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  مسئول کشور کدام
 شماست؟ پناهندگی درخواست

 دوبلین رویه
 
 
 

 
 

 
 
 

 اید؟ کرده دریافت را اعالمیه این چرا
 دیگر کشورهای از یکی توسط است ممکن پناهندگی برای شما حق حال، این با اید؟ داده درخواست هلند در پناهندگی دریافت برای

 قاون این شماست. پناهندگی درخواست بررسی و پردازش مسئول کشور کدام کند می تعیین دوبلین قانون شود. تعیین اروپا اتحادیه
  اروپایی

 که: زمانی شماست، پناهندگی درخواست مسئول کشورها زا یکی کند می اعالم

 کشور آن در بار اولین برای نیست( همراه عضو یا اروپا اتحادیه عضو های دولت شهروند که )شخصی سومی کشور ملیت •
 بدهد؛ پناهندگی درخواست

 شود؛ اروپا وارد کشور آن ذریعه غیرقانونی قسم به سوم کشور ملیت •
 باشد. گرفته کشور آن ذریعه یا برای اویز یک سوم کشور ملیت •

 

 یا است مسئول دیگر اروپایی کشور کرد خواهد بررسی r)(KMa Marechaussee Koninklijke یا و (AVIM) پولیس

 :KMar ویا پولیس خیر.

 کشور آن برای اگر و باشد گرفته بررسی برای را شما اسناد و باشید بوده دیگری اروپایی کشور در هلند به رسیدن از قبل اگر •
 باشید؛ گرفته ویزا دیگر اروپایی

 اثر ها سیستم این باشد. موجود VIS-EU یا Eurodac کمپیوتری های سیستم در که شرط این به باشند، گرفته را شما انگشتان اثر •
 دارد. شمول به باشد، گرفته را اروپایی کشورهای از یکی ویزای یا دهد پناهندگی درخواست که را کسی هر انگشتان

 

 بیشتری بازرسی IND باشد. شما پناهندگی درخواست بررسی مسئول است ممکن دیگر اروپایی کشور آن که میدهد نشان بررسیها این
 رویه که است دلیل همین به خیر. یا کند بررسی را شما پناهندگی درخواست باید دیگر اروپایی کشور آن شود مشخص تا داد خواهد انجام
 و درخواست مرحله دارد. فرق بدهید، پناهندگی درخواست دارید "دوست های اعالمیه در آنچه با دوبلین رویه کنید. می رعایت را دوبلین
 می توضیح را دوبلین رویه اعالمیه این پناهندگی. کلی رویه به مربوط معلومات شما. پناهندگی "درخواست و آمادگی" و استراحت دوره
 دهد.
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 پناهجو قسم به کردن راجستَر از بعد
 

 ها سیستم وارد را شما های داده دولیت است. شده تعیین هستید( کسی )چه شما هویت اید؟ داده درخواست هلند در پناهندگی دریافت برای

 کند. دوبلین رویه وارد را شما گرفته تصمیم IND و کرده

 
 

 دوبلین مصاحبه
 

 گویند. می دوبلین مصاحبه را این داشت. خواهید خود سفر مسیر و ملیت هویت، دربارۀ IND کارکنان از یکی با رسمی مصاحبه یک

 برای پیشتر اینکه مثل پرسید خواهید سؤاالتی و داد خواهد خبر شما به را شما انگشتان اثر و اسناد های بررسی نتایج IND مأمور
 مصاحبه طول در شما نیستند. مربوط کردید ترک را خود وطن راچ هاینک به سؤاالت این خیر. یا اید داده درخواست اروپا در پناهندگی

 به نسبت خود اعتراض میتوانید عالوتا   کند. بررسی را شما پناهندگی درخواست باید هلند که دارید باور چرا دهید توضیح توانید می
 شما. پناهندگی درخواست پردازش و سیبرر مسئول کشور به شدن ارسال یعنی انتقال کنید. مطرح را دیگر کشور به شما انتقال

 
 شفاهی مترجم

 پرسید. خواهد هلند به را سؤاالتی IND مأمور کرد. خواهد کمک شما به تلیفونی ذریعه IND با مصاحبه زمان در شفاهی مترجم یک
 شفاهی مترجم کند. می ترجمه هلندی به را شما های پاسخ و کرد خواهد ترجمه کنید می درک که زبانی به را سؤاالت شفاهی مترجم

 و شما اگر کنید: توجه لطفا   ندارد. شما پناهندگی درخواست به مربوط حکم در اثری هیچ و کند نمی کار IND برای و است مستقل

 و هماهنگ را دیگری شفاهی مترجم IND بگویید. را موضوع این سریع و بالفاصله باید دارید، مشکل یکدیگر درک در شفاهی مترجم

 مصاحبه گزارش IND کارمندان بیاید. وجود به سؤاالت درست نکردن درک بخاطر اشتباهی درک هیچگونه نباید کرد. خواهد تعیین
 کرد. خواهند تنظیم را دوبلین

 
 ارزیابی

 ارزیابی این نتیجه شماست. پناهندگی درخواست بررسی و پردازش مسئول کشور کدام کند می ارزیابی IND دوبلین، مصاحبه از بعد

 دارد: وجود احتمال 2 کرد. خواهد تعیین را شما پناهندگی رویه بعدی مسیر

1. IND در آنچه مطابق شما پناهندگی درخواست خیر. یا شماست پناهندگی درخواست بررسی و پردازش مسئول هلند کند می تعیین 
 پناهندگی. کلی رویه به مربوط معلومات شد. خواهد انجام شده داده توضیح شما" پناهندگی "درخواست اعالمیه

2. IND خیر. یا شماست پناهندگی درخواست بررسی و پردازش مسئول دیگری کشور کند می تعیین IND خواهد مسئول کشور از 
 صرفنظر یا گرفتن برعهده "درخواست را این کند. صرفنظر آن از یا بگیرد عهده بر را شما پناهندگی درخواست مسئولیت خواست
 است. شده مشخص زیر در دوسیه آن در هلند در شما دولین رویه بعدی کورس گویند. می کردن"

 

 
 
 

 اولیه حکم
 

 که کند می بیان نامه این است. اولیه حکم این کرد. خواهید دریافت IND سوی از تصمیم بیانیه با همراه خود( وکیل )ذریعه نامه یک

IND شماست. به پناهندگی دادن برای گیری تصمیم مسئول هلند بجز کشوری زیرا کند، پذیرش را شما پناهندگی درخواست ندارد قصد 
 داد. خواهد توضیح شما برای را بعدی حادثات و حکم لدالی نامه این عالوتا  
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 مصاحبه گزارش درباره پاسخ و بحث
 

 و شما حرفهای همه ترجمه برای شفاهی مترجم یک کرد. خواهد بحث شما با اولیه حکم و دوبلین مصاحبه گزارش درباره شما وکیل

 IND به نامه یک قسم به را آن شما وکیل نشده، نوشته درستی بصورت یا نیست گزارش در چیزی اگر بود. خواهد حاضر شما وکیل

 با را شما مخالفت دالیل و شما رسمی پاسخ آن در و کند ارسال IND به کتبی پاسخ یک تواند می شما وکیل عالوتا   کرد. خواهد گزارش

  دهد. تحویل IND اولیه حکم

 

 
 

 

 حکم
 

 پناهندگی رویه بعدی مسیر ارزیابی این نتیجه خیر. یا کند اصالح را خود حکم که کرد خواهد ارزیابی IND شما، پاسخ بازبینی از بعد

 دارد: وجود احتمال 2 کرد. خواهد تعیین را شما

1. IND کند می موافقت کشور آن خیر. یا شماست پناهندگی درخواست بررسی و پردازش مسئول دیگری کشور دارد باور همچنان 

 کرد. خواهید دریافت IND سوی از خود( وکیل )ذریعه نامه یک بگیرد. برعهده را شما پناهندگی درخواست بررسی و پردازش
 برای را حادثات عالوتا   شد. نخواهد پذیرش شما پناهندگی درخواست که دهد می توضیح دلیل همراه نامه این گویند. می حکم را این
 بازگشت برای را شما اختیار در های گزینه و بکنید توانید یم کار قسم چه هستید مخالف حکم با اگر اینکه و دهد، می توضیح شما
 کرد. خواهد بحث شما با حکم درباره شما وکیل دهد. می توضیح خودتان وطن به

 آن در خیر. یا شماست پناهندگی درخواست بررسی و پردازش مسئول هلند گیرد می تصمیم IND شما، پاسخ بازبینی از بعد .2

 به دیگری اعالمیه شد. خواهید منتقل (AA) هلند پناهندگی کلی رویه به و کرد نخواهید رعایت ار دوبلین رویه دیگر صورت،

 کرد. خواهید دریافت AA به مربوط معلومات شمول

 

 
 
 

 دوبلین حکم از بعد
 

 باید ترتیب بدین شد. خواهد بررسی آنجا در شما درخواست باشد، شما پناهندگی درخواست بررسی و پردازش مسئول دیگری کشور اگر

 هماهنگ را شما برگشت سفر خواست خواهد (DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst) از IND برگردید. کشور آن به

 درخواست بندر( یا )فرودگاه هلند مرز در اگر شد. خواهید بازگردانده آنجا به کند، وافقتم کشور آن اینکه از بعد ماه 6 در حداکثر کند.

 دارید دوست اگر شد. خواهید برگردانده هفته 6 ظرف اید، داده پناهندگی درخواست و هستید بیگانگان بازداشتگاه در یا اید داده پناهندگی

 کنید. توجه برگردید آن به مستقل قسم به دارید دوست که DT&V به لطفا   برگردید، کشور آن به زودتر

 
 استیناف

 محکمه به نوشتاری و رسمی بصورت که ترتیب بدین بدهید. استیناف خود وکیل ذریعه توانید می هستید، مخالف IND حکم با اگر

 خواهد اعالم را نظر مورد کشور آن با انتقال با شما مخالفت دلیل استیناف در شما وکیل هستید. مخالف IND حکم با دهید می اطالع
 درخواست محکمه از عالوتا   توانید می حال، این با بمانید. هلند در محکمه حکم برای انتظار زمان در ندارید اجازه نورمال قسم به کرد.
 خواهد بررسی کمهمح کرد. خواهد کمک شما به مورد این در شما وکیل بدهد. شما به هلند در ماندن جواز استیناف رویه طول در کنید

 خیر. یا است برده کار به درستی به شما پناهندگی درخواست درباره گیری تصمیم زمان در را قانون IND که کرد
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 شد؟ خواهید روبرو هایی سازمان چه با
 
 

 

(COA) asielzoekers opvang Orgaan Centraal و پذیرش مسئول 

 که کند می دقت عالوتا   COA است. شان پناهندگى رویه طول در هلند پناهجویان از پشتیبانی

 COA شوید. تماس در طبیب با نیاز صورت در بتوانید و باشید داشته بهداشتی بیمه و غذا شما
 گیرد. نمی تصمیم شما پناهندگی درخواست درباره و است مستقل سازمان یک

www.coa.nl 

 

A)(GZ Asielzoekers GezondheidsZorg یا باشید بیمار که زمانی در 

 پذیرش محل در GZA بهداشتی مرکز یک کرد. خواهد کمک باشید داشته طبی سؤاالت

COA دارد. وجود آن نزدیکی یا GZA نرس، طبیب، دستیار با شما قرارهای تواند می 

 کند. هماهنگ را عمومی طبیب یا GGZ پشتیبانی مددکار

www.gzasielzoekers.nl 

 

N)(VW Nederland VluchtelingenWerk بشری حقوق سازمان یک 

 پناهندگى رویه دربارۀ معلوماتی VWN کند. می حمایت پناهجویان منافع از که است مستقل
 صورت در و کرد خواهد ارائه کمک و معلومات شما به رویه این ذریعه و داد خواهد ارائه
 نزدیکی همکاری زمینه این در آنها کرد. خواهد گری میانجی ها سازمان سایر با مشکل وقوع

  گیرد. نمی تصمیم شما پناهندگی درخواست درباره VWN دارند. شما وکیل با

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

 

R)(Rv Rechtsbijstand voor Raad پول توانید نمی راگ که کند می دقت 

 را وکیل خدمات هزینه RvR شوید. مند بهره وکیل یک کمک از حتما   بدهید، خودتان را وکیل

  کند. نمی کار RvR برای وکیل کرد. خواهد پرداخت
 خواهد کمک شما به شما پناهندگی رویه در که است مستقل حقوقی کمک کننده ارائه یک وکیل
  کرد.

www.rvr.org 

 

 

D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie وزارت از بخشی 

 پناهندگی دریافت مستحق کرد خواهند بررسی IND کارکنان است. هلند امنیت و دادگستری
 دریافت برای چرا و هستید کسی چه اینکه دربارۀ منظور، این برای خیر. یا هستید هلند در

 را شما وضعیت و داستان پرسید. خواهند سؤاالتی شما از اید، داده درخواست هلند در پناهندگی
 بصورت دارید اجازه که گرفت واهندخ تصمیم و کرد خواهند بازرسی اید آمده که کشوری از

 خیر. یا کنید زندگی هلند در دائمی یا موقت

www.ind.nl 

 

 

 لباس ذریعه دارند. حضور COA پذیرش مراکز و IND ساختمان در امنیتی نگهبانان
 درباره توانید می هستند. آنجا شما امنیت بخاطر آنها کنید. شناسایی را آنها توانید می یونیفورم

 بپرسید. سؤال آنها از COA و IND های محوطه و ها ساختمان در غیرمجاز و مجاز امور
 ارند.ند شما پناهندگی درخواست به مربوط حکم در اثری هیچ امنیتی نگهبانان

 

M)(IO Migratie voor Organisatie Internationale سازمان یک 
 مستقل قسم به خواهید می اگر کند. می پشتیبانی دنیا سرتاسر در مهاجران از که است مستقل

 شما مجدد اتحاد و بازگشت درباره IOM کند. می کمک شما به IOM کنید، ترک را هلند
 هماهنگ را خود هلند از رفتن برنامه کند می کمک شما به و کند می ارائه کاربردی معلوماتی

  کنید. سؤال VWN کارکنان از یکی یا خود وکیل از مورد این درباره ید.کن

nederland.nl-www.iom 

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.iom-nederland.nl/
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V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst و دادگستری وزارت از بخشی 

 خودتان وطن به بازگشت در DT&V کند، رد را شما پناهندگی IND اگر است. هلند امنیت
 کرد. خواهد کمک شما به

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

I)(DJ Inrichtingen Justitiële Dienst و دادگستری وزارت از بخشی 

 خواهید سروکار DJI با تنها اید، داده پناهندگی درخواست مرز در اگر است. هلند امنیت
 بسته. مرزی اقامتگاه ماند: خواهید ایمن پذیرش مراکز از یکی در صورت، آن در داشت.

DJI هلند به شما ورود از زیرا بمانید جا همین هستید مجبور کند. می مدیریت را ساختمان این 

 در شما اقامت طول در پوشند. می خاصی یونیفورم DJI کارکنان است. شده جلوگیری

 و GZA ،COA با مرزی رویه در کرد. خواهند ارائه کمک و مراقبت مرزی اقامتگاه
 داشت. نخواهید سروکار امنیتی نگهبانان

nlwww.dji. 

 
 

 شخصی های داده پردازش
 

 آنها اند. شده لست زیر در اند کرده همکاری بروشور این در که هایی سازمان شماست. به مربوط معلومات نوع هر شخصی های داده
 از نیاز صورت در کنند. می بررسی نیز را شما درخواست یا اعالن تقاضا، همزمان و کنند می پردازش و بررسی را شخصی های داده
 و کنند می ذخیره را آنها و استفاده شما های داده از ها سازمان این خواست. خواهند بیشتری معلومات دیگر افراد یا ها سازمان و شما
 که هایی سازمان برای را تعهداتی خصوصی حریم مقررات شد. خواهند شریک ها سازمان سایر با قانون الزام و نیاز صورت در را آنها
 حریم قانون کنند. پردازش را شما های داده ایمنی حفظ و دقت با باید مثال، برای است. کرده تعیین کنند می بررسی را شما یها داده

 مثل: کند، می مشخص را شما حقوق همچنین خصوصی

 شده؛ ذخیره دیگر های سازمان ذریعه که شما های داده به دسترسی برای ها سازمان حق •
 چرا؛ و کنند می کار چه شما های داده با ها سازمان اینکه دانستن حق •
 است. شده شریک هایی سازمان چه با شما معلومات اینکه دانستن حق •

 کنید. بازدید مربوطه سازمان سایت ویب از خودتان، شخصی های داده پردازش نحوه و خودتان حقوق درباره بیشتر معلومات کسب برای

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dji.nl/
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 پرتکرار سؤاالت
 

  کرد؟ خواهم اقامت کجا دوبلین رویه طول در

 بررسی هلند در را شما درخواست بگیرد تصمیم IND بعدا   اگر ماند. خواهید COA پذیرش مراکز از یکی در دوبلین، مصاحبه از بعد

 کلی رویه آنجا در و —(POLپروسه) پذیرش مکان—شد خواهید منتقل IND ادارات از یکی نزدیک پذیرش مراکز از یکی به کند،
 در بسته پذیرش مرکز یک در اید، داده پناهندگی درخواست بندر( یا )فرودگاه هلند مرز در اگر کرد. خواهید رعایت را پناهندگی
 ماند. خواهید روتردام یا زایست یا اسخیپول فرودگاه

 
 سؤاالت

 کنید. صحبت VWN یا IND ،COA کنانکار از یکی یا خود وکیل با لطفا   دارید، سؤالی بروشور این خواندن از بعد اگر

 
 شکایات

 برخورد شما با خوبی به سازمانی ذریعه میکنید حس اگر عالوتا   هستند. دقیق و ای حرفه پناهندگى رویه در دخیل های سازمان تمام

 کند. کمک شما به مورد این در تواند می VWN کارکنان از یکی یا شما وکیل بکنید. شکایت توانید می نشده،

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 است: اشتراکی نشریه یک اعالمیه این

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie 

en Mensenhandel (AVIM) 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

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) 

 

 ذریعه: مأموریت

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 در کرد. گیری نتیجه نشریه این محتویات از توان نمی را حقی هیچ

 نسخه ترجمه، و اصلی متن بین تفاسیر در اختالف وجود صورت
 بود. خواهد معتبر و برتر هلندی

http://www.rijksoverheid.nl/

