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 پەنابەری    یا وە داخوازا
   
 سنوور رێبازا سەر زانیاریێ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وەرگرتیە؟ نڤیسۆکا ئەڤ وە چما
 وەالتەیک ل پاراستنا یای    پەنابەری بکن.  پەنابەری    داخوازا ڤر ل دکن هەز و هۆڵەندای    هاتنە دەریای    بەندەرا یان فرۆکەخانەی    رێیا ب هوون
    بۆ دن

.  وەرن دەرێ وێ ل نکارن و نیێ    ئەولە خوە وەالی    ل کو کەسێ    پاراسێ  
 

نا داخوازا هۆڵەندای    ولەتادە ژ فەریم ب هوون دکن، پەنابەری    داخوازا هوون وەختا    ب وە پێدڤیا هۆڵەندای    ل ژیانا بۆ دکن.  مایین    ئی  
 
نا ڤ  ئی  

 دەولەتا کو قانوونییە رێبازەکە ئەڤ بدن؛ پەنابەری    یا خوە داخوازا هوون کو دبە ی    دەست وێ پشن   پەنابەری    رێبازا هەیە.  روونشتن   
نا دکارن هوون دکە دیار دە ی    هۆڵەندای     رێبازا ل نرخاندن.  وەرە سنوور رێبازا گۆر ل دێ پەنابەری    یا وە داخوازا نا.  یان وەرگرن ن   روونشت ئی  

   IND دە، سنوور
 
 بدە.  بریار وە داخوازا سەر دە رۆژان 28 ناڤا د دڤ

 
    نڤیسۆکا ئەڤ

ۆڤە سنوور رێبازا بۆ گاڤێ  ۆڤە هەروها دکە.  شر     بکن چ دڤ    هوون دکە شر
 هۆڵەندای    ەولەتاد ژ دکارن هوون و وە( )ئەرکێ 

    بن چ بەندەواری
 وە(.  )مافێ 
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   دێ هوون
 

نا کنگ ز  وەرگرن؟ پەنابەری    یا روونشتنز   ئی 
 

نا وان گۆر ل دکارن هوون کو دکە دیار مەرجان وان بیانیان بۆ هۆڵەندای    پەیمانا     ژ یەک ئەگەر وەرگرن.  روونشتن    ئی  
 وە بۆ ژێرێ پیڤانێ 

نا دکارن هوون هەبن  ەرگرن: و روونشتن    ئی  
•    

    دەلیلێ 
 ژ جڤایک یا تایبەت کۆمەکە ئەندایم   یان سیایس باوەرێن نەتەوە، مەزهەب، دینوو نژاد، بەر ژ خوە وەالی    ل کو هەبن باش وەیێ 

 دترسن.  گرتن   
•    

    دەلیلێ 
    رەفتارێن یان ئشکەنجە بدارڤەکرن، یان مری    جەزایا ژ کو هەبن باش وەیێ 

 دترسن.  خوە وەالی    ل کرێت و نەمرۆڤانە دنیێ 
•    

    دەلیلێ 
.  شدەتا قوربانن    بێ    چەکداری پەڤچوونا بەر ژ خوە وەالی    ل دێ هوون هەبنکو باش وەیێ  استهاتن   

 لی 
یک، هەڤژین، •    پچووک یا وە زارۆکا یان داییک باڤ، شر

 
نا داوی    ڤ خینە دێ IND وەرگرتبە.  هۆڵەندای    ل روونشتن    ئی       کا بی 

    مەرجێ 
 وەیێ 

نا  نا.  یان هەیە پەنابەری    ناروونشت ئی  
 
 
 
 

 بکن؟ چ هوون بەندەوارن
 

    بزانن گرینگە
    پشتەڤانیا دە رێبازێ وەختا ل وە گۆتنێ 

 هەر هوون هەیە بەندەواری هەروها دکن.  پەنابەری    یا وە داخوازا سەبەبێ 
    )وەیک وەرگرن دکارن یان بەلگەیاهەی  

    یان خوە بەلگەیێ 
    پشتەڤانیا نامەیێ 

  بدن.  IND شای  نی خوە( گۆتنێ 
 

   کو هەبە فەردی یا وە رەوشا هەر ئەگەر
 
 وەرگرتنا ناڤەندا یان هەڤپەیڤین    وەختا ل دکارە IND دەیم   وێ بکە.  دیار بکە، راچاڤ IND دڤ

 بکە.  وە پشتەڤانیا ممکنە کو هەیا بدە هەول دێ IND بکە.  گونجاو و پێویست کریارێ هەر ئەولە
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ان راسن   دێ هوون ژ  وەرن؟ سازی    کی 
 
 

 

)(VWN Nederland VluchtelingenWerk یا سەربخوە سازیەکە    
 کو مرۆڤە مافێ 

   
ۆڤە پەنابەری    رێبازا بکە، دابێ    زانیاریان دێ VWN دخە.  پێش ب پەنابەران بەرژەوەندیێ   شر

    د و بکە، وە پشتەڤانیا و ئاگاهدار وە پەنابەری    رێبازا هەموو ل بکە،
 رە سازیان ب پرسگرێکێ 

یک ژ پریس   ڤ    سەر ئەو بکە.  ناڤبەینکاری      
 داخوازا سەر VWN دکن.  کار رە وە ارێزەرێپ ب ڤە نی 

 نادە.  بریار پەنابەری    یا وە
www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

)(RvR Rechtsbijstand voor Raad The است  دەبارا بخوە نکارن هوون ئەگەر دبە پشی 
    دراڤ    دێ RvR وەردگرن.  ئاریکاری    پارێزەرەیک ژ بکن خوە

 بۆ پارێزەر بدە.  دکە پارێزەر خزمەتێ 
RvR ناکە.  کار  
  دکە.  وە ئاریکاریا پەنابەری    رێبازا وەختا ل کو سەربخوەیە قانوونین    پێکهینەرێ پارێزەر

www.rvr.org 

 

)(IND Naturalisatiedienst en -Immigratie The و دادوەری وەزارەتا بەشەکە 
 یان وەرگرن پەنابەری    هۆڵەندای    ل دکارن هوون بکە لێکۆلێ    دێ IND هۆڵەندایێیە.  یا ئەولەهن   

سن وە ژ دێ ئەو نا.   سەر دێ ئەو دکن.  هۆڵەندای    ل پەنابەری    داخواز چما و کینە هوون بی 
ۆک  دەمیک ئاوای    ب دکارن هوون بدن بریار و بکن لێکۆلێ    هاتنە ژێ وەالی    ل وە رەوشا و چی 

 نا.  یان بمیێ    هۆڵەندای    ل هەردەیم یان
www.ind.nl 

 

 ژ دێ پەرەستار بکن.  هەڤدیتنەیک   رە Medifirst پەرەستارێ ب وەرگرتن    ناڤەندا ل دێ هوون
ینەکە بکە داخواز وە  

ین ئەڤ بدن.  بژیشیک لێنی   
    تو بکن دیار مەبەستێیە ڤ    بۆ لێنی 

 پرسگرێکێ 
   
 نا.  یان داییێ    باندۆرێ رە IND ب وە هەڤپەیڤینا سەر بکارن کو هەنە بەدەی   یان دەرووی   وەیێ 

 

)(IOM Migratie voor Organisatie Internationale The ل کو سەربخوەیە 
 ژ بخوازن سەربخوە ئاوای    ب هوون ئەگەر دکە.  پەنابەران پشتەڤانیا دنیای    سەرانسەرێ
    وە تەڤلێبوونا دیسان و ڤەگەرین سەر ئۆم وە.  بدە ئاریکاری    دکارە ئۆم بچن، هۆڵەندای   

 زانیاریێ 
 کارمەندێ ژ ئاریکاری    ڤ    بۆ بە.  ئاریکار هۆڵەندای    ژ وە چوویینا ئامادەکرنا د دکارە و ددە پراتیک
VWN سن.  خوە پارێزەرێ یان  بی 

nederland.nl-www.iom  

 

)(DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst The یا ئەولەهن    و دادوەری وەزارەتا بەشەکە 
 خوە.  وەالی    ڤەگەرن بە ئاریکار دێ DT&V بکە، رەد وە پەنابەریا IND ئەگەر هۆڵەندایێیە. 

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
http://www.rvr.org/
http://www.ind.nl/
http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
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)(DJI Inrichtingen Justitiële Dienst The یا ئەولەهن    و دادوەری وەزارەتا بەشەکە 
  هۆڵەندایێیە. 

.  ناڤا بکەڤن هوون نەهیشتنە کو بەر ژ دمیێ    سنوور یا ئەولە ئاڤاهیەکە ل هوون  هۆڵەندای  
    DJI کارمەندێن دبە.  ڤە رێ ب ئاڤاهن    DJI وەرگرتنێیە.  یا ئەولە ناڤەندەکە ئاڤایه

 تایبەت جلێ 
  بکن.  ئاریکاری    و بن موقاتە دە سنوور سەر خانن    ل وە مایینا وەختا ل دێ وئە دکن.  خوە ل

www.dji.nl 

 
 
 
 
 

 تۆمارکرن و راپۆرکرن : 1 گاڤا
 

    ژ دێ هوون
    پارێزڤانێ 

    یە.  Marechaussee Koninklijke (KMar) گەلەمپەرێ ب ئەڤ بکن.  راپۆر رە هۆڵەندای    سنوورییێ 
 ئەندامێ 

KMar بکن.  دیار وە پێناسەیا دێ KMar دێ    
    هوورگلیێ 

  بکن.  تۆمار وە نەتەوەیا و رۆژبوون ناڤ، وەیک فەردی، وەیێ 
    و کنج جل، ل دێ ئەو

    شوونا و بگەرن وە چەنتەیێ 
    شوونا گرتنا سەبەبا کو وەرگرتیە نڤیسۆکەک وە بگرن.  وە پێچیێ 

ە.  وە پێچیێ  ر  
 دبی 

   هوون
 
 بکە:  پرسان ڤان سەر رەدکا KMar بکن.  ئیمزە پەنابەری    یا خوە داخوازا KMar ل بچن دڤ

 وە؛ سەفەرا رێیا •
 و نا؛ یان کریە پەنابەری    داخوازا ئەورۆپای    ل دن جهەیک یان هۆڵەندای    ل بەرێ وە گەلۆ •
  نا.  یان هەیە وە مالباتا ئەورۆپای    ل دن جهەیک یان ڤر ل گەلۆ •
 
 کریە.  پەنابەری    داخوازا هۆڵەندای    ل وە کو نەکە ئاگاهدار وە وەالی    رایەدارێن جاران تو دێ هۆڵەندای    دەولەتا بزانن:  خوە کەرەما ژ

 
 وەرگرتنز   یا ئەولە ناڤەندا
ان چەند  

، و راپۆرکرن پشن   دەمژمی  ییک وەرگرتن    یا ئەولە ناڤەندەکە بێ    وە دێ تۆمارکری     
 رە جیه ڤ   ژ شیپخۆل.  فرۆکەخانەیا نی 

(JCS) Schiphol ya Dadweriyê Komavahiya  .ن ر  
نا کو بەر ژ ئەولەیە جهەیک JCS یا وەرگرتن    ناڤەندا دبی   ناڤا بکەڤن تونەیە وە ئی  

 . .  ڤر ل رێبازێ سەرانسەرێ ل دێ هوون هۆڵەندای    ژی IND نڤیسگەها دە JCS د دەرڤە.  بچن دەرێ ڤ    ژ خوە سەرێ ب نکارن هوون بمیێ  
 هەیە. 

 
 
 
 

 داخوازێ هەڤپەیڤینا : 2 گاڤا
 
ن، داخوازێ هەڤپەیڤینا رە IND ب یەکەم جڤینا ژ ر  

    بکە.  وە ژ پرسان دێ IND دە ی    دبی 
    ئارمانجێ 

 ئەڤن:  داخوازێ هەڤپەیڤینا سەرەکەیێ 
 سەر:  زانیاریان وەرگرتنا •

 کینە؛ هوون •

 و کونە؛ ژ هوون •

 کر.  ڤر سەفەرا چاوان وە •
ان ببیێ    • ر     کی 

 هەنە؛ وە بەلگەیێ 
ن •  

خینەب پەنابەری    یا وە داخوازا دڤ    ئەورۆپای    ل دن وەالتەیک گەلۆ بنی  (.  )رێبازا نا یان ی   دوبلین  
 

 بکن:  پرس وە ژ ڤان سەر هەڤپەیڤین    وەختا ل دێ
؛ ژێ وەالی    و جھ نەتەوە، وە، پێناسەیا •   

 تێ 
 مالبات؛ •
 بەلگە؛ •
 پەروەردە؛ •
 لەشکەری؛ خزمەتا و کار •
    ل مایینا •

 دن؛ وەالتێ 
؛ بۆ وە سەفەرا •  و هۆڵەندای  
.  بۆ وە سەبەبا •  پەنابەری  

http://www.dji.nl/
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 کار ب پەنابەری    یا زوو و دورست رێبازەکە بۆ زانیاریان ڤان IND دکن.  پەنابەری    داخوازا چما بدن کورت بەرسڤەکە هوون پێویستە تەی   
    هەیە وە دەرفەتا دە هەڤپەیڤین    وەختا ل تینە. 

ۆڤەیێ      سەر هوورگیل ب شر
  بدن.  پەنابەری    یا خوە داخوازا سەبەبێ 

 
IND بکە.  ئامادە ێراپۆر هەڤپەیڤین    ژ دێ IND وە.  بدە راپۆرێ کۆپیەکە دێ پارێزەر یان  

 
    هەرتم بزانن:  خوە کەرەما ژ

    هوورگلیێ 
    بدننە راستێ    خوەیێ 

    ژ یێ 
   وە ئەگەر سەختە.  بەلگەیێ 

 
 ئاگاهدار IND ئانیبە، کار ب خوە ناسناڤ

    یان زانیاری دایینا بکن. 
 دایینە.  باندۆرێ پەنابەری    یا وە داخوازا سەرەنجاما دکارە IND بۆ سەختە دانەیێ 

 
 بەلگە
    ئەگەر گرینگن.  گەلەیک پەنابەری    یا وە ازاداخو نرخاندنا بۆ بەلگە

، وە پێناسەیا کو هەنە وە بەلگەیێ   کارتا پاساپۆرت، وەیک دسەلمیێ  
،     یان ئاژۆتننامە، یان ناسنامە پێناسەی  

    وەیک وە، سەفەرا رێیا بەلگەیێ 
، بلێتێ  ، کارتا فرۆکەی    یان دادگەیه   هوکم   باوەرنامە، سواربووی  

 بەلگەیان دکارن هوون هەروها بدن.  زووتریک   رە IND ب داخوازێ هەڤپەیڤینا یان ناڤنڤیسن    دەما خوە کەرەما ژ رۆژنامەیان، نڤسارێن
ە،  دێ پسپۆر . ەب کاریئار اڤێی ۆب ەدکار رگرتن   ەو ای ەولەئ نداڤەنا د VWN کاەندەکارم بدن.  دە هوورگیل ب هەڤپەیڤینا د ئیهتمالە، پشی 

    راستبوونا
 بینە.  کار ب بەلگەیان ڤان پەنابەری    یا وە داخوازا نرخاندنا وەختا دێ IND بکن.  دیار وە بەلگەیێ 

 
    بزانن:  خوە کەرەما ژ

    و فەردی هوورگلیێ 
    هەموو گرینگن.  گەلەیک پەنابەری    یا وە داخوازا نرخاندنا بۆ وە بەلگەیێ 

 ل   و بدن پێویست زانیاریێ 
ن  
    جاران تو بن.  نڤیسیک دورست و گشن   ب زانیاری کو بنی 

ن فەردی بەلگەیێ  ر  
 دوور.  نەئاڤی 

 
ێ  

 دەڤگ وەرگی 
ەیک  

ێ بکە.  پرسان هۆڵەندی زمای    ب دێ IND کارمەندێ ببە.  رە IND ب وە هەڤپەیڤینا بەشداری دێ دەڤیک وەرگی   
 دێ دەڤیک وەرگی 

    و وەرگەرینە دکن فێم هوون زمای    ب پرسان
ێ وەرگەرینە.  ۆڵەندی   ه ل وە بەرسڤێ   

 تێکلداری بریارا سەر و ناکە کار IND بۆ دەڤیک وەرگی 
ێ و هوون ئەگەر تونەیە.  وی باندۆرا پەنابەری    داخوازاوەیا  

ن.  راستەراست هەما گرینگە هەبە، وە پرسگرێکا فێمکری    بۆ دەڤیک وەرگی  ر  
 ببی 

ەیک بدە هەول دێ IND بە، وسان ئەگەر  
 چێنەبە.  پرسان شاشفێمکرنا بەر ژ فێمکرنا شاش گرینگە کە. ب پەیدا دن دەڤکین    وەرگی 

 
 
 
 

 ئامادەبوویز   و بێهنڤەدایز   سەردەما : 3 گاڤا
 

 رێبازا بۆ دکارن RVT وەخن    ل هوون هەیە.  (RVT) ئامادەبووی    و بێهنڤەدان بۆ رۆژە-6 وەی    وەخن    داخوازێ هەڤپەیڤینا پشن   هوون
.  ئامادە و بکن بێهنڤەدای    پەنابەری     دکارە IND جاران، هن بکە.  کن RVT بخوازن IND ژ خوە پارێزەرێ شێورمەندیا ب دکارن هوون بێ  

، ئەولە وەالتەیک ژ هوون کو ژییە دەیم   وێ ئەڤ وە.  نەدن RVT بدە بریار  ئەندایم   دنن    وەالتەیک ل بەرێ وە یان میناک، وەک هاتێ  
، یەکیتیا دنن    وەالتەیک نا سویس   یان لیختێنشتاین ئیسالند، نەروی    ج، ئەورۆپای    هەبە.  روونشتن    ئی  

 
ز   
 VWN ب زانیاریێ 

ۆڤەیا و زانیاریان دێ VWN کارمەندەیک     و پەنابەری    رێبازا شر
 رێبازا سەرانسەرێ ل دێ VWN کارمەندێن بکە.  ئامادە بژیشکن    تەوسیەیێ 

    بکن.  پشتەڤانن    و ئاگاهدار وە پەنابەری   
    بەالشن.  VWN خزمەتێ 

.  ڤەشاری   دێ وە زانیاریێ   بمیێ  
 

 بژیشگ تەوسیەیا
ینەکە ل دێ Medifirst پەرەستارەکە  

ینا دێ پەرەستار بکە.  پرسان هن دە کورت لێنی   
 پەرەستار بە، پێویست ئەگەر بنڤیسە.  بژیشکن    نی 

ینا بۆ دێ  
    دێ بژیشک یان رپەرەستا بژیشکەیک.  بال بشینە وە پرتر لێنی 

ین    ئەنجامێ   
 وە رەزامەندیا ب تەی    دێ ئەڤ راگهینە.  رە IND ژ لێنی 

    دە پەنابەری    رێبازا د دێ IND کرن.  وەرە
 بگرە.  بەرچاڤ تەندورستن    یا وە رەوشا سەر زانیاریێ 

 
    سەر گرینگە

    و دەرووی   پرسگرێکێ 
ر  هەی   بەندەنییێ   

    سەر بن.  راستبی 
 ئەگەر باخڤن.  رە خوە بژیشیک   یان پەرەستار ب وها پرسگرێکێ 

ن.  رە بژیشک یان پەرەستار ژ هەبن، وە برین    دەوسا ر  
ینا راپۆرا ببی   

ینا بەر بکەڤن نیێ    نەچار هوون دمینە.  ڤەشاری   بژیشکن    لێنی   
 لێنی 

 . ینا دراڤ    نیێ    نەچار هوون بژیشکن    
 بدن.  بژیشکن    لێنی 

 
   بەر بکەڤن ناکن هەز هوونز ئەگەر

، ینالێنی  ن.  رە پەرەستاری ژ بژیشکن   ر  
 ل تەندورستن    یا وە رەوشا نکاربە دێ IND بە، وسان ئەگەر ببی 

 بگرە.  بەرچاڤ دورسن   ب دە پەنابەری    رێبازا
 

 سیل   نەخوەشیا تێستا
    ژێ هوون وەالی    ل رەنگە دنیایێیە، دەرێن گەلەک ل بەربەالڤ و گران نەخوەشیەکە سیل

    هەبە.  ژی تێ 
 سییل   شیانەخوە ب کەسێ 

ین    یان کوخێ    ب میناک وەک دکارن، ڤەکری ر     بێی 
 بخن.  نەخوەش ژی دن کەسێ 
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    بەشا کارمەندەیک

سە.  وە ژ سییل   سەر پرسان هن دێ وەرگرتن    یا گری   ناڤەندا ژ بژیشکن    خزمەتێ   وەختا ل گەلەمپەری ب دێ ئەڤ بی 
RVT بێ    تێسن    بۆ وە دێ ئەو بدن.  سییل   تاما تێستا دێ هوون بن، سییل   اهەبوون گومانبارێ هوون ئەگەر بە.  ژی زووتر دکارە ل   رووبدە 

 .  پشن   دێ پەنابەری    رێبازا بە، وسان ئەگەر پاگکرن.  وەرن دەرمانان ب هۆڵەندای    ل دێ هوون هەبە، وە سییل   ئەگەر نەخوەشخانەیەیک 
 بکە.  ی    دەست بژیشکن    دەرمانکرنا

 
 پارێزەرەیک ژ ئاریکاریا
 دەولەتا بۆ پارێزەر ببە.  دیار رە وە ژ پارێزەرەک دکن پەنابەری    داخوازا هوون وەختا دکە.  وە ئاریکاریا پەنابەری    رێبازا اوەخت ل دێ پارێزەر

 ل رە وە پارێزەرێ ب ئامادەبووی    هەڤدیتنا ئەڤ بکە.  هەڤدیتن    رە وە ب پەنابەری    رێبازا بۆ وە ئامادەکرنا بۆ دێ پارێزەر ناکە.  کار هۆڵەندای   
.  پێک دمیێ    هوون کو یائاڤاه     بدن.  دراڤ پارێزەری ئاریکاریا بۆ نیێ    نەچار هوون ی  

.  ڤەشاری   دێ وە زانیاریێ   بمیێ  
 
 
 
 

، رێبازا : 4 گاڤا  رۆژ ب رۆژ پەنابەری  
 

 ئاڤاهیا ل دێ و دکشینە رۆژان AA 6 رێبازا دبە.  ی    دەست (AA Asielprocedure, Algemene) پەنابەری    یا گشن   رێبازا ،RVT پشن  
 ئارمانجا بۆ +AA دکشینە.  رۆژان 9 گەلەمپەری ب کو +،AA درێژترە:  کو هەیە ژی پەنابەری    یا گشن   رێبازەکە وەرە.  پێک دمیێ    ل   هوون
    بەر ژ ژی پەنابەر و هەیە، IND یا زێدە لێکۆلینا ب پێدڤیا کو پەنابەریێیە داخوازێن وان

ی پرسگرێکێ  ر  
 پرتر بالداریا ب وان پێدڤیا ی  بەدە و می 

    هەنە. 
 رۆژن. -ب-رۆژ بنگەها سەر پەنابەری    یا وە رێبازا وەسفاندنا ژێرێ تشتێ 

 
 

 (AA) پەنابەری    یا گشن   رێبازا
 
 

 هوورگل ب هەڤپەیڤینا : 1 رۆژا
    دکارن دە هەڤپەیڤین    وەختا ل هوون یە. IND کارمەندەیک ب هەڤدیتنا هوورگیل ب هەڤپەیڤینا

ۆڤەیێ      سەر هوورگیل ب شر
 داخوازا سەبەبێ 

ەیک بکە.  وە ژ ژی پرسان هەڤپەیڤین    وەختا ل دێ IND کارمەندێ ددن.  پەنابەری    یا خوە  
 ئەگەر هەبە.  هەڤپەیڤین    ل دێ ژی دەڤیک وەرگی 

 بە.  هوورگیل ب یا وە پەیڤیناهەڤ بەشداری بکن داخواز VWN ژ کەسەیک ژ دکارن بکن، هەز هوون
 

    دێ هوون بکن، پەنابەری    داخوازا رە هەڤ ب وە هەڤژینا و هوون ئەگەر
    ئەگەر بکن.  رە IND ب جودا هەڤپەیڤینێ 

    زارۆکێ 
 15 وەیێ 

  بە.  جودا دێ وان هەڤپەیڤینا هەبن، ژۆرتر و سال
 

ن راستیان وان هەموو هوون گرینگە ر  
 وەرن خوە وەالی    ل نکارن چما و دایە روو چ هەر سەر هەیە.  اراستن   پ ب وە پێدڤیا بسەلمینە کو ببی 

، بی   ب تایبەت روودانەکە نکارن هوون ئەگەر بن.  زەالل و تام راست، پاراسێ    ن.  رە IND کارمەندێ ژ بیێ   ر  
 وەالی    ل گشن   رەوشا ژ ئەو ببی 

ۆڤەبکن:  خوە رەوشا هوون گرینگە ئاگاهدارن.  وە     ممکنە هەیا هەیە.  پاراستن    ب بخوە وە پێدڤیا چما شر
ن.  تێکلدار هوورگلیێ  ر  

 ئەگەر ببی 
   
    کێشەیێ 

ی یان بەدەی   وەیێ  ر  
ن.  رە IND کارمەندێ ژ گرینگە هەبن، پەنابەری    داخوازا سەبەبا تێکلداری می  ر  

ینا IND ئەگەر ببی   
 بژیشکن    لێنی 

ینا ژی خوە خەرج    ب دکارن هوون هەروها . بکە وە بۆ ڤێیا بدە بریار دەیم   وێ ببینە، مفادار وە داخوازا نرخاندنا بۆ  
 بکن.  بژیشیک لێنی 

 
 هوورگل ب هەڤپەیڤینا نیقاشا : 2 رۆژا

ەیک بکە.  نیقاش رە وە ب هوورگیل ب هەڤپەیڤینا سەر ل راپۆرێ دێ وە پارێزەرێ  
 پارێزەری و وە گۆتنا و بە دەرێ وێ ل دێ ژی دەڤیک وەرگی 

، نەهاتبە راست یان بەکەت دە راپۆرێ د تشتەک ئەگەر وەرگەرینە.  ە.  رە IND ژ ڤێیا بنامەیەیک   دێ وە پارێزەرێ نڤیسێ   ر  
 ببی 

 
 دەستپێگ   بریارا : 3 رۆژا

IND خینە دێ     کا بی 
    مەرجێ 

نا وەیێ   4 دکە.  دیار وە پەنابەریا رێبازا یا پرتر پێڤاژۆیا نرخاندی    ڤ    ئەنجاما نا.  یان هەیە پەنابەری    روونشتنا ئی  
 هەنە:  ئیمکان

1.    
نا بۆ وە مەرجێ  ە کو وەرگرن IND ژ خوە( پارێزەرێ رێیا )ب نامەیەکە دێ هوون هەنە.  پەنابەری    مایینا ئی   ر  

 و تەمامە سنووری رێبازا دبی 
.  ناڤا بکەڤن دکارن هوون  هوون ببە.  ئەرێ رە وە پارێزەرێ شێورمەندیا ب دە وەخت زووترین د دێ پەنابەری    یا وە داخوازا هۆڵەندای  
ە دێ وە پارێزەرێ بژین.  هۆڵەندای    ل دەمیک یان هەردەیم ئاوای    ب دکارن ر  

 چیە.  ڤێیا واتەیا ببی 
 داخوازا (VA) پەنابەری    یا درێژ رێبازا ل دێ IND بدە.  بریار دە رۆژان 28 ناڤا د نکارە و بکە لێکۆلین    هەیە پرتر وەخن    ب IND پێدڤیا .2

ە.  پەنابەری    یا وە  
.  پێک وەرگرتن    یا ڤەکری ناڤەندەکە ل VA ڤەبنی  ە دێ پەنابەری    یا وە داخوازا سەر بریارا ی    دێ هوون وەرە.  پشی 

    ب دن نڤیسۆکەکە
 وەرگرن.  VA سەر زانیاریێ 
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3. IND هەبوونا ئیهتماال دکە دیار    
نا بۆ وە مەرجێ   یا ئەولە ناڤەندەکە ل وە ئێدی تونەیە دەلیل ل   کێمە گەلەیک پەنابەری    مایینا ئی  

 پشن   گەلەمپەری ب و راوەستە دێ AA نینە.  سنووری رێبازا رێیا ب ئێدی ل   ددۆمە، AA ل پەنابەری    یا وە داخوازا بهێلن.  وەرگرتن   
 بکە.  ی    دەست دیسان وەرگرتن    یا ڤەکری ناڤەندەکە ل هەفتەیەیک

4. IND دکە دیار    
نا بۆ وە مەرجێ  ە کو وەرگرن IND ژ خوە( پارێزەرێ رێیا )ب نامەیەکە دێ هوون تونەیە.  پەنابەری    مایینا ئی   ر  

 دل IND دبی 
ن رە ژێ بکە.  رەد پەنابەری    یا وە داخوازا هەیە ر  

.  بریارا دبی      و سەبەب دێ نامە مەبەسن  
ە.  وە بۆ رەدبووی    دووهاتێ  ر  

 دێ وە پارێزەرێ ببی 
 بکە.  نیقاش رە وە ب مەی   نا سەر

 
 بەرسڤ بریارێ:  هەمبەری بەرتەکا : 4 رۆژا

 بەرسڤەکە دکارە وە پارێزەرێ باخڤن.  رە خوە پارێزەرێ ب مژارێ سەر دێ هوون بکە، رەد پەنابەری    یا وە داخوازا هەبە دل IND ئەگەر
ن و بدن DIN مەبەستنامەیا بەرسڤا فەریم ب دکارن هوون دە ی    کو بشینە رە IND ژ نڤیسیک ر  

 ناکن.  قەبوول هوون چما ببی 
 

 بریار : 6 و 5 رۆژێن
IND خینە وە بەرسڤا خوەندنا پشن   دێ  دکە.  دیار وە پەنابەریا رێبازا یا پرتر پێڤاژۆیا نرخاندی    وێ ئەنجاما نا.  یان دگوهەرە وێ مەبەستا کا بی 
ە دێ وە پارێزەرێ دکە.  راپۆر خاندی   نر ئەنجاما کو وەرگرن IND ژ خوە( پارێزەرێ رێیا )ب نامەیەکە دێ هوون ر  

 ئیمکان 4 چیە.  ڤێیا واتەیا ببی 
 هەنە: 

1.    
نا بۆ وە مەرجێ  ە کو وەرگرن IND ژ خوە( پارێزەرێ رێیا )ب نامەیەکە دێ هوون هەنە.  پەنابەری    مایینا ئی   ر  

 و تەمامە سنووری رێبازا دبی 
.  ناڤا بکەڤن دکارن هوون  هوون ببە.  ئەرێ رە وە پارێزەرێ شێورمەندیا ب دە وەخت زووترین د دێ پەنابەری    یا وە داخوازا هۆڵەندای  
ە دێ وە پارێزەرێ بژین.  هۆڵەندای    ل دەمیک یان هەردەیم ئاوای    ب دکارن ر  

 چیە.  ڤێیا واتەیا ببی 
ە.  پەنابەری    یا وە داخوازا VA ل دێ IND بدە.  بریار دە رۆژان 28 ناڤا د نکارە و بکە لێکۆلین    هەیە پرتر وەخن    ب IND پێدڤیا .2  

 ڤەبنی 
VA پێک وەرگرتن    یا ڤەکری ناڤەندەکە ل  . ە دێ پەنابەری    یا وە داخوازا سەر بریارا ی    ب دن نڤیسۆکەکە دێ هوون وەرە.  پشی 

   
 وەرگرن.  VA سەر زانیاریێ 

3. IND هەبوونا ئیهتماال دکە دیار    
نا بۆ وە مەرجێ   یا ئەولە ناڤەندەکە ل وە یئێد تونەیە دەلیل ل   کێمە گەلەیک پەنابەری    مایینا ئی  

 پشن   گەلەمپەری ب و راوەستە دێ AA نینە.  سنووری رێبازا رێیا ب ئێدی ل   ددۆمە، AA ل پەنابەری    یا وە داخوازا بهێلن.  وەرگرتن   
 بکە.  ی    دەست دیسان وەرگرتن    یا ڤەکری ناڤەندەکە ل هەفتەیەیک

4. IND دکە دیار    
نا بۆ وە مەرجێ  ە کو وەرگرن IND ژ خوە( پارێزەرێ رێیا )ب بریارێ نامەیەکە دێ هوون نەیە. تو پەنابەری    مایینا ئی   ر  

 دبی 
    نامە خوە.  وەالی    ڤەگەرن دڤ    هوون و رەدکرن هاتیە پەنابەری    یا وە داخوازا

    و بریارێ دەلیلێ 
ە.  ژی چنە وێ دیهاتێ  ر  

 هەروها نامە دبی 
ە ر  
    و بکن چ نەکن قەبوول بریارێ هوون ئەگەر دبی 

 بکە.  نیقاش رە وە ب نامەی    سەر دێ وە پارێزەرێ چنە.  وە وەالی    ەریناڤەگ ئیمکانێ 
 
 

 +(AA) رۆژان 9 پەنابەری    یا گشن   رێبازا
 
 

خینە، +AA ل یاپەنابەری    وە داخوازا IND ئەگەر  بکشینە:  رۆژان 9 گەلەمپەری ب دێ پەنابەری    رێبازا بی 
 هوورگیل؛ ب هەڤپەیڤینا : 2 و 1 رۆژێن •
 پارێزەری؛ دگەل هوورگیل ب هەڤپەیڤینا نیقاشا : 4 و 3 رۆژێن •
 ؛دەستپێیک   بریارا : 5 رۆژا •
 ؛پارێزەری رێیا ب )بەرسڤا( بریارێ هەمبەری بەرتەکا : 7 و 6 رۆژێن •
 . دویەم بریارا : 9 و 8 رۆژێن •
 

 رۆژ 28 زێدە هەری سنووری، رێبازا
 ل بکە.  درێژ رۆژان 28 هەیا زێدە هەری سنووری رێبازا دکارە IND جاران، هن دکشینە.  رۆژان 9 ژی +AA و AA 6 گۆتن، هات ژۆر ل وەیک
    و یەکشەیم شەیم، دە، سنووری رێبازا

    کارێ رۆژێن وەیک ژی گشن   بەتالنەیێ 
 هەساب.  تێ 

 
IND وەرگرتن    یا ئەولە ڤەندەکەنا ل نەپێویست ئاوای    ب کێمی   هوون بدە هەول و بکە کورت ممکن هەیا سنووری رێبازا دێ  .  رێبازا بمیێ  
 گۆتن، هات ژۆرێ ل وەیک ببە.  کوتا دێ نرخاندن نای    سنووری رێبازا ل ئێدی پەنابەری    یا وە داخوازا بوو زەالل کو هەما پەنابەری    یا وە

 ژ کو وەرگرتن    یا ڤەکری ناڤەندەکە بۆ ڤەگوهاسێ    وەرن دێ هون نرخاندن.  وەرە VA ل یان سنووری رێبازا دەرڤەی   AA ل دێ وە داخوازا
  ڕێڤەبرن.  ی    COA asielzoekers opvang Orgaan Centraal)( ئالن   

 
 

 پەنابەری    یا سادەکری رێبازا
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خینە.  زوو و سادەکری رێبازەکە ب وە داخوازا دێ IND کێمە.  وە بۆ پەنابەری    دایینا ئیهتماال بن، ئەولە وەالتەیک ژ هوون ئەگەر  وەختا د بی 
  
 
نا کو ی    کار ب ژی دەیم   وێ ئەڤ بکن.  رە IND ب هەڤپەیڤینەیک   دێ هوون تەی    دە، رێبازێ ڤ ، ل پەنابەری    مایینا یا وە ئی    هۆڵەندای  

، یەکیتیا دنن    تەیکوەال   هەبە.  سویس   یان لیختێنشتاین ئیسالند، نەروی    ج، ئەورۆپای  
 
 هەیە.  جودا نڤیسۆکەکە پەنابەری    یا سادەکری رێبازا سەر بزانن:  خوە کەرەما ژ

 
 ئەولە وەالتێ     لیستەیا
الیا، ئاندۆرا، جەزایر، ئاڵبانیا، س، کەنەدا، ریا،بولگا بەرازیل، ھەرزەگۆڤینا، و بۆسنیا بەلجیکا، ئۆسی   فەرەنسا، فینالند، ئیستۆنیا، دانمارک، قیی 
لەند، هەنگاریا، یۆنان، گانا، گورجستان، ئەڵمانیا،  لیتوانیا، لیختنشتاین، التڤیا، کرواتیا، کۆسۆڤۆ، ژاپۆن، جامایکا، ئیتالیا، هیندستان، ئی 

 پۆڵەندا، نەمسا، ئوکراین، نەروی    ج، 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، شانشین  

 
.  کێم یان بێ    زێدە ل   دکارن وەالت هن بگوهەرە.  دکارە لیستە ئەڤ     لیستەیا داوینا نوسخەیا بێ  

 دەولەتا مالپەرا سەر دکارن ئەولە وەالتێ 
 www.rijksoverheid.nl بکن:  پەیدا هۆڵەندای   

 
 
 
 

 خوە داخوازا پاشڤەگەراندنا
 

.  پاش خوە داخوازا وەخن    هەر دکارن هوون ، وێ ڤەگەریێ    چێبکن.  پێوەندی    رە IND ب یان رە پارێزەری ب راستەراست دڤ    هوون دەیم 
، پاش پەنابەری    یا خوە داخوازا IND ژ هوون ئەگەر ، هۆڵەندای    ل نکارن ئێدی هوون ڤەگەریێ   ی    دن سەبەبەکە ب کو مەگەر بمیێ    ئی  
    گەلەک و هۆڵەندای    سەفەرا نکارن هوون یای    ئەڤ ژی.  وەلێت ناڤا هاتنا قەدەخەیا بەر بکەڤن هوون نگەرە بن.  ڤر ل وە بدن

    وەالتێ 
 دنیێ 

، داخوازا پاشڤەگەراندنا پشن   دکارن هوون بن.  ل   یان بکن ئەورۆپای     دیسان وەلێت، ناڤا هاتنا قەدەخەیا بەر بکەڤن ئەگەر پەنابەری  
 بکن.  پەنابەری    داخوازا

 
 
 
 

 پەنابەری    رێبازا پشن  
 

 بریارێ دژی خوە نەڕازیبوونا خوە پارێزەرێ ریا ب و هۆڵەندای    دادگەهەکە ل دکارن هوون بکە، رەد پەنابەری    یا وە داخوازا IND ئەگەر
 . ی    دادگەیه   ژ دکارن هوون نە. IND بریارا دژی هوون دکن ئاگاهدار دادگەیه   فەریم ب هوون یای    ئەڤ ڕابگەهیێ    رێبازا وەختا ل ازنبخو ئی  
.  هۆڵەندای    ل نەڕازیبووی    ە ل   دێ دادگەـه وە.  بدە ئاریکاری    ڤ    بۆ دێ وە پارێزەرێ بمیێ    

 دە پەنابەری    یا وە داخوازا بریارا د IND کا بنی 
.  ەندای   هۆڵ ل دادگەیه   بریارا بەندا ل هوون بهێلن دێ دە، مژاران گەلەک د نا.  یان ئانیە کار ب راست هۆڵەندای    قانوونا  کو هەیا بمیێ  
.  وەرگرتن    یا ئەولە ناڤەندا ل دێ هوون بدە بریارێ دادگەـه     پرانیا ناڤا کەتنا قەدەخەیا گەلەمپەری ب بمیێ  

  وە.  بدن دێ ئەورۆپای    وەالتێ 
 

، رەد هوون ئەگەر ، پشن   دکارن هوون وە.  بدن ژی وەالت نانا کەتنا قەدەخەیا گەلەمپەری ب دێ بێ    قەدەخەیا بەر بکەڤن رئەگە رەدبووی  
 بکن.  پەنابەری    داخوازا دیسان ژی، وەلێت ناڤا هاتنا

 
 ڤەگەرین

، خوەنە.  وەالی    بۆ ڤەگەرینا بەرپریس   بخوە هوون  بۆ ڤەگەرینا بۆ وە بدە ئاریکاری    دێ DT&V( Vertrek en Terugkeer Dienst( ل 
.  ئامادە خوە وەالی     سەردەما ناڤا د خوە دل   ب هوون ئەگەر بکە.  ج    پێوەندی    رە وە ب پەنابەری    یا وە داخوازا رەدبوونا پشن   DT&V بێ  

، دە دیاربووی   .  دە وەرگرتن    یا ئەولە اناڤەند ل ڤەگەرین    رێبازا سەردەما ل دێ هوون پاشڤەگەراندن.  وەرن دێ هوون نەتەرکیێ    بمیێ  
 

 رە وان ب وە پێوەندیا دکارن VWN کارمەندێ یان وە پارێزەرێ باخڤن، رە DT&V ب خوە ڤەگەرینا زوو سەر دکن هەز هوون ئەگەر
 چێبکن.  پێوەندی    DT&V مالپەرا سەر تایبەت فۆرما ب ژی بخوە دکارن هوون چێبکن. 

terugkeer/hulp-bij-nghttps://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuni- هۆڵەندی:  •

dtv-van 

ی:  https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return- ئینگلی  

-the-in-stay-to-want-longer-no-you-e/documents/leaflets/2016/12/22/ifassistanc
etherlandsn 

http://www.rijksoverheid.nl/
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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 رە Migratie voor Organisatie Internationale (IOM) ب کارند هوون خوە، وەالی    ڤەگەرن خوە دل   ب دکن هەز هوون ئەگەر

    دکارە ئۆم چێبکن.  پێوەندی   
 بکە.  ئاریکاری    وە چوویینا بۆ و دابێ    پراتیک زانیاریێ 

 
 
 
 

ز  نرخاندنا  
 فەردی دانەیێ 

 
   
    جورە هەر فەردی دانەیێ 

    وەنە.  سەر زانیاریێ 
   سەر کو سازیێ 

 
    ئەو ئەڤن.  کرن هەڤکاری نڤیسۆیک   ڤ

 ل ژی هەڤدەم دنرخیێ    فەردی دانەیێ 
ن، پەنابەری    یا وە داخوازا  

سن وە ژ هوورگلیان سەر دێ ئەو داخوازێ.  یان ئاگاهداری سەر دنی   ژ بە پێویست قانووی    گۆر ل ئەگەر و بی 
   
    سازی ئەڤ ژی.  دن سازیێ 

ە و تیێ    کار ب وە دانەیێ     سا ب بە پێویست قانووی    گۆر ل ئەگەر و دکن زەخی 
 دکن.  ڤە پار ب رە دن زیێ 

    بۆ ڤەشارتیمایین    قانوونا
    ئەو دڤ    میناک، وەک دکە.  دیار وان ئەرکا دنرخیێ    دانەیان کو سازیێ 

ن.  ل   ڤەشاری   و بالداری ب وە دانەیێ   
 بنی 

    ڤەشارتیمایین    قانوونا
 وەیک:  دکە، دیار ژی وە مافێ 

•   
 
    دەستگهیشتنا ماڤ

    دانەیێ 
ە سازیان خوەیێ   ؛کرنە زەخی 

•   
 
ان بزانن کو ماڤ ر     سەر سازی کی 

 چما؛ و دکن کار وە دانەیێ 
•   

 
ان بزانن کو ماڤ ر     سازیان کی 

 کرنە.  ڤە پار ب وە دانەیێ 
    زانینا بۆ

    نرخاندنا چاوان سەر پرتر ئاگاهیێ 
    دانەیێ 

 بکن.  تێکلدار سازیا مالپەرا سەردانا فەردی، خوەیێ 
 
 
 
 

ز   
ز  زێدە پرسێ   

 کرن تێ 
 

ز   کنگێیە؟ رە IND ب من هەڤپەیڤینا یەکەمێ 
ن رە ڤ    ژ وەرە.  پێک پەنابەر وەیک وە تۆماربوونا پشن   دێ رە IND ب وە هەڤپەیڤینا یەکەمێ    ر  

 هەڤپەیڤینا پشن   داخوازێ.  هەڤپەیڤینا دبی 
.  ئامادە پەنابەری    رێبازا بۆ هەیە وە وەختا رۆژان 6 کێم هەری داخوازێ ن رە ڤ    ژ بێ   ر  

 هوون ازن،دخو کنی   RVT هوون ئەگەر . RVT دبی 
 بکن.  ئاگاهدار IND و بکن نیقاش سەر رە خوە پارێزەرێ ب دکارن

 
 بدە؟ بریار سنووری رێبازا ل دە رۆژان 28 یان 9 ،6 ناڤا د نکاربە IND ئەگەر

IND پەنابەری    یا گشن   رێبازا رێیا ب پەنابەری    وەیا داخوازا بدە بریار رەنگە (VA)  .خینە  ئیمزەکرنا رۆژا ژ دکارە ئەو بە، وسان ئەگەر بی 
.  وەرگرتن    یا ڤەکری ناڤەندەکە ل رێبازێ سەردەما ل دێ هوون بکشینە.  مەهان IND 6 بریاردانا هەیا پەنابەری    داخوازا  دێ هوون بمیێ  

    ب دن نڤیسۆکەکە
 وەرگرن.  VA سەر زانیاریێ 

 
.  ئاگاهدار دێ هوون بدە، بریار دە مەهان 6 ناڤا د نکاربە IND ئەگەر  ژ بریارەک پەنابەری    داخوازا ئیمزەکرنا پشن   مەهان DIN 6 ئەگەر بێ  

 یا خوە داخوازا سەر زوو بریارا داخوازا و بشیێ    رە IND ژ نامەیەیک   دکارن هوون وەرنەگرت، پەیامەک IND ژ مژارێ سەر وە و نەشاند رە وە
  بە.  ئاریکار ڤێیا بۆ دکارە وە پارێزەرێ بکن.  پەنابەری   

 
ۆکا کو ئەوە باشی   من بۆ م.  رە ژنەیک   ژ خوە پەنابەریا چی  ژ  

 ممکنە؟ ئەڤ ببی 
 و کارمەندەک بدە هەول دێ IND بکن.  دیار ڤێیا رە( IND ب هەڤپەیڤێ    یەکەمێ    )= داخوازێ هەڤپەیڤینا وەختا ل دکارن هوون ئەرێ،

ەکە  
ە وە بۆ ئەگەر بکە.  ئامادە هوورگیل ب هەڤپەیڤینا بۆ ژن یا دەڤیک وەرگی  ۆکا کو باشی  ەیک ژ وەخ چی   

ن، رە می  ر  
 وەختا ل دکارن هوون ببی 

ەیک و کارمەندەک بدە هەول دێ IND بە، وسان ئەگەر بکن.  دیار ڤێیا داخوازێ هەڤپەیڤینا  
   دەڤکین    وەرگی 

 هوورگیل ب هەڤپەیڤینا بۆ می 
 بکە.  ئامادە

 
   بم دوجایز  یان نەخوەش ئەگەر

 
 بکم؟ چ دڤ

    بەشا ژ فرۆکەخانەی    ل بن، دوجای   یان نەخوەش هوون ئەگەر
ن.  رە بژیشکن    خزمەتێ  ر  

ینا وەختا ل هەروها ببی   
    بۆ لێنی 

 بژیشکن    تەوسیەیێ 
ن( نڤیسۆیک   ڤ    )دەستپێکا  

 هەیە دکن فکر یان هەیە ژێگر یا وە نەخوەشیەکە ئەگەر گرینگە تایبەت ب ئەڤ بکن.  ئاگاهدار پەرەستارێ بنی 
ن رە پەرەستارێ ژ وونه تشتا هەر ب.  هێپاتیتا یان گەڕبوون سیل، وەیک ر  

    جاران تو دێ پەرەستار بمینە.  ڤەشاری   دێ ببی 
 سەر زانیاریێ 

نا بێن   وە تەندورستیا     ب وە ئی  
 نەکە.  ڤە پار ب رە دن کەسێ 

 
ن.  رە VWN یان IND کارمەندێ ژ بکەڤن، نەخوەش پەنابەری    رێبازا وەختا ل هوون ئەگەر ر  

 یا بژیشیک ئاریکاریا بن ئاریکار دکارن ئەو ببی 
    ژ بن، نەخوەش رە خوە پارێزەرێ یان IND ب جڤینا رۆژا ل هوون ئەگەر وەرگرن.  پێویست

 VWN کارمەندەیک یان ئەولەهن    پارێزڤانێ 
 بکە.  ئاگاهدار وە پارێزەرێ یان IND بکن داخواز
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 پرس
    نڤیسۆیک   خوەندنا پشن   ئەگەر

 باخڤن.  رە VWN یان DIN کارمەندێ یان خوە پارێزەرێ ب خوە کەرەما ژ هەبن، وە پرسێ 
 

 گازندە و گل
    هەموو

، بالدارن.  و پسپۆر پەنابەری    رێبازا تێکلداری سازیێ   دۆزێ دکارن نەکریە، رەفتار باش رە وە ب سازی    دکن هیس هوون ئەگەر ل 
 . ەب کاریئار اڤێی ۆب ەدکار VWN کاەندەکارم انی ەو ێرەزێپار ڤەکن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ژ:  هەڤبەشە وەشانەکە نڤیسۆک ئەڤ
 en Identificatie Vreemdelingenpolitie, Afdeling

(AVIM) Mensenhandel 
(DJI) Inrichtingen Justitiële Dienst 

(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) Vertrek en Terugkeer Dienst 
 

 داخوازا:  سەر
Veiligheid, en Justitie van Ministerie 

Migratiebeleid directie 
www.rijksoverheid.nl 

 
.  نای    ماف تو وەشای    ڤ    ناڤەرۆکا ژ  نوسخەیا ناڤبەرا ئەگەر دەرخسێ  

ۆڤەی    جوداهیا دە وەرگەرێ و سەرەکە
 هۆڵەندی نوسخەیا دەرکەڤە، شر

 ئێتبارە.  ب

http://www.rijksoverheid.nl/

