
د پناه غوښتنې جواز لرونکو لپاره د کورنۍ بیا یوځای کیدو

پروسه

وکړئ                غوښتنه لپاره کیدو یوځای بیا کورنۍ د غواړئ او لرئ جواز غوښتنې پناه د تاسو
تاسو د لنډمهاله پناه غوښتنې جواز ترالسه کړی او هیله لرئ د خپلې کورنۍ غړي نیدرلینډ ته راولي. تاسو سپانسر یاست، د دې معنی دا

ده چې تاسو د خپلې کورنۍ غړو په استازیتوب د استوګنې جواز لپاره غوښتنه کوئ. د غوښتنلیک هدف د المان پناه غوښتنې جواز ترالسه
کول دي. د غوښتنلیک وړیا دی.

د کورنۍ د یوځای کیدو پروسه دوه برخې لري:
 1برخه( د کورنۍ بیا یوځای کیدو لپاره د استوګنې موقتي جواز MVV .لپاره د غوښتنلیک اندیښمن کوي )MVVد اوږدې مودې 

استوګنې ویزه ده چې ستاسو د کورنۍ غړو ته اجازه ورکوي نیدرلینډ ته سفر وکړي. 
 د پناه غوښتنې جواز ترالسه کولو سره معامله; کوي کله چې ستاسو د کورنۍ غړي نیدرلینډ ته راشي. ستاسو د کورنۍ غړي به2برخه 

د پناه غوښتنې یو قانوني جواز ترالسه کړي د دوی استوګنه به ستاسو د پناه غوښتنې جواز پورې اړه ولري.

دا پاڼه په مرحله وار توضیح کوي چې څنګه ستاسو د کورنۍ غړی کولی شي د پناه غوښتنې یو قانوني جواز ترالسه کړي.

تاسې به د کومو نهادونو یا سازمانونو سره مخ شئ؟
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Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)د 
د پناه غوښتنې پروسې په جریان کې په نیدرلینډ کې د پناه غوښتونکو; د هرکلي او مالتړ

 دCOAمسؤلیت لري، او د کورنۍ کوم غړي چې وروسته اجازه لري هالنډ ته سفر وکړي. 

 کولیCOAهستوګنې; ، خواړو او لنډمهاله روغتیا بیمې تنظیم کوي، که چیري اړتیا وي. 
شي مرسته هم وکړي که چیري تاسو د استقبال مرکز کې پاتې کیدو پرمهال ډاکټر ته اړتیا

 یو خپلواک سازمان دی او ستاسې د پناه غوښتنلیک په اړه پریکړه; نه کوي. COAلرئ. 

www.coa.nl

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)د بشري حقونو 

 کارمندانVWNیوه خپلواکه اداره ده چې د پناه غوښتونکو; او کډوالو ګټې خوندي کوي. د 
کولی شي تاسو ته د کورنۍ یوځای کیدو پروسې په اړه معلومات; وړاندې کړي. دوی کولی شي

تاسو سره د کورنۍ یوځای کیدو لپاره د غوښتنلیک ډکولو کې مرسته وکړي او د کورنۍ بیا
یوځای کیدو پروسې په جریان کې تاسو او ستاسو د کورنۍ غړو مالتړ وکړئ. دوی کولی شي

 د کورنۍ یوځای کیدو لپارهVWNد نورو سازمانونو; سره ستونزو کې هم مرسته وکړي. 
غوښتنلیکونو; په اړه پریکړه نه کوي. 

www.vluchtelingenwerk.nl
www.forrefugees.nl

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA)هغه موسسه 
ده چې ستاسو د کورنۍ غړي باید هغه ته الړ شي که چیرې دوی ناروغه وي یا د استقبال

GZA د هرکلي هرموقعیت; کې یا دې ته څیرمه د COA د مرکز کې د طبي پوښتنې ولري.
 تمرین مالتړGGZ کولی شي د ډاکټر معاون، نرس، GZAد روغتیا مرکز شتون لري. 

کارګر یا عمومي متخصص سره مالقاتونه تنظیم; کړي.

www.gzasielzoekers.nl

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)د هالینډ 

 پلټنه کوي چې ایا ستاسو د کورنۍ غړي د کورنۍINDد عدلیه او امنیت وزارت برخه دی. 
یوځای کیدو شرایط پوره کوي. دوی به معاینه کړي چې ایا ستاسو اسناد ریښتیني; دي. دوی

کولی شي په بهر کې تعقیبي; څیړنې هم پیل کړي ، پدې کې ستاسو د کورنۍ غړو سره د

DNA ازموینې او مرکې شاملې دي. د INDچارواکي کولی شي له تاسو څخه په نیدرلینډ 
کې پوښتنې; هم وکړي مخکې لدې چې پریکړه; وکړئ ستاسو د کورنۍ غړو ته اجازه ورکړئ

چې نیدرلینډ ته سفر وکړي.

www.ind.nl

Internationale Organisatie voor Migratie
(IOM) څخه زیاتو هیوادونو کې د دفترونو څخه مهاجرینو; سره مرسته100 د نړۍ له 

 مرستې کې د پناه غوښتنې جواز لرونکو د کورنۍ غړو لیږد شامل دي.IOMکوي. د 

IOMد مشاور یا بشپړ سفر مرستې په توګه د دې خدماتو لپاره فیس اخلي. تاسو باید د دواړو 

 نشي کولی د کورنۍ یوځایIOMخدماتو لپاره د ویب سائټ له الرې د نرخ غوښتنه وکړئ. 
کیدو لپاره مالي مالتړ چمتو کړي. 

www.iom-nederland.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)په بهر کې 

 د نړۍ په بیالبیلو; هیوادونو کې سفارتونه لري. د المانيBZد هالنډ حکومت; استازیتوب; کوي. 
سفارتونه کولی شي ستاسو د کورنۍ غړو سره د کورنۍ یوځای کیدو لپاره غوښتنلیک کې

 نمونې واخلي او د ټاکل کیدو له مخې ستاسو دDNAمرسته وکړي. سفارتونه کولی شي د 

 په غوښتنه ترسره کیږي. که چیريINDکورنۍ غړو سره مرکې ترسره کړي. دا تل د 
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IND ستاسو د کورنۍ غړي د MVVلپاره تصویب کړي، دوی باید د سفارت څخه لیدنه 

 خپریدو تنظیم کړي. MVVوکړي ترڅو د 

www.rijksoverheid.nl
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د پناه غوښتنې موقتي اجازه: د کورنۍ غړي او شرایط

د پناه غوښتنې د موقتي جواز یوه اجازه لیک ده چې ستاسو د کورنۍ لپاره په هالینډ کې ستاسو سره ژوند کولو لپاره ټاکل شوې. تاسو او
ستاسو د کورنۍ غړي دواړه باید د بهرني قانون شرایطو سره مطابقت ولري.

د کورنۍ غړي د موقتي پناه غوښتنې جواز لپاره وړ دي
: وکړئ               غوښتنه لپاره کیدو یوځای کورنۍ د لپاره غړو لاندې کورنۍ د شئ کولی تاسو

  یا ښځه؛ ستاسو
  یا پارټنر؛ ستاسو
     یا ماشوم؛ پالونکی یا ماشوم ستاسو
         د او یاست مجرد تاسو چيري که والدین، پناه          18ستاسو د تاسو چې کله لرئ عمر کم څخه کالو

. کړې  غوښتنه

د احتمالي پناه غوښتنې جواز لپاره شرایط
                 ستاسو کې میاشتو دریو په وروسته کولو ترلاسه جواز غوښتنې پناه د ستاسو باید غړي کورنۍ د ستاسو

د    لارې .   MVVله             . کیږي    بلل دوره کیدو یوځای بیا کورنۍ د موده میاشتو درې د وکړي غوښتنه لپاره
ستاسو د کورنۍ غړي ال دمخه په بهر کې ستاسو د کورنۍ برخه وه. دې ته د کورنۍ اړیکې ویل کیږي. د کورنۍ اړیکې باید الهم

شتون ولري کله چې ستاسو د کورنۍ غړي نیدرلینډ ته ننوځي. 
ستاسو د کورنۍ غړي باید داسې اسناد چمتو کړي چې د دوی هویت او له تاسو سره د دوی کورنۍ اړیکې ثابت کړي. اسناد په الندې

تفصیل کې تشریح شوي. 
 کالو څخه ډیر وي باید یو بیان السلیک کړي چې دوی د غوښتنلیک په وخت کې الماني تاریخ12د کورنۍ غړي چې عمرونه یې له 

نلري. دې ته د اصطالحي سند ویل کیږي. 
 کالو څخه پورته عمر لرونکي ماشومان باید د غوښتنلیک په وخت کې د بندیز-پرته سند السلیک کړي.15د 
 .تاسو د پناه غوښتنې یو خپلواک جواز لرئ
.تاسو باید یو بیان السلیک کړئ چې تاسو د خپلې کورنۍ غړو سپانسر یاست
.تاسو د پناه غوښتنې پروسې په جریان کې د خپلې کورنۍ غړي ښکاره کړي
 کلن یاست.18تاسو او ستاسو ملګری دواړه لږترلږه 
که چیري تاسو د خپل کوچني ماشوم په استازیتوب غوښتنه کوئ او نور بیولوژیک والدین به په بهر کې پاتې وي، والدین چې وروسته

پاتې وي باید ستاسو ماشوم ته اجازه ورکړي چې نیدرلینډ ته سفر وکړي.

د احتمالي پناه غوښتنې جواز شرایطو پوره کولو کې پاتې راتلل.
په الندې قضیو کې، ستاسو د کورنۍ غړي او تاسو شرایط نه پوره کوئ:

 .تاسو په خپل وخت غوښتنه نده کړې. د کورنۍ بیا یوځای کیدو موده پای ته رسیدلېINDبه ارزونه وکړي چې ایا ناوخته سپارل منل 
کیدی شي

تاسو غواړئ دلته د ذکر شوي کسانو په پرتله د کورنۍ نوري غړي راوبلي؛
.تاسو ته د پناه غوښتنې عارضي جواز ورکړل شوی

که تاسو الهم غواړئ پدې شرایطو کې د کورنۍ یوځای کیدو لپاره غوښتنه وکړئ، تاسو باید د کورنۍ غړو یا خپلوانو لپاره د اوسیدو
جوازونو لپاره د عادي غوښتنلیک پروسه تعقیب کړئ. منظم غوښتنلیک پیسې مصرفوي او د سخت مقرراتو تابع دي. د غوښتنلیک

فورمه وکاروئ "د کورنۍ غړو او خپلوانو )د سپانسر( د استوګنې هدف لپاره غوښتنلیک". تاسو کولی شئ فورمه په
www.ind.nl/familie.کې ومومئ 

 کالو څخه کم عمر درلودي18د پناه غوښتنې په وخت کې، تاسو مجرد او د 
تاسو کولی شئ یوازې د خپل بیولوژیک والدین لپاره د کورنۍ یوځای کیدو لپاره غوښتنه وکړئ. که تاسو غواړئ کوچني یا لوی وروڼه یا

خویندې راوړئ، تاسو باید د کورنۍ غړو یا خپلوانو لپاره د اوسیدو جوازونو لپاره د عادي غوښتنلیک پروسه تعقیب کړئ. منظم
غوښتنلیک پیسې مصرفوي.

که چیري تاسو له یوې څخه ډیرې میرمنې لرئ، تاسو ممکن یوازې له دوی څخه یوه
راوړئ، د هر هغه ماشومانو; سره چې تاسو یې له دې میرمنې سره لرئ. د المان قانون

الندې، اتباع ممکن یوازې یوه میرمن ولري.
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د پناه غوښتنې جواز لرونکو لپاره د کورنۍ بیا یوځای کیدو پروسه

 غوښتنلیکMVV مرحلو کې د پناه غوښتونکو لپاره د 8په . 1برخه 

: د غوښتنلیک سپارل1مرحله 
 ویب پاسئټ کې موندل کیدی شي:INDتاسو باید د غوښتنلیک فورمه ډکه کړئ، کوم چې د 

www.ind.nl/nareis تاسو باید د کورنۍ هر غړي لپاره جال فورمه ډکه کړئ. د .INDویب سائټ د موجود 
فورم انګلیسي نسخه هم لري. 

 کارمندان د کورنۍ یوځای کیدو پروسې په اړه معلومات چمتو کوي. دوی کولی شي تاسو سره د کورنۍVWNد 
یوځای کیدو غوښتنلیک ډکولو کې مرسته وکړي او د کورنۍ بیا یوځای کیدو ټولې پروسې له الرې تاسو ته الرښود کړي. که چیري تاسو

 ساتونکی هم کولی شي تاسو سره د غوښتنلیک سره مرسته وکړي.NIDOSکوچنی یاست، ستاسو د 

د غوښتنلیک فورمه کې ټولې الرښوونې ولولئ او تعقیب یې کړئ. مهرباني وکړئ ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو ټول اړین اسناد پکې شامل
کړئ او ضمیمې یې بشپړې کړئ. 

INDتمه لري ستاسو د کورنۍ غړي د رسمي اسنادو سره ستاسو سره د دوی هویت او کورنۍ اړیکې ثابت کړي. رسمي اسناد هغه 
اسناد دي چې د چارواکو لخوا په اصلي هیواد کې صادر شوي. ستاسو د کورنۍ غړي معموال تاسو ته په هنیدرلینډ کې اصلي اسناد لیږي.

INDبه مشخص کړي چې کوم اصلي اسنادو ته اړتیا ده. تاسو کولی شئ غیر رسمي اسناد هم پکې شامل کړئ چې ستاسو د غوښتنلیک 
مالتړ کوي. د رسمي هویت اسنادو کاپي لکه پاسپورټ یا شناختي کارت کافي دی. د هویت رسمي سند باید د زیږون نیټه، د زیږیدو ځای

او د پاسپورت عکس ولري. ټول غوښتل شوي اسناد باید په ډچ، انګلیسي، فرانسوي یا الماني ژبو لیکل شوي یا ژباړل شوي وي.
ژباړونکی باید د الماني محکمې لخوا لوړه وکړي. 

د پروسې ګړندي کولو لپاره ژرترژره د غوښتنلیک لپاره اړین ټول اسناد راټول کړئ.
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 بشپړ شوي غوښتنلیک فورمه او د کورنۍ هر غړي لپاره د ټولو اسنادو کاپي واستوئ. اصلي اسناد وساتئ دا ممکنINDتاسو باید د 
 ادرس دIND ته واستوئ. د INDوروسته اړتیا ولري. تاسو باید د غوښتنلیک بشپړ شوی فورمه د ضمیمو او پاسپورټ عکس سره 

غوښتنلیک فورمه کې لیست شوی.

: د غوښتنلیک رسید2مرحله 
 څخه یو لیک ترالسه کړئ کله چې دوی ستاسو غوښتنلیک ترالسه کړي. لیک د کورنۍ د غړي نومINDتاسو به د 

 ستاسو غوښتنلیک ترالسه کړی او کله به داINDمشخص کوي چې تاسو یې غوښتنه کړې، د هغه نیټې سره چې 
پریکړه وکړي. لیک به له تاسو څخه وغواړي چې اصلي اسناد واستوي.

که چیري تاسو حرکت کوئ، په پروسه کې د ځنډ مخنیوي; لپاره ژرترژره د خپل

VVN ته هم خبر ورکړئ که چیري تاسو د IND خبر کړئ. INDآدرس بدلون 
لخوا مختلف مشاور ګمارل کیږئ. بدلونونه باید په لیکلي ډول رپوټ شي.

3    : کول  چیک غوښتنلیک د ګام
 به وګوري چې ایا تاسو ټول اړین معلومات ډک کړي دي او درست ضمیمې او اسناد یا د هغېINDکله چې غوښتنلیک پروسس کیږي، 

 به دا ارزوي چې ایا ستاسو د کورنۍ غړي د پناه غوښتنې د اقامه جواز شرایطINDکاپي پکې شاملې وې. که غوښتنلیک بشپړ وي، 
پوره کوي. غوښتنلیک به رد شي که چیرې دا سمدستي روښانه شي چې ستاسو د کورنۍ غړي اړتیاوې نه پوره کوي. پروسه به ډیر

 کوم معلومات له السه ورکړي یا الهم اصلي اسنادو ته اړتیا لري. پدې حالت کې، پروسه به ډیر وختINDوخت ونیسي که چیرې 
ونیسي.  تاسو به پدې حالت کې یو لیک ترالسه کړئ. 

4   : بشپړول  غوښتنلیک د ګام
 الهم ورته اړتیا لري او کله چې تاسو یې باید واستوئ. دا دا هم وایی چې ایاINDلیک مشخص کوي چي کوم معلومات او اسناد چې 

IND وګورئ. ژرترژره خپل 3 غواړي کوم اسناد وڅیړي. د دې په اړه د نورو معلوماتو لپاره، مرحله VVN.مشاور ته لیک واخلئ 
 چارواکو ته زنګ ووهئINDدوی به تاسو سره مرسته وکړي غوښتل شوي اسناد وسپاري. که چیري تاسو ډیر وخت ته اړتیا لرئ، د 

 چارواکو د تلیفون شمیره په لیک کې ویل شوي.IND مشاور دوی ته زنګ ووهئ. د VVNچې خپل غوښتنلیک اداره کړي یا ستاسو د 

 ګام: د اسنادو معاینه5
ستاسو د کورنۍ ټول غړي باید په المان کې ستاسو سره د دوی د هویت او د دوی اړیکې )کورنۍ اړیکې( مستند

 به معموال دا اسناد معاینه کړي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې دا ریښتیني دي. د اسنادوINDشواهد وړاندې کړي. 
معاینه کول څو میاشتې وخت نیسي.

 به ارزونه وکړي چې ایا شواهد چمتو کول ممکنINDکه چیري ستاسو د کورنۍ غړي رسمي اسناد ونه لري، 
 ته په سمه توګهINDندي. دا قضیه ده که چیري ستاسو د کورنۍ غړي د هیڅ ګناه له الرې اسناد ونه لري. له همدې امله دا مهم دي چې 

توضیح ورکړئ چې ولې ستاسو د کورنۍ غړي رسمي اسناد نلري. همدارنګه نور غیر رسمي اسناد واستوئ چې د دوی هویت او کورنۍ
اړیکې ثابتوي. 

 ازموینهDNA: 6ګام 
په ځینو مواردو کې، هغه اسناد چې ستاسو د کورنۍ غړي یې چمتو کوي ممکن کافي نه وي، یا ستاسو د کورنۍ

 کولی شي ستاسو د کورنۍ غړو ته د تعقیب تحقیق وړاندیزINDغړي ممکن اړین اسناد ونه لري. پدې حالت کې، 
 مشخص کړي چې شواهد نشي وړاندې کیدی یا که چیري غیرINDوکړي. دا یوازې هغه وخت پیښیږي کله چې 

 ازموینه شامل کیدی شي.DNAرسمي اسناد کافي ډاډ ورکړي چې تاسو د کورنۍ غړي یاست. تعقیبي تحقیق کې د 
که چیري ستاسو د کورنۍ غړی ستاسو بیولوژیکي ماشوم وي یا ستاسو بیولوژیک والدین که تاسو کوچنی یاست،

 ازموینه ستاسو د کورنۍ غړو سره مرسته کوي ترڅو ثابتهDNA ازموینې لپاره بلنه ترالسه کړئ. د DNA څخه د INDتاسو به د 
 ازموینې لپاره د الماني سفارتونو سره همکاري کوي. لیک تشریح کوي تاسوDNA د INDکړي چې تاسو د دوی مور یا پالر یاست. 

چي تاسو او ستاسو د کورنۍ غړي څه کولو ته اړتیا لرئ.

لومړی، ستاسو د کورنۍ غړي باید د نږدې الماني سفارت سره مالقات; وکړي. یو ډاکټر، نرس یا کوم بل څوک به د مالقات په ورځ په
سفارت کې ستاسو د کورنۍ غړو څخه د ګال پړسوب واخلي. سواب د ځانګړي ډکي سره اخیستل کیږي. د غومبوری زخمونه زیان نه

 ته لیږل کیږي. ستاسو د کورنۍ غړي باید سمدستي تاسو ته خبرIND مواد په المان کې DNAکوي او ستاسو روغتیا ته زیان نلري. د 
 نمونې ورکړي. په راتلونکي ورځ، تاسو کولی شئ په آنالین مالقات وکړئDNAورکړي کله چې دوی په سفارت کې د 
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www.ind.nl په اتریچټ Utrecht کې د IND دفتر کې د DNAنمونه ورکړئ. که چیري اړتیا وي، تاسو باید د ځان او په هالنډ 
کې د کورنۍ هر بیولوژیکي غړو لپاره وخت ونیسئ.

IND به ستاسو او ستاسو د کورنۍ غړو څخه اخیستل شوي د لعاب نمونې معاینه کړي. د DNA.ازموینه کولی شي څو میاشتې ونیسي 
IND.به تاسو سره د نورو معلوماتو سره اړیکه ونیسي کله چې پایلې شتون ولري 

 مسله تنظیم کړي. په ځینو کیسونو; کې، ستاسو دMVVستاسو د کورنۍ غړي باید د تعقیب ازموینې; لپاره او نږدې د الماني سفارت ته الړ شي او د 
کورنۍ غړي ممکن د دې کولو لپاره ملي پولې څخه تیریږي. دا ممکن خپل اصلي هیواد ته د دوی بیرته راستنیدل پیچلي کړي. ستاسو د کورنۍ

غړي پخپله د دې مسؤل دي. په وخت کې د خپلې کورنۍ غړو سره د بارډر تیریدو امکان په اړه بحث وکړئ. هم، هغه هیواد ته د ننوتلو، پاتې کیدو
او وتلو لپاره د پلي کیدو وړ مقرراتو په اړه بحث وکړئ چیرې چې د هالنډ سفارت موقعیت لري. دا مسلې تنظیم کړئ مخکې لدې چې تاسو د المان

سفارت کې مالقات وکړئ.

: د المان په سفارت کې مرکه7مرحله 
 ممکن ستاسو د کورنۍ غړي په بهر کېIND ځینې پوښتنې لري، IND ازموینه ناممکن وي یا DNAکه چیري د 

د المان په سفارت کې مرکې ته راوبولي. مرکه ستاسو د کورنۍ غړو ته اجازه ورکوي چې تشریح کړي دوی څوک
 ممکن تاسو ته په نیدرلینډ کې مرکې ته هم بلنه درکړي. په سفارت کې دINDدي او له دوی سره ستاسو اړیکې. 

مرکې تنظیم کول څو میاشتې وخت نیسي.

 ګام: پریکړه8
IND ،د ټولو تحقیقاتو پایلو ته انتظار باسي. کله چې پایلې شتون ولري INDبه وګوري چې ایا ستاسو د کورنۍ 

غړي ټولې اړتیاوې پوره کوي. تاسو به د خپلې کورنۍ غړو لپاره غوښتنلیک په اړه پریکړه ترالسه کړئ. د قانون
له مخې، تاسو باید د غوښتنلیک له دریو څخه تر شپږو میاشتو پورې پریکړه ترالسه کړئ. پریکړه د مصروف

وختونو په اوږدو کې ډیر وخت نیسي.
 ،مثبت پریکړه: که ستاسو د کورنۍ غړي ټولې اړتیاوې پوره کړيIND.به غوښتنلیک تصویب کړي 

IND به تاسو او د المان سفارت ته پریکړې واستوي. تاسو باید د IND.پریکړو په اړه د خپلې کورنۍ غړي خبر کړئ 
 ،منفي پریکړه: که ستاسو د کورنۍ غړي ټول شرایط پوره نکړيINDبه غوښتنلیک رد کړي. ستاسو د کورنۍ غړي ممکن ستاسو له 

 مشاور کولی شي یو وکیل ښکیل کړي ترڅو تاسو سره د اپیل ثبت کولو کېVVNالرې پریکړې ته اپیل وکړي. تاسو یا ستاسو د 
مرسته وکړي.

 راټولولMVV: د مثبت پریکړې وروسته د 9ګام 

تتتتتت
 ترالسه کړي. د دې کولو لپاره، دویMVVستاسو د کورنۍ غړي باید د مثبت پریکړې وروسته په دریو میاشتو کې 

باید د المان سفارت سره مالقات وکړي. دا هغه سفارت دی چې د غوښتنلیک فورمه ډکه شوې وه یا چیرې چې
ستاسو د کورنۍ غړي د تعقیب تحقیقاتو لپاره مخکې وو. که چیرې په اصلي هیواد کې د المان سفارت شتون ونلري،

 راټولولو لپاره اضافي درې میاشتېMVVستاسو د کورنۍ غړي کولی شي ګاونډي هیواد ته سفر وکړي. پدې حالت کې، دوی به د 
ولري.

تسلیمول         MVVد تتتتت تتتت:  پاسپورت د او لاسلیک نښې، ګوتو د فورمه،
 ترالسه کولو لپاره،MVVستاسو د کورنۍ غړي باید د پاسپورټ عکسونه راوړي. د پاسپورټ عکسونه باید ځینې اړتیاوې پوره کړي. د 

 مسلې فورمه ډکه کړي. یو چارواکی به ستاسو د کورنۍ غړو د ګوتو نښې واخلي. ستاسو د کورنۍMVVستاسو د کورنۍ غړي باید د 
 صادرولو لپارهMVVغړي هم باید هر یو خپل السلیک چمتو کړي. د المان سفارت به ستاسو د کورنۍ غړو پاسپورټونه واخلي. دا د 

اړین دی پاسپورټ باید په هغه وخت کې د شپږو میاشتو یا ډیرو لپاره اعتبار ولري. 

 یو طرفه سفر سند دی.LP( ترالسه کړي. LPکه ستاسو د کورنۍ غړي پاسپورټ ونلري، دوی کولی شي معموال د الماني الیسیز پاسر )
 به سفارت ته خبر ورکړي که چیري ستاسو د کورنۍIND لپاره دوه اضافي پاسپورټ عکسونه وسپاري. LPد کورنۍ هر غړی باید د 

 لپاره وړ وي. LPغړي د 

 صادرLPیوازې ستاسو د کورنۍ غړو هیواد څخه بهر د المان سفارتونه کولی شي 
کړي.

د     کې پاسپورټ کول     MVVپه پرځای ځای او  صادرول
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 )سټیکر( په پاسپورټ کېMVV چمتو کړي. دا کولی شي تر دوه اونیو پورې وخت ونیسي. کله چې هرڅه چمتو وي، MVVسفارت به 
 سره خپل پاسپورټونه راټول کړي.MVVsځای په ځای کیږي. سفارت به ستاسو د کورنۍ غړو ته بلنه ورکړي چې د 

معلومات   MVVد تتتتت تتتت:  او ټولګه
 سره بیرته ورکړل شي. په بدیل توګه، دوی به دMVVستاسو د کورنۍ غړي به بیرته سفارت ته راشي. د دوی پاسپورټونه به دوی ته د 

MVV سره LP.ترالسه کړي. دوی به المان ته د ننوتلو وروسته د څه کولو په اړه لیکلي معلومات هم ترالسه کړي 

 ګام: نیدرلینډ ته سفر10
خپل        غړو کورنۍ د ستاسو چې سفر        MVVsیوځل ته نيدرلينډ شي کولی دوی کړي، راټول

مقررات.                ځانګړي وتلو د لپاره بهر غړو کورنۍ د ستاسو ممکن کې، کيسونو ځینو په وکړي
 . ولري  . VWNشتون کړي        چمتو معلومات اړه پدې شي باوري   90د  MVVکولی لپاره ورځو

په.    باوري . MVVدي شوی     ویل کې سټیکر
: لري    شتون نيټي دوه

( مؤثره نیټهMVV)له دې نیټې څخه اعتبار لري 
( د پای نیټهMVV)نور له دې نیټې څخه اعتبار نلري 

 راټولولو وروستهMVV مشوره ورکوي چې د INDستاسو د کورنۍ غړي باید نیدرلینډ ته د سفر لپاره د الوتکې خپل ټکټونه واخلي. 
 څخه مالتړ ترالسه کوئ، د سفر ځینې لګښتونه ممکن په ځینې قضیو کې بیرته ورکړل شي. دVWNټیکټونه مه اخلئ. که چیري تاسو د 

امکاناتو په اړه له خپل مشاور څخه پوښتنه وکړئ. 

ستاسو د کورنۍ غړي ممکن هر وخت غوښتنلیک بیرته واخلي. پدې حالت کې، تاسو

 خبر کړئ. که چیري ستاسو د کورنۍIND مشاور له الرې VWNباید د خپل 
غړي غوښتنلیک بیرته واخلي، د کورنۍ د یوځای کیدو موده به پای ته ورسیږي او
تاسو نور نشئ کولی د کورنۍ یوځای کیدو لپاره غوښتنه وکړئ د دې الرې څخه.  

  مرحلو کې ستاسو د کورنۍ غړو لپاره د الماني پناه غوښتنې پروسه2. په 2برخه 

: د ننوتلو وروسته په تیر اپیل کې ثبت کول1مرحله 
 ورځو کې هالنډ ته سفر وکړي او په شخصی ډول په تیر اپیل کې د غوښتنلیک90ستاسو د کورنۍ غړي باید په 

 هم د استقبالVWN او IND د پروسې په جریان کې استقبال او مالتړ تنظیموي. COAمرکز ته راپور ورکړئ. 
ځای کې شتون لري.

 ګام: ستاسو د کورنۍ غړو لپاره د پناه غوښتنې پروسه او د اوسیدو جواز 2
د استوګنې ځای کې ستاسو د کورنۍ غړو د پناه غوښتنې پروسه لږترلږه څلور ورځې او درې شپې وخت نیسي.

ستاسو د کورنۍ غړي به د استقبال ځای کې ویده شي. تاسو به په کور کې ویده شئ.

پروسیجر معموال څلور ورځې وخت نیسي. که چیري کوم شک یا ابهام شتون ولري،

INDبه ستاسو د کورنۍ غړي عمومي پناه غوښتنې پروسې ته واستوي. د پناه 
ورکولو عمومي پروسه ډیر وخت نیسي.

د استوګنې ځای کې ستاسو د کورنۍ غړو د پناه غوښتنې پروسه الندې شامل دي:
 دIND .یو چارواکی به د دوی هویت او د ګوتو نښې وګوري INDبه د دوی مخ ډیجیټل عکس واخلي او د دوی د ګوتو نښې به 

واخلي که چیري دوی الهم په سمه توګه راجستر شوي نه وي. 
 .ستاسو د کورنۍ غړي ممکن د نري رنځ ازموینه واخلي، د دوی اصلي هیواد پورې اړه لري
 ستاسو د کورنۍ غړي به دVWN.څخه د پروسې په اړه توضیحات ترالسه کړي 
 ستاسو د کورنۍ غړي به دIND .سره لنډه مرکه ولري INDبه ستاسو د کورنۍ غړو ته پریکړه ورکړي. دا یو لیک دی چې پکې 

 به ستاسو د کورنۍ غړو ته د دوی د اوسیدو جواز ورکړي. کهINDراغلي چې دوی به د پناه غوښتنې یو قانوني جواز ترالسه کړي. 
 به پروسه نوره هم تشریح کړي.INDچیري دا امکان ونلري، 

 ستاسو د کورنۍ غړي به دCOAکارمند سره لنډه مرکه ولري 
.او د ښاروالۍ له یوه چارواکي سره ناسته. ښاروالۍ به د نفوس راجستر کې ستاسو د کورنۍ د غړو توضیحات ثبت کړي
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،ستاسو د کورنۍ غړي به په وروستۍ ورځ د استقبال ځای پریږدي. دوی به ستاسو کور ته الړ شي. که چیري دا الهم ممکن نه وي
COA.او ښاروالۍ به د دوی لپاره د سرپناه بندوبست وکړي 

د پناه غوښتنې خپلواک غوښتنلیک

ستاسو د کورنۍ غړي به په نیدرلینډ کې د پناه غوښتنې یو قانوني جواز ترالسه کړي. موقتي جواز یو موقتي اجازه ده چې ستاسو د پناه
 ستاسو د پناه غوښتنې لغوه کړي یا یې وغځوي، ستاسو د کورنۍ غړو د اوسیدو جوازونهINDغوښتنې جواز پورې اړه لري. که چیري 

 کولی شي د دوی د اوسیدو جوازIND به ارزونه وکړي چې ایا دوی د پناه غوښتنې خپلواک جواز لپاره وړ دي. INDبه هم لغوه شي. 
هم لغوه کړي که چیري ستاسو سره د دوی کورنۍ اړیکې پای ته ورسي. دا یو حالت دي که چیري ستاسو د کورنۍ غړي نور تاسو سره

اړیکه ونلري، یا که د پوښتنې الندې د کورنۍ غړی یو ماشوم وي چې په یو کال کې به په خپلواک ډول ژوند وکړي. 

که چیري ستاسو د کورنۍ غړي غواړي د خپلو دالیلو له مخې د پناه غوښتنې لپاره خپلواک غوښتنلیک وسپاري، دوی کولی شي دا د
IND سره د مرکې پرمهال د استقبال ځای کې بیان کړي. د INDچارواکي به نور معلومات چمتو کړي. که ستاسو د کورنۍ غړي د 

پناه غوښتنې یو خپلواک غوښتنلیک وسپاري، دا به د عمومي پناه غوښتنې پروسې کې پروسس شي. د پناه ورکولو عمومي پروسه ډیر
 به وڅیړي چې ایا ستاسو د کورنۍ غړي د الماني حکومت محافظت ته اړتیا لري. که چیري دوی وکړي، دوی به دINDوخت نیسي. 

پناه غوښتنې یو خپلواک موقتي جواز ترالسه کړي. ستاسو د کورنۍ غړي کولی شي په راتلونکي نیټه د پناه غوښتنې یو خپلواک
غوښتنلیک وسپاري.

شخصي معلومات پروسس کول

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

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

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

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

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

مکرر پوښتل کیدونکې پوښتنې

ایا تاسو کولی شئ دا غوښتنلیک فایل کړئ که چیري ستاسو د کورنۍ غړي ورک شوي وي؟
هو، ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو په دریو میاشتو کې غوښتنه کوئ، حتی که تاسو د خپلې کورنۍ غړو سره هیڅ اړیکه نلرئ. په بل ډول،

تاسو به د کورنۍ بیا یوځای کیدو مودې شرایط پوره نکړئ. په ځینو کیسونو کې، سره صلیب کولی شي تاسو سره ستاسو د کورنۍ غړو
 مشاور کولی شي پدې کې ستاسو سره مرسته وکړي.VWNموندلو کې مرسته وکړي. دې ته تعقیبول ویل کیږي. ستاسو د 

ایا دا امکان لري چې ستاسو د کورنۍ غړي د المان په سفارت کې د زوړ سند تصدیق کړي؟
نا، دا امکان نلري. که چیرې نیدرلینډ ته د السلیک شوي پخواني سندونو لیږلو کې ستونزې شتون ولري، د پرمخ تللو غوره الرې په اړه

 سره مشوره وکړئ.INDله 

 موقعیت کې اوسئ؟COAتاسو او ستاسو د کورنۍ غړي چیرته اوسیږئ که چیري تاسو الهم د 
 مشاور څخه پوښتنه وکړئ.COA پدې اړه په ګډه کار کوي. د امکاناتو په اړه د استقبال مرکز کې د خپل COAښاروالۍ او 

پوښتنې
 مشاور سره خبرې وکړئ.VWNې مینځپانګې په اړه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ د خپل letکه تاسو د دې پا
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شکایتونه
ټولې کورنۍ چې د کورنۍ یوځای کیدو پروسې کې دخیل دي مسلکي او دقیق دي. که چیري تاسو د یوې ادارې لخوا د خپلې کورنۍ غړو

 مشاور کولی شي پدې کې ستاسو سره مرسته وکړي.VWNدرملنې څخه راضي نه یاست نو تاسو شکایت کولی شئ. ستاسو د 
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ګډه         نهادونو الندې دې د پاڼه معلومات دا
ده  :خپرونه

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

هیڅ        څخه مینځپانګو د غوښتنلیک دې د
     . ژباړې    او اصل د کیدی ترالسه نشي حقونه
په         توپیرونو د کې پوهاوي او تفسیر ترمینځ

ده      غالب نسخه هالینډۍ کې، .صورت
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