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  دی مسؤل هیواد کوم
 غوښتنلیک؟ د پناه د ستاسو

 کړنالره ډوبلین د
 
 
 

 
 

 
 
 

 کړې؟ ترالسه پاڼه دغه ولې تاسو
 مقررات ډوبلین د شی. وټاکل لخوا هیواد اروپایی بل د باید حق غوښتنې پناه د ستاسو هم، بیا خو ده. کړې غوښتنه پناه د کې هالنډ په تاسو
  قانون اروپا د دا دی. مسؤل کولو پروسس غوښتنلیک پناه د ستاسو هیواد کوم ټاکي

 ې:چ کله دی مسؤل ته عریضې غوښتنې پناه د هیواد یو چې وایي

 پناه د کې هیواد هغه په لپاره ځل لومړي د وي( نه تابع ایالت ایټډ ایسوسی یا ایالت غړیتوب EU د چې څوک )یو ملی هیواد دریم د •
 کوي؛ غوښتنه

 داخلیږي؛ ته اروپا الرې له هیواد دې د ډول غیرقانوني په اتباع هیواد دریم د •
 ده. کړې ترالسه یزهو الرې دې له یا لپاره هیواد دې د ملې هیواد دریم د •

 

 شي. کیدی مسؤل هیواد اروپایی بل کوم ایا چې وګوري به r)(KMa Marechausse Koninklijke یا / او (AVIM) پولیس

 :KMar یا / او پولیس

 هیواد روپایيا بل د تاسو که او یاست کې هیواد اروپایي بل کوم په دمخه رسیدو د ته هالنډ تاسو که واخلي لپاره کتلو د اسناد ستاسو به •
 لرئ؛ ویزه لپاره

 نښې ګوتو د چا هر د سیسټمونه دا وي. کې سیسټمونو کمپیوټر VIS-EU یا Eurodac په دوی که کړي چیک نښې ګوتو د ستاسو •
 دي. شوې ورکړل ویزې کې هیواد اروپایي په یا کوي غوښتنه پناه د چې څوک لري

 

 یو ایا چې وکړي تحقیق نور اړه دې په به IND وي. مسؤل غوښتنې پناه د ستاسو دهیوا اروپای بل یو ممکن چې کوي ګوته په پلټونه دا
 په کړنالره ډوبلین د کوئ. تعقیب پروسه ډوبلین د تاسو امله همدې له یوسي. پرمخ پروسه غوښتنې پناه د ستاسو باید هیواد اروپایی بل

 "او" موده کولو چمتو او آرام د او مرحله غوښتنلیک د وکړئ. غوښتنه پناه د چې غواړئ "تاسو لري توپیر سره شوي تشریح کې پاڼو
 کوي. توضیح پروسیژر ډوبلین د رساله دا ." معلومات اړه په پروسیجر غوښتنې پناه عمومي د غوښتنلیک. پناه د ستاسو
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 وروسته راجسټریشن توګه په غوښتونکي پناه د
 

 کړې داخل ته سیسټمونو ډیټا ستاسو حکومت شوی. تاسیس یاست( څوک )تاسو شناخت ستاسو ده. کړې غوښتنه پناه د کې هالنډ په تاسو

 شئ. داخل ته پروسیژر ډوبلین د به تاسو چې کړې پریکړه IND او

 
 

 مرکه ډوبلین د
 

 د کیږي. ویل مرکه ډوبلین د ته دې ولرئ. مرکه رسمي وهی سره کارمند IND د اړه په الرې سفر او قومیت ، شناخت خپل د به تاسو

IND اروپا په مخکې تاسو ایا چې لدې وکړي، به پوښتنې او کړي خبر څخه پایلو چک د نښو ګوتو او اسنادو د ستاسو ته تاسو به افسر 
 شئ کولی تاسو کې، جریان په کېمر د پریښود. هیواد اصلي خپل ولي تاسو چې ندي اړه پدې پوښتنې دا ده. کړې غوښتنه پناه د کې

 یې تاسو چې اعتراضونه کوم شئ کولی تاسو کړي. پروسس غوښتنلیک پناه د ستاسو باید هالنډ چې لرئ باور تاسو ولې چې کړئ تشریح
 پروسس نلیکغوښت پناه د ستاسو ترڅو کیږي لیږل ته هیواد چې ده دا معنی لیږد د کړئ. پورته ولرئ لپاره لیږد د ته هیواد بل یو باید

 وي. مسؤل کولو

 
 ژباړونکي

 وکړي. کې هالنډي په پوښتنې به افسر IND د ولري. شتون الرې له تلیفون د کې جریان په مرکې د سره IND د به ژباړونکي

 NDI د دی، خپلواک ژباړونکي وژباړئ. ته هالنډی ځوابونه خپل او پوهیږئ پرې تاسو چې وژباړي ژبه هغه په پوښتنې به ژباړونکي
 په ژباړونکې او تاسو که ولرئ: یاد په وکړئ مهرباني نلري. اغیزه هیڅ باندې پریکړې په غوښتنې پناه د ستاسو او کوي نه کار لپاره

 نه سم پوښتنو د چې ده مهمه دا وژغوروې. ژباړونکي بل یو به IND ووایی. سمدالسه چې ده مهمه نو ولرئ، ستونزه کې پوهیدو

 کړي. چمتو راپور مرکه ډوبلین د به کارمند IND د ونلري. شتون فهمي لطغ هیڅ امله له پوهیدو

 
 ارزونه

 دې د دی. مسؤل کولو پروسس غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو هیواد بل ایا چې وکړي ارزونه دا به IND ، وروسته مرکې ډوبلین د

 ري:ل شتون امکانات2  ټاکئ. پروسیجر نور غوښتنې پناه د ستاسو پایلې ارزونې

1. IND څنګه لکه شي روانه به پروسه غوښتنې پناه د ستاسو لري. مسؤلیت کولو پروسس غوښتنلیک پناه د ستاسو نیدرلینډ چې ټاکي 
 معلومات." اړه په پروسیجر غوښتنې پناه عمومي د غوښتنلیک. غوښتنې پناه د "ستاسو شوي بیان ې پاڼه په چې

2. IND لري. مسولیت کولو پروسس غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو هیواد بل چې ټاکي IND وغواړي څخه هیواد مسؤل له به 
 د ستاسو کې هالنډ په کیږي. ویل غوښتنه" اخیستل بیرته یا "اخیستل ته دې واخلي. بیرته یا ونیسي غوښتنه غوښتنې پناه د ستاسو چې

 شوی. ښودل ډول الندې په کورس نور طرزالعمل ډوبلین

 

 
 
 

 پریکړه لومړنۍ
 

 چې راغلي کې لیک په ده. پریکړه لومړنۍ دا کړئ. ترالسه سره بیان ارادې د لخوا IND د الرې( له وکیل خپل )د لیک یو به تاسو

IND پناه ته تاسو چې لري مسولیت کولو پریکړې د هیواد بل پرته هالنډ د چې ځکه ومني غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو لري نه نیت 
 کوي. روښانه هم پایلې او پریکړې د ستاسو کې لیک نه. که درکړي
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 ځواب او بحث راپور مرکې د
 

 څه هغه هر ولري شتون به ژباڑونکی یو وکړي. بحث اړه په پریکړې لومړنۍ هسر تاسو له او راپور په مرکې ډوبلین د به وکیل ستاسو
 وکیل ستاسو ، شوی لیکل دی نه ډول سم په یا وي وتلی السه له شی کوم څخه راپور له که وژباړئ. وایې یې وکیل ستاسو او تاسو چې

 په تاسو چې کې کوم په واستوي ځواب لیکلی یو ته IND شي کولی هم وکیل ستاسو ورکړي. راپور کې لیک په ته IND ته دې به

  یاست. نه موافق ورسره تاسو ولې چې کړئ تشریح او ووایاست ځواب ته پریکړې لومړنۍ IND د ډول رسمي

 

 
 

 

 پریکړه
 

 د اسوست پایلې ارزونې دې د شي. تعدیل باید پریکړه دوی د ایا چې وکړي ارزونه به IND ، وروسته نیولو کې پام په ځواب د ستاسو

 لري: شتون امکانات2  ټاکئ. پروسیجر نور غوښتنې پناه

1. IND ستاسو چې دی موافق هیواد هغه دی. مسؤل کولو پروسس غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو هیواد بل چې دی باور پدې الهم 

 ته دې کړئ. ترالسه الرې( له وکیل خپل )د لیک یو څخه IND د به تاسو واخلي. غاړه په پروسس غوښتنلیک غوښتنې پناه د
 پایلې لپاره ستاسو دا ولې. او کیږي منل نه غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو چې کوې وضاحت لیک شوي لیکل کیږي. ویل پرېکړه

 ستاسو لپاره ستنیدو بیرته د ته هیواد اصلي خپل او ، وکړئ باید څه نو یاست نه موافق سره پریکړې له تاسو که کوي، تشریح هم
 وکړي. بحث اړه په پریکړې د سره ستاسو به وکیل ستاسو .اختیارونه

 دی. مسؤل کولو پروسس غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو هالنډ چې کوي پریکړه IND ، وروسته نیولو کې پام په ځواب د ستاسو .2

 کیږي. لیږدول ته (AA) پروسیجر غوښتنې پناه هالنډي به تاسو او نکړئ تعقیب پروسیجر ډوبلین د نور به تاسو ، کې حالت پدې

 کوي. چمتو معلومات اړه په AA د چې کړئ ترالسه مقاله بله یوه به تاسو

 

 
 
 

 وروسته پریکړې له ډوبلین د
 

 تاسو چې ده دا معنی دې د شي. پروسس هلته به درخواست ستاسو نو ، وي مسؤل غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو هیواد بل چیرې که

 راستنیدو د چې وغواړي څخه (DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst) د به IND شئ. ستون ته هیواد هغه بیرته باید

 )په پوله هالنډ د تاسو که وشوه. موافقه سره هیواد د چې کله شئ راستون ته هیواد بیرته هوروست میاشتو 6 د به تاسو کړي. تنظیم سفر

 په اونیو 6 د به تاسو نو ، کوئ یې غوښتنه پناه د او یاست کې توقیف بهرنیانو د تاسو که یا کړې غوښتنه پناه د کې( بندر یا ډګر هوایی

 ورکړئ خبر ته DT&V وکړئ مهرباني نو ، کوئ غوښتنه ستنیدو بیرته د ته ادهیو ژره تر ژر تاسو که شئ. راستون بیرته کې موده
 شئ. راستون بیرته ډول خپلواک په غواړئ تاسو چې

 
 اپیل

 په تاسو چې ده مانا پدې دا وکړئ. غوښتنه اپیل الرې له وکیل خپل د شئ کولی تاسو ، یاست نه موافق سره پریکړې IND د تاسو که

 کې استیناف په به وکیل ستاسو یاست. نه موافق سره پریکړې IND د تاسو چې ورکوئ خبرداری ډول لیکلي په ته محکمې ډول رسمي
 هالنډ په چې کیږي ورکول نه اجازه ته تاسو ډول نورمال په کوئ. اعتراض اړه په لیږد د ته هیواد سره پوښتنې د تاسو ولې چې ووایی

 محکمې د لپاره کیدو پاتې د کې هالنډ په پرمهال پروسې اپیل د شئ کولی تاسو ،هرصورت په وکړئ. انتظار ته پریکړې محکمې د کې

 غوښتنې پناه د ستاسو IND ایا چې ونیسي کې پام په به محکمه وکړي. مرسته کې پدې سره تاسو به وکیل ستاسو وغواړئ. هم غوښتنه
 دی. کړی پلی ډول سم په قانون سره کولو پریکړه مهال په عریضې
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 شئ؟ مخ سره سازمان کوم د به تاسو
 
 

 

 غوښتنې پناه د A)(CO asielzoekers opvang Orgaan Centraal د

 هم دا COA دی. مسؤل مالتړ او مالتړ غوښتونکو پناه د کې هالنډ په کې جریان په پروسې د
 ډاکټر د سره تاسو کې صورت په اړتیا د او ولرئ بیمه روغتیا او خواړه تاسو چې تضمینوي

 په غوښتنې پناه د ستاسو او دی سازمان خپلواک یو COA شئ. کولی مرسته کې اړیکه سره
 کوي. نه پریکړه اړه

www.coa.nl 

 

 

A)(GZ Asielzoekers GezondheidsZorg تاسو که کوي چمتو مرستې 

 ځای هرکلي د COA هرې د مرکز روغتیا GAA د لرئ. پوښتنه طبي کومه یا یاست ناروغ

 تمرین GGZ د ، نرس ، معاون ډاکټر د لپاره ستاسو شي کولی GZA دی. نږدې یا نږدې ته
 کړي. تنظیم مالقاتونه لپاره ستاسو هسر کونکي تمرین عمومي یا کونکي کار مالتړ مالتړ

www.gzasielzoekers.nl 

 

 خپلواکه حقونو بشري د N)(VW Nederland VluchtelingenWerk د

 اړه په کړنالرې د غوښتنې پناه د به VWN ورکوي. وده ته ګټو غوښتونکو پناه د چې ده اداره
 د او ، وکړي مالتړ او درکړي خبر کې اوږدو په کړنالرې د به ته تاسو ، کړي چمتو معلومات

 د ستاسو اړه پدې دوی وکړي. منځګړیتوب کې صورت په ستونزو د سره سازمانونو نورو

  کوي. نه پریکړه اړه په غوښتنې پناه د ستاسو VWN کوي. کار نږدې سره وکیل

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

 وکیل د تاسو چې کوي ترالسه ډاډ R)(Rv Rechtsbijstand voor Raad د

 خدماتو شوي چمتو ته وکیل به RvR کولی. نشئ پخپله تاسو که کوئ ترالسه مرسته څخه

  کوي. نه کار لپاره RvR د وکیل ورکړي. فیس لپاره
 جریان په پروسې د غوښتنې پناه د ستاسو چې دی کونکی چمتو مرستې قانوني د خپلواک وکیل

  کوي. مرسته سره تاسو له کې

www.rvr.org 

 

 

 او عدلیې د هالنډ د D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie د

 پناه د کې نیدرلینډ په تاسو ایا چې وګوري به کارمندان IND د ده. برخه وزارت امنیت
 یاست څوک تاسو چې وکړي پوښتنه څخه تاسو به دوی ، لپاره هدف دې د یاست. وړ غوښتنې

 وضعیت هیواد هغه د او کیسه ستاسو به دوی کړې. غوښتنه پناه د کې هالنډ په تاسو ولې او
 په ډول دایمي یا موقتي په ته تاسو چې ړئوک پریکړه او ، یاست راغلي څخه تاسو چې وڅیړي

 شي. درکړل اجازه کیدو پاتې کې هالنډ

www.ind.nl 

 

 کولی تاسو لري. شتون ساتونکي امنیت کې مرکزونو هرکلي د COA د او ودانیو IND د
 تاسو لري. شتون لپاره خوندیتوب د ستاسو دوی وپیژنئ. واسطه په یونیفورم دوی د دوی شئ

 او ودانیو COA او IND په او دی شی څه چې وپوښتئ پوښتنې اړه په دوی د شئ کولی
 باندې پریکړې په غوښتنلیک غوښتنې پناه د ستاسو ساتونکي امنیت نلري. اجازه کې ودانیو

 نلري اغیزه هیڅ

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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 یو M)(IO Migratie voor Organisatie Internationale د

 سره تاسو شي کولی IOM کوي. مالتړ مهاجرینو د کچه په نړۍ د چې ده اداره خپلواکه

 بیرته د ستاسو IOM پریږدئ. هالینډ ډول خپلواک په چې وغواړئ تاسو که وکړي مرسته
 له شي کولی مرسته سره تاسو او کوي چمتو معلومات عملي اړه په کیدو یوځای بیا او راستنیدو

 تاسو چې وغواړئ څخه وکیل خپل یا کارمند VWN د وکړي. تنظیم وتلو د ستاسو څخه هالینډ
  وکړي. مرسته کې برخه پدې سره

nederland.nl-.iomwww 

 

 امنیت او عدلیې د هالنډ د V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst د

 هیواد اصلي ستاسو سره تاسو به DT&V د ، درکړي پناه ته تاسو IND که ده. برخه وزارت
 وکړي. مرسته کې تنظیم په ستنیدو بیرته د ته

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

 امنیت او عدلیې د هالنډ د I)(DJ Inrichtingen Justitiële Dienst د

 پناه د کې سرحد په تاسو که ولرئ معاملې سره DJI د یوازې به تاسو ده. برخه وزارت
 تړل پولې د شئ: پاتې کې مرکز استوګنې خوندي د به تاسو ، کې حالت پدې وي. کړې غوښتنه

 د ته نډهال تاسو چې ځکه شئ پاتې دلته باید تاسو کوي. اداره ودانۍ DJI هستوګنه. شوي

 استوګنځي سرحدي په به دوی اغوندي. یونیفورم کارمندان DJI د ده. شوې نیول مخه داخلیدو
 د کې پروسیجر پولې د به تاسو کړي. چمتو مرسته او پاملرنه پرمهال اوسیدو د ستاسو کې

GZA ، COA ونکړئ. معامله سره ساتونکو امنیت او 

.nlwww.dji 

 
 

 
 

 پروسس معلوماتو شخصي د
 

 دوی شوي. لیست الندې کوي همکاري کې بروشرې پدې چې سازمانونه هغه دي. معلومات ډول هر اړه په ستاسو معلومات شخصي
 توضیحاتو د ستاسو څخه تاسو له به دوی کوي. پروسس معلومات شخصي پرمهال کولو پروسس غوښتنې یا خبرتیا ، غوښتنلیک ستاسو

 زیرمه او کاروي ډیټا ستاسو سازمانونه دا وغواړي. هم څخه اشخاصو یا سازمانونو نورو له به کې صورت په اړتیا د او وکړي غوښتنه
 مکلفیتونه لپاره سازمانونو د قانون محرمیت د لپاره. کولو ورته مخې له قانون د وي اړتیا که شریکوي سره سازمانونو نورو د دا او کوي

 هم قانون محرمیت د کړي. اداره توګه خوندي او دقت په معلومات ستاسو باید دوی ، توګه په مثال د کوي. پروسس ډاټا ستاسو چې يټاک
 لکه: ، کوي رامینځته حقونه ستاسو

 حق؛ السرسي د ته معلوماتو ستاسو شوي ساتل لخوا سازمانونو د •
 ولې؛ او کوي څه سره معلوماتو له ستاسو سازمانونه چې حق پوهیدو د •
 شوي. شریک توضیحات ستاسو سره سازمانونو کوم د حق پوهیدلو د •

 وګورئ. پاڼه ویب ارګان اړوند د ، کیږي پروسس څنګه ډاټا شخصي ستاسو چې دا او لپاره موندلو معلوماتو نورو د اړه په حقونو خپلو د

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dji.nl/
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 پوښتنې شوې پوښتل ډول مکرر په
 

  شم؟ پاتې چیرته به کې جریان په پروسې ډوبلین د

 هالنډ په چې وکړي پریکړه IND لدې وروسته چیرې که شئ. پاتې کې مرکز په هرکلي د COA د به تاسو ، وروسته مرکې ډوبلین د

 ځای تقبالاس پروسې د - شئ ولیږدول ته مرکز استوګنې د نږدې ته دفتر IND د به تاسو ، کړي پروسس غوښتنلیک ستاسو کې

(POL) - پناه د کې( بندر یا ډګر هوایی )په پوله هالنډ د تاسو که کړئ. تعقیب پروسیجر عمومي غوښتنې پناه د به تاسو چې چیرې 
 شئ. پاتې کې مرکز تړلي یوه په استوګنې د کې روټرډیم یا زیست یا ډګر هوایی په شیفول د به تاسو نو ، وکړه غوښتنه

 
 تپوسونه

 سره کارمند VWN یا IND ، COA یا وکیل خپل وکړئ مهرباني نو ، لرئ پوښتنه کومه وروسته لوستلو بروشور دې د تاسو که
 وکړئ. خبرې

 
 شکایتونه

 چې کوئ احساس تاسو ، هرصورت په ، چیرې که دي. پیچلي او مسلکي دي دخیل کې پروسه په غوښتنې پناه د چې سازمانونه هغه ټول

 کې پدې سره تاسو کارمند VWN د یا وکیل ستاسو شئ. کولی شکایت تاسو نو ، شوی دی نه چلند ښه سره تاسو لخوا ادارې یوې د
 شي. کولی مرسته

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 ده: خپرونه ګډه پاڼه دا

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) 

 

 الري: له کمیشن

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 اصلي د کیدی. ترالسه نشي څخه مینځپانګې د خپرونې دې د حق هیڅ

 شي. غالب نسخه هالنډی د کې، صورت په تفسیر د ترمینځ ژباړې او

http://www.rijksoverheid.nl/

