانەیە IND بە ناتەواو یان نادروست زانیاری   دایی   بڵ

 دەدرێت.  پەنابەریت داوای
 

IND کە دەکرێت دیاری بۆ پارێزەرێکت تۆ.  بە دەدرێت پارێزەرەکەتەوە لەڕێگەی ڕاپۆرتەکە کۆپیەیک دەکات.  ئامادە دیمانەکە لە ڕاپۆرتێک 
 ورد دیمانەی کە دەزانێت و دەزانێت، پەنابەری ڕێساکای   و یاسا پارێزەرەکەت پەنابەری.  پڕۆسەی بۆ بکەیت ئامادە خۆت دەدات یارمەتیت
 بۆ نیە پێویست دەکەیت.  پەنابەری داوای بۆچ   دەکەیتەوە ڕووی   تۆ تێدا کە IND لەگەڵ چاوپێکەوتنێکە ورد دیمانەی گرنگە.  چەندە

 پەنابەریدا سەیپڕۆ لە زووتر قۆناخێیک لە دەتوانیت هەروەها، بۆت.  دەیدات Rechtsbijstand voor Raad بدەیت؛ پارە پارێزەرەکەت
م، بدات.  یارمەتیت کە بکەیت پارێزەرێک لە داوا

ا
 بدەیت.  پارەکەیش   و بکەیت ئامادەکاری خۆت دەبێت ئەمە بۆ بەڵ
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 شوێی   لە کە کەسانە بەو تایبەت پڕۆسەی لەگەڵ یەکسانە بیانیەکان دەستبەسەرکردی   شوێی   لە (AA+ یان AA) پەنابەری گشتی   پڕۆسەی

.  انیەکانبی دەستبەسەرکردی    کراوەتەوە.  ڕوون ڕۆژ بە ڕۆژ AA+ یان AA پڕۆسەی زانیاریەدا نامیلکەی ئەم سەرەتای لە نت  
 

 پەنابەرییسادەکراوییپڕۆسەی
تێیک لە ئەگەر

ا
، بێمەترسیەوە وڵ   پێناچێت هاتبێی 

 
ادا و سادەکراو پڕۆسەیەیک لە IND بدرێت.  ی    پەنابەریت ماف  

 تاوتوێ داواکاریەکەت خی 
 دەبێت.  IND لەگەڵ دیمانەت یەک تەنیا تۆ پڕۆسەیەدا، لەم دەکات. 

تێیک هۆڵەندا، لە پەنابەری نیشتەجێبووی   مۆڵەی   پێشی   تۆ ئەگەر هەروەها، 
ا
 ئایسلەند، نەرویــــج، ئەورووپا، یەکێتی   ئەندایم تری وڵ

ێت.  کار بە سادەکراوە پڕۆسە ئەم دیسان وەرگرتبێت، سویس یان لیختنشتاین  لێک پەنابەری داواکردی   بۆ ەکانتبیانوو IND دەهێی 
 نە.  یان بدرێت ی    پەنابەریت مۆڵەی   دەی    ئایا کە دەدات بڕیار پاشان و دەداتەوە

 
تای   لیسی  

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

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

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

 
ت هەندێ ڕەنگە بگۆڕدرێت؛ لەوانەیە لیستە ئەم

ا
ێن.  یان بکرێن زیاد وڵ تە.  لەو ئاسایش ئاسی   بە بەرساوە ئەمە البی 

ا
ین دەتوانیت وڵ  نوێی 

تای   لیسی  
ا
 www.rijksoverheid.nl ببینیت:  هۆڵەندا حکوومەی   ماڵپەڕی لە بێمەتریس وڵ

 
 پەنابەرییپڕۆسەییدوای
 پێداچوونەوە داوای هۆڵەندی دادگایەیک لە پارێزەرەکەت لەگەڵ ڕاوێژ دوای دەتوانیت تۆ بکاتەوە، ڕەت پەنابەریت داوای IND ئەگەر
  . IND بڕیاری لە ناڕازیت کە ڕادەگەیەنیت دادگا بە فەریم بە تۆ یای    ئەمە بڕیارەکە.  دژی بکەیت

 پارێزەرەکەت بمێنیتەوە.  هۆڵەندا لە پێداچوونەوەدا داوای پڕۆسەی ماوەی لە بدات ی    ڕێگەت کە دادگا لە یتبکە داوا دەتوانیت هەروەها،
 دەدات.  یارمەتیت لەمبارەوە

 
 لە هێناوە.  کار بە هۆڵەندای یاسای بەدروسی   پەنابەریت داوای لەبارەی بڕیاردان کای   لە IND ئایا بزانێت ئەوەی بۆ دەکات لێکدانەوە دادگا
م، دەدات.  بڕیار دادگا هەتا بمێنیتەوە هۆڵەندا لە دەدرێت ی    ڕێگەت حاڵەتدا، زۆر

ا
 بمێنیتەوە.  پارێزراو شوێنێیک لە ناچاریت بەڵ

 
 گەڕانەوە

تە ئەم کە بەرپرسیاریت خۆت تۆ بمێنیتەوە، هۆڵەندا لە نەدرێت ی    ڕێگەت ئەگەر
ا
م، بهێڵیت.  چ    بە وڵ

ا
en Terugkeer Dienst  بەڵ

)DT&V( Vertrek تە.  لەم ڕۆیشتنت بۆ ئامادەکاری بۆ دەکات پێوە پەیوەندیت
ا
 پەنابەری   داوای کە دەکات کارە ئەم کاتێک تەنیا DT&V وڵ

 بە بکات پەیوەندت دەتوانێت پارێزەرەکەت بکەیت، قسە گەڕانەوەت لەبارەی DT&V لەگەڵ زووتر دەتەوێت ئەگەر کرابێتەوە.  ڕەت تۆ
 دانراوە:  DT&V ماڵپەڕی لە کە فۆرمێکەوە لەڕێگەی بکەیت ەوەDT&V بە پەیوەندی خۆت دەکرێت هەروەها، ئەوانەوە. 

 dtv-anv-terugkeer/hulp-bij-https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning هۆڵەندی:  •
ی:  • ifassistance/documents/leaflets/2-https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return/016/12/22- ئینگلی  

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

ی   بۆ بگەڕێیتەوە دڵبخوازانە بتەوێت خۆت ئەگەر
ا
voor Organisatie Internationale  بە بکەیت پەیوەندی دەتوانیت ئەسڵیت، وڵ

(IOM Migratie .) IOM تە لەم ڕۆیشتنت بە سەبارەت دەتوانێت
ا
 لە IOM کات زۆربەی بدات.  یارمەتیت و بدات ی    کردەکیت زانیاری   وڵ

   بکەیت.  سەردای   گرتن وادە و وەخت ی    دەتوانیت کە هەیە ڕاوێژکاری   خزمەتێیک دادەستبەسەرکردن ناوەندی
 
 
 
 

 گشتیەکانیپرسیارە
 

ییپڕۆسەی  کات؟دەیپ  ییدەستیکەییپەنابەرییگشتن 
    بەمە دەدەیت.  ئەنجام IND لەگەڵ دیمانەت یەکەمت    دەکەیت تۆمار پەنابەر وەکوو ناوت پۆلیس الی کە ئەوەی دوای

 دیمانەی دڵت 
 بە (. AA+ یان AA) پەنابەری پڕۆسەی بۆ بکەت ئامادە خۆت کە هەیە دەرفەتت ڕۆژ 6 النیکەم تۆ داواکاری، دیمانەی دوای داواکاری. 
 ی    کاتێکت هیچ لەوانەیە حاڵەتدا، هەندێ لە دەکات.  ی    دەست پەنابەری پڕۆسەی تا دەچێت ی    زۆرتری ماوەکەی ئاساییانە کردەوە،
 ورد.  دیمانەی بۆ دەکات بانگهێشتت کە دەگات دەستت بە IND نامەیەیک ،COA وەرگرتی   ناوەندی لە خۆئامادەکردن.  بۆ نەدرێت

http://www.rijksoverheid.nl/
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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 بدات؟یبڕیارێکیINDیتاوەکوویبمیچاوەڕوانیدەپ  ییماوەیەکیچ

 بڕیار ماوەیەدا لەم نەتوانێت IND ڕەنگە جار،هەندێ دەچێت.  ی    کاری ڕۆژی (AA+) 9 یان (AA) 6 ئاساییانە پەنابەری گشتی   پڕۆسەی
 ڕۆژی 6 بۆ AA+ یان AA ماوەی IND نگەڕە حاڵەتەدا، لەم بکەویت.  نەخۆش تۆ پەنابەریدا پڕۆسەی ماوەی لە ئەگەر نموونە، بۆ بدات،
 هەژمار کاری ڕۆژی وەکوو ڕۆژانە ئەم داخراون:  یەکشەمە و شەمە ڕۆژای   IND نووسینگەکای   ئاساییانە، بکاتەوە.  درێژ زیاتر یان تر کاری  

 لەو حاڵەتەدا، لەم بکات.  جێبەچ    دا درێژکراو پەنابەری   پڕۆسەی ماوەی لە تۆ پەنابەری   داوای کە بدات بڕیار IND ڕەنگە هەروەها، ناکرێن. 
  6 تا ڕەنگە دەکرێت واژۆ پەنابەریت داوای کە رۆژەوە

 
 کە دەدرێت ی    دیکەت زانیاری   نامیلکەیەیک بدات.  بڕیارێک IND تا بچێت ی    مانیک

 درێژکراو.  پەنابەری   پڕۆسەی لەبارەی تێدایە زانیاری  
 

 گوزەراوە پەنابەریت داوای پێشکەشکردی   لە مانگ 6 ئەگەر دەکرێیتەوە.  ئاگادار تۆ ات،بد بڕیار دا مانگ 6 ماوەی لە نەتوانێت IND ئەگەر
یت نامەیەک دەتوانیت نەگەیشتووە، دەستت بە بابەتەکە بە سەبارەت IND لە پەیامێک هیچ و نەناردووە بۆت بڕیارێیک هیچ IND و  

 بۆ بنی 
IND ا کە بکەیت داوا و  

  بدەن.  بڕیار پەنابەریت داوای لەبارەی خی 
 بدات.  یارمەتیت لەمبارەوە دەتوانێت پارێزەرەکەت

 
ەیپێمیمن ۆیکیکەیباشتر  مومکینە؟یئەمەیئایایبکەم.ییباسیژنێکیبۆیپەنابەریەکەمیچت 

،  
ا

 خانیم کارمەندێیک دەدات هەوڵ IND بکەیت.  دەستنیشان ئەمە (داIND لەگەڵ دیمانە )واتە داواکاری دیمانەی ماوەی لە دەتوانیت بەڵ
IND ڕێیک و  

ە پێت ئەگەر بن.  ئامادە دا ورد دیمانەی لە ئەوەی بۆ بکات هەماهەنگ خانم زارەیک وەرگی  ۆکەکەت کە باشی   پیاوێک بە چی 
 کارمەندێیک کە دەدات هەوڵ IND حاڵەتەدا، لەم بکەیت.  دەستنیشان ئەمە دا داواکاری دیمانەی ماوەی لە دەتوانیت هەروەها بڵێیت،
ڕی و IND پیاوی  

 بکات.  ئامادە تۆ وردی دیمانەی بۆ پیاو ارەکی  ز وەرگی 
 

ییدەپ  ییبم،یدووگیانییانینەخۆشیئەگەر  بکەم؟یچ 
   پەرستارەکە بە پزیشکیدا ئامۆژگاری   بۆ پشکنینت ماوەی لە دووگیانت، یان نەخۆش تۆ ئەگەر

ا
 بەرلە بخوێنەوە:  زانیاریە نامیلکەی )ئەم بڵ

 یان گەڕی سیل، وەک هەتە کە دەکەیت هەست یان هەیە گوازراوەت نەخۆشیەیک تۆ کە گرنگە کاتێک بەتایبەت ئەمە پەنابەری(.  پڕۆسەی
.  هێپاتیی    زانیاری تۆ مۆڵەی   بەی    هەرگی    پەرستارەکە دەمێننەوە.  نهێی   وەکوو دەڵێیت پەرستارەکەی بە تۆ کە شتانەی ئەو هەموو ی 
 VWN یان IND ،COA کارمەندێیک بە کەوتیت، نەخۆش پەنابەریدا یپڕۆسە ماوەی لە ئەگەر تر.  کەسای   بە نادات تەندروستیت دەربارەی

 .  
ا

 IND لەگەڵ چاوپێکەوتنەکەت ڕۆژی لە ئەگەر پێویستتە.  کە پزیشکیە یارمەتیە ئەو بەدەستهێنای   بۆ بدەن یارمەتیت دەتوانن ئەوان بڵ
 بکاتەوە.  ئاگادار تپارێزەرەکە یان IND کە بکە داوا COA کارمەندێیک لە بووی، نەخۆش پارێزەرەکەت یان
 

 پرسیارەکان
 قسە VWN یان IND ،COA کارمەندێیک یان پارێزەرەکەت لەگەڵ تکایە هەبوو، پرسیارێکت هەر ناملیکەیە ئەم خوێندنەوەی دوای ئەگەر،
 بکە. 

 
ی
ا
 سکاڵ
.  و پسپۆڕ پەنابەری پڕۆسەی لە بەشدار ڕێکخراوەکای   هەموو م، وردبیت  

ا
 گونجاو تۆ لەگەڵ خراوێکڕێک ڕەفتاری وایە پێت ئەگەر بەڵ

  دەتوانیت نەبووە،
ا
 بدات.  یارمەتیت لەمبارەوە دەتوانێت VWN کارمەندێیک یان پارێزەرەکەت بکەیت.  تۆمار سکاڵ

 
 
 
 

وکراوەیەیک زانیاریە نامیلکەی ئەم
ا
 ئەمانەیە:  هاوبەیس   بڵ

 en Identificatie Vreemdelingenpolitie, Afdeling
(AVIM) Mensenhandel 

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

(KMar) Marechaussee Koninklijke 
(RvR) Rechtsbijstand voor Raad 

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

(DT&V) rtrekVe en Terugkeer Dienst 
 
 
 

دراو  
 لەالیەن:  ڕاسپی 

Veiligheid, en Justitie van Ministerie 
Migratiebeleid directie 

www.rijksoverheid.nl 
 

وکراوەیە ئەم ناوەرۆیک
ا
 هەبێت ناکۆیک ئەگەر نیە.  لەسەر مافێیک هیچ بڵ

ی لە انەکاندا، و سەرەیک دەف   تەفسی  ڕ  
 پێوەرە.  هۆڵەندی نوسخەی وەرگی 

http://www.rijksoverheid.nl/

