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 شما پناهندگی درخواست
 سرحدی پروسیجر مورد در معلومات

 
 
 

 
 

 
 
 

 کتابچه این دریافت علت
 معنای به پناهندگی دارید. را اینجا در پناهندگی درخواست تقاضای و اید شده هالند وارد دریایی بندر یا هوایی میدان یک طریق از شما

  بگیرند. قرار محافظت تحت آنجا در نمیتوانند و ندارند امنیت خود کشور در که اشخاصی برای است دیگر کشوری در محافظت

 
 به ضرورت هالند در سکونت جهت مینمایید. اقامت جواز درخواست هالند دولت از رسمی قسم به میکنید، دگیپناهن درخواست زمانیکه

 در که است قانونی پروسیجر یک این میشود. شروع شما پناهندگی درخواست ارسال از پس پناهندگی پروسیجر دارید. اقامت جواز یک
 سرحدی پروسیجر با مطابقت در شما پناهندگی درخواست میکند. اتخاذ تصمیم شما برای اقامت جواز صدور مورد در هالند دولت آن

 بگیرد. تصمیم شما درخواست مورد در روز 28 مدت جریان در باید IND سرحدی، پروسیجر در میشود. پروسس

 
 همچنین و شما( های ولیت)مسئ دهید انجام باید شما که را هایی کار همچنین، میکند. تشریح را سرحدی پروسیجر مراحل کتابچه این

 میدهد. شرح را شما( )حقوق باشید داشته انتظار هالند دولت از میتوانید که را مسائلی
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 کرد؟ دریافت را پناهندگی اقامت جواز میتوان وقت چی
 

 از یکی در شامل اگر .میکند مشخص کنید دریافت را پناهندگی اقامت جواز یک میتوانید آن به مطابق که شرایطی هالند بیگانگان قانون
 کنید: دریافت را اقامت جواز میتوانید میشوید، ذیل شده تشریح موارد

 دلیل به یا سیاسی، محکومیت ملیت، دین، نژاد، دلیل به خود اصلی کشور در شکنجه و آزار از ترس بر مبنی ای کننده قانع دالیل شما •
 دارید. را خاص اجتماعی گروه یک در عضویت

 خود اصلی کشور در ترذیلی آمیز تحقیر یا انسانی غیر رفتار یا شکنجه، اعدام، مجازات از ترس بر مبنی ای کننده قانع دالیل شما •
 دارید.

 دارید. خود کشور در مسلحانه منازعات دلیل به شدن خشونت قربانی از ترس بر مبنی ای کننده قانع دالیل شما •

 کرد خواهد بررسی IND است. کرده دریافت را هالند در اقامت جواز اخیرا شما صغیر دفرزن یا مادر، پدر، زندگی، شریک همسر، •
 نخیر. یا هستید پناهندگی اقامت جواز شرایط واجد شما آیا که

 

 
 

 

 میرود انتظار شما از آنچه
 

 تا میرود انتظار شما از مچنینه باشد. پناهندگی درخواست برای شما دالیل کنندۀ تایید شما اظهارات پروسیجر، جریان در که است مهم

  شما(. اظهارات کننده تایید های نامه و اسناد )مانند کنید ارائه IND به بیاورید دست به میتوانید یا دارید که را مدارکی تمام

 

 اقدامات واندمیت IND آن از بعد کنید. مشخص را آنها میتوانید بگیرد، نظر در را آنها باید IND که دارید شخصی شرایط کدام اگر

 کند. حمایت شما از ممکن، اندازه تا میکند کوشش IND بدهد. انجام ایمن پذیرش مرکز در یا ها مصاحبه جریان در احتماال را، مناسب
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 شد خواهید روبرو آنها با که هایی موسسه
 
 

 

N)(VW Nederland VluchtelingenWerk بشری حقوق موسسه یک 

 پروسیجر میکند، ارائه معلومات VWN میدهد. ارتقا را پناهجویان منافع که میباشد مستقل
 صورت در و میکند، حمایت و آگاه را شما پروسیجر طول در میکند، تشریح را پناهندگی
 ارتباط مورد این در شما وکیل با آنها مینماید. میانجیگری دیگر های موسسه با مشکالت بروز

 رد.نمیگی تصمیم شما پناهندگی درخواست مورد در VWN داشت. خواهند نزدیکی

www.vluchtelingenwerk.nl 

www.forrefugees.nl 

 

Rechtsbijstand voor Raad  وکیل، گرفتن در توانایی عدم صورت در

R)(Rv شوید. مستفید وکیل یک های مساعدت از که میکند حاصل اطمینان RvR بعوض 

 کار RvR برای وکیل میکند. پرداخت برایش را او مصارف وکیل، توسط شده ارائه خدمات
  نمیکند.
 پناهندگی پروسیجر جریان در شما به که است مستقل حقوقی مساعدت دهنده ارائه یک وکیل
  میکند. کمک شما

www.rvr.org 

 

 

D)(IN Naturalisatiedienst en -Immigratie وزارت از بخشی 

 میکند. تحقیق هالند در شما پناهندگی دریافت حق مورد در IND است. هالند امنیت و عدلیه
 روایت آنها کرد. خواهند سوال هالند در پناهندگی درخواست برای شما دلیل و شما درباره آنها
 ماندن اجازه آیا که بگیرند تصمیم تا میکنند بررسی را شما اصلی کشور در شما وضعیت و

 یر.نخ یا دارید هالند در را دائم یا موقت

www.ind.nl 

 

 شما از نرس داشت. خواهید MediFirst نرس با مالقات قرار یک شما پذیرش، مرکز در
 احتمالی مشکالت تعیین منظور به معاینه این بگیرید. قرار طبی معاینه تحت که خواست خواهد

 بدهد. قرار تاثیر تحت را IND با شما مصاحبه است ممکن که است شما جسمی و روحی

 

M)(IO Migratie voor Organisatie Internationale موسسه یک 
 ترک برای مندی عالقه صورت در است. جهان سراسر در مهاجرین از کننده حمایت مستقل

 مورد در را مفیدی معلومات IOM کند. کمک شما به میتواند IOM مستقل، قسم به هالند
 از کند. کمک شما به هالند از خروج حصۀ در میتواند و میکند فراهم شما مجدد ادغام و عودت

 کند. کمک شما به مورد این در بخواهید خود وکیل یا VWN کارمند یک

nederland.nl-www.iom  

 

V)(DT& Vertrek en Terugkeer Dienst و عدلیه وزارت از بخشی 

 حصۀ در شما به DT&V کند، رد را شما پناهندگی درخواست IND اگر است. هالند امنیت
 میکند. کمک شما اصلی کشور به عودت

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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I)(DJ Inrichtingen Justitiële Dienst امنیت و عدلیه وزارت از بخشی 
  است. هالند
 شده منع هالند به شما شدن داخل چراکه دارید اقامت مصئون سرحدی اسکان محل در شما

 میکند. مدیریت را ساختمان این DJI است. مصئون پذیرش مرکز یک ساختمان این است.

 شما از سرحدی کاناس محل در شما اقامت جریان در آنها میپوشند. یونیفورم DJI کارکنان
  کرد. خواهند کمک شما به و مراقبت

www.dji.nl 

 

 
 
 

 

 نام ثبت و راپور :1 مرحله
 

 KMar اعضای میباشد. r)(KMa Marechaussee Koninklijke معموال این میدهید. راپور هالند سرحدی گاردهای به شما

  میکنند. ثبت را شما ملیت و تولد تاریخ نام، مانند شما، شخصی مشخصات KMar میکنند. تعیین را شما هویت

 اثر اخذ دالیل مورد در ای کتابچه شما میگیرند. را انگشتها اثر و عکس و کرد خواهند بررسی را شما کاالهای و وسایل همچنین آنها

 در سواالتی است ممکن KMar کنید. امضا KMar در را خود پناهندگی درخواست باید اشم همچنین اید. کرده دریافت شما انگشتان
 نماید: پرسان شما از زیر موارد حصۀ

 شما؛ سفر مسیر •
 و نخیر؛ یا اید داده پناهندگی درخواست اروپا در دیگری جای یا هالند در قبال آیا اینکه •
  نخیر. یا میکنند زندگی اروپا در دیگری جای یا اینجا در شما خانواده اعضای آیا اینکه •

 
 ساخت. نخواهد باخبر هالند در شما پناهندگی درخواست از را شما اصلی کشور مقامات هرگز هالند دولت باشید: داشته توجه لطفا

 
 ایمن پذیرش مرکز
 مکان این برد. خواهند شیفل هوایی میدان نزدیک در مصئون پذیرش مرکز یک به را شما نام، ثبت و راپور از بعد ساعت چند مدت در

 تا شما ندارید. را هالند به شدن داخل اجازه شما چراکه است ایمن تاسیسات یک JCS پذیرش مرکز دارد. نام (JCS) شیفل عدلیۀ مجتمع

 دارد. موقعیت JCS در IND دفتر همچنین ندارید. را مکان این ترک اجازه تنهایی به شما ماند. خواهید اینجا در پروسیجر این ختم

 

 
 
 

 درخواست مصاحبۀ :2 مرحله
 

 مصاحبۀ اصلی اهداف پرسید. خواهد را سواالتی شما از IND آن جریان در که دارد نام درخواست مصاحبۀ ،IND با جلسه اولین
 از: عبارتند درخواست

 اینکه: به میباشد مربوط معلومات دریافت •

 هستید؛ کسی چه شما •

  و کجایید؛ اهل •

 اید. کرده سفر ینجاا به قسم چی •

 شما؛ مدارک مشاهده •
 دوبلین( )پروسیجر کند بررسی را شما پناهندگی درخواست باید اروپا در دیگری کشور آیا اینگه به رسیدگی •

 

 
 
 

http://www.dji.nl/


 

Uw asielaanvraag. De Grensprocedure Maart 2021 | Dari 5 

 شد: خواهد پرسیده زیر موارد حصۀ در سواالتی شما از درخواست مصاحبۀ طول در

 شما؛ سکونت محل و والدت، محل ملیت، هویت، •
 خانواده؛ •
 اسناد؛ •
 تحصیالت؛ •
 عسکری؛ خدمت و کار •
 کشورها؛ دیگر در اقامت •
  و هالند؛ به شما سفر •
 پناهندگی. درخواست برای شما دلیل •

 پناهندگی پروسیجر یک برای معلومات این از IND بدهید. خود پناهندگی درخواست دلیل مورد در کوتاهی جواب است ضرور فقط شما
 را تشریحی مصاحبۀ جریان در خود پناهندگی درخواست دالیل درباره مشرح توضیحات ارائه فرصت شما کند.می استفاده سریع و مناسب
  داشت. خواهید

 

IND از را راپور این از کاپی یک شما کرد. خواهد تهیه را مصاحبه این از راپور یک IND خواهید دریافت خود وکیل طریق از یا 
  کرد.

 
 مستعار نام یک از شما اگر همچنین را. تقلبی سند یک مشخصات نه کنید بیان را خود واقعی مشخصات همیشه باشید: داشته توجه لطفا

 تاثیر شما پناهندگی درخواست نتیجه باالی است ممکن ،IND به غلط دیتاهای یا معلومات ارائه کنید. باخبر را IND میکنید، استفاده
 بگذارد.

 
 اسناد
 کارت پاسپورت، مثل میباشد، شما هویت بر دلیل که دارید اسنادی اگر هستند. مهم بسیار شما پناهندگی درخواست بررسی برای اداسن

 پرواز، کارت طیاره، تکت مثل خود، پناهندگی روایت بر دلیل یا سفر، مسیر بر دلیل یا دریوری، لیسنس یا والدت، کارت شناسایی،

  کنید. ارائه IND به درخواست، مصاحبۀ یا نام ثبت جریان در فرصت زودترین به را آنها لطفا روزنامه؛ لهمقا یا محکمه حکم دیپلوم،

 میتواند ایمن پذیرش مرکز در VWN کارمند یک کنید. ارائه تشریحی، مصاحبۀ جریان در احتماال بعدا، را اسناد میتوانید شما همچنین

 شما پناهندگی درخواست ارزیابی زمان در IND کرد. خواهند بررسی را شما اسناد تصح متخصصین، کند. کمک شما به مورد این در
 کرد. خواهد استفاده اسناد این از

 
 ضرورت مورد معلومات تمام هستند. مهم شما پناهندگی درخواست ارزیابی برای شما اسناد و شخصی مشخصات باشید: داشته توجه لطفا
 نیاندازید. دور را شخصی اسناد هرگز است. شده نوشته صحیح و کامل بصورت وماتمعل که شوید مطمئن و کنید ارائه را

 
 ترجمان

 به را سواالت ترجمان پرسید. خواهد هالندی لسان به را سواالت IND کارمند داشت. خواهد حضور IND با مصاحبه در ترجمان یک

 رای باالی تاثیری کدام و نمیکند کار IND برای ترجمان اید.مینم ترجمه هالندی لسان به را شما جوابهای و میفهمید شما که لسانی
 بگویید. را موضوع این فورا   است الزم داشتید، مشکل یکدیگر های صحبت فهم در ترجمان و شما اگر ندارد. شما هندگیپنا درخواست

 وجود به سواالت درک عدم بدلیل میفه غلط هیچکدام که است مهم کند. آماده را دیگری ترجمان تا میکند کوشش IND حالت، این در
 نیاید.
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 آمادگی و استراحت دوره :3 مرحله
 

 میتوانید ،RVT دوره جریان در داشت. خواهید (RVT) آمادگی و استراحت روزه 6 دوره یک شما درخواست، مصاحبۀ از بعد

 کوتاهتر را RVT دوره که بخواهید IND از میتوانید خود وکیل با مشورت با شوید. آماده پناهندگی پروسیجر برای و کرده استراحت

 یک از شما مراجعه دلیل به مثال است ممکن امر این نشود. داده RVT دوره شما به که میگیرد تصمیم IND موارد بعضی در کند.
 یا اشتاین لیختن ایسلند، ناروی، اروپا، اتحادیه عضو کشور یک در پناهندگی اقامت جواز یک حاضر حال در اگر یا باشد، امن کشور
 باشید. داشته سوئیس

 

 VWN معلومات
 در VWN کارمندان همچنین کرد. خواهد ارائه را صحی های توصیه و پناهندگی پروسیجر شرح و معلومات VWN کارمند یک

 استفاده محرمانه قسم به شما معلومات میباشد. رایگان VWN خدمات میکنند. ارائه حمایت و کمک شما به هندگیپنا پروسیجر جریان
 میشود.

 
 طبی های توصیه

 صورت در مینویسد. را طبی نظر یک نرس این پرسید. خواهد شما از را سواالتی کوتاه، معاینه یک جریان در MediFirst نرس یک

 امر این میدهند. راپور IND به را معاینات نتایج نرس و داکتر میدهد. ارجاع داکتر یک به بیشتر معاینات برای را شما نرس ضرورت،

 خواهد نظر در را شما صحی وضعیت به مربوط معلومات IND پناهندگی، پروسیجر طول در شد. خواهد انجام شما رضایت با فقط
 گرفت.

 
 صحبت داکتر یا نرس با مشکالت این مورد در است. مهم بسیار دارید که حیرو و جسمی مشکالت هرنوع مورد در داشتن صداقت
 طبی معاینه انجام به مکلف شما میباشد. محرمانه طبی معاینات راپور بگویید. داکتر یا نرس به را آن دارید زخم جای کدام شما اگر کنید.

 کنید. پرداخت پول طبی معاینه برای شما که نیست ضرور نیستید.

 

 جریان در شما صحی وضعیت مناسب بررسی به قادر IND حالت، این در بگویید. نرس به نیستید طبی معاینه انجام به مند عالقه اگر
 بود. نخواهد پناهندگی پروسیجر

 
 توبرکلوز تست

 مثال، بطور است. شایع اید آمده آن از شما که کشوری در احتماال و جهان مناطق اکثر در که است خطرناک مریضی یک توبرکلوز
 کنند. مصاب عطسه و سرفه ذریعۀ را دیگران میتوانند باز، توبرکلوز به مبتال اشخاص

 

 RVT دوره طی معموال موضوع این پرسید. خواهد شما از توبرکلوز مورد در را سواالتی بسته، پذیرش مرکز طبی خدمات کارمند یک
 داد. خواهید توبرکلوز مکمل تست یک باشید، توبرکلوز به مصابیت به مشکوک شما اگر باشد. هم زودتر است ممکن اما میشود انجام
 پروسیجر حالت، این در شد. خواهید تداوی دوا با هالند در باشید توبرکلوز به مبتال اگر برد. خواهند شفاخانه به تست برای را شما

 میشود. شروع معالجوی تداوی از بعد پناهندگی

 
 وکیل یک از کمک
 شد. خواهد عیینت شما برای وکیل این میدهید، پناهندگی درخواست وقتی کرد. خواهد کمک شما به وکیل یک پناهندگی پروسیجر طول در

 با سازی آماده مالقات این میکند. مالقات شما با پناهندگی پروسیجر برای شما کردن آماده برای وکیل نمیکند. کار هالند دولت برای وکیل
 اشم معلومات کنید. پرداخت پول خود، وکیل مساعدت بعوض شما که نیست ضرور میشود. انجام هستید آن در که ساختمانی در شما وکیل
 میشود. استفاده محرمانه قسم به
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 روزانه قسم به پناهندگی پروسیجر :4 مرحله
 

 میگیرد وقت روز شش AA میشود. شروع (AA Asielprocedure, Algemene) پناهندگی عمومی پروسیجر ،RVT از پس

 میکشد. طول روز 9 معموال که - +AA - دارد وجود هم AA از تر طوالنی نسخه یک میشود. انجام هستید آن در که ساختمانی در و

AA+ بیشتر تحقیقات به ضرورت که است شده گرفته نظر در پناهندگی های درخواست برای IND ،پناهجویانی برای همچنین و دارند 
 شده ارائه ذیال   روزانه قسم به پناهندگی پروسیجر شرح دارند. بیشتری توجه به ضرورت روحی و جسمی مشکالت دلیل به که است
 است.

 
 

AAپناهندگیعمومیپروسیجر
 

 

 تشریحی مصاحبۀ :1 روز
 درخواست دالیل رهدربا را مشرحی توضیحات میتوانید شما مصاحبه، جریان در است. IND کارمند یک با ای جلسه تشریحی مصاحبۀ

 مصاحبه زمان در ترجمان یک پرسید. خواهد شما از را سواالتی مصاحبه جریان در IND کارمند همچنین کنید. ارائه خود پناهندگی

 باشد. داشته حضور تشریحی مصاحبۀ جلسه در هم VWN از نفر یک کنید درخواست میتوانید باشید مند عالقه اگر بود. خواهد حاضر

 

 ساله 15 فرزندان اگر داشت. خواهید IND با جداگانه مصاحبه یک کدام هر باشید، کرده پناهندگی تقاضای هم با شما همسر و شما اگر
  داشت. خواهند ای جداگانه های مصاحبه هم آنها دارید، آن از کالنتر یا

 
 عدم دلیل و است افتاده اتفاق شما برای که را آنچه هر کنید. تشریح را محافظت برای شما ضروری کننده تایید حقایق تمام که است مهم

 دقیقا را خاص اتفاق یک نمیتوانید اگر کنید. بیان واضح و مکمل صادقانه، صورت به را خود کشور در محافظت دریافت در خود توانایی

 کنید: تشریح را خود وضعیت که است مهم هستند. خبر با شما کشور عمومی وضعیت از آنها بگویید. IND کارمند به بیاورید، یاد به
 یا زخم جای هرقسم اگر کنید. ارائه دارد امکان که ای اندازه تا را مربوطه جزئیات تمام دارید؟ محافظت به ضرورت شخصا شما چرا

 در بگویید. IND کارمند به را آنها که است مهم دارید، پناهندگی درخواست برای خود دلیل با مرتبط روحی و جسمی های عارضه

 به میتوانید شما همچنین بدهد. طبی معاینه پیشنهاد شما به است ممکن بداند، مفید شما درخواست بررسی در را آن اگر IND اینصورت
 باشید. داشته طبی معاینه یک خود مصرف

 

 تشریحی مصاحبۀ مورد در بحث :2 روز
 میگویید شما وکیل و شما که آنچه هر ترجمه برای انترجم یک کرد. خواهد صحبت شما با تشریحی مصاحبۀ راپور مورد در شما وکیل

 خواهد INF به نامه یک در را آن شما وکیل است، نشده نوشته صحیح قسم به یا است نشده ذکر راپور در چیزی اگر بود. خواهد حاضر
 گفت.

 

 اولیه رای :3 روز
IND شما پناهندگی پروسیجر ادامه ارزیابی این نتیجه نخیر. یا هستید پناهندگی اقامت جواز شرایط واجد شما آیا که کرد خواهد بررسی 

 است: ممکن حالت چهار کرد. خواهد مشخص را

 سرحدی پروسیجر میگوید که میکنید دریافت خود( وکیل )توسط IND از نامه یک باشید. پناهندگی اقامت جواز شرایط واجد شما .1
 فرصت اولین در شما وکیل مشورت با شما پناهندگی درخواست شت.دا خواهید را هالند به ورود اجازه شما و است شده تکمیل
 کرد خواهد تشریح شما برای شما وکیل شد. خواهد داده هالند در موقتی یا دائمی قسم به زندگی اجازه شما به شد. خواهد تایید ممکن
 معناست. چه به این که

2. IND روز 28 جریان در شما پناهندگی درخواست مورد در اندنتو و باشد داشته خود تحقیقات برای بیشتری زمان به ضرورت 

 یک در VA کرد. خواهد پروسس (VA) شده تمدید پناهندگی پروسیجر در را شما پناهندگی درخواست IND کند. صادر رای
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 معلومات لشام دیگر کتابچه یک شما شد. خواهد صادر بعدا شما پناهندگی درخواست به مربوط رای میشود. انجام باز پذیرش مرکز

 کرد. خواهید دریافت VA دربارۀ

3. IND مرکز یک در شما بیشتر داشتن نگاه برای هم دلیلی اما نیستید پناهندگی اقامت جواز شرایط واجد شما احتماال که میکند تعیین 

 بود. نخواهد سرحدی پروسیجر طریق از اما میکند، پیدا ادامه AA پروسیجر در شما پناهندگی درخواست ندارد. وجود ایمن پذیرش

AA میشود. شروع مجددا   باز پذیرش مرکز یک در هفته یک از بعد معموال و شده متوقف 

4. IND از ای نامه نیستید. پناهندگی اقامت جواز شرایط واجد شما که کند تعیین IND که میکنید دریافت خود( وکیل طریق )از 

 شدن رد دالیل همچنین نامه این میگویند. نظر مورد رای آن به کند. رد را شما پناهندگی درخواست دارد قصد IND میگوید
 کرد. خواهد صحبت شما با نامه مورد در شما وکیل میدهد. شرح شما برای را آن عواقب و درخواست

 

 پاسخ رای: به العمل عکس :4 روز

 شما وکیل میگذارید. میان در خود وکیل با را موضوع این شما باشد، داشته شما هندگیپنا درخواست رد به تصمیم IND که صورتی در

 دهید شرح و داده جواب IND تصمیم اظهاریه به رسمی صورت به میتوانید شما آن در که کند ارسال IND به کتبی پاسخ یک میتواند
 هستید. مخالف آن با چرا که

 

 رای :6 و 5 روز
 پروسیجر ادامه ارزیابی این نتیجه نخیر. یا شود اصالح باید آنها نظر مورد رای آیا که میگیرد تصمیم IND ا،شم جواب خواندن از بعد

 وکیل میدهد. راپور را ارزیابی نتیجه که میکنید دریافت خود( وکیل طریق )از IND از ای نامه کرد. خواهد مشخص را شما پناهندگی
 است: ممکن حالت چهار معناست. چه هب این که کرد خواهد تشریح شما برای شما

 سرحدی پروسیجر میگوید که میکنید دریافت خود( وکیل )توسط IND از نامه یک باشید. پناهندگی اقامت جواز شرایط واجد شما .1
 فرصت اولین در شما وکیل مشورت با شما پناهندگی درخواست داشت. خواهید را هالند به ورود اجازه شما و است شده تکمیل
 کرد خواهد تشریح شما برای شما وکیل شد. خواهد داده هالند در موقتی یا دائمی قسم به زندگی اجازه شما به شد. خواهد تایید نممک
 معناست. چه به این که

2. IND روز 28 جریان در شما پناهندگی درخواست مورد در نتواند و باشد داشته خود تحقیقات برای بیشتری زمان به ضرورت 

 رای میشود. انجام باز پذیرش مرکز یک در VA کرد. خواهد پروسس VA در را شما پناهندگی درخواست IND د.کن صادر رای

 کرد. خواهید دریافت VA مورد در معلومات حاوی دیگری کتابچه شما شد. خواهد صادر بعدا شما پناهندگی درخواست به مربوط

3. IND مرکز یک در شما بیشتر داشتن نگاه برای هم دلیلی اما نیستید پناهندگی تاقام جواز شرایط واجد شما احتماال که میکند تعیین 

 بود. نخواهد سرحدی پروسیجر طریق از اما میکند، پیدا ادامه AA پروسیجر در شما پناهندگی درخواست ندارد. وجود ایمن پذیرش

AA د.میشو شروع مجددا   باز پذیرش مرکز یک در هفته یک از بعد معموال و شده متوقف 

4. IND از را رای نامه یک شما نیستید. پناهندگی اقامت جواز شرایط واجد شما که کند تعیین IND دریافت خود( وکیل طریق )از 
 شدن رد دالیل همچنین نامه این برگردید. خود اصلی کشور به باید و است شده رد شما پناهندگی درخواست میگوید که میکنید

 شما برگشت برای و کنید، کار چه باید رای با مخالفت صورت در که میکند بیان همچنین نامه ند.میک بیان را آن نتایج و درخواست
 کرد. خواهد صحبت شما با نامه این مورد در شما وکیل دارد. وجود احتماالتی چه خود اصلی کشور به

 
 

AAروزه9پناهندگی،عمومیپروسیجر
 

 

 میگیرد: وقت روز 9 معموال پناهندگی پروسیجر کند، بررسی +AA در را شما پناهندگی درخواست IND اگر

 تشریحی؛ مصاحبۀ :2 و 1 روز •

 وکیل؛ با تشریحی مصاحبۀ مورد در بحث :4 و 3 روز •
 اولیه؛ رای :5 روز •

 وکیل؛ توسط )پاسخ( رای مقابل در العمل عکس :7 و 6 روز •

 ثانویه. رای :9 و 8 روز •
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 روز 28 حداکثر سرحدی، پروسیجر

 حداکثر را سرحدی پروسیجر میتواند IND خاص، موارد در میگیرد. وقت روز نُه +AA و روز شش AA شد، تشریح باال در قسمیکه

 میشوند. محاسبه کاری روزهای بعنوان هم رسمی های رخصتی و ها، یکشنبه ها، شنبه سرحدی، پروسیجر در کند. تمدید روز 28 تا

 

IND ایمن پذیرش مرکز در شما ضرورت حد از بیش نگهداری از تا میکند کوتاه است ممکن که جایی تا را سرحدی پروسیجر 
 سرحدی پروسیجر در نمیتواند دیگر شما پناهندگی درخواست شود مشخص اینکه محض به شما پناهندگی پروسیجر کند. خودداری

 ادامه VA در یا سرحدی پروسیجر از خارج AA در شما درخواست پروسه شد، تشریح باال در قسمیکه میکند. پیدا خاتمه شود پروسس

asielzoekers opvang Orgaan Centraal  مدیریت تحت باز، پذیرش مرکز یک به را شما حالت، دو هر در میکند. پیدا
(COA) کرد. خواهند منتقل  

 
 

 سادهپناهندگیپروسیجر

 
 

 سریع و ساده پروسیجر یک در را شما درخواست IND شود. داده یپناهندگ شما به که است بعید باشید، آمده امن کشور یک از شما اگر

 هالند، در پناهندگی اقامت جواز یک اگر همچنین داشت. خواهید IND با مصاحبه یک تنها شما پروسیجر، این در کرد. خواهد پروسس
  است. صادق موضوع این نیز باشید داشته سوئیس یا اشتاین، لیختن ایسلند، ناروی، اروپا، اتحادیه عضو های کشور سایر

 
 دارد. وجود ساده پناهندگی پروسیجر مورد در مجزا کتابچه یک باشید: داشته توجه لطفا

 
 امنکشورهایلست
 جرمنی، فرانسه، فنلند، استونیا، دنمارک، قبرس، کانادا، بلغاریا، برازیل، هرزگوینا، بوسنیا بلجیک، استرالیا، آندورا، الجزایر، آلبانی،
 لوکزامبورگ، لیتوانیا، اشتاین، لیختن لتونی، کرواشیا، کوزوو، جاپان، جامائیکا، ایتالیا، هند، ایرلند، مجارستان، یونان، غنا، ان،گرجست
 سان رومانیا، پرتگال، پولند، اتریش، اوکراین، ناروی، شمالی، مقدونیه نیوزیلند، هالند، نگرو، مونته منگولیا، موناکو، مراکش، مالت،
 متحده، ایاالت انگلستان، واتیکان، تونس، چک، جمهوری توباگو، و ترینیداد هسپانیه، اسلواکی، اسلوونی، صربستان، سنگال، مارینو،
 سوئیس. و سویدن ایسلند،

 
 از نسخه جدیدترین شوند. حذف یا اضافه هایی کشور است ممکن کشور، یک در امنیتی شرایط به توجه با است تغییر حال در لست این

 www.rijksoverheid.nl ببینید: هالند دولت ویبسایت در میتوانید را امن کشورهای لست

 

 
 

 

 درخواست از کردن نظر صرف
 

 در وید.ش تماس به IND با مستقیما یا وکیل یک با باید اینصورت در کنید. نظر صرف خود درخواست از زمان هر در میتوانید شما

 دلیل به اینکه مگر داشت، نخواهید را هالند در ماندن اجازه دیگر ،IND به خود پناهندگی درخواست از کردن نظر صرف صورت
 هالند به سفر اجازه شما که است معنی بدان این شوید. ورود منع شامل است ممکن همچنین باشید. داشته را اینجا در ماندن اجازه دیگری

 مجددا   خود درخواست از کردن نظر صرف از بعد میتوانید شما داشت. نخواهید را اروپایی کشورهای اکثر و لندها در ماندن یا
 باشید. شده ورود منع شامل اگر حتی بدهید، پناهندگی درخواست

 

 
 

 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/
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 پناهندگی پروسیجر از بعد
 

 هالندی محکمه یک به را رای در نظر تجدید درخواست خود وکیل طریق از میتوانید کند، رد را شما پناهندگی درخواست IND اگر

 پروسیجر جریان در میتوانید همچنین هستید. مخالف IND رای با که میکنید اعالم محکمه به رسما شما که است معنی بدان این بدهید.
 آیا که میکند بررسی محکمه میکند. کمک شما به مورد این در شما وکیل بکنید. را هالند در نماند درخواست محکمه از نظر تجدید

IND شما به موارد، از بسیاری در نخیر. یا است کرده تطبیق درستی به شما پناهندگی درخواست برای رای صدور در را هالند قوانین 
 حکم یک همچنین ماند. خواهید ایمن پذیرش مرکز در محکمه رای صدور زمان تا بمانید. محکمه رای منتظر هالند در میشود داده اجازه
  شد. خواهد داده شما به اروپایی کشورهای اکثر به ورود منع

 
 بدهید، پناهندگی درخواست مجددا   درخواست رد از بعد میتوانید شما گرفت. خواهید هم ورود منع حکم یک شود رد شما درخواست اگر
 باشید. شده ورود منع شامل اگر حتی

 
 عودت

 آماده در شما به (DT&V Vertrek en Terugkeer Dienst) حال، این با هستید. خود کشور به برگشت مسئول شخصا شما

 به هالند ترک عدم صورت در میشود. تماس به شما با DT&V شما، پناهندگی درخواست رد از بعد کرد. خواهد کمک عودت برای شدن
 ماند. خواهید ایمن پذیرش مرکز در عودت، پروسیجر جریان در شد. خواهید اخراج شما معینه، قتو در خود خواست

 

 برقرار آنها با را شما ارتباط میتواند VWN کارمند یک یا شما وکیل کنید، صحبت DT&V با زودتر، عودت مورد در میخواهید اگر

 شوید: تماس به آنها با DT&V یبسایتو در خاص فورمه یک طریق از میتوانید شما خود همچنین کند.

terugkeer/hulp-bij-https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning- : هالندی •
dtv-van 

https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return- انگلیسی: •
-the-in-stay-to-want-longer-no-you-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if

etherlandsn 

 

Migratie voor Organisatie Internationale  با میتوانید خود، کشور به داوطلبانه عودت به مندی عالقه صورت در
(IOM) شوید. تماس به IOM کند. کمک شما به عودت برای و کند ارائه مفیدی معلومات شما به میتواند 

 
 

 
 

 شخصی دیتاهای پروسس
 

 آنها اند. شده لست ذیال   اند کرده کمک کتابچه این تهیه در که هایی موسسه میشود. شما مورد در معلوماتی نوع هر شامل شخصی دیتاهای
 و شما مشخصات مورد در شما از آنها میکنند. پروسس را شخصی دیتاهای شما، تقاضای یا اعالن، درخواست، بررسی زمان در

 آنها و میکنند ذخیره و استفاده را شما معلومات موسسات این میکنند. سوال خاصاش یا ها موسسه سایر از ضرورت صورت در همچنین
 پروسس های موسسه عهدۀ بر را تعهداتی خصوصی حریم قوانین میگذارند. اشتراک به ها موسسه دیگر با قانونی مکلفیت صورت در را

 شما حقوق همچنین خصوصی حریم قوانین کنند. استفاده شما تاهایدی از امنیت و دقت با باید آنها مثال، برای میگذارد. شما دیتاهای کنندۀ
 مانند: میکنند، مشخص را

 ها؛ موسسه توسط شده ذخیره دیتاهای به دسترسی حق •
 چرا؛ و میکنند شما دیتاهای از ای استفاده چه ها موسسه اینکه دانستن حق •
 است. شده گذاشته اشتراک به هایی موسسه چه با شما مشخصات اینکه دانستن حق •

 کنید. مراجعه مربوطه موسسه ویبسایت به خود، شخصی دیتاهای پروسس نحوه و خود حقوق مورد در بیشتر معلومات کسب جهت

 
 

 

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


 

Uw asielaanvraag. De Grensprocedure Maart 2021 | Dari 11 

 

 رایج سواالت
 

 است؟ زمانی چه IND با من مصاحبه اولین

 بعد معموال شما میشود. گفته درخواست، مصاحبۀ آن به داشت. خواهید IND با را خود مصاحبه اولین پناهجو بعنوان نام ثبت از بعد شما

 RVT اگر میشود. گفته RVT آن به دارید. وقت پناهندگی پروسیجر برای شدن آماده و استراحت برای روز 6 درخواست مصاحبۀ از

 دهید. قرار جریان در را IND و کرده صحبت خود وکیل با مورد این در میتوانید میخواهید، کوتاهتری

 

 میافتد؟ اتفاقی چه کند صادر رای سرحدی پروسیجر در روز 28 و 9 ،6 مدت رد نتواند IND اگر

 صورت، آن در کند. پروسس (VA) شده تمدید پناهندگی پروسیجر در را شما پناهندگی درخواست بگیرد تصمیم IND است ممکن

 یک در پروسیجر این طول در شما بکشد. طول شما پناهندگی درخواست امضای تاریخ از بعد ماه 6 تا است ممکن IND رای صدور

 کرد. خواهید دریافت VA دربارۀ معلومات شامل دیگر کتابچه یک شما ماند. خواهید باز، پذیرش مرکز

 

 ارسال از ماه 6 مدت در IND اگر شد. خواهد اعالم شما به کند، صادر رای ماه 6 مدت جریان در نتواند IND که صورتی در

 به ای نامه میتوانید نکردید، دریافت موضوع این مورد در IND از پیامی و نکرد ارسال شما برای رایی شما پناهندگی درخواست

IND کمک شما به مورد این در میتواند شما وکیل بکنید. خود پناهندگی واستدرخ مورد در سریع رای یک درخواست و کرده ارسال 
  بکند.

 
 است؟ ممکن کار این آیا بگویم. خانم یک برای را خود پناهندگی داستان میدهم ترجیح

 رمندکا یک میکند سعی IND کنید. بیان (IND با مصاحبه )اولین درخواست مصاحبۀ زمان در را موضوع این میتوانید شما بلی،

IND همچنین بگوید آقا یک برای را خود پناهندگی داستان میخواهید اگر کند. تنظیم و ترتیب تشریحی مصاحبۀ برای را اناث ترجمان و 

 ذکور ترجمان و IND کارمند یک میکند کوشش IND حالت، این در کنید. بیان درخواست مصاحبۀ زمان در را موضوع این میتوانید
 کند. تنظیم و ترتیب حیتشری مصاحبۀ برای را

 
 کنم؟ کار چه باید باشم حامله یا مریض من اگر
 صحی مشاوره برای معاینه زمان در همچنین بسازید. باخبر هوایی میدان در را صحی خدمات بودن، حامله یا مریضی صورت در

 فکر یا هستید مطمئن که است مهم بسیار وقتی مسئله این خصوصا بگویید. نرس به را موضوع این این(، از قبل مطالب به کنید )رجوع

 نرس ماند. خواهد محرمانه بگویید نرس به که را هرچیزی دارید. B هپاتیت یا اسکبیس توبرکلوز، مثل ساری مریضی یک که میکنید
 نمیسازد. شریک دیگران با شما رضایت بدون را شما صحی معلومات هرگز

 

 صحی کمک دریافت حصۀ در میتوانند آنها بگویید. VWN یا IND کارمند یک به شدید، مریض پناهندگی پروسیجر جریان در اگر

 VWN کارمند یا امنیتی گارد یک از خود، وکیل یا IND با جلسه روز در بودن مریض صورت در کنند. کمک شما به ضرورت مورد

 بدهد. خبر IND یا شما وکیل به بخواهید

 
 سواالت

 بزنید. گپ VWN یا IND کارمند یک یا خود وکیل با لطفا داشتید، کتابچه این خواندن از بعد سوالی کدام اگر

 
 شکایات

 با مناسب قسم به ای موسسه که میکنید احساس اگر حال، این با هستند. دقیق و مسلکی پناهندگی، پروسیجر در شامل های موسسه همه

 کند. کمک شما به مورد این در میتواند VWN کارمند یک یا شما وکیل کنید. اقامه شکایت یک یتوانیدم است، نکرده رفتار شما
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 است: شده منتشر زیر های موسسه همکاری با کتابچه 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) 

 

 سفارش:  به

Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 
 وجود صورت در نمیکند. ایجاد را حقی کدام نشریه این محتویات
 است. مرجع  هالندی نسخه ترجمه، و اصلی نسخه میان تفاوت

http://www.rijksoverheid.nl/

